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 تقديم
لقد زرفت ارص يرهلل الير ية  قس هلل من خه  ارص ف،  قلة أمط اه    ى 

ال اح ي الصغريهلل املرتامية يف  حرائه  الش  ية،  ك نت اليمن  يض 

أخصب ن احي ارص يرهلل الير ية مل  متثل  جب   الرس اي املرتفية من أمهية يف 

ت ايد  ق ط األمط ا  ازتدا  أج ائه ،  ك ن انتش ا األشج ا   فرهلل املرازي 

  ببً  يف اال تيط ن البرش  ز  مر اليص ا 

قية ف ق  لسلة جب   الرسا اي مشه اهلل   اازة ك نت الط ئف ال ا

 الف اك  ف ختذه  جت ا مكة مصيفً  هل   متلك ا فيه  امل ااع   ن ا فيه  القص ا 

كع ك نت اليعمة يف   ط ارص يرهلل الير ية مشه اهلل   اازة القمح 

  تصداه إىل مكة  غريه  من  لدان ارص يرهلل الير ية 

 خص  ة األاض   فرهلل املي ه،  زرفت )يثرب(   ل اازة  اشتهري 

 حينع  كنه  اليه د  اليرب ا تصلح ا أاضه ،  انترشي ال اازة  ني 

 ك ن  –حرهلل  اق  )احلرهلل الرشقية(  حرهلل ال  رهلل )احلرهلل الغر ية(  –حرتيه  

خلص  ة أاضه  األثر الكبري يف ج دهلل املنتج ي ال اازية، حيث أمدي الال ة 

الربك نية املنصهرهلل تر ته   أج د امل اد املس زدهلل لنم  ال اع  األشج ا، كع 

ك ن لأل دية املنحداهلل من جن ب املدينة لشعهل  األثر الكبري يف ت فر املي ه 

هري،  من الرشق  الشع   اد   زذ  ته ، فمن الغرب  اد  اليقيق الش

قن هلل،  يف ال  ط تسيح يف املدينة أ دية مذينيب  الران ن ء،  مه  ا فتجتمع 
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يف   ط املدينة يف  اد   طح ن،  كل هذه األ دية جتتمع يف شع  املدينة 

 حيث مفيض األ ي   )زغ  ة( 

 اشتهري املدينة   اازة النخيل،  ييد انت ج  من التمر ُق ي اليرب يف

قبيل اهلجرهلل قد اأى يف من م : أن  هي جر  ملسو هيلع هللا ىلص حرائه  الفقريهلل،  ك ن النبي 

ال أااه  إال يثرب(،  ك ن يظن يف البداية أهن  ": ملسو هيلع هللا ىلصإىل أاض ذاي نخل  ق   

هجر يف أقىص رشق ارص يرهلل الير ية  ك نت مشه اهلل   اازة النخيل   فرهلل 

  "التمر إىل هجر كمستبضع "من التمر،  لذا رضب املثل الشهري:  اإلنت ج

إىل املدينة املن اهلل  يد  يية اليقبة ث  حلقه    قد ه جر الصح  ة 

،  مرض امله جر ن  داء املالاي  ل فرهلل املي ه  املستنقي ي فيه ، ملسو هيلع هللا ىلصالر    

 نقل احلمى من املدينة املن اهلل، فأضحت من أ ح  الد ا   ملسو هيلع هللا ىلصفدز  النبي 

  أنق ه  

يف ال اازة  خ  ة زاازة النخيل ك ن غ لب املجتمع املدين ييمل 

ألمهيته  االقتص دية فمن أ ااقه  تيمل البسط  املك تل،  تصنع احلب   من 

ليفه ،  من جريده   جذ زه  تسقف البي ي،  أم  ثعاه  فهي ق ي مه  

املؤمن   لنخلة  ملسو هيلع هللا ىلصللمس فر  املقي ،  ن اه  يستخدم للعشية،  لذا شّب  النبي 

 يف نفي  

األ دية املشه اهلل   اازة النخيل غري  ييدهلل من املدينة  كع ت جد  يض

 مثل خيرب  فدك   اد  القرى  تيعء 



 املـقـدمـــة 7                                     

ق َ  َاُ  ُ  ا هِ املسلمني ز  ال اازة،  اغب فيه ،  ملسو هيلع هللا ىلصلقد حث النبي 

ٌة َأْ  َطرْيٌ َمْن َغَرَس َغْرً   َأْ  َزَاَع َزْاًز  َفَأَكَل ِمنُْ  إِْنَس ٌن َأْ  َ ُبٌع َأْ  " :ملسو هيلع هللا ىلص َدا ه

  "َفُهَ  َلُ  َ َدَقةٌ 

إِْن ": ملسو هيلع هللا ىلصَق َ  َاُ  ُ  ا   ،اإل الم مل  ك نت ال اازة متثل أمهية يف 

َق َمِت السه َزُة َ يِف َيِد َأَحِدُكْ  َفِسيَلٌة، َفإِِن اْ َتَط َع َأْن الَ َتُق َم السه َزُة َحتهى 

   "َيْغِرَ َه  ، َفْلَيْفَيْل 

 من  يده  أ ن ؤه  يف ا تصالح أاض ارص يرهلل  صح  ة تب اى ال

الير ية،  حينع فتحت  الد الش م  ف اس  م  ا تف د ا من خرباي أهل 

السد د ز    إق مةتلك البلدان يف ا تنب ط اليي ن،  شق قن اي الر ، 

األ دية،  ك نت النت ئج مذهلة  ال زالت تلك املنشآي اليظيمة التي  نيت يف 

 األم   م ثلة ق ئمة اليهد 

لقد ج ءي داا ة  ي دهلل الدكت ا: الريح محد النيل ح   التنظيعي 

لتلقي الض ء ز  ال اازة  ملسو هيلع هللا ىلصال اازية يف ارص يرهلل الير ية يف ز  الر    

  أمهيته  يف تلك الفرتهلل املبكرهلل من ت اي  املسلمني 

مد  ز  أ أ  ا  أن ينفع هبذا الكت ب،     ا    ل  ز  نبين  حم

 آل    حب  أمجيني 

 املنورة  املدينة ودراسات بحوث مركز

 

 تقديم 
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 املقدمة
احلمد   اب الي ملني،  الصالهلل  السالم ز  إم م املتقني، نبين  حممد 

    ي م الدين   إىلالص دق األمني،  ز  آل   أ ح     الت  يني هل   إحس ن 

 أم   يد:

تسليط الض ء ز  التنظيعي ال اازية يف  إىل هتدف هذه الداا ة

يف شب  ارص يرهلل الير ية ز مة  املدينة املن اهلل خ  ة، من  ملسو هيلع هللا ىلصز  الر    

لتنظي  ملكية األاض  مص دا املي ه،  ملسو هيلع هللا ىلصخال  الترشيي ي التي  ضيه  

نظ م اإلقط ع  اإلقراا،  تنظيعي احلعية النب ية من أجل  إىلا تن دًا 

املح فظة ز  حق ق الد لة  املالك،  تنظي  اليالق ي  ني القب ئل  األفراد 

دف للحيل لة د ن جدد ال از ي  الن از ي التي ك نت تنشأ ح هل  هب

م  ج د حد د  اضحة للملكي ي القديمة السيطرهلل  اال تح اذ،  سبب زد

حترك ي القب ئل البد ية،  أخرى ختتص   حلرض املستقرين  شب  حتك  

املستقرين،  م  خلفت  من آث ا   لبة ز  جممل النش ط البرش  املعاس، 

حتى يتسنى جتميع ارصه د املبيثرهلل  الط ق ي املهداهلل  تسخريه  للمصلحة 

الي مة  اخل  ة، إحالالً ملف هي  زملية جديدهلل خ  ة   ل اازة رشزه  

 الم  حض زليه    نيه أجر من زمل هب ، حمل املف هي  التقليدية القديمة اإل

التي ك نت ترى يف ال اازة حرفة  ضيية من زمل اليبيد،  هي مف هي  

 يد  ملسو هيلع هللا ىلصاتضح خطأه  زندم    اي ال اازة حرفة ج ذ ة يف ز  الر    

 لة أن ك نت ط ادهلل يف الي  ارص هيل، خ  ة أن تلك املف هي  ظلت غري ق 
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للتغيري ممكنة  ذلك، لسي دهلل حرفتي التج اهلل  الرزي   يطرهتع ز  مف  ل 

النش ط االقتص د  يف  الد اليرب، يف غي ب أ  تص ا لقي م نش ط زاازي يف 

 الد ميظ  أااضيه   حراء  ا ية ق حلة جمد ة، لتأيت الداا  ي اليلمية 

ن مضت مر جً  خرضاء لتثبت   لرباهني  األدلة أن هذه البالد ك نت يف أزم 

اشتهري  كثرهلل األمط ا  غ ااهت   نم  النب ت ي  األشج ا   ج د أااض 

 خصبة   حلة لل اازة 

  شب  ارص يرهلل الير ية التب ين الذ  نجده يف طبيية أاضه   من خه  ميّ 

 طرائق زيش  ك هن   نش طه  التي ختتلف من إقلي  آلخر من أق لي   الد 

احلرااهلل غ لبً  م  ترتفع يف فصل الصيف حتى تبلغ اليرب اخلمسة، فداج ي 

 تني داجة  ال تنخفض كثريًا يف الليل،  يف ال قت الذ  تشك  في   يض 

املن طق من كثرهلل هط   األمط ا  غ ااهت  حتى تصري  ي الً، تشك  من طق 

أخرى من نداهلل األمط ا حتى تك د تنيدم فيه  أ ب ب احلي هلل،  يف حني نجد 

 حراء جرداء ق حلة نجد من طق  غريهلل أخرى متت ز  رت ة  ميظ  أااضيه 

خصبة غنية احرتف فيه  اليريب البد    احلرض  اليمل ال اازي،  أكثر م  

يظهر التب ين يف احلرف  املهن، ف رصن ب اشتهر غ لب أهل    ليمل ال اازي 

ل فرهلل الي امل املس زدهلل ز  ذلك  كذا من طق أخرى كإقلي  نجد الذ  

هل   أهن  ك ن ا زاازً  مهرهلل، يف حني   دي التج اهلل زمل أهل مكة،   ف أ

يف مق  ل نش ط زاازي  ن زي  اضح نراه يف املدينة املن اهلل، غري أنن  نرى في  

تب ينً  إجي  يً   دأ  اضحً  جليً  يف التيدد  التن ع يف زاازة املح  يل الغذائية 
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جد منطقة إال  قد اشتهري ج نب زاازة النخيل، فقله أن ن إىل الف اك  

ن ع من أن اع الف كهة  حمص   من املح  يل م حيً    اتف ع مؤرش   إنت ج

 رزي مالحم  يف  ،املن فسة  ني خمتلف املن طق ال اازية  شب  ارص يرهلل الير ية

 الي  ارص هيل  اكتمل ظه اه يف الي  النب   

 جممل ال شك أن  طح  تض ايس  الد اليرب ك ن ل  تأثريه ز 

النش ط االنس ين خ  ة ال اازي من ، حيث ال ت فر الي امل ارصغرافية 

 الظر ف املن خية البيئة املالئمة لقي م   ا تمرااه، غري أن من يتحرا ال اقع 

 يجد أن احلي هلل ك نت  ارصغرايف   حث  زن الي امل املس زدهلل الب زثة ز  قي م ،

راء  فضل م  ختت ن  من مي ه تدب يف من طق كثريهلل يف   ط  أطراف الصح

ج فية،  م  يظهر ز   طحه  من مي ه  طحية، تد  ز  أن شب  ارص يرهلل ك نت 

زرضة هلط   األمط ا الغ يرهلل نج  زنه  أ دية  أهن ا  هنرياي  جدا   مي ه 

إىل ض فة إشديدهلل االندف ع ق ية ارصري ن،  أ دية تتسع حتى تبد   كأهن  أهن ا 

التي ك ن هل  الفضل يف حت يل مس ح ي كبريهلل من املن طق  اآل  ا  الين  يع

مرازي طيبة للحي ان ي،  األاايض ال اازية القليلة  إىلالرملية  الصحرا ية 

م ااع ألشج ا النخيل  الشجرياي اليطرية يلجأ إليه  البد  يف الصيف  إىل

 زندم  جتف األزش ب اخلرضاء 

فيه     إلق مة األاض  متسك  من يبحث يف اليالقة الق ية  ني اليريب 

ذلك،  إىل زدم تركه    دية ك نت أ  ح رضهلل اغ  الظر ف التي تدفي  

 يكتشف أن ا  طً   جدانيً  ق يً   ين    ينه  جييل  دائ  التفكري يف املح فظة 
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ز  كل قطرهلل من املي ه السطحية  ارص فية ال تخدامه   قت احل جة، فق م 

يف جن ب شب  ارص يرهلل مش ايع للر   كأحدثه  إنش ء السد د خل ن املي 

اشتهري شب  ،  من ث  فال زجب أن الير ية خ  ة  شب  ارص يرهلل الير ية

ارص يرهلل الير ية  إنت ج اليديد من الغالي ال اازية  الف اك   النب ت ي 

اليطرية، ترك  إنت جه  يف من طق زرفت  خص  ته   كثرهلل أمط اه  مم    زد 

  امت زي  إمك ني هت  ال اازية اهل ئلةالتي  اازية القرى لادن  املز  نم  

أن املجتمع ارص هيل قد م اس ال اازة يف مس حة في  ال شك مم  

 اليمل ال اازي أن ارص ء األكرب من  ،زاازية حمد دهلل من أجل االكتف ء الذايت

تب ع نظ م الد اهلل    ارص م يصيب كع ،زلي  زاازة النخيل  الف اك  طغت

مل ترش ن إ  اليمل هب  إىلال اازية اغ  حد ث تن ع زاازي حمص يل قد يشري 

مل تتضح   اهت  الزتعد إنس ن شب   اإلنت ج أن زالق ي  املص دا إلي ،

فإذا  ،ارص يرهلل الير ية ز  أرست  يف القي م   ألزع  ال اازية يف ميظ  األ ق ي

يف نظ  الر  خ  ة يف جن ب شب  ارص يرهلل  ذلك م  حدث من تط ا إىلأضفن  

قي م اإل الم، ألداكن  أن إنس ن شب  ارص يرهلل  إىلالير ية، يف فرتهلل زمنية أقرب 

  حلد ث أ  تغيري يف  نيت  ال اازية تلك  ر ية يف م قي  ال اازي ك ن مهيئً الي

من شح امليل م ي التفصيلية زن مق م ي اليمل ال اازي رغ    ل

ممثلة يف مس ح ي األاايض الص حلة لل اازة  األاايض التي متت زاازته  

الي  يف  ،  مص دا الر      ئل يف شب  ارص يرهلل الير ية اإلنت ج مق دير 

 مس حة  ال اازة متت مم ا ته  يف مس ح ي ضيقة، مق انةأن نجد ، ارص هيل
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إنت جه   إال أن التي تف ق مس حة شب  الق اهلل اهلندية،ارص يرهلل الير ية شب  

املحص يل ك ن يكفي ح جة السك ن من الغذاء  ي يد زنه   يض األحي ن، 

 االكتف ءمن أجل  اإلنت جأن نمط امليييش الس ئد آنذاك ه   إىل يف هذا إش اهلل 

النمط ال اازي   تؤثر ز الضيقة من أجل الس ق يف حد د  اإلنت ج  الذايت 

   ز ي  تيدده اامليم       ن ع امل 

املدينة  إىل أ ح     ملسو هيلع هللا ىلصأه  م  جيب اإلش اهلل إلي  أن هجرهلل الر    

املن اهلل أ جدي  ضيً   ك نيً  جديدًا مل تألف  املدينة املن اهلل التي ك نت قرية 

من مكة،  مل تكن تت قع حد ث   ملسو هيلع هللا ىلص غريهلل زند هجرهلل امله جرين  الر    

املدينة  آ  ه  ن  ه، نتج زن ذلك  إىل ملسو هيلع هللا ىلصاغ  أن األنص ا دز ا الر    

 ه  يضع أ س أ   د لة لإل الم يف  ملسو هيلع هللا ىلصأكرب مشكلتني  اجههع الر    

املدينة املن اهلل  مه  مشكلة السكن  مشكلة اليمل، ال  د من إجي د حل ز جل 

ت  ني امله جرين  األنص ا من خال  مش اكة هلع متثل يف املؤاخ هلل التي مت

األنص ا إخ اهن  امله جرين يف الد ا  املس كن  اليمل ال اازي الذ  مل يألف  

امله جر ن من قبل، مش اكة  رزي نت ئجه  يف مش اكة اأس امل   التج ا  

املكي امله جر ممثاًل يف األغني ء من كب ا الصح  ة يف اال تثعا يف اليمل 

ي الذ    ه  مس مهة كبريهلل يف قي م النش ط االقتص د  ال اازي املدين ال ااز

  دياًل  من فسً  لالقتص د التج ا  املكي 

يف  ن الترشيي ي  ملسو هيلع هللا ىلصا تكعالً للتنظيعي ال اازية رشع الر    

اخل  ة   ل اازة املختلطة ألمهية  ج د احلي ان يف املن طق ال اازية مل  ل  من 
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اازة ز  حد   اء،   ال تف دهلل من  مصداًا للغذاء من ف ائد لإلنس ن  ال 

حلم   لبن ،  مصداًا للكس ء   ال تف دهلل من   ف ،  مسكنً   مأ ى 

  ال تف دهلل من جلده  شيره،  يف اليمل   ال تف دهلل من  يف حرث األاض 

   قي ال اع  جر األد اي ال اازية الثقيلة  ا تخراج املي ه من اآل  ا 

تنظي  مح ية   ملسو هيلع هللا ىلصاهت  الر    تنظي  اليمل ال اازي  يد الفراغ من 

 زملية  املنتج ي ال اازية،  تنظي  ال اع أ  حد د األاض،  مح ية امل ا ز ي

منع كذلك من طق اال تهالك،   إىل اإلنت جنقل املح  يل ال اازية من من طق 

 تنظي   التيد  ز  حق ق الغري   حتك ا أق اهت   التحك  يف مص ئره ،

البي ع ال اازية   ليمل ز  تطهريه  من املعا  ي اخل طئة التي ك نت تت  يف 

 البيع  الرشاء  غريه  من املي مالي ال اازية 

 جاءت الدراسة يف مخسة فصول عىل النحو التايل:

تضمن الفصل األ   التنظيعي ال اازية يف شب  ارص يرهلل الير ية قبل 

 الذ  الير ية ارص يرهلل لشب  ارصغرايف التك ين اإل الم، من خال  البحث يف

  امل قع   املي ه  م ااد  املن خ،  التض ايس، السطح يشمل

تضمن الفصل الث ين التنظيعي ال اازية النب ية،   لرتكي  ز  

 األاايض ملكية أ  املي ه  م ااد األاض  ملكية اخل  ة النب ية السي  ة

 مي رصة من ملسو هيلع هللا ىلص النبي    ق م م  يف   لبحث  ذلك الر ،     ئل ال اازية

 املي ه   مص دا األاايض ح   للن اع



 املـقـدمـــة 05                                     

 هذا يف  تضمن الفصل الث لث تنظيعي الر  النب ية،  نستيرض

 ال اازية األاايض من لال تف دهلل ملسو هيلع هللا ىلص الر    اتبيه  التي السي  ة الفصل

 لليمل املنظمة الترشيي ي خال  من ذلك لال تغال ، الص حلة املي ه  م ااد

 الر   طرق     ئل  تط ير  الترشيي ي اخل  ة ال اازي

 تضمن الفصل الرا ع تنظيعي الغط ء النب يت  الشجر ،  ال اازة

  حرمة احلمى  نظ م األشج ا أن اع ج نب إىل احلي ان ز    لرتكي  املختلطة

  احلرم

 تضمن الفصل اخل مس تنظيعي املعا  ي  البي ع ال اازية التي

 لتنظي  ملسو هيلع هللا ىلص الر     نهه  التي الترشيي ي من خال  ارص هلية يف   ئدهلل ك نت

  الد لة ج نب من  ارصعز ي األفراد  ني ال اازية اإلنت ج زالق ي

 آخر  ج نب من اإل المية

 ا  أ أ  أن جييل زملن  هذا خ لصً  ل جه  الكري ،  أن جييل  لن  

زلمن ،  ينفع    كل ق ائ، إن  ذخرًا ي م الدين،  أن يتقبل من   ينفين   ع 

  ميع جميب 
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