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 ص:خلالم

رّكــا بحث ـــ  وضـــإ طاعـــاع ملواـــاع الرض بيفـــابت ابطبوك،ـــا ب بحأ،ـــح بح ثـــايع ّاوبثـــار الّ  مل  ـــا  ب رض يأـــّح ي
ال ــح بحــّ الق باوبةــاديل بيفبأّضيــل  ضاّ ب،ــا ابهنــبمواذاع ابــح  طــب ذحــر ملّــربز ببالــظ ب  ــاري بيفبأّضــ  ّــاحّ الق 

ت طــب   ــ  سمــق اذرييــل ذحــر باطــبو ع االلــابع باوبةــاديّلع  ك ــا بــح  ملح ي،ــق  ي يــل بطــبو  ب رض بيفــاب
 بيفضاّ ات بّحيت تحخل حتت طف،ام مل  ا  ب رضع ابّحيت تشّال ظاهرة تارطمّ ل ب ذحر بحأةر.

اكالت بإلشااحّ ل تًتّكا ب حمااحل بحاشف وب الهنضاب بطبو  ب رض بيفـابت ّـُت بحّب ض ـر ابحّب ضّـرع اذحـر 
رد ب بيفةـادر بحّـيت تةـّحت  ـملب بيفاعـاعع ابهنـب ب  ا طـب ذحـر الّ  ملواـاع ب رض ّاهنبخحبم بيف ،ج بحّب ض ضي يفا ا 

بيفابت ها الهنضاب دتض ـر إل  اه،ـاع االّ  بحّب  ـَت/ باهنـب و  ابِ  ـإ هـا دتضضـر حـترض بيفـابت حتـّاة ملح طضا ّـل            
 رتاوّ ل الا يرديل.

 حت َت. -بطبو  –ض ر دت –الرض بيفابت  –ملوااع  -زِتإالكلمات المفتاحّية:  
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 مقّدمــــــة:
كالـت السمـاط طضا ّــل ب رض طبمـَّتة وـرب بحأةــارع اكـا  ذحـر بحّبمــَّت لب  ـّل حضأابطـل بحّي اهنــّ ل ابحّحي  ّـلع تــ  ّرت 
هبــا بمب أــات طــب بح ّــا  بُت باوبةــاديّل اباوب او ّــلع املّ  هنــَتارة ذحــر بحّباــّار وــح اليــرز اللابّوــا طــب بيفضا ّــات ب 

ّ لع اكالت اللـابع تضـر بيفضا ّـات طرتثاـل بمب أات خوة بحأةار بحاهناإع اطب ّ  ، ا بمب ع بحأريب ّابايرة بحأّر
ّتمربي ّـــل ب رض اطـــحّ الشمّّ ب،ـــا طـــب وـــحط،اع ك ـــا الّ  السماذ،ـــا كالـــت وـــح ظ،ـــرت ب  ـــارذا بب اوّ ـــل  ـــا ُوـــر  

 ّ رض بِ  إ وثل بإلهنومع ابّحملي حتّاة ي  ا ّأح ملح ملوااٍع ب بحأ،ح بحّ ثاي. 

بحّ ثايّـل ابهنــبيربر بيفيــض ُت ّايفحي ـل بيف ــّارةحل كالـت ب اوــل طضّ ــل ملح ت الـ ق بهنــبموة ب رضحل حث ــا  ّأـح ب  ــرة 
باوبةادع اتايَت طابرد هنضأّ ل مب ع بيفحي لع ياالت ال  تأّحدت بيفضاّ ات ات ّاوت اي  بحّ الق بإلهنـوطّ لع اتُأـّح 

ابت هي مل حّ تضر ب لابع بّحيت بهبّق بإلهن
َ
وم ّاعع الهنس دتض ا،ا ابهنبمو ا وب ذريـ  بإلواـاع يفـب الربعي بيف

ححيـ  بحيـحرة وضـإ ملو ارهــا ابهنبةـو ،اع حـملحرع هنـ رّكا ّاحث ــ  ب هـملب بيفاعـاع طـب خــوة السمـاذج طـب ملواــاع 
ب رضع اها ملوااع ب رض بيفـابت لالـربّ حبشـّأظ طف،ـام بإلواـاع اتأـّحد اللابوـ ع حمـااحُت ّـملحر هنـرب ةـار تارطم ّـل 

ب بحّ ــاع طــب بهنــبموة ب رض اذرييــل بطبوك،ــاع طــب خــوة طــا تــاّير حــحي ا طــب طةــادرع  اوــح خّةةــ ا لشــا  هــمل
 حماريب  ملب بحث   شما:   

 مل  ا  ب رض: خضفّ ات باطبو . -

  بحّب ضضر(.    -مل  ا  ب رض بيفابت: )بحّبْ ض ر-

 أهمية البحث:
ــل بحث ــ  ب حمااحــل بحا ــاة ملح ببــملار ب ــل إلواــاع ب رض بيفــابت بّحــيت تيــاّ  بيفب ّفــملا  طــب تــربز الشمّ  حّبارطمّ 

ب ة  ا  ارؤهنا  بحيثاهل وضـإ بطبوك،ـاع ياعـع بإلهنـوم عـابّق حـملحرع حباـا  وابوـح الهناهنـّ ل طـب عـ ب بحـّ الق 
اـاعع باوبةاديل ب بحأةر بحّ ثاي ابحأةار بإلهنوطّ ل بحّو يلع ك ا تا ب الشمّّ ل بحث ـ  ب ّ ـا  بحفـرني ّـُت بإلو

ــابتع ك ــا الّ  ب هنــس 
َ
ابحّب  ــَت/ باهنــب و ع ابِ  ــإ طــب اللــابع ب ربعــي بحّــيت تــحخل ب ملذــار طف،ــام ب رض بيف

ــــّ   ب ملواــــاع ب رض وضــــإ هــــملب بحّ  ــــا وــــح الاوــــحت  ضــــااّ  ــــمل  بيفيــــ حل ب بحأةــــار  ملسو هيلع هللا ىلصبحّــــيت اعــــأ،ا بحّ 
حضثضـحب ع حباـا  الربعـ ،ا حتـت لفـاذ بيفيـض ُتع  بحّو يلحل طع ّحبيل وةر بخلضفا  بحرّبشحيبحل بّحملي ش،ح يبا ـات 

 ك ا كا  لالام ملوااع ب رض كا  حمّل بهب ام ابوب،ادبت بحأض ا  ب ب  اام بحفي،ّ ل بيفبأّضيل هبملب بيفاعاع.
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 أهداف البحث:

 ّ ل مل  ا  ب رض بيفابت االهناح ظ بطبوك،ا.طمملعا ة ب تار  -

 بيفبأّضيل  ضاّ ل ب رض.ملّربز والظ طب بحّ الق بإلهنوطّ ل  -

 ملّربز دار بإلهنوم ب طأابل رابهنظ بيفاعي بّحملي كا  هناهّحب وثل بإلهنوم ي  ا يبأّض   ضاّ ل ب رض.   -

 بإلهن،ام ّيحر طا الطاب ب   اةل واهّ ل طب بحّباريخ باوبةادي خوة بحأةر بحّ ثاي.  -

 إشكالّية البحث:
ملذب كا  ملوااع ب رض بيفابت وح الاوح هُنثّو إل  اه،ا ب بحأةر بحّ ثايحل يإّ  بحـُ ْيَاع  ق يربدّ كالاب         

الا رتاوات وح  ازاب طضاّ ب،ا اي  شراط ذحر بإلوااعع حاب هل كا  ذحر كّض  دتض ّاا طب بحـُ يِاع ملح 
 بِ  إ؟       بحـُ ْيَاع ح ع الم دتضضّاا ّاحّب  َت/ باهنب و ع الا 

 فروض البحث :
 ملّ  مل  ا  ب رض الهنضاب طب باطبو  ح  وملار  ب وةر طا وثل بإلهنوم.     -

 كا  ملوااع ب رض بيفابت سماّا طب السماط بحّب ض ر ب بحأ،ح بح ثاي . -

 بحّب  َت ابِ  إ طب ب ربعي دتّضا،ا ال  اهبا ّإ  اه،ا ّاحّاربول ابإلو ار. -

ي ت ّأح بإلهنوم ّ يحي طوّك،ا ّشرط ملهنوط،ق.زِتإ ب رض كالت طضا  -  ل بحيث ضل وثل بإلهنوم ّااهنب و  ّا

 دتض ر ب رض حفرٍد الا رتاوٍل لش  وب ملوااع ب رض بيفابت ّاباٍب طب بإلطام. -

 دتضضر ب رض طب ذر  يرٍد الا رتاوٍل كا  ّارييل بحّب  َت ابِ  إع مثّ الوّرهق بإلطام وضإ ذحر ّاباب.   -

 :  لبحثمنهج ا
هن يبخحم بيف ،ج بحا في بحّب ض ضي حملااحل تفيَت اتياًن بحّ ةاصع ّم ل بحا اة ملح بهنب ثاط لباهج 

 ط ايّ لحل جت ظ وب ملشااحّ ل بحث   ايرعّ ات ع طب خوة طا تاّير ححي ا طب طةادر.
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 :حدود البحث
ابت.ب حاد بيفاعاوّ ل: حتّحد طاعاع بحث   ب سمق طب ملوااع ب رض  -

َ
 اطضاّ ب،ا اها مل  ا  ب رض بيف

ّ ل. -  ب حاد بيفاالّ ل: ببايرة بحأّر
 ب حاد بحاط ّ ل: تيبةر وضإ بحأ،ح بحّ ثاي ّأح ب  رة.  -

 إحياء األرض: خلفّيات المتالك      -أولً 
ّ ل يمضظ وض ،ا بحاّاّع بحّة ربايع اوّضل بيف ا  اب طاارع  ملذب بهنبث   ا ّأّ ا طب طب بيفأضام الّ  شث  ببايرة بحأّر

الوابه،ا ب ريف ب  ازع     دتّ ات ّاحيض ل طب ب ربعي بحّةا ل حضّاربول ابحّروي طثل بحاّاهفع اَخْ ربع 
ايح ع الالرّب  شمّّ ل تضر ب ربعي ابرتثاط ب  اة هباع ييح بلأاس ذحر وضإ ذث أل طضاّ ل ب رض ابهنبمواذاع 

ّ ل يث ثا  وب ط اذ  روايّل طب  ُت حاب لحرة بيف ا  تضر وأضت طب  بحثحا بحياذ ُت ب مشاة ببايرة بحأّر
آلخرع ياالت طةاهر طأاش،ق ا  اذق طرتثال  اّا  بحيث ضلع ياالت طضاّ ب،ا طضاّ ّل رتاوّ ّلحل امل  كالت تضر 

حث ئ ل ملذب شّ ت بيف ا  بيفضاّ ل طؤوّبل ب كثَت طب ب   ا  ْتيظ ب  ابة بحث ئ ل اباوب اوّ لع ي ب بحّ ا  ل ب
ع اهاملبع  اوّضت ب وشاب حتة امحل يإّ  بحّر  ل وب تضر ب رض لاتج وب بحث ئل بحاّاردة حضث   وب ّ ئل الخّر
الّطا بيفاالل باوب او ل ححّ بحثحا ي،ي و ةر ط،ق  ححّ بيفاّا  بحيثضيع حضّي ارة وضإ ب ربعي ابطبوك،اع 

ل ب كثر لفاّذب اوّاّةع طب     بحأحد ابحأّحة هي بّحيت ظما ،ا بحي ام ّأ ضّ ات ابحيحرة وضإ با بفاظ هباع ياحيث ض
بحماا ابةب ام بحم اهقع اب بحاوت لفي  تيبا ع ال  تملاد وب زِتاها طب الّي ةاٍا وادٍم ملح ،اع اكثَتّب طا ت شظ 

حيّاا  بحثابدي اب ريا ع  بحّةربوات او ضّ ات بحماا ُّت بحيثاهل هبح  بحّي ارة وضإ ب ربعي ذبت ب شمّ ل
ياحيث ضل ب وّا هي بّحيت دتضر ب رض ات بفع  ابردهاع اكا  سمق بطبو  ب رض ها بيفضاّ ل بب اوّ لع الي طضاّ ل 

 بحيث ضل وثل بإلهنوم.

ّ ل ورب ورا  -الالرّب حالرا  ب  اة باوب اوّ ل اباوبةاديّل بحياهن ل  طب  بّحيت واش،ا بحأرب ب ببايرة بحأّر
ييح بطبضر الوربب بحثابدي اب ريا  ب رض ّارييل لالام بيفضاّ ل بب اوّ ل/ بيفشاوّ لع اهي شث ،ل  -بحّاطب 

ّا ب بحأةار بحيحظملحل طب     الّ  بحأ ل ب ب رض تأاالّا رتاو ًّا )هناوارع  ّايفشاوّ ل بحثحبهّ ل بّحيت وريب،ا الارّا
ح اا  حتت  -اها دتّضر ب رض ّااهنب و   -ضح )بِ  إ( (ع حاّ ،ا بشب،رت و ح بحأرب  ةا43: 2004

(ع ا ار 223زتايل بحيث ضل الفاذها اهن ارذاع ابهنبخحبم بحيّاة حضّحياع وب ذحر بِ  إ )بحي ،اديع د.ت: 
ذحر بحاعع سماّا طأباّدبع اُوريّا طشراّواع ب  يايل اذه ّ ات جمب ع بحيثاهل ارؤهناه،اع حاّب  الهنضاب باهنب و  
اباطبو  حتربعي ضُمب ل ال  ياا  ب لاوُت ط ،اع الّا ا: الربٍض ا ُطّو   اع ْت   تاا  ملّطا الرّعا ط، ارّةع 
الا كالت ُطضّاا مث ه رها الهض،اع اهملب بحّ اع طب ب ربعي هن أر  ب بحأةار بإلهنوطّ ل ّ رض بيفابتع الّطا 
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 ل اّم باهنب و  وض ،ا ّاحماا اذرد طوّك،ا بحّ اع بحثّاين ي،ي ب ربعي بيف ضاكل    اهبا ب ب 
ب  ضّ ُتع اهنبمو ا ب بحّروي ابإلواطلع اطب بحثحي،ي الّ  الرض بِ  إ تضر ختبضف وب ّأ ،ا طب     طا 
يباّير هبا طب طاٍ  اكتع يب يت الشمّّ ب،ا ّ اّ  وضإ ذحرع اها طا يربز بيف اييل ُّت بحيثاهل  ول بطبو  ب ربعي 

 ّ اة  ا ذكرلاع املذب طا تاّيرت طةادر بيف ا  بحملةارة ب بآلّار الا بحأ ا  ب جماة طب ب رضحل كالت دابيع بيفب
 بحّي ارة وض ،ا ت خمل اتَتة الكرب ُّت بحيثاهلحل حبحخل حتت زِتإ مل حبها اهنبمو ا. 

تاّير بيفيا ل بيفوه ل   حّ -ي  ا يثحا -طب والظ آخرع تثيإ طي حل طيا ل بِ  إ طرتثال ملح  حٍّ كثَت
  اة بإلليا  ابحّ ثات اب  اب ع اهملب ا يأٍت باّدوا  ّ لّ ا لحر  طيا ل ب  إ ّشال دو  ع الا ظماب طيارلل 
طيا ب   يا ل زّتإ آخرع حاّب ه ا  ّأض بإلشاربت ب بيفةادر ظماب ال  تيّرب ملح  ا ّأض ب ي يل ب هملب 

م( وب السماذج طب بِ  إ ذا 1338ه/739ّحث  في بحّحيب بحثمحبدي )ت بحّي انيع يأضإ هنث ل بيفثاةحل  حت
بيفيا ل بحاثَتةحل اذحر ب كباّ  طرب ح باّذوع وضإ المسا  ب طا ل ابحثياعحل     الشار ملح طاعع )ُعريّل( 

 طؤّكحة ّ  حع اا ف  ّ لّ  جماة ابهنعع يُ يظ ملح   بِ  إع الي ييّ إ زِتإ عرّيّلع حاّب همل  بإلشارة تثيإ ةَت
طب بيفؤّحفحل  ل  ذكر ذحر ب طأرض شّا  حض اعع بيفملكار طب     كال  ّئرّب الا وريّل الا زّتإ )بحثمحبديع 

ل ي  ا الردلا تاع    طب     الّ  طيا ل بِ  إ طبفااتل يثيإ 868: 1992 (ع اوضإ اليّل  اةحل يإّ  بيفياّر
يا ل بِ  إ تأاس   ق بحيث ضل ب بحأحد ابحأحةع طب الطرّب حمب ّو ْتيظ طا ورع ا  هناّّياع الا الّ  يرعّ ل ط

    بحيّضل ابحاثرةع ي ىت طا كالت بحيث ضل كثَتة ب طاّالاذا بّحيت ذكرلاهاحل يإّ  طباّضثاذا طب بطبو  ب رض 
ع اكثَتّب طا كالت بحيثاهل بحارّب بّحيت  ا تضر بيفيّاطات باوب او ّ  ل تادبد ّشال الكرب طب بحيث ضل بحةمّر

 (.  8اباوبةاديّل تفاخر ّملحرع اوح هنّ ضت كبظ ب دب تضر بيفابوفع )هنربج بحّحيبع د.ت :

ّ  ذرييل بطبو  ب رض بّحيت الشرلا ملح ،احل دتّثل لباج طر ضل تاريخ طا وثل بإلهنوم حل     ظّل بِ  إ ذرييّل مل
  ازة ب رض ملح ي ر بإلهنومع احي ا ه ا ب جماة ْت    ا  ب رض وثل بإلهنومع ي ا ي،ّ  ا ها طا ح  

ربت ع اب هملب بحّي اني صمحر ّ ا طأريل اللابع ب  اآت ووول ّإ  ا  ب رض اوملار هملب بيفف،امع اتارطمالّ ب ع اتااّ 
)ج. زِتإ( طب بحّ ا  ل بحاّث أّ ل ابحثشريّلع ابخبو  السماط بحب ّ أات بحياذ ل حبضر ب  اآتع ات  َت ذحر وضإ 

ب  ريع ب  اة باوب اوّ ل الشاط بحّيّاا ع     ياوح  و ل اللابع طب بيفاّالات بحّيّاالّ لع تب ّثل ب بيفاّا  
ابيفاّا  بحرّيفي/بحيرايع ابيفاّا  بحثحايع احاّل طاّا  طب همل  بيفاّالات برتثاط ّ اع ب رض بّحيت ييا ،ا 
ّ ل ترّكا لشاذ  باوبةادي وضإ بحّاربول بيفرايّلحل ا  اظمارس لشاذ  باوبةادي ي ،اع يامب ع ب  ري ّابايرة بحأّر

  ابحًّتّل بحةا ل حضّاربولع ياالت دتارس ب لشال بحّاربو ل ّشال رتاوي ب هنّ  ا ب ّود بح  بحل بحم ّ ل ّايف ا
ضاّ ل بحفرديّل/بإلوااوّ لع اهي ح يت كاإلوااوّ ل 

ُ
بِ  إ بّحملي دتضا  بحيث ضلع حاب طع طرار بحّاطبحل ظ،رت بيف



 
 إدريس مفتاح حمودة                                      إقطاع األرض الموات في العهد الّنبوي بين الّتْمِليك والّتَملُّك          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 

[02] 

 

ّا خوة بحأةار بحاهناإع )يرحع  وااوّ ل (ع حاّب ظ،ار بإل51-17: 2000الالام بإلوااع ب الارّا
ّ ل الظ،ر بحب ايا بحفئايع اظ،ار ذثيل بيفّو ع ابحّحح ل وضإ ذحر الّ   ب بيف اذ  بخلةثل ّت اب ببايرة بحأّر
بيفضاّ ل بحفريّل ظمثّض،ا هنّ ح ب رض )بيفاحر(ع اطب جم اع بيفّو  ظ،رت بإلوااوّ اتع اوح ُاوح ب بح  ب بحاثَت 

ّ ع وحد بحاثَت ط ،ا حتت بهنق )خمو (ع اكا  الطَت بيفخو  ييّ إ طب بحملايح )=وةار(حل ابّحيت ُتاض  وضإ جت
ع اذتالُت خمويّا  897ه/284)و لع ج. الو اة(ع اوح ارد ب كباب بحثضحب  حض أيايب )ت  م( ذكر وحد الّر

 ( اهملب يحّة وضإ الّ  لالام بيفضاّ ات بحفرديّل بحاثَتة كا  هناهّحب155كالت ب ّود بح  بع )بح أيايبع د.ت: 
 ب الربعي بح  ب بحم ّ ل ّايف ا  ابإللباج بحّاربوي وثل بإلهنوم. 

يق لفاذهق وض ،اع الظ،ر زيادة وشع همل  بحفئل ازيادة الذ او،قحل   ح اّب ب باار بيفّو  حتربعي بحّاربوّ ل ّا
ع ي بج وب ذحر اواع  ربوات طيّض ل ُّت بيفب اييُت ع ملذ ييأإ كّل طاحر ب باهنب و  وضإ الربٍض الخّر

احتّاحت بيفضاّ ات ملح حم ّ ات زربوّ ل لب  ل تضر بيف اييلع اوح الهن،ق ب  ثاش ب طيالحة طّو  ب رض و ح 
ةااهق حثود بح  ب ابهنب  راب ّاحّيضالع طا وأل ّأض بحفئات تاضظ بحّ  حة حارد ب  ثاش بحملبّضُت )بحاربيع 

 (.154-105د.ت: 

ّبا دتّثل تضر بحّب ّ أات بحيثضّ ل ب ذمح اب  ازحل     كالت بحالرا  الّطا بمب أات بحرّيفّ ل/ بحيرايّل يإ
بيف اخّ ل ةَت ط اهنثل إللباج بحملا  ل بحاربوّ ل كبضر بّحيت دتّ ات هبا الرض بح  بحل لالرّب حيّضل ب طاارع حملحر يإّ  

أض  اث أل ب اة يإّ  بحّاربول بحب ّ أات بحّيّاال ل تًتّكا  اة طةادر بيف ا  بيفب ثّضل ب بحأ ا  بيفاه ل ّا بآلّارع ّا
ااهناهض،ا تاا  ط اهنثل  ا يافي عراربت ب  اةع ملح والظ ذحرع يإّ  تّر ل ب  ابلات كالت طةحّر ره ّيا 
حووبةادع اهملب بحّ  ق طب ب  اة شّ ع وضإ بهنبيربر بحب ّ أات بحيثضّ ل ب ب ريا  طثل: يثربع اخْ ربع 

(ع اب ظّل تضر بحالّرا  بّحيت واش،ا بحأرب ب بيف اذ  بحرّيفّ ل/ بحيرايّل 67يعد.ت: ابحاّاهفع ات  ا ع )ب  ا 
حبب ّاة طب بيفضاّ ل بب اوّ ل ملح يرديّل  -وضإ طا يثحا –مل تاب ه احر ط اييل كرّب وضإ طضاّ ات ب رض 

 بإلوااع طثض ا هناد ذحر بحّ  ق ب ّود بح  ب.

اّرل ب   رب  وايرة بحأربع يإّ  شالف بحأ ش اوياة بحاّث ألع ي  ا طمّص بمب أات بحثحايّل بح ّ 
بلأايت وضإ   اة بحياذ ُت ب تضر ب روا ع اب الهنضاب   اذق اطأاش،قع اظراي،ق باوب او لع ياالت 
لحرة بيف ا  دبيّأا ره ّيا حأحم باهنبيربر ابحًت اة بيفيب ر حضث   وب بيفا  ابحاتع اهملب واطل ط،ق حض  اييل 
وضإ بيفضاّ ل بب اوّ ل ُّت بحيثاهل بحثحايّل وضإ طابعع تاوح ي ،ا ّأض الهنثاب ب  اة الا ب ّح ب ىن ط ،اع ياا  
بحماا ها الهنضاب بحثحا بحّر لع بّحملي كا  ي،ح  ملح   ازة الرض الا ب ةاة وضإ بحم اهق اب هنوب حضاّر  

ب     بحأحد ابحأّحة  ىّت تب ّاب طب بحّي ارة وضإ بحماحظ طب بيفمضابع اهملب طباّوف وضإ طحّ وّاة بحيث ضل ط
 (.153: 1993طةحر بيف ا  اب رض بحّروايلع )وابد وضيع
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 -ي  ا يثحا –حملحرع ي ب ةَت بيف ايي ال  تاا  ه ا  طضاّ ات كثَتة رتاوّ ل الا بوااوّ ل يرديّل تملكر 
 اة بيفيب رع ابحماابت بيفيبأرة ُّت بحيثاهلع  ّ  بحالّرا  باوب اوّ ل حضيّاا  ةَت ط اهنثل طب لا  ل  احل بحًتّ 

ابإلواطل بيفؤوّبل ب الرض بيفابت بّحيت يبّق باهنب و  وض ،احل ياحّ اس ي ،ا شركا  طب     بحّب ّضر ابحّروي ابيفا ع 
اظّل هملب بحبيض ح  ىّت ّأح بإلهنومع حاّب تضر ب احل مل تاب دبه ل ْتاق بحاطا  ابيفاا ع ييح ظ،رت ّأض 

ضاّ ات بحفرديّل حثأض بيفب ّفمليب طب طّال بّحمليب طّا ب،ق ال اب ق بيفأ شّ ل طب بطبو  الربٍض ب بحيّر بحمل ال بيف
 ال طب الطثاة: بحأّثاس ّب وثح بيفاّضظع او ر ّب بخلاّابع االّا هنف ا ع او را ّب بحأاصع اةَتهق 
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شاوّ لع ابإلوااوّ ل بحفرديّل حترض وثل بإلهنوم كالت حُمّةضّل حبفاول ال ابة يثحا الّ  بيفضاّ ات بب اوّ ل / بيف
بحّيّاا  باوب اوّ ل اباوبةاديّل طع ذث أل ب رضع اللب ت السماط هنَتارة طباّضثات   اذقع يفي بمب أات 

وع شراذ،ا بحّ راريّل بيفب ثّضل ب  ريّل ابحيرايّل/ بحرّيفّ لحل     تباّير ظرا    اة باهنبيربر ملح  حٍّ كثَتع طب اب
ب بيفا  ابحاتحل يإّ  طضاّ ل ب رض ب تضر بحالّرا  بيفوه ل ةاحّثا طا تاا  طضاّ اٍت يرديّلع اهملب بحّشال طب 
بحّب ّضر يّبف  طع بحالرا  بحاّث أّ ل حترض االشمّ ب،ا ححّ ذثيل رؤهنا  بحيثاهل اكثار بحّبّ ارحل بّحمليب وح يب اييا  

  ا  حض ةاة وضإ طثل همل  ب ربعي ابهنباربو،اع ْتيظ اهناهل مللباج ذحر بحأةرع حاّب ذرييل ب ّأض ب 
بحّب ّضر تاا  وب ذري  مل  ا  ب رض بيفابت بّحيت ا ظمضا،ا ال ححل اطب مّث تؤاة ُطضاّ ب،ا يفب ال  اهاع اكالت 

يل وادة طا تي ح ملح ذثيل بيفابيل اهن ضل ذحر تباّضظ  فر ّئٍر اوضظ طابرٍع يبأّ،ح ّارو،ا اهني ،اع اهمل  ب ر 
ابحأث حع الي بحاّثيل بيفأحطل بحفيَتة ب بمب عع حاّب دتّضر ب رض هبمل  بحارييل صمأض ا لفًتض الّ  ه ا  طب ييام 
ّب ض ر الربعي بيفابت يفب الربد ال  ضم ي الرّعاع يرّ ا ياا  ش خ بحيث ضلع الا ال ح هنادبت طّال بّحمليب  ظمضاا  

ل ب جمضس )بيفت(ع ملّا اللّ  مل تيأف ا بيفةادر بّحيت ظماب ال  تحوق تضر بحفرعّ لع الّطا باهنب و / تحَّت الطار طاّ 
بحب ضضر ي،ي ظاهرة ط حايل ب ذحر بحأةرع ملذ ّإطاا  بحّرول بحياّي بيفب ّفمل ّيّاة وث ضب  ال  ييبايل وضإ الّي 

 (.156ع 152ع17الرٍض ا ظمضا،ا ال ح يبؤاة طضاّ ب،ا ملح   )وابد وضيع 

احّبايل يإ  بيفاّا  بحيثضي ها طب  الّطا الربعي بحثاديلحل ي ضاّ ب،ا طشًتكل ُّت اليربد بحيث ضلع اط ايأ،ا طشًتكلع ّا
يب ّضر ب رض طضاّ ل واّطل ّااهنب و  وربّب طب طاحا ،ا بحّياّيُتع الا بارحتاة و ،ا وربّب الا بخب ارّبع ي ب 

ح ير ل و ،ا وربّب ملذب مل تبةّحي بحيث ضل حأ ضّ ات بحماا طب بحيثاهل ييبايل وضإ ب رض طب مل حّ بحيثاهل و
ع اه ا لض ظ ال  ذرييل  ع اوح تًتك،ا بحيث ضل بخب ارّب ب  اات بحي ق بحّشحيح حضث   وب الرٍض الخّر ب خّر

بحييري  بحّب ّضر ختبضف وب مل  ا  ب رض بيفابت بّحيت ا ظمضا،ا ال ح ك ا الشرلا ملح ذحرع     الّ  باطبو 
 ّاحيّاة ها ذرد طوّك،ا حباا  ّ ح بحمابة بيفاحاُت ببحدع اها ب هنضاب بحّياهح وُثْ ل بإلهنوم. 
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ملّ  طي حل باطبو  بحفردي حترض بيفابت امل  اه،ا وح الظ،رت ببملار ب اح إلوااع ب رض ب 
س بحّب ض رع املذب الخمللا ّالاهر طا الابخر وةر طا وثل بإلهنومحل امل  كا  ذحر ّارييل باهنب و / بحّب ّضر اح 

ارد ب ّأض بيفةادر بحيت حتّح ت بيفضاّ ات بب اوّ ل / بيفشاوّ ل بّحيت دتبضا،ا بحيث ضل اتاا  زّتإ  احل يإّ  
بيفيئاة وب شؤابا ب بحابوع ها ش خ بحيث ضل الا بحأشَتةع ياحيث ضل تبةّر  اي  طا ييّرر  ره ي،ا اهنّ حهاع 

امل  كالت وح الخملت ذاّع بحأ اطّ ل ب ظاهرهاع  ّ   - يظ تيحيرلا –اّ ل يرديّل ب  ي يب،ا ابيفضاّ ل ملّذب طض
ش خ بحيث ضل ها طب ححي  بحرالي ابيفشارة اهنضال بحيربر ب كّل شئا  بحيث ضلع اط ،ا  و  ات بالبفاع ّ رض 

  بإلهنوم ي  ا ّأحع الاّلق   ازة بِ  إ املدبرذاع اها ملوااع بهنب و  ادتّضر  رض واطرةع ب طر بّحملي واب
 ب رض ابهنبمو اع اكا  ذحر خوة بحأ،ح بح ثاي. 

 الّتملُّك( -إحياء أرض الموات: ) الّتْمِليك  -ثانًيا
ملّ  اوـاد الرٍض طــابت ا طاحــر  ــا الظ،ــرت ملشــااحّ ل بيفاوـف   ا ــاع امل  كالــت هــمل  بيفيــ حل ح يــت وحيــحة 
وضإ جمب ع طال ابيفحي ـلع ييـح تأاطضـت ب وـرب  ابحبياح ـح ملزب هـا ب وةـر طـا وثـل بإلهنـوم اتركـت ّأـض آ ارهـا 

ب أـــات وةـــر طـــا وثـــل بإلهنـــومع بإلصماّّ ـــل ب ّأـــض وابلث،ـــاع ي ـــا  بإلهنـــوم اهـــمّلب ّأـــض طـــا كالـــت وض ـــ  جم
ابهنبثحة بيففاه ق بحّياّيل   اة طضاّ ل ب رض ابهنـبمواذاع ب  ـُت الّ  ملوـربر ّأـض وابلث،ـا وـا  ط يـ ّ ا طـع 
طيب  ات لالُق طضاّ ل ب رض ب بإلهنوم املو ارهاع يفي طا يبأّض  ّإ  ا  ب رض بيفابت طثّوحل ذمـح بإلهنـوم وـح 

هنـاهّحب وثــل بإلهنـومع يا ــحي  بحّ ثـاي وــح لـّص وضــإ ذحـر ملذ ييــاة:  طـب ال  ــا الرّعــا الوـّر ب هنــضاب بحّـملي كــا  
طّ بل ي،ي حـ ،ع اه ـا لض ـظ بحّباـاّ  ب الهنـضاب بإل  ـا  دتاّطـا ك ـا كـا  هنـاهّحب وثـل بإلهنـومع حاـّب بإلشـااة ب 

ااح ل دتض ـــر ب رض  ـــملب بحـــّ ّصع ييـــح ال ـــاراب ملشـــ -بحّـــمليب ا يّبفيـــا  وضـــإ شـــي  –ذحــر الاوـــح  تفيـــَت بحفي،ـــا  
بيفابت ّ ّبا ا تبّق ملاّ طب ذر  بإلطـام/ ب ـاكق املذلـ ع االطـام ذحـر ببـحة ذمـح بحفي ـ  وضـي ّـب حم ـح ّـب  ث ـظ 

م(ع ال ـــح كثـــار وض ـــا  بحّشـــايأّ ل وـــح الاعـــح الّ  بطـــبو  ب رض بيفـــابت تـــبّق ّـــإذ  1058ه/450بيفـــااردي )ت 
الي بخلــراج طــب وــحة بحفي،ــا  بآلخــريب ابخــبوي،ق ب طيــ حل مل  ــا  بإلطــام/ ب ــاكق الا ّمــَت ملذلــ ع اضم ــل هــملب بحــر 

ب رضع احــــب زمــــاض ب ك ف ّــــل بإل  ــــا  بحّــــيت الهنــــ،ظ ب تفا ــــ ض،ا كبــــاب ب  اــــام بحّيــــضاال ل حضفــــرّب  )بحفــــرّب ع 
(ع حاــب طــا ي،ّ  ــا هــا ي،ــق 231: 1989(ع اكبــاب ب  اــام بحّيــضاالّ ل حض ــااردي )بيفــاارديع 209: 1981
 بو  ب رض بيفابتع ابحفرني ُّت بحّب ض ر ابحّب ضضر.ذرييل بط

ّاحّ الر يفا حتّح ت ّ  ّأـض بيفةـادر وـب مل  ـا  ب رض بيفـابتع يإلّ ـا ذمـح الّ  ب  ـازة/ باطـبو  حـترض كالـت 
هــي ب ــح  ّاهنــ ضل بإل  ــا ع ايشــًتط ال  تاــا  تضــر ب رض ا طاحــر اا طأاهــح  ــاع الا بلــح ر الهض،ــا طــب وــحًن 

: 1981 ــىّت ييــبف ح ذحــر ب ــاها وضــإ ب رض ّيــي ،ا اةرهنــ،ا حبب ــّاة ملح طضــر روثــل حــ  )بّــب وأفــرعبحــّاطبع 
(ع بهنب اّدب ملح لّص ب حي  بحّ ثاي بّحملي وا  ي  :  طب ال  ا الرّعا طّ بل ي،ا ال ـّ  هبـاع احـ س حأـرني ظـامل 213
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 اهـ  مث   ازتـ  ادتّضاـ ع اه ـا   ّ ،ع ابحأرني بحالّامل ال  يـ يت ال ـحم طضـر ةـَت  ي  فـر ي ـ  ّئـرّب حمـرض مل 
لــاع  ــاٍ  طــب بطــبو  ب رض اهــا سمــق ملواــاع ب رض بيفــابت اطبوك،ــاع ابإلواــاع يــبّق وــب ذريــ  بإلطــام حباــا  
ُطضّاـــا حضُ ياَـــع حـــ ع اظماـــب ال  تُياـــع ب رض حفـــرٍد الا رتاوـــٍلع اب  ـــاة ملشما ـــا تؤخـــمل ط ـــ  اتأاـــإ آلخـــرع اكـــا  

بحّةـ اّل الربٍض طـابٍت إل  اه،ـاع اهـق طـب كالـت  ـق بحيـحرة وضـإ ذحـرع  وـح الواـع وـحّدب طـب ملسو هيلع هللا ىلصرهناة بهلل 
 اليبأرض ب ببحاة بآليت سماذج ط ،ق: 

 اسم الّصحابي
مكان األرض 

 المصدر الذي ذكر ذلك المستقطعة

ع 5بّب   رع الزتح ّب وضيع بإل اّل ب دت  ا بحة اّلع ج الرض ّاح  اطل يربت ّب  ّ ا  بحأ ضي
 358-357مل  ا  بحًتبثع )د.ت(ع صَّتات: دبر 

بيفاارديع الّا ب يب وضيع ب  اام بحيضاال ل ابحاايات  الرض بح ي ع بحاَّّت ّب بحأّابم
 .  284ع ص2006بححي  لع بحياهرة: دبر ب حي ع  

 الرض ّابدي بحيّر زتاة ّب بحّ أ ا 
بيفبيي ب  حيع  وو  بححيبع ك ا بحأ اة ب هن ب ب وابة 

ع 10ع ج1944دبهرة بيفأار  بحأث ال لع  اب يأاةع
 .226ص

الّا ياهنفع يأياب ّب ملّربه قع كباب بخلربجع َّتات: دبر  الرض ّاحأي   ّوة ّب ب ارث
 . 62ع ص 1979بيفأريل حضاثاول ابح شرع 

  هنض ق ّب الياب ب لةاري
-------- 

ع َّتات: دبر 1الّا وث حع بحياهنق ّب هنومع ب طابةع ط
 .386ع ص 1986بحأض  لع بحابظ 

 ابدي بحيّر بح أ ا  ّب هاذة
بيفبيي ب  حيع  وو  بححيبع ك ا بحأ اة ب هن ب ب وابة 

ع ص 10ع ج1944اب يأاةع دبهرة بيفأار  بحأث ال لع 
626. 

بّب ب  َتع وا بححيبع الهنح بحماّل ب طأريل بحة اّلع َّتات:  ------- يايح ب ار ي
 .507ع ص 5أريبع )د.ت(ع جدبر مل  ا  بحًتبث بح

بّب   ر بحأييوينع بإل اّل ب دت  ا بحة اّلع بحياهرة: دبر  ------- جماول ّب طربرة ب  في
 .868ع ص 5ب ل طةر حضاثاول )د.ت(ع ج

بحثوذريع الزتح ّب ضمِتع يباح بحثضحب ع َّتات: دبر بحابظ    رطات ابهل ب  رطي
 .97ع 84ع ص 1978بحأض  لع 

بّب ب  َتع وا بححيبع الهنح بحماّل ب طأريل بحة اّلع َّتات:  ------ ّب هنض لو را 
 .95ع ص 1دبر مل  ا  بحًتبث بحأريبع)د.ت(ع ج
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بّب ب  َتع وا بححيبع الهنح بحماّل ب طأريل بحة اّلع َّتات:  ------- رت ل بحأملري
 .95ع ص 1دبر مل  ا  بحًتبث بحأريبع)د.ت(ع ج

 .102ع ص3بحاركضيع ب وومع ج ----- زيح ّب ط،ض،ل ّب ط ،ظ

 -------  يُت ّب طش ت بحب   ي
بحثمحبديع  في بححيبع طرب ح باذوع وضإ المسا  ب طا ل 

ع  1ابحثياعع َّتات: دبر مل  ا  بحابظ بحأّر ل )د.ت(ع ج
259. 

 ------- لف ضل ّب و را بحمفاري
ع َّتات: دبر 1الّا وث حع بحياهنق ّب هنومع ب طابةع ط

 .294ع 1986بحابظ بحأض  لع 

 ------- بّب و س ب  حبين ب ر  
بّب ب  َتع وا بححيبع الهنح بحماّل ب طأريل بحة اّلع َّتات: 

 .244ع 4دبر مل  ا  بحًتبث بحأريبع)د.ت(عج

بيفيريايع تيي بححيبع بيفابوظ اباوبثار ّملكر بخلاق ابآل ارع  ّ ت لف ضل خاظمل ّب الاس بحاّاهي
 .98ع ص1دبر  ادرع )د.ت(ع جَّتات: 

بحثوذريع الزتح ّب ضمِتع يباح بحثضحب ع َّتات: دبر بحابظ  -------- دت ق ّب الاس بححبري
 .135ع 1978بحأض  لع 

ع َّتات: دبر 1الّا وث حع بحياهنق ّب هنومع ب طابةع ط ------- الّا  أضثل بخلشٍت
 .287ع 1986بحابظ بحأض  لع 

 

حضّة اّل كالت ّاضظ ط ،ق ابخب ارهقع ي  يت  ملسو هيلع هللا ىلصابيفو ظ وضإ تضر بحيااهع بحيت الواأ،ا بحرهناة 
ال  يُياأ  ب رض بّحيت بخبارهاع ي ياأ،ا ح ع اطأٌت ذحرحل الّبا هنبؤاة  ملسو هيلع هللا ىلصبحّة ايب ياضظ ملح بحرهناة 

ملذب بهنبايت شراط مل  اه،ا طضاّ ب،ا ّأح مل  اه،ا حضُ ْيَاع ح ع اها ب  ي يل ب طر ذضظ دتض ر آولع  ّبا 
ياع ح ع ملّا ملذب ترك،ا وب ذ ظ لفس حبياع يفيبف ح آخرع اطثاة ذحرحل 

ُ
ّاربوب،ا اتأ َتها يإّبا تاّرث حار ل بيف

حرول طب ب لةار يياة ح  )هَنض ق(ع اكا  وح وّ رها ّاحّاربول احاّب ذحر ب لةاري  ملسو هيلع هللا ىلصطا الواأ  بحّرهناة 
: 1989ّدها ملح  ع ياضظ )بحاَّّت( ملوااو،ا ح حل ي واأ،ا مليّا  )الّاوث حع ير  ملسو هيلع هللا ىلصرالّ الّبا تشمض  وب بحّرهناة 

367.) 

اكالت ب اول ُطضّ ل ب بهنبةوح ب ربعي ازربوب،اع خةاّ ا الّ  جمب ع بيفحي ل بيف ّارة ّأح ب  رة وح بزدبد 
ش  ع وضإ مل  ا  وحدهق و حطا ايح وض ،ق بيف،اورا  طب طّالع هملب طب لا  لع اطب لا  ل الخّر يإّ  بحبّ 

ب رض بيفابت املوااو،ا يي،ق ب بهنبيربر بمب عع اي يت ع ب ختا ق بيفحي ل اتة  ف الربع ،ا ي  ا ّأحع 
    وأضاب ح  كّل الرض ا تباّير هبا بيف ا  حتت  ملسو هيلع هللا ىلصاكالت بيفثادرة طب هنّاا  بيفحي ل ط مل طيحم بحرهناة 
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(ع املوااع ب رض ب بحأ،ح 374ا )الّاوث حع تةرّي  ح ة ع هبا طا يشا ع ي واأ،ا يفب يريح ملو اره
بحّ ثاي ا طمبّص ييق ّ رض بيفحي ل بحيريثل ّل مشل ب ربعي بحثأ حة اليّ اع ايف حلا بحياهنق ّب هنّوم الّاوث ح 

ال   ملسو هيلع هللا ىلصم( ب كباب ب طابة ّثأض بحّ  اذج طب بحّة اّل بّحمليب ذضثاب ملح بحّرهناة 838ه/224)ت
يف ّارةحل ييح الواع يربت ّب  ّ ا  الرّعا ّاح  اطلع ادت ق بحّحبري الواأ  الرّعا طب يياأ،ق الربٍض خارج بيفحي ل ب

 (.    377-367ّ ت  قع اوْ  ا ع اةَت هملب )الّا ُوث حع 

طب والظ آخرع يإّ  ملوااع ب رض يا ّ  ّاباب يفب الواأت ح ع اهملب هبح   فظ  ياو  ابطبوك،ا 
م( لص كباب رهناة بهلل 865ه/251اتاريث،اع ايرد ب بحا  يل ا ف بإلوااعع ييح ليل بّب زذماي  )ت

" ّيق بهلل و حطا الواع الربٍض حب  ق بحّحبري ّفضياُتحل اذضظ ملح   ال  يابظ ح  كباّّا ّملحر يابظ:  ملسو هيلع هللا ىلص
بحرزتب بحّر  قع هملب كباب طب حمّ ح رهناة بهلل حب  ق ّب الاس بحّحبريع الّ  ح  وريل  رّب )بخلض ل(ع ّا ت وْ  ا  
يرهاع احأيث  طب  )و ل هي طب وّر ّ ت بيفيحس(ع وريب،ا كّض،اع هن،ض،اع اوثض،اع اطا هاع ا ر ،اع االلثاذ،اع ّا

ال ح ّالضقع ي ب ظض ،ق الا الخمل طب ال ح ط ،ق ش ّئاع يأض   حأ ل  ّأح ع ا ضماو  ي ،ا ال حع اا يض   وض ،ق
(ع اوح يبّق ملوااع ب رض ّ هنضاب طب تاكل ملح   617: 1986بهلل ابيفوهال ابحّ اس الرتأُت" )بّب زذماي ع

ط،ّ ل بإلوااع حضُ يَاع ح ع  أٌت طأاي ل ب رض طب ذر  طب يرهنض  بإلطام   ثل بيفيبف ح طب ذحرع إلدتام 
ل بإلوااعع ايثحا ذحر إلووم بحّ اس  احر ب رض  ىّت ا يّحوي ال ح ّأح ذحر الّبا ح ع ابحّحح ل وضإ و ض ّ 

الرّعاع يثأ  طأ  طأاايل ح ياأ،ا مليّا  )بّب زذماي ع  ملسو هيلع هللا ىلصذحر الّ  وضي ل ّب ابهل كا  الّا  وح الواأ  بحرهناة 
619  .) 

اب بحّبا    ّاباب الا تاك ل ال ٍح يشر  وضإ و ضّ ل اا ظماب ال  ذمام الّ  ملوااع ب رض يبّق دبهّ ا اي  الهنض
بإلوااعع ك ا الشرلا ملح ذحر وثل وض لع يرّ ا تاا  ه ا  اهن ضل بإلش،اد وضإ بحـُ ـياع ح حل الا اهناهل الخّر 
إلدتام ملوااع بحّب ض رع بّحملي يأّح ال ح بحّ الق باوبةاديل بّحيت ال ح ،ا بإلهنومحل اي  شراط حما ل ت  ب 

اُتع طب والظ آخرع يإّ  هملب بحّ اع طب ملوااع ب رض ها ملوااع دتض ر ك ا دّحت وضإ ذحر  ياني بيفاح
بيفأا ات بّحيت ت ااحت هملب بيفاعاعع املّ  بحّ  اذج بّحيت ذكرلاها ب ببحاة بحّياّ  تثثت الّ  ب ربعي بيفيبياأل 

اتأ َتها حباا  طضّاا ح  ّشال  ق هي ملوااع دتض رع اهي كالت ّاضظ طب ححي  بحيحرة وضإ بهنباربع ب رض 
 بحّشال بآليت: دبهقع اظماب ال  لاّعح ملوااع بحّب ض ر طب خوة اللابع بإلوااع ب
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 (296-283: 2006هملب بحشال بحباع  ي طيبخضص طب: )بيفاارديع 
 

الّطــا بحّ ــاع بحثّاحــ  طــب بطــبو  ب رض ي،ــا ب  ــازة ّااهنــب و ع اهــي ب رض بحّــيت ا ظمضا،ــا ال ــحع الا ه رهــا 
الهض،ــا حفــًتة ذايضــل طــب بحــّاطب  ــىّت ال ــث ت طابتّــاع اب هــمل  ب احــل ملذب التــإ طــب ضمازهــا اي ــع  ــا ووطــات تــحّة 

حّـــملي ذكرلــا  ب ملواـــاع ب رض بيفـــابتع اتيـــ    وضــإ ذحـــر ي،ـــي حــ ع اهـــملب بح ّـــاع هـــا بحّب ضّــر احـــ س بحّب ض ـــر ب
بيفةــادر با ب ــار الا ب  ــازةع اوــح ورّيــ  الّــا ُوث ــح ّياحــ : " ...ابا ب ــار ال  ي ــرب وض ،ــا ]الي ب رض[ ط ــارّب 
الا ضمبفــر  ا ــا  فــَتّبع الا ضمــحث طيــ اةع اطــا الشــث  ذحــرع دمـّـا تاــا  ّــ  ب  ــازةع مثّ يــحو،ا طــع هــملب يــو يأ رهــاع 

 (.637-636َت  طب مل  اه،ا يفاا    ازت  اب ب ار " )الّاُوث حع اظمب ع ة

ملّذب   ازة ب رض اي  هملب بحا ف بّحملي الارد  الّا ُوث ح لاع طب اللابع بيفضاّ لع ملذ بحّب ّضر ّا  ازة حترض 
ر حترض يثحا الّ  بيفابت يحّة وض   ال ر بيفب ّضر بّحملي يثٍت  ا ا ّ اّ  طرتفّأاع الا ضمبفر  ا اع حاّب ذحر بحّب ضّ 

طا مل ياة طابتّا ط مل 
بحيحًن اا  ثت وض   

 طضاّ ل   ح

طـــــــا كـــــــا  وـــــــاطّر مث ال ـــــــثح 
 طابتّا

طـا كــا  واهض ًّــا طثــل 
 الرض واد اذتاد

طا طضا  بيفيض ا  مث 
 ال ثح خربّوا

لالر طا تأُّت طاحاا  يو 
 حضيضاا  ي  

 طا مل يبأُّت طاحاا 

 بإلوااع

 ملوااع دتض ر

 طابت

 ملوااع بهنبموة 

 خربج  ُوشر

 طأاد   واطر 

   ّاذ ل      ظاهرة 
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هحي  باطبو  اح س ملو ار ب رضع حملحر ي  ازة ب رض ذح  ملح ط ع بآلخريب ط ،اع هملب طب 
    بيفف،امع حاّب بّب زذماْي  ب كباب ب طابة بّحملي حتّحث ي   وب ب ب ار ب رضع يثحا الل  خضق ُّت 

ُت حت َتهاع ملذ مل ياب طب ّيّ ا طب بيفف،ام   لّ  ذكر حت َت ب رض ب  احل  -يظ تيحيرلا –ملوااع ب رض ّا
بإلوااع طب بإلطام الا ّمَت ع ا احل بإلوااع تيحم ب حي  و ،ا ب بحّ اع بحثّاين طب بطبو  ب رضع االّطا وثارت  
)الا ّمَت (ع ي ثحا اللّ    ت وب ذكر باهنب و  وضإ ب رض بيف، ارة دا  ملذ  طب ال حع ب طر بّحملي لّص 

 (. 652ع )بّب زذماْي ع ،طب ال اط  اهاّا وضإ ب رض ي،ي ح   رب ل ّياح :  ملسو هيلع هللا ىلصّ   وض    حي  بح

وب الّا  –ك ا يثحا -ملّ  ملشااحّ ل اهن ضل ب ب ار/ ب ب از ب رض ّاإلوااع الا ّحال  ليض،ا بّب زذماْي   
يظ ا ف (ع اوح يةأظ بحّبفري  ُّت بإلوااع ابحّب  َت ْت382ُوثْ ح طب كباب ب طابة )الّا ُوثْ حع 

بيفةحرْيب بحّياّيُْتع يث  ، ا خ ق ري ع طب باخبو  يإّطا ال  ياا  بحب  َت/ باهنب و  ب ب  ل ملوااّوا 
اب بفظ ّ  طاحا  دا  تأ َت ع املّطا ال  ياا  دتّضر الرض دا  ملذ  طب ال ح اط ع بحّ اس طب تأ َتهاع اب كو 

ّدها ملح بإلطام ملذب ّي ت طّحة  و ل الوابم ح ياأ،ا آلخر ب احبُت يإّ  لالام طضا ل ب رض ب بإلهنوم يي ي ّر 
يأّ رهاع اي اث  ذحر وضإ بيفب ّضر حترض ّا  ازةع يإذب  ازها شخص آخر اوّ رها ي،ي ح  )بّب زذماي ع 

644  .) 

 ـ  م( ب كباّ  )بخلـربج( يإلّ ـا ذمـح  وـح اليـرد ي818ه/203املذب لالرلا ملح طا الارد  ضمِت بّب آدم بحيرشي )ت 
ّاّّــا المســا  )ّــاب بحّب  ــَت(ع احتــّحث ي ــ  وــب تأريــف بحّب  ــَت اطاهّ بــ  ييــاة: " ... ابحّب  ــَت ي،ــا ةــَت مل  ــا  
ب رض...بحّب  ــَت ال  ي ــرب وضــإ ب رض ب وــوم ابيف ــارع ي،ــملب بحّــملي و ــل يثــ : مل  واّض،ــا  ــوث هنــ ُت ي،ــي 

بحّــملي هنــث  وةــر الّــا  –ص ذمــح الّ  بحيرشــي (ع احب ض ــل هــملب بحــ ّ 122: 1987يفــب ال  اهــا ّأــح "ع )بحيرشــيع 
ـُت مل  ـا  ب رض ّشـال  ـريحع اهـملب بحـّ ص يـحوق  -وث ح ابّب زذماْي  وح يّرني ُّت ب ب ـار/ بهنـب و  ب رض ّا

بحفاــرة بحّــيت ت ااح اهــا ب بحّةــف ات بحّيــاّيل بحّــيت ترتاــا وضــإ الّ  ه ــا  لــاوُت طــب بطــبو  ب رض بيفــابت اهــا 
حّب ّضر ّااهنب و / بحب  َتع اهملب ب خَت الهناهن  ب  ـازةع اب  ـازة  ـا داهـل تثّ  ،ـا ّشـال بحب ض ر ّاإلوااعع اب

ابوـعع ملذ طـب طالـاهر ب  ـازة اعـع ووطـات وضـإ طيـا ل طـب ب رض ّـ ّي اهنـ ضل كالـت تضـر بحأوطـاتع ايؤّكــح 
اة يفـــب ال  اهـــا ّأـــح بحيرشـــي ب لّةـــ  بحّيـــاّ  الّ  طـــب ب ـــبفظ ّـــا رض يفـــحة  ـــوث هنـــ ابت دا  زربوـــل ي،ـــي تـــؤ 

بحملب ر ب ّاةع االّ  هملب بحّبةّر  خمةاص ّ  هملب بحـّ  ق طـب بحّب ضّـر حـترضع اك لّـ  يشـَت هبـملب بحّباعـ ح طـا وـح 
 ييع ي   بحثأض طب بخلضق ُّت بإلوااع ابحّب  َت.          

بيفف،امع ّل ه ا  سمق آخر  ملّ  دتّضر ب رض ّااهنب و / بحّب  َت ح س بحّ  ق بحا  ح يفا ظماب بوبثار  هبملب 
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بّحملي هنثيت بإلشارة ملح   ب بحييق ب ّاة طب  -كا  وح ُور  ب وُثْ ل بإلهنوم اها )بِ  إ( 
اها الهنضاب   ازة ب رض حبثيإ ب يح ال  اهبا بّحمليب دخضاب بإلهنومع يثي ت كملحر وضإ ه  ذا  -بحث  

حبضر بحيثاهل ال  تثيإ الزتا ها ّ حها  ملسو هيلع هللا ىلصبييل بحرهناة طضاّ ل رتاوّ ّل اح يت يرديّلع ابحّحح ل وضإ ذحر طا 
(ع اوح الطّحت ا ّأض بيفةادر ّ  اذج طب بحيثاهل بّحيت كالت  ا 755مل  دخضاب بإلهنوم ) بّب   رع د.ت: 

ي ت ّ يحي،ق ّأح بإلهنومع يأضإ هنث ل بيفثاة ا ب ةر هملب وضي ّب  يام بحّحيب  زتاآت وُثْ ل بإلهنوم ّا
م( ي يل ح ا وي كباّ  )ك ا بحأّ اة ب هن ب ب وابة اب يأاة( الّ  زهَت ّب 1567ه/975)ت  بيفّبيي ب  حي

ّأح ال  الهنضق يياة ح : " ملّ  ح ا زّتإ كّ ا رم  ،ا ب  ملسو هيلع هللا ىلصذهظ ملح بح    -ال ح ش اخ ٍّت ك الل-خااطل 
 اآت تا ّ  ّاباب طب (ع اكالت طثل تضر ب 276: 1979بباهضّ ل يازت  ح اع ي  ا   ق" )بيفّبيي ب  حيع 

 (. 22: 1990 ىّت ا ي ازع بحيث ضل بيفيبف حة طب بِ  إ ب  ياو،ا ال حم )بّب هنأحع  ملسو هيلع هللا ىلصبحّ ّ  

اهاملب كا  بحأ،ح بحّ ثاي وح الهّنس بحّضث ات ب اح حض اّلق باوبةاديّل بيفبأّضيل  ضاّ ل ب رض بّحيت تأّحدت 
حل اهي مل  ا  ب رض بيفابتحل بّحيت الخملت ب بحّباّار ي  ا ّأح خوة اللابو،اع حاّ  ا رّكالا بحث   ب السماذج ط ،ا

بحأةر بحرّبشحي اب طايع حاّب بحّشي  ب ّرز بّحملي ال رلا  ب هملب بيفاعاع ها طي حل بحّب ض ر ابحّب ّضرع 
الا  يب ض ر ب رض تاا  ّةارة ملوااو،ا طب ذر  بإلطام يفب ها وادر وضإ مل  اه،اع اوح ياا  بإلوااع حفردٍ 

رتاولع هملب الاّاع ابحّ اع بحثّاين طمبّص ّاحّب ّضر اها بحّب  َت/ باهنب و ع اها الهنضاب دتّضر ب رض بيف، ارة 
ا  ازذا ّإذ  طب بإلطام الا ّحال ع اا يبأّحّ ذحر طّحة  وث هن ابتع اياا  بحّب  َت ب هملب بحّ اع يرديًّاع  

 يت ا تاا  طضاّ ب،ا ملاّ رتاوّ لع اتاع ح ذحر ب بحّشال بآليت:ك ا يش ل بحّب ّضر اليّ ا الربعي بِ  إحل ابحّ 
 

   
 

 
  

  
  

 
 
 

 

 
 

ب رض بيفابت ب 
 بحأ،ح بحّ ثاي

 زِتإ ملوااع

دتض ر طب ذر  بإلطـام حفـرد 
 الا رتاول

 حت َت

ــــــــــــر ب رض بحمــــــــــــَت  دتّض
دمضاكــل   ــح ّــإذ  طــب 

 بإلطام الا ّحال  

دتّضــر وث ضــل  رض وثــل 
بإلهنـــــــــــــــوم املوـــــــــــــــربرهق 
 وض ،ا ّأح ملهنوط،ق
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 خاتـمـــــــة
ب خبام هملب بحث  حل  ااح ا طأابل بإلشااحّ ل بّحيت الاردلاها ب بيفيّحطلع اهي تًتّكا وضإ طاهّ ل ملوااع 
ب رض بيفابت ب بحأ،ح بحّ ثايحل طب     كال  لاوا طب اللابع بإلوااع بّحملي يبأّض  ّ  ق باطبو  حترض بّحيت 

ُت ط مل بحيحمع اطا شّح بلبثاه ا حث   هملب بحّ  ق طب ا تؤاة طضاّ ب،ا   حع  الا ه رها الهض،ا ب ةاّر بحّي 
ُطضاّ ل ب رض ها الهنضاب باطبو  طب     كال  دتض رم الا دتَضضر/   ازةع اب كو ب احبُت ظماب ال  ياا  ب 
 ارة ُطضاّ ل يرديّل الا رتاوّ لع طا دوالا ملح بحث   ّأ    ا تاّير طب طأا ات حضاشف وب ذحرع ابهنب و  

 في ب همل  بباهّ ل. طا خ
كالت الدبة بحث   بيفيبخحطل هي بحّ ةاص بحابردة ب بيفةادر ذبت بحأوول ّايفاعاعع ابّحيت ت ّير ح ا ا 

امل    -اوادها ّم ل بحا اة ملح  ّل تضر بإلشااحّ لع اوح ذيّض ا تضر بيفةادر ب بايل ْتث اع حاّب تضر بيفةادر
الّبا يمضظ وض ،ا ذاّع بحّ يل ّأ ،ا وب ّأضع حاّ ،ا بيادت ا ب كثَت  ملاّ  -كالت وح العا ت ح ا ّأض ب ياه 

طب باهنب باواتحل ط ،ا: الّ  ملوااع ب رض بيفابت يُأحض دتض ّاا حضُ يَاع ح  ّشرط مل  اه،ا املو ارهاع اا يب ّتإ 
دنّي اللّ  طب بحفئات بحم ّ لع هملب ملاّ طب كا  طب بحفئات باوب اوّ ل بّحيت ححي،ا بإلطاالات بحّوزطل حملحرع ا أٌت ال

اوح الاردلا ب   ايا بحث   سماذج  مسا  وا  ذكرها ب بيفةادرع اوح ا ال ا طب خوة ّأض بيفةادر باهب ام 
ّا فّ ل مل  ا  ب رض ّبفا  ل طاّاحل ت ااحت تفيَت بحفي،ا  ابوب،ادبذق ملح  ّح بيفثاحمل  ىّت ب بحّ ةاص 

 باب ب  اام بحيضاالّ ل حضفرّب حل اكباب ب  اام بحّيضاالّ ل حض ااردي.ببضّ ل بحابع ل طب الطثاة ك
يثيإ بحّش  بآلخر طب بإلشااحّ ل اها بحّب ضضر / باهنب و حل بّحملي كا  ظاهرّة وُثْ ل وةر بحّ ثّاة طب ّثّو ب 

لع ياو بحّ اوُْت تثُّت ح ا زِتإ بحيث ضل اها ُطضاّ ل رتاوّ لع ابحّب  َت  رض بيفابت ّأح بإلهنوم اطضاّ ب  يرديّ 
الّب ا   ازة/ دَتضضرع حتّاة بحّ اع ب اة ط ، ا ملح طضاّ ل ّأح بإلهنوم ّشرط ملهنوم طوّك،اع االّطا بحّ اع بحثّاين 
اها بحّب  َت ي،ا   ازة ب رض يفّحة ا تايح وب  وث هن ابت دا  تأ َتهاع حبؤخمل ّأح ذحر طب بحملب ر 

 امل  اه،اع اوح ارد طا يثثت ذحر ب بيفةادر دا  بخبو .اتأاإ آلخر حبأ َتها 
ملّ  طا بهنب ب  ا  طب ذحرحل يثثت  ّ ل يرعّ ل الّ  مل  ا  الرض بيفابت كا  وح ال حث لالق طضاّ ات وحيحة 

اها طا ُور  ّإوااع ب رض بيفابتع ك ا ال ثب ا يرعّ ل بحّب  َت ابِ  إ طب ب رض ّ ّ  ذحر ظماب طب بحّب ض رحل 
ّبا كالت ّااهنب و ع مّث حتّاحت ّأح ذحر ملح طضاّ ل ا ف  ّاحّب ضضر ب ال اة بحّارييل بّحيت دتّضر هبا بيف بفعع  

اهق -يرديّل الا رتاوّ ل طا ّيل ّاباب ي  ب    بيفب ّضر ب بطبوك،اع حاّب بِ  إ ا يبّق ملوربر طضاّ ب  يفوّك  
طب بحّباريخ باوبةادي ملّا ملذب الوّراب ّاإلهنومع االخَتّبحل يإّ  جم ل طا تاّ ض ا ملح   طب لباهج ب همل  بباهّ ل  -بحيث ضل

          خوة بحأةر بحّ ثاي ل طل ال  يفبح آياّوا حث اث الخّر تبةّحّ يفابع ع طبأّضيل  ضا ل ب رض ابهنبمواذا.
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Abstract:  

 The research focuses on the issue of feudalism and owning mewat 
land in the Prophet’s era, considering that the revival of land is one of 
the economic systems related to its ownership and its exploitation, and 
we aim to highlight the civilized aspect related to economic systems, 
and we also aim to understand the reality of owning mewat land in 
terms of the style and method of that acquisition. And the types of 
property that fall under the concept of reviving the land, which 
constitutes a historical phenomenon in that era. 

She included it in an attempt to announce it, using the regressive 
approach to what was mentioned in this title, and we concluded that 
this method is a method of ownership to revive it, and that 
appropriation and dialogue is the ownership of the lands that turn 
them into collective or individual ownership. 

 
 


