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والتقدير الشكر  
م األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خات

  :وبعد اهللا عليه وسلم، 

كما وأتقدم ، البحث نجاز هذا بامّن علي في الذي  العزيز القدير هللا  أوال أبدأ شكريفإني 

فجزاه  هذه الرسالةالذي تفضل باإلشراف على  عودة عبد اهللابالشكر الجزيل والعرفان إلى الدكتور 

فلهم  ةدكتور حسين النقيب والدكتور سهيل اإلحمد لتفضلهم بمناقشة الرسالولفضيلة ال اهللا كل خير

  .كل الشكر والتقدير 

أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة  وال أنسى أن أقدم

يرا أشكر وأخ. في الحياة، إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة، إلى جميع أساتذتي األفاضل

  .بالخير اهللا لهم جميعاً  أدعو، و في صورتها النهائيةكل من أعانني على إخراج هذه الرسالة 
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  الحرث والزرع في القرآن الكريم
  إعداد

  الرحمن حسن قزمار جمال يوسف عبد
  إشراف 

  اهللا عودة عبد .د

  الملخص

تناولت هذه األطروحة موضوع الحرث والزرع دراسة موضوعية في القرآن الكريم في أربعة 

  . ويليها خاتمة بأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، فصول يسبقها مقدمة

فــي القــرآن الكــريم والعالقــة  وداللتهمــاالحــرث والــزرع  ماهيــةتناولــت فــي الفصــل األول وقــد 

ــــزرع فــــي اللغــــة ،  بهمــــا ذات الصــــلة واأللفــــاظبينهمــــا  ــــى معنــــى الحــــرث وال ــــوف عل مــــن خــــالل الوق

ثـــم بحثـــت ، واالصـــطالح اعتمـــادا علـــى المعـــاجم اللغويـــة والكتـــب التـــي تناولـــت الزراعـــة ومفهومهـــا 

ــ زرع فــي الســياق القرآنــي لمعرفــة الــدالالت التــي يحملهــا الحــرث والــزرع فــي القــرآن الكــريم الحــرث وال

  واأللفاظ الدالة عليهما  

فتحدثت عـن حـرث الـدنيا  ،أقسام الحرث والزرع في القرآن الكريموفي الفصل الثاني تناولت 

وخصصـت المبحـث ،  وحرث اآلخرة والعالقة بينهما وما يشترط في الجمع بينهما في المبحث األول

ـــزراع و الزمـــان المكـــان واألرض  ـــزرع فـــي القـــرآن الكـــريم مـــن حيـــث ال الثـــاني للحـــديث عـــن أقســـام ال

عنـاب لكثـرة ورودهمـا فـي القـرآن الكـريم وأفردت فيه باب للحـديث عـن النخيـل واأل .الخصبة واليباب 

  . من جهة ولعالقتهما المترابطة من جهة ثانية 

الحكمـة مـن ورود تحـدثت فـي المبحـث األول عـن ، ولته فـي ثالثـة مباحـث أما الفصل الثالث فقد تنا

اكتشــاف قــوانين اهللا وشــمل  الحــرث والــزرع فــي القــرآن الكــريم المتعلقــة بالعقيــدة وقيمتهــا فــي النفــوس

الحكمـة وفـي المبحـث الثـاني تناولـت  إظهار قدرة اهللا تعالى وحكمته في الـزرعو ، وسننه في األرض



  ر
 

وفـــي المبحـــث الثالـــث  ،ن مـــن حيـــث بقـــاء نوعـــه واســـتخالفه فـــي األرض وعمارتهـــا المتعلقـــة باإلنســـا

ا بـــالحرث مـــوعالقته الحكمـــة المتعلقـــة بتخصـــيص مصـــالح اإلنســـان الماديـــة والمعنويـــةتحـــدثت عـــن 

  .والزرع 

،  العوامل المـؤثرة علـى الـزرع والحـرث فـي القـرآن الكـريموفي الفصل األخير خصصت الحديث عن 

فســـاد فـــي االرض وعوامـــل ســـلبية تشـــمل اإل، ابيـــة وتشـــمل المـــاء والتربـــة والمنـــاخ وصـــنفتها إلـــى ايج

  والرياح المدمرة والمعاصي وظلم النفس 
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  مقدمة

الحمد هللا الذي خلق األرض وقّدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ومهدها للحرث 

ل عبد منيب، والصالة والسالم على وسّهلها للزرع، وأنبت فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لك

الـــذي رّغـــب فـــي الحـــرث والـــزرع، وجعلـــه أنفـــع وســـائل  –صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  –رســـول اهللا محمـــد 

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن : "القربى إلى اهللا تعالى عند قيام الساعة، فقال

  .)1("ال يقوم حتى يغرسها فليفعل

 نمن كنوز وخيرات من أعظم نعم اهللا سبحانه وتعالى، وهي مظهر مـ األرض بما فيهافإن 

ـــر اهللا تعـــالى وعظمتـــه مظـــاهر قـــدرة ـــذا أكث مـــن ذكرهـــا بأســـاليب متنوعـــة، ومشـــاهد  القـــرآن الكـــريم، ل

  .، ولفت النظر إلى االستفادة منها حرثًا، وزراعة، وعمارةالصنعمختلفة، وذلك للتدليل على دقة 

إنبــات الــزرع بــإنزال المطــر، وحراثــة األرض، وبــذر الحــب،  نهمــن عجائــب قدرتــه ســبحا إن

، تنــوع المزروعــات مــن خــالل عمليــات التحســين والتهجــين، وســرعة نمائهــا، ووفــرة محصــولها، ويعــد

يدلل على المحاوالت الجاّدة لإلنسان الكتشاف سنن اهللا عز وجل في هذا الكون، مما يجعل الحراثة 

  .أساليبها المتعددة، في صلب اهتمام العقل اإلنساني في هذا العصربوسائلها المختلفة، والزراعة ب

ومن خالل تتبعي آليات الذكر الحكيم المتعلقة بالحرث والـزرع تبـّين لـي حقـائق مهمـة جـدًا، 

المــدخوالت  وكنــوز ال غنــى عنهــا، فــي نهــوض األمــم، واعتبارهمــا وســائل ذات قيمــة مميــزة فــي نمــاء

  .اها وتحسينهوتطوير  االقتصادية

مـن خـالل دراســتها  وقـد جـاءت الدراسـة لتركــز علـى األيـات القرآنيــة المتعلقـة بـالحرث والــزرع
  . تحت عنوان الحرث والزرع في القرآن الكريمدراسة موضوعية متأنية ومتعمقة، 

  

  
                                                 

المكتب اإلسالمي، : ، بيروت2:مج، ط 6، مسند اإلمام أحمد بن حنبل: ابن حنبل، أحمد: نظرارواه أحمد في المسند،  )1(
باني في سلسلة األحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، وصححه الشيخ األل. 184، ص3م، ج1978

 . 9، حديث رقم381، ص1، ج1995الرياض، 
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  :الدراسات السابقة

ة دراسـ دراسـته ، تبـين لـي أن هـذا الموضـوع لـم يـتمتدقيق بما تيسر مـن مراجـعوالالبحث بعد 
قرآنيــة شــاملة لــذاتها، وٕانمــا وجــدت بعــض اإلشــارات إلــى مــا يشــبه هــذا الموضــوع فــي بعــض الكتــب 

  :ذلك، )اإلنترنت(والمراجع ومواقع الشبكة العنكبوتية 

وقد ذكر فيـه المؤلـف رحمـه . هـ250أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني، ت: كتاب النخلة .1
وبعــض أقــوال مــن الســلف فــي أهميــة  اهللا بعــض اآليــات واألحاديــث التــي وردت فــي النخــل

إال أن الكتـــاب اقتصـــر فقـــط علـــى نـــوع واحـــد مـــن . النخـــل وفوائـــده، وبعـــض أنواعـــه وصـــفاته
  .النخل وهو كما سماه صاحبه رحمه اهللا

وقــد تحــدث . عبــد الغنــي أحمــد جبــر التميمــي. د: كتــاب فضــل الزراعــة والعمــل فــي األرض .2
ة والزراعــة وتحــدث عــن عنايــة المســلمين المؤلــف عــن احتــرام اإلســالم للعمــل وفضــل الشــجر 

 الخمسـينبالزراعة ومتى يتحقق األجر فـي الزراعـة والكتـاب قـيم فـي بابـه إال أنـه ال يتجـاوز 
 .صفحة

وقـد تحـدث فيـه عـن نظـرة . يوسـف القرضـاوي. كتاب رعاية البيئة في الشريعة اإلسـالمية، د .3
ن ناحيــــة فقهيــــة وأخالقيــــة اإلســــالم إلــــى البيئــــة وكيــــف يــــتم إصــــالحها والمحافظــــة عليهــــا مــــ

وســـلوكية، وتطـــرق الكاتـــب إلـــى آليـــات اإلهتمـــام بالزراعـــة، وكيـــف حـــرص اإلســـالم عليهـــا، 
والكتــــاب قــــيم فــــي موضــــوعه إال أنــــه لــــم يتطــــرق إلــــى الحــــرث والزراعــــة بصــــورة موضــــوعية 

 .تخصصية

خاصــة وقــد تمثــل دوري كباحــث فــي لــم شــمل هــذه المــادة العلميــة القرآنيــة مــن أمــات كتــب التفســير 
ومعاجم اللغة، وبعض الكتب والدراسات المتعلقة بالزراعة، ثم عرضـها بأسـلوب البحـث العلمـي وفـق 

  .منهجية التفسير الموضوعي للقرآن

  :أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهميتهـا مـن طبيعـة الموضـوع الـذي تعالجـه، فهـي تعـالج قضـية مركزيـة وحيويـة 
  :ن إجمال أهمية هذه الدراسة في اآلتيفي منظومة االقتصاد العالمي، ويمك
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أنهـــا جـــاءت خدمـــة لكتـــاب اهللا تعـــالى، فهـــي دراســـة قرآنيـــة بالدرجـــة األولـــى، القـــرآن الكـــريم كـــان  -1
  .المصدر األساس والرئيس فيها

  .أنها لتؤصل وتؤسس لبعض الجاّدة في الحراثة مستقاة من القرآن الكريم -2

راسات القرآنية خاصة إلى مثل هـذا النـوع مـن الدراسـة الـذي حاجة المكتبة اإلسالمية عامة، والد -3
  .يجمع بين الدراسة الموضوعية آليات القرآن الكريم وبين القضايا العملية للحراثة والزراعة

  :أسباب اختيار الموضوع

  :باآلتيويمكن إجمال األسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع 

لة في هـذا المجـال، مـا زاد رغبتـي وقنـاعتي للكتابـة فـي هـذا عدم وجود دراسة مستوفاة وشام -1
  .الموضوع، وخاصة أن هذه الدراسة ستلمس الجانب العملي

التأكد من وجود الكثير من الخطط والنظريات الزراعية في القرآن الكريم، والتي تفيد المسـلم  -2
 .في حياته العملية، فكان ال بد من دراسة ُتعنى بإظهارها وٕابرازها

  :كلة الدراسةمش

  :اآلتيةتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

  ما مدى اهتمام القرآن الكريم بالحرث والزرع وما المساحة التي حازت عليها هذه اآليات؟ -1

 كيف عالج القرآن الكريم هذه القضية من كل جوانبها مع تعددها وتفرعها؟ -2

 يم لموضوع الحرث والزرع؟ما هي الحكم والفوائد المستفادة من عرض القرآن الكر  -3

كيف يمكـن للمسـلم خاصـة أن يفيـد مـن النظريـات والخطـط الزراعيـة المسـتنبطة مـن اآليـات  -4
 .القرآنية التي تناولت هذا الموضوع؟
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  :أهداف الدراسة

  :تتلخصوهي 

لفت األنظار إلى آيات الحراثة والزراعة في القـرآن الكـريم، وكيفيـة عـرض القـرآن الكـريم لهـا  -1
  .ه المختلفة، ومشاهده المتنوعة، مما أضفى على هذه اآليات الظهور والبروزبأساليب

اإلفــادة مــن هــذه اآليــات فــي حياتنــا العمليــة، مــن خــالل محاولــة تطبيــق النظريــات الزراعيــة  -2
 .وأدوات الحراثة المتنوعة التي عرضها القرآن الكريم

ز مدخوالت األمة، وجـزءًا بيان فضل استغالل األرض بالحرث والزرع، وجعله أحد أهم ركائ -3
 .مهمًا في النهضة االقتصادية

  :منهجية الدراسة

وفــق منهجيــة  اآليــات القرآنيــة ودراســتها التحليلــي فــي تحليــلو اتبعــت هــذه الدراســة المــنهج اإلســتقرائي 
  :اآلتيةالبحث في التفسير الموضوعي، وقد اتبعت في ذلك الخطوات 

  .، وعزوها إلى سورهاجمع اآليات التي تحدثت عن الحرث والزرع -1

استخراج الحكم والفوائد من هذه اآليات، ومحاولة ربطها بالواقع الذي نعيش، حتـى ال تبقـى  -2
 .هذه الدراسة نظرية جامدة ال حراك فيها

فـــي هـــذا الموضـــوع وفـــي مقـــدمتها كتـــب التفســـير  المعتمـــدةالرجـــوع إلـــى المصـــادر الرئيســـة  -3
 .ي لها عالقة بالحراثة والزراعةالقديمة منها والحديثة، وبعض الدراسات الت

 .اتباع األسلوب العلمي في توثيق المعلومات بشكل علمي ودقيق، وعزو األقوال ألصحابها -4

وضــع عالمــات التــرقيم والتشــكيل والتصــنيف كمــا يقتضــي البحــث العلمــي، لتخــرج الدراســة  -5
 .بصورة جيدة وسهلة المنال
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  :خطة الدراسة

  :المقدمة والخاتمة في خمسة فصول كما يأتي وقد جاءت هذه الدراسة إضافة إلى

 مفهوم الحرث والزرع ودالالتهما في القرآن الكريم: الفصل األول 

 معنى الحرث والزرع في اللغة واالصطالح: المبحث األول

 الحرث والزرع في السياق القرآني: المبحث الثاني

 آن الكريماأللفاظ ذات الصلة بالزرع والحرث في القر : المبحث الثالث

  أقسام الحرث في القرآن الكريم الفصل الثاني

 حرث الدنيا: المبحث األول

  حرث اآلخرة: المبحث الثاني

  الجمع بين حرث الدنيا وحرث اآلخرة: المبحث الثالث

  أقسام الزرع في القرآن الكريم: الفصل الثالث

  أقسام الزرع حسب الزراع:  األولالمبحث 

  قسام الزرع حسب المكان والزمانأ:  المبحث الثاني

   أقسام الزرع من حيث النوع :الثالثالمبحث 

  الحكمة من ورود الحرث والزرع في القرآن الكريم: الفصل الرابع

  الحكمة المتعلقة بالعقيدة: المبحث األول

  الحكمة المتعلقة بالغاية من خلق اإلنسان: المبحث الثاني

  قة بمصالح اإلنسان المادية والمعنويةالحكمة المتعل: المبحث الثالث

  العوامل المؤثرة على الزرع والحرث في القرآن الكريم:  الخامسالفصل 



6 
 

  يجابية اإلعوامل ال:  المبحث األول 

  العوامل السلبية: المبحث الثاني 

  .العظيم واستغفر اهللا وأخيرًا فإن كان تم توفيق فمن اهللا تعالى وٕان كانت الثانية فمن عجز وتقصير
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  الفصل األول
  مفهوم الحرث والزرع ودالالتهما في القرآن الكريم

  
  في اللغة واالصطالح  معنى الحرث والزرع :المبحث األول

  الحرث والزرع في السياق القرآني : المبحث الثاني

   األلفاظ القرآنية ذات الصلة بالحرث والزرع: الثالث المبحث
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  المبحث األول

  في اللغة واالصطالح معنى الحرث والزرع

 معنى الحرث: المطلب األول

فإنه مـن المفيـد الوقـوف عنـد المعـاني التـي ، في المعاجم اللغوية" حرث"من خالل تتبع معنى الجذر 

تعـدد اشـتقاقاته فقد تعددت المعـاني اللغويـة التـي يفيـدها هـذا الجـذر مـن خـالل ، أوردتها تلك المعاجم

حتى إنه يمكن الجزم بأن القرآن الكريم قد أغنـى ، وتعدد السياقات التي يرد فيها السيما القرآنية منها

فال يكاد معجم مـن المعـاجم تنـاول هـذا الجـذر إال واسـتدل  ،اللغة العربية بدالالت لم تعهدها من قبل

ول إلـى اآليـات القرآنيـة التـي تضــمنت األمــر الـذي سـهل علـى الباحـث الوصــ، بآيـة مـن القـرآن الكـريم

  . هذا الجذر أو إحدى صوره

  :معان عدة منها بويأتي الحرث في اللغة 

  العمل -1

 ِإذا اْكَتَسَب لعياله واْجَتَهَد لهم يقال هو َيْحُرث لعياله وَيْحَترثُ  وَحَرثَ ، الحارث الذي يعمل بجد"     

   .)1("َأي َيْكَتِسب

	����������������������������������m :قــال تعــالى ،لآلخــرة و يكــون العمــل للــدنيا أو 

��
�l)2( ،بمـا ،في الدنيا بعمارتها والسعي في مناكبها واالنتفاع بما سخره اهللا عز وجل لإلنسانف

الح ـــــــــــــــــــمل صـــــــــرة بمـــا يـــدخره اإلنســـان مـــن عـــــــــــــــــــــوفـــي اآلخ، ال يتنـــافى مـــع تعـــاليم الـــدين الســـمح 

                                                 
  ،أبو العزمو . 215ص، 5ج، مادة حرث، ) ت.د(  ،دار الهداية ،  مجموعة من المحققين، تاج العروس: مرتضى، الزبيدي 1

  301ص، 1ج، مادة حرث، 1998، المغرب ، بيضاء الدار ال، مؤسسة الغني للنشر  ،معجم الغني: عبد الغني
  20آية : سورة الشورى 2
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َحــث علــى اِإلخــالص فــي العمــل  جانــب اآلخــرة فِإنــهوفــي " ،  نفعه يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون ـــــــــــــــي

  )1("واِإلكثار منها وحضور النية والقلب في العبادات والطاعات

  شق األرض -2

��������m:قـــال تعـــالى ، شـــّقها بـــالمحراث؛ ليزرعهـــا أو ليبـــذر فيهـــا الحـــبّ :حـــَرث األرَض ": يقـــال 

�l)2(  

  نباتالزرع و ال -3

��m��´��³���²:لقولـه تعــالى  ،َولَـُده يكـون منهـا كَأنـه َيْحـُرُث لَيـْزَرعَ  ألن َحـْرُث الرجـل  المرَأةُ فـ"
ــد واللــَدة  فــيهن ) َحــْرٌث لكــم(ومعنــى ،  )l ")3    ى���¶��¸��¹ شــبهت  وهنــا، َتْحُرُثــون الَوَل

األرض بعــد حرثهــا وتهيئتهــا للــزرع بالبــذور التــي تلقــى مــرأة رحــم الفــي  مــن الرجــل  النطفـة التــي تلقــى
  .)4("مكان زرع الولد: بمعنى مجازا هنا اسُتخدم الّلفظ "فقد ،

�:ومنـه قولـه تعـالى، فقد يأتي بمعنى الـزرع، وال يخرج المعنى االصطالحي للحرث عن معناه اللغوي
�m��{z��y��xl)5( ، ــدنيا أو يطلــق وقــد ، اآلخــرة  ويــأتي بمعنــى العمــل ســواء كــان لل

   .والحرث إلقاء البذر في األرض وتهيؤها للزرع، )6("على الزرع نفسه

  

  

  
                                                 

مادة ، )  ت.د(،مصر ، دار المعارف ، عبد اهللا علي الكبير وآخرين ،تحقيق ،لسان العرب:  جمال الدين، ابن منظور 1
  134ص، 2ج، حرث

  63آية : سورة الواقعة 2
  223آية : سورة  البقرة 3
  .76ص،2008، القاهرة ، عالم الكتب، اللغة العربية المعاصرةمعجم : أحمد مختار، عمر -4
  .204آية : سورة  البقرة -5
الفكر،  ية والدراية في علم التفسير، دار، الجامع بين فني الروافتح القديرالشوكاني محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  -6

  . 208، ص1بيروت، ج
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  الزرعمعنى : المطلب الثاني

فإن الجذر ، في اللغة وفي السياق القرآني ) حرث(كثرة الدالالت اللغوية التي يحملها الجذر بمقارنة 
ومـا خـرج  عـن هـذا ، بالزراعة ومنبثقة عنها تكاد داللته أن تكون في معناها الحقيقي مرتبطة) زرع(

وهــو كثيــر فــي القــرآن ،  المعنـى فإنــه يكــون مــن بــاب المجــاز كــأن يكـون اســتعارة أو تشــبيها أو كنايــة
  .الكريم الذي يستخدم فيما يستخدم المجاز بهدف تقريب المعنى وتوضيحه وتأكيده في ذهن السامع

ْرُع َنَبــاُت ُكــل َشــْيٍء : َوِقيــلَ  ،...َبــَذره، : ُعــه َزْرعــًا وِزراعــةً َزَرَع الَحــب َيْزرَ : "جــاء فــي لســان العــرب الــز
َمْعُروَفٌة وُهَو الُمَعاَمَلُة على اَألْرِض ببَعِض ما َيْخُرُج  والُمَزاَرَعةُ "،  )1("الَبْذر الزْرع َطْرحُ : ُيْحَرُث، َوِقيلَ 

 والـدنياالمـال والنمـام  :الـزرع اني المجازيـة التـي يفيـدهومـن المعـا ، )2("ويكـوُن الَبـْذُر ِمـْن َماِلِكهـا ِمْنَها
    .)3(والناعم والولد

ــْرع" و ْرع والض قــال تعــالى ،فالحــة األرض وتربيــة الحيــوان :الــز: �m��s��r��q��p��o���n

����{��z��y��������x��w��v��u��tl����)4( ، أخضـــر، مجموعـــة والــزرع كـــل مــا هـــو َغــض

: قال تعـالى، أو ما ينبت بالَبْذر من قمح وشعير وذرة ونحوها ...من األشجار أو النباتات المزروعة

�m���������������������������	���
�����������l )5 (   

  الفرق بين الحرث والزرع: المطلب الثالث

�   :ويؤيـده قولــه تعــالى. إلـى أن يبلــغ نبتـه نباتــا: والــزرع.بــذر الحـب مــن الطعـام فــي األرض: الحـرث" 
�m�������������������������	��
l )6( . ،ــــــاد ــــــى العب حيــــــث أســــــند الحــــــرث إل

  . )7("والزرع إلى نفسه سبحانه

                                                 
    141، 8ج، لسان العرب: ابن منظور -1

  .149ص، 21ج،  مادة زرع،  تاج العروس:مرتضى، يديالزب 2-
  . 149ص، 21ج، المصدر نفسه -3
  .47: آية، سورة يوسف 4
  .141: آية، سورة األنعام 5
  .64_63آية ، سورة الواقعة  6
  .181ص ،) ت.د(، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ،الفروق اللغوية: ابو هالل، العسكري 7
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وأضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى، ألن الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم، والزرع من فعل " 

وبهذا فإن الفرق بين الحرث والزرع هـو أن فعـل  .)1("ال على اختيارهم اهللا تعالى وينبت على اختياره

بينمـا نموهـا إلـى يـوم حصـادها يتكفـل بـه اهللا ، إلنسان بتهيئة األرض وتهيئتها للزراعـة يسـمى حرثـا ا

  .  ويسمى زرعا ، عز وجل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
دار الكتب  ،الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي ،القرطبي 1

  .197ص،  17ج،  م 1964 ،القاهرة، المصرية
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  المبحث الثاني

  الحرث والزرع في السياق القرآني

  السياق القرآني الحرث في: المطلب األول

، حفظ اللغة العربية وتطور داللتها  ساسي في وهو مصدر أ، نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين 

الحـرث  ولقـد تنـاول القـرآن الكـريم ،صالح لكل زمان ومكـان ، وال غرو في ذلك فهو المعجزة الخالدة 

مــن معــان تتفــق مــع المعــاني التــي  منــهومــا جــاء ، والــزرع بغــزارة ألفاظهــا وتعــدد أشــكالها ومعانيهــا 

ا فإن هذا المبحث مكمـل للمبحـث األول مـن حيـث استقصـاء ومن هن،  تحملها كلمتا  الحرث والزرع

  .دالالت الحرث والزرع في القرآن الكريم

وبعد الرجوع إلى المعجم المفهـرس أللفـاظ ،  عدة مرات  ورد جذر الحرث ومشتقاته في القرآن الكريم

  : وذلك،مرة  ةثالث عشر )13(ورد قد يتبين أن هذا الجذر ومشتقاته  )1("القرآن الكريم

الجذر 
  ومشتقاته

عدد 
  المرات

  النوع   السورة   الرقم   اآلية

  مكية  الواقعة  �m������������l   63  مرة واحدة  َتْحُرُثونَ 

�m���Y���X��W���V��U�����T��S  مرات 4  اْلَحْرثَ 

����^��]��\��[���Zl   

  مدنية  البقرة  71

    �m��u��t���s��r��q

��y��x��w��v

z{����l   

  مدنية  البقرة  205

    �m���������

����¡��l   

  مدنية  آل عمران   14

    �m������������78  مكية  األنبياء  

                                                 
  196ص، ه 1364، القاهرة ، دار الكتب المصرية ،   المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد، عبد الباقي  1



13 
 

������l   
�m��¶�����´��³���²  مرات  5  حرث 

¹��¸º��l   
  

  مدنية  البقرة  223

    �m��c��b��a��`����_��^

��e��dl   

  مدنية  آل عمران  117

    �m��D��C��B��A

����El   

138  
  

  األنعام
  

  مكية
  

    �m��������	����������

����������
��l   

  مكية   الشورى  20

    �m���������������

��������l   

  مكية  الشورى  20

�m��¶�����´��³���²  مرتان   َحْرَثُكمْ 
¹��¸º��l   

  مدنية  البقرة  223

    �m����������������f��e��d�����c��b���a
��gl   

  مدنية  القلم  22

�	������������������m  مرة واحدة   َحْرِثهِ 

����������
��l  

  مكية  الشورى  20

، فــي الســور المدنيــة ســبع مــراتقــد ورد  الجــذر حــرث ومشــتقاتهأن نالحــظ مــن خــالل قــراءة الجــدول 

جــــذر ومـــن المعـــاني التـــي يـــدل عليهـــا ، وورد فـــي الســـور المكيـــة ســـت مـــرات مـــع اخـــتالف المعنـــى

   :ما يأتي ومشتقاته في اآليات ) الحرث(
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 العمل  -1

����������m:قـــــــــال  تعـــــــــالى������������
�����������������������	

���������������������l )1(.   

بالتضعيف بالواحد  )نزد له في حرثه(من كان يريد بعمله اآلخرة، : "يقول البغوي في تفسير اآلية
 ،)نؤته منها(يريد بعمله الدنيا،  ، )ومن كان يريد حرث الدنيا (، عشرة إلى ما شاء اهللا من الزيادة

�m :نؤته بقدر ما قسم اهللا له، كما قال: أي �� �K��J��I��H��G��F��El)2(، m� ����������

��������l)3( ،ألنه لم يعمل لآلخرة)4(   .  

  الزرع : الحرث - 2

���m��L:قال تعالى �K��J�� �I� �H� �G��F� �E� �D��C��B��A

���Z� �Y� �X�� WV� �U� �T� �S� �R� � �Q� �P� �O� �N� �M

[l )5("   

والحرث مراد به الزرع والشجر، وهو فـي األصـل مـن إطـالق المصـدر علـى اسـم المفعـول، ثـم شـاع "
�:قـال تعـالى، وبهـذا المعنـى  .)6("ذلك اإلطالق حتى صار الحرث حقيقة عرفية في الجنات والمـزارع

�m����������������������������	��
�����������

�l  )7(  .كرم قد أنبتت عناقيده، فأفسدته: الحرث: "قال ابن كثير في تفسير اآلية")8(.    

  

                                                 
  20آية : سورة  الشورى -1
  .18آية  : اإلسراء -2
  .20آية : سورة  الشورى -3
  .189ص، 7ج،  )ت.د(، الرياض ، دار طيبة، محمد عبد اهللا الغر: تحقيق، معالم التنزيل: الحسين بن مسعود، البغوي -4
  .138-136آية : سورة األنعام -5
  .95ص، 8ج ،)ت.د( ، دار سحنون ، التحرير والتنوير: محمد الطاهر، ابن عاشور -6
  .78آية : سورة  األنبياء-7
، دار طيبة، سامي بن محمد : تحقيق، تفسير القرآن العظيم :إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،  ابن كثير-8

  .355ص، 5ج، 1999، الرياض
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  شق األرض ورمي البذر  -3

شق األرض ليزرع فيها أو يغرس، ويطلق هذا المصدر على المكان "ُيطلق الحرث ويراد به 

������������������m"قال تعالى )1("األرض المزروعة والمغروسة المحروث وعلى

�����������������������������������������������������	��
���

����������l )2(.   

يعنـــي أفـــرأيتم البــذر الـــذي تجعلونـــه فـــي األرض بعـــد حرثهـــا أي  )�����������:(فقولــه تعـــالى

  . )3("أي تجعلونه زرعا أأنتم تزرعونه تحريكها وتسويتها

   محل نماء الزروع - 4

_���`����m��m����l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��b��a: قــــــــــال تعــــــــــالى

��~��}���|��{z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n

����"l)4( . 

محل نماء الزروع والثمـار : وٕاهالك الحرث، وهو"فهذا المنافق ليس له همة إال الفساد في األرض،  
  .)5("نتاج الحيوانات الذين ال قوام للناس إال بهما: والنسل، وهو

  الفرج  -5

¾��¿����m�´��³���²�¹��¸��¶���º��¼��»½�����À:ل تعــالىاقــ
Â��ÁÃ��������Å��Äl )6( ،" والحرث في)مراد به المحروث  ) نساؤكم حرث لكم

                                                 
  .106ص، 8ج، التحرير والتنوير: عاشورابن -1
  .67_ 63آية : سورة الواقعة-2
 531ص، 7ج،   1995، بيروت ، دار الفكر ، أضواء البيان في إيضاح القران: نمحمد األمي، الشنقيطي-3
  205_ 204اية : سورة البقرة-4
  564ص، 1ج،   تفسير القران العظيم:ابن كثير-5
  223آية : سورة  البقرة-6
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ولــيس المــراد بــه المصــدر ألن المقــام ينبــو عنــه،  فــأتوا حــرثكم المحــروث بقرينــة كونــه مفعــوال لفعــل
  . )1("وتشبيه النساء بالحرث تشبيه لطيف

الت مقـب  )فـأتوا حـرثكم أنـى شـئتم ("يعنـي موضـع الولـد ،اآليـة) نسـاؤكم حـرث لكـم"( :ويقـول البغـوي
  . )2("إنما هو الفرج )أنى شئتم (عكرمة وقال ،...  .ومدبرات ومستلقيات

  الزرع في السياق القرآني: المطلب الثاني

ومـن خـالل تتبـع اآليـات ،  )3(أربـع عشـرة مـرة) 14( سـياق القرآنـي ومشتقاته فـي ال) زرع( ورد جذر 

القرآنيــة التــي تضــمنت هــذا الجــذر ومشــتقاته فإنهــا فــي مجملهــا تنحصــر تحــت النبــات ومــا يخــرج مــن 

  :على النحو اآلتي ،األرض

الجذر 
  ومشتقاته

  النوع  السورة  الرقم  اآلية  عدد المرات 

ا فما سبع سنين دأب قال تزرعون  مرتان  تزرعون
  حصدتم فذروه في سنبله

  مكية  يوسف  47

  مكية  الواقعة   64  َأْم َنْحُن الزاِرُعونَ  َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنهُ     

  مكية  الواقعة  64  َأْم َنْحُن الزاِرُعونَ  َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنهُ   مرة واحدة  الزاِرُعونَ 

راعَ  اعَ   مرة واحدة  الزر ارَ ِلَيِغيَظ بِ  ُيْعِجُب الزمدنية  الفتح  29  ِهُم الُكف  

  مدنية  األنعام  141  "والنخل والزرع مختلفا أكله  مرتان  الزرع 

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل     
  واألعناب 

  مكية  النحل  11

وفى األرض قطع متجاورات وجنات   ست مرات  زرع
صنوان وغير  وزرع ونخيل من أعناب

  مدنية  الرعد  4

                                                 
 371ص، 2ج،  التحرير والتنوير: ابن عاشور-1
 .260ص، 1ج، تفسير البغوي: البغوي -2
 .330ص، لمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريما: عبد الباقي-3
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  صنوان

  مكية  إبراهيم  37  ر ذي زرع عند بيتك المحرمبواد غي    

  مدنية  الفتح  29  كزرع أخرج شطأه فآزره    

  مكية  الكهف  32  وجعلنا بينهما زرعا وحففناهما بنخل    

  مكية  السجدة  27  فنخرج به زرعا تأكل منه    

  مكية  الزمر  21  ُمْخَتِلًفا َأْلَواُنهُ  ُثم ُيْخِرُج ِبِه َزْرًعا    

  مكية  الدخان  26  وزروع ومقام كريم   مرتان  ُزُروعٍ 

  مكية  الدخان  26  وزروع ومقام كريم     

  


���	������m:قولـه تعـالى: القـرآن الكـريمفمن المواضع التـي ورد فيهـا ذكـر الـزرع فـي �����������

���(��)��*��+�����������������������

��°��-������®��¬«��ª��©¨�����§��¦��¥��¤�����£��¢��¡��;��<=

��±l )1(، "قولـه تعـالى )أفردهمـا بالـذكر وهمـا داخـالن فـي الجنـات لمـا  )لنخـل والـزرعوا

   )2("فيهما من الفضيلة

ـــــــو وق*  ��m��������~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s:تعـــــــالى هل
���������������������������������������l )3(.  

                                                 
  .141آية : سورة األنعام -1
  .89ص، 7ج، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي-2
  .37آية : سورة إبراهيم -3
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 ) واد غير ذي زرع( ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك وكما أنه": أي  )وارزقهم من الثمرات(  قوله

  )1(. "فاجعل لهم ثمارا يأكلونها

��m��P��O��N��M���LK��J�������I��H��G��F��E��DC��B��A:تعــالى هلــو قو * 
��^��]��\[����Z��Y��X��W���V��UT��S���R��Q��d��c���b��a`���_

��t��s��rq���p���o��n��m��l��k���j��i��h��g��f�����������e
����|��{��z��y��x��w��v���ul )2(  ،محمـد فكـذلك أصـحاب: " أي - 

 .)3("ليغيظ بهم الكفارآزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع،  -صلى اهللا عليه وسلم 

، ازدادوا بعـد قلـة ، يعني أنهم - عليه وسلم صلى اهللا -وهذا مثل ضربه اهللا تعالى ألصحاب النبي 

  .  )4("كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفا فيقوى حاال بعد حال حتى يغلظ نباته وأفراخه" 

                                                 
 . 514ص، 4ج، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي -1
  .29آية : سورة الفتح- 2
 .362ص،  7ج، تفسير القران العظيم: ابن كثير -3
 .268ص، 16ج، الجامع ألحكام القرآن: بيالقرط -4
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  المبحث الثالث

  األلفاظ ذات الصلة بالزرع والحرث في القرآن الكريم

ل عليها في بعض أو تد) الحرث والزرع(ألفاظ تشبه في معناها لفظتي في القرآن الكريم  تورد
  :األحيان، وفيما يلي بيان ألهم هذه األلفاظ

 الرزق: المطلب األول 

ومنــه قولــه فــي القــرآن الكــريم للداللــة علــى معنــى النبــات الطيــب والمبــاح، ) الــرزق(ورد لفــظ 

����������������������������������������������������m���t��s��r��q�������p��on���m��l��k��j��i��h��g��f:تعــــــــــــــــــــــــــالى

�ul)1( ، "أراد بالســكر الخمــر، وبــالرزق الحســن جميــع مــا يؤكــل ويشــرب حــالال مــن هــاتين ...
  . )2("ما أحله اهللا من ثمرتيهما: والرزق الحسن

ــــــــــــال تعــــــــــــالى 
��	������¡�����¢��£��¤�����¥��¦����m:وق����������������

����±���°�����®��¬��«��ª©��¨��§l )3(.   

طعامــًا لكــم، وعلفـــًا ) رزقــاً (والمعنــى فــي اآليــة أخرجنــا لكــم ألوانــًا مــن الثمــرات، وأنواعــًا مــن النبــات "
    .)4("لدوابكم

  سابقتين يشير إلى معنى الثمار الطيب الذي هو رزق لإلنسان فالزرع في اآليتين ال

  النبات :المطلب الثاني 

في القرآن الكريم للداللة على معنى الزرع فـي كثيـر مـن اآليـات القرآنيـة ومـن ذلـك ) النبات(ورد لفظ 

مــن ألــوان النباتــات : "أي ،)��m����`��_��^��]����\��[��Z��Y��X���Wl����)5:قولــه تعــالى
  .)6("عزروع وثمار، ومن حامض وحلو، وسائر األنوامن 

                                                 
  .67آية : سورة النحل -1
 .116ص، 1ج،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي -2
 .22آية : سورة  البقرة -3
 .229ص، 1ج،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي -4
 .53آية:  سورة طه -5
 .173ص، 15ج، تفسير القران العظيم:ابن كثير -6
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فهنــا يشــتمل معنــى الــزرع علــى النبــات بألوانــه المختلفــة دون تخصــيص بفائــدة أو رزقــا لإلنســان أو 

  .الحيوان 

¤��¥��¦��§����m:قـــال تعـــالى، مـــا يضـــرب اهللا مثـــل الحيـــاة الـــدنيا بحيـــاة النبـــات  وكثيـــراً 

��²��±��°��	������®��¬��«��ª��©��¨��¸��¶�����´��³

���Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º������������¹

!����"��#����$��%��Æ��Å(����)��*��+������������,

-l )1(. "يــر الــدنيا وبيــان ســرعة فنائهــا وشــبهها بــالمطر الــذي يخــرج بــه معنــى اآليــة تحق
  .)2("النبات ثم يصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله

  زينة األرض: المطلب الثالث 

وقصــة ،الــزرع نــوع مــن األســباب التــي تــدفع اإلنســان إلــى االغتــرار فــي الــدنيا فيكــون مصــيره الهــالك 
فقـد وجـد صـاحبها  أن حديقتـه تحولـت إلـى خـراب ، ، ى ذلـكالجنتين في القرآن الكريم خير مثـال علـ

بعـد أن اغتـر بهـا ولـم يعـط حـق  كل األوراق جفت ، و الثمار تساقطت ، مـاء النهـر لـم يعـد موجـوداً 
  . اهللا فيها 

 والمالحظ على بعـض  اآليـات التـي تصـف الـزرع بالزينـة  أنهـا ارتبطـت بالتحـذير مـن غـرور بالـدنيا

¤��¥��¦��§��¨��©����m������®��¬��«��ª:ل تعــــالىقـــا،  وزينتهــــا ومتاعهـــا

��¼��»��º������������¹��¸��¶�����´��³��²��±��°��	

����"��#����$��%��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½

!(����.��-��)��*��+������������,l )3(.     

                                                 
  .24آية : سورة يونس -1
هـ، 1403، دار الكتاب العربي، لبنان، كتاب التسهيل لعلوم التنزيلمحمد بن أحمد بن محمد العرناطي الكلبي، : الكلبي -2

 .92، ص2ج
  .24آية :  سورة يونس -3
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حسنت بما خرج من رباها من زهور : أي وازينتزينتها الفانية، : أي حتى إذا أخذت األرض زخرفها
علـى : أي أنهـم قـادرون عليهـا الـذين زرعوهـا وغرسـوها وظـن أهلهـانضرة مختلفـة األشـكال واأللـوان، 

، وأتلفـــت جـــذاذها وحصـــادها فبينمـــا هـــم كـــذلك إذ جاءتهـــا صـــاعقة، أو ريـــح بـــاردة، فأيبســـت أوراقهـــا
  .)1("ثمارها

وبهذا فإن معنى الزرع يحمل معنى زينة األرض ، فزينة األرض تكون باخضرارها ونمو النبات فيها 
   .   في النماذج السابقة في هذا الباب

  إحياء األرض: المطلب الرابع 

�m����M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A: قــــــال تعــــــالى

�V��U��T���S��R��Q��P��O��N���a��`��_����^��]��\��[��Z��Y��X��W

����k��j��i��h��g��f���e��d��c��bl)2( ، والمالحــــــــــــــــظ

والمـراد إحيـاء مـا تـراد " لمجـار العقلـيعلى إنبات الـزرع، وهـذا مـن بـاب ا) إحياء األرض(هنا إطالق 

  .)3("له األرض وهو النبات

�m����P��O���N��M����L��KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A: و قـــــــــــــــــــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــــــــــــــــــــا

Ql)"4(  ،القـرآن حيـاة للقلـوب الميتـة بكفرهـا، كـذلك يحيـي اهللا األرض بعـد  فكمـا جعـل تعـالى

  .)5(" موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء

  

  

  

                                                 
 .260ص، 4ج، تفسير القرآن العظيم :ابن كثير -1
 164آية : سورة البقرة -2
  82ص، 2ج، التحرير والتنوير: ابن عاشور -3
  65اية:سورة النحل -4
 161ص، 5ج، تفسير القران العظيم:ابن كثير -5
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  بركات األرض: المطلب الخامس 

�m��M��L��K��J���I��H��G��F��E����D��C��B���A: لىاقــــــــــال تعــــــــــ

�R���Q��P��O������������Nl )1(،  "المطــر، وخيــر األرض: الســماء المــراد بخيــر: قيــل :

  .)3("أي قطر السماء ونبات األرض: "بأنها) بركات السماء(، وفَسر ابن كثير )2("النبات

  األرض المخضرة : المطلب السادس 

تشير الداللة التي تحملها كلمة مخضرة في اآليات التي وردت فيها إلى النبات في حال كونـه نضـرا 


���m�����«���¶����������´��³���²��±��°: قـال تعــالى، ذا ثمـر��®��¬¸��
��½��¼��»��º�����¹l)4(،)��¸¶����������´( ،خضـــــــــــــراء بعـــــــــــــد يبســـــــــــــها : "أي

ــــــي، )5("ومحولهــــــا مبقلــــــة ومســــــبعة ؛ أي ذات بقــــــل : ات خضــــــرة ؛ كمــــــا تقــــــولأي ذ:" وعنــــــد القرطب

  . )6(."وسباع

������������������m: وقال تعالى �������	��
� �������������������
���¦��¥��¤���������£������¢����¡������������������������������� !��"��#

� �¨��§l)7(، الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع، : "أي

المراد بذلك سرح المرخ والعفار، : وقيل، وينع، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا، توقد به النار 
ح نار وليس معه زناد، فيأخذ منه عودين أخضرين، فيأتي من أراد قد الحجاز ينبت في أرض

   .)8("ويقدح أحدهما باآلخر، فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء

                                                 
  96آية  : سورة األعراف -1
 488ص، 1ج ، فتح القدير :الشوكاني -2
 .234، ص2ج تفسير القرآن الكريم،: ابن كثير 3
  .63آية :  سورة  الحج -4
 .450ص، 5ج، تفسير القرآن العظيم:ابن كثير -5
 .86ص،  12ج،  لقرآنالجامع ألحكام ا: القرطبي- 6
 .80_ 78آية :  سورة يس -7
 .595ص، 5ج، تفسير القرآن العظيم:ابن كثير- 8
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ألن اخضرار األرض يكون بنمو الزرع فيها بعد ، وبذلك فإن األرض المخضرة تحمل معنى الزرع 
  .مواتها بنزول المطر عليها 

  الحدائق: المطلب السابع 

m����������������~��}��|��{��z��y�������x��w��v��u :تعالى قوله
���������������������������������)1( )��|��{��z(،ذات بهجة بساتين: "أي 

جمع حديقة وهي البستان والجنة التي فيها نخل : "قوالحدائ، )2("منظر حسن وشكل بهي: أي
   .)3(. "وعنب

وليس المقصود من هذا المكان وٕانما ما ينمو فيه من زروع وثمار وبذلك تحمل الحديقة في اآلية 
  ) .الزرع(وأراد الحال فيه ) الحديقة( فقد ذكر القرآن الكريم المحل ، الكريمة معنى الزرع 

  الشجر  :المطلب الثامن 

  .)�l)4َوالنْجُم َوالشَجُر َيْسُجَدانِ  m: قال تعالى

مــا ينبــت علــى غيــر : الــزرع :"،  عــن الفــرق بــين الــزرع والشــجر والنبــات العســكري أبــو هــالل يقــول

ســاق، والشــجر مــا لــه ســاق وأغصــان، يبقــى صــيفا وشــتاء، والنبــات يعــم الجميع،ألنــه مــا ينبــت مــن 

  .)5("األرض أي يخرج منها

  

  

  

  

                                                 
  .59آية : سورة النمل -1
 .202ص،  6ج، تفسير القرآن العظيم:ابن كثير -2
صونا حائطا يمنع الداخل إليها  سميت حديقة ؛ ألنهم كانوا يحدقون بها. 11ص، 21ج، التحرير والتنوير: ابن عاشور -3

 وال تطلق الحديقة إال على ذلك. محدق بها: للعنب ؛ ألنه ليس كالنخل الذي يعسر اجتناء ثمره الرتفاع شجره فهي بمعنى
 .6آية : سورة الرحمن -4
" والمراد بسجودهما انقيادهما له تعالى فيما يراد بهما: "قال األلوسي. 181ص، الفروق اللغوية: أبو هالل العسكري -5

، 27دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج تفسير األلوسي،شهاب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي،  ، األلوسي.
  .100ص
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  ل الثانيالفص

  أقسام الحرث في القرآن الكريم

  حرث الدنيا: المبحث األول

  حرث اآلخرة: المبحث الثاني

  الجمع بين حرث الدنيا وحرث اآلخرة: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



25 
 

  المبحث األول
  حرث الدنيا

������m:قال تعالى � ��� ��� ���������� � ����	
� ����������� ��

�������������������������������l  )1(   

تضمنت مجموعة من األمور   فإنهامن خالل تتبع التفسيرات والشروحات لهذه اآلية الكريمة 

  :الخاصة بحرث الدنيا ومنها  

الحرث في هذه اآلية الكريمة قد ارتبط بحرث الدنيا واإلقبال عليها والعمل من أجل تحقيق :  أوال

، وذلك أن يجتهد  )2("لى كسب ما يعده الكاسب نفعا لهتمثيل لإلقبال ع: " المنافع الدنيوية، فهو

متمثال ذلك فيما ، الفالح في أرضه ، ويشق األرض ليحصل في نهاية المطاف على ثمرة جهده 

  . يجنيه من ثمار و حصيد 

استعير لكل مكسب أريد به النماء " وبهذا المعنى ، فإن الحرث من طرق الكسب وتحقيق الفائدة ثم 

   .)3("والفائدة

�" :وتعالى سبحانه يقول االقتضاء، حسب يكون الرباني العطاء إن: ثانيا  m��C�B� �A

��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D

��^�� �]��\��[� �Z� �Y��X� �W� �V�� �U� �T� �S

g���f��e��d��c��b��a��`��_h��l��k���j��i�ml)4 (

بقى مقيدا باقتضاء اهللا عز وجل له وبما قدر له من فمهما بلغ اإلنسان من العظمة والقدرة إال أنه ي

 تطّلبه حسب يعطي ُكالّ  وتعالى سبحانه نتائج تعود عليه نفعها سواء في الدنيا أو اآلخرة ،فاهللا
                                                 

 20آية :سورة  الشورى_ 1
 73ص، 26ج،  التحرير والتنوير: ابن عاشور _ 2
صدقي محمد :  تحقيق، البحر المحيط:  أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين ،األندلسي_ 3

 514ص، 7ج ،هـ 1420، بيروت ، دار الفكر  ،جميل
  . 20 18 اآليات :اإلسراء سورة 4
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ومن يوفقه اهللا هو . االمتداد من له سبحانه وتعالى اهللا جعله ما حدود في امتداداً  فيمتدّ  اإلمكاني،

  . والفالح والى ما ينفعه في الدنيا واآلخرة من يهديه إلى طريق الحق 

  - :وتتمثل هذه السنة بأمور هي ، سنة اهللا في مطلب الدنيا :  ثالثا 

  من حيث النصيب منها _ 1

������m: فهم  ُيعطون ما قسم لهم وليس ما يريدونه ويحرصون عليه ، قال تعالى  � ����	

����� � � ��� ��� �����
� ��� ��� ��� ����������� ���� ��� ����

�������������l  ")1( من كان عمله للدنيا أعطي شيئًا منها ال يريده ويبتغيه  "،  أي

، وهذا الذي يعطاه طالب الدنيا إنما هو )2("وهو رزقه الذي قسم له ، وما له نصيب قط في اآلخرة

���C�B: لمن يشاء اهللا إعطاءه هذا النصيب ألن هذه اآلية مقيدة باآلية األخرى وهي  �A

�D���Q� �P� �O� �N� �M� � �L� �K� �J� �I� �H� �G� �F� �E

R")3(  ، حيث بينت اآلية الكريمة أن عطاء الدنيا مرتبط بمشيئة اهللا ال بمشيئة طالب الدنيا  

  من حيث األجر على العمل  _ 2

����������m:قال تعالى � � � � � � � � � � � � ���������������������	
��������������

�������������������������������l )4( .   

فمن يعمل لدنياه ال ينال إال ما قسمه اهللا عز وجل له في الدنيا، ويحرم نفسه من األجر والثواب 

�m��n��m��l��k���j��i�����������h��g: ، قال تعالى  )5("على أعماله في اآلخرة 
                                                 

 . 20آية :سورة الشورى _ 1
  4ج، ) ت.د(، بيروت، عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي : تحقيق ، الكشاف: محمود بن عمر، الزمخشري _  2

  .  218ص 
 . 18، واآلية في سورة اإلسراء ، ورقمها  111، ص  4، ج  لقرآن العظيمتفسير ا:  ابن كثير _  3
  20آية :سورة الشورى 4
 .20، سورة الشورى، آية تفسير القرطبي: القرطبي  5
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}�������|��{��z��y���x��w��v��u���t��s��r��q��p��o~������
��������������������� ���!��������"l )1( .  

  من حيث النعمة_3

`���m��a :حيث قال فمن سنن اهللا تعالى جعل زيادة النعم نتيجة حتمية لشكرها ،
bc��l )2( ، التنقيص  أّما ) السنن من ليس فالظاهر أّنه الكفر، بسبب ؛) زوال النعم 

����mسبحانه لقوله اإللهية، � � �h��g���f��e��dl )3( يكون أن الممكن من ، إذ 

 .النعمة بسلب يكون أن ويمكن والعذاب، العقاب لنزول سبباً  كفر النعمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 16_  15آية :سورة هود _  1
 7آية :إبراهيم سورة 2
  7آية :إبراهيم سورة 3
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  المبحث الثاني
  حرث اآلخرة

  تقديم حرث اآلخرة على حرث الدنيا :  المطلب األول

�������m: قدم اهللا عز وجل في الذكر طالب  اآلخرة  على طالب  الدنيا  في قوله  ����	

������� �����������
��l )1( التفضيل ألنه وصفه بكونه آخره ثم " ، وذلك يدل على

  .)2"(نحن اآلخرون السابقون: "قدمه بالذكر نبنيها على قوله عليه الصالة والسالم 
والتقديم والتأخير في القرآن الكريم من الموضوعات التي يظهر  فيها علة داللية أو بالغية أرادها 

لحاصل في اآلية الكريمة هو من باب تقديم األهم والتركيز اهللا عز وجل من ذلك، ولعل التقديم ا
 االهتمام أصل كل تقديم، ثم إن تقديم اللفظ وتحويله من مكان إلى آخر، يغير" عليه ، حيث أن 

وٕانما أراد اهللا .)3("وعبثا المعنى ، وتغيير المعنى بتقديم اللفظ وتحويله عن مكانه ، ال يكون جزافا
  م لفت األنظار أوال إلى أهمية عمل اآلخرة وضرورة تقديمه على عمل الدنيا عز وجل من هذا التقدي

  سنة اهللا في طالب اآلخرة :  المطلب الثاني

�]��\��[����m: قال تعالى  �Z� �Y��X� �W� �V�� �U� �T

��`��_��^l )4(  

      : ، أي )  كان سعيهم مشكورا(بما يقدمه من العمل الصالح والطاعات ، ، )أراد اآلخرة(فمن 

فالشرط للسعي المشكور ، أن يقصد به الدار اآلخرة ،وأن "،  )5("مقبوًال عند اهللا تعالى غير مردود" 

  .)6("يكون صاحبه مؤمناً 

                                                 
 20آية :سورة  الشورى_ 1
 ،دار طوق النجاة، محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق ،  صحيح البخاري:  بو عبداهللامحمد بن إسماعيل أ، البخاري 2

 64ص، 1ج). 238(رقم الحديث ، باب البول في الماء الدائم . كتاب الوضوء  ،  هـ1422
، البحث  ملخص،2013، جامعة آل البيت، "التقديم والتأخير في النظم القرآني الكريم بالغته ودالالته: "سامي ، حسن  3

 ص ج
 . 19آية  : سورة اإلسراء  4
 216ص،)ت.د( ، مؤسسة الرسالة،  السنن اإللهية في األمم والجماعات: عبد الكريم، زيدان  5
تفسير القرآن : ، ابن كثير 234، ص  10، ج  الجامع الحكام القرآن: ، القرطبي 155، ص  2، ج الكشاف: الزمخشري 6

 . 33، ص  3، ج  العظيم
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أي استعمل ما وهبك اهللا من :" ،  يقول ابن كثير  وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة: "وقال تعالى 

ة ربك، والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها هذا المال الجزيل، والنعمة الكاملة في طاع

  .)1("الثواب في الدنيا واآلخرة

فمن صفات المؤمن ، أن يريد بعمله ابتغاء مرضاة اهللا في كل أحواله، للحصول على اآلخرة ، 

 ةومن كان يريد حرث اآلخر ، ومريد الدنيا من يكن همه الوحيد العلو بالدنيا وتحقيق المكاسب فيها  

َنِزد له ( قيل الدنيا مزرعة اآلخرةثوابها شبهه بالزرع من حيث أنه فائدة تحصل بعمل الدنيا ولذلك  "

  .)2("فنعطه بالواحد عشرا إلى سبعمئة فما فوقها )في حرثه

  اآلثار المترتبة على طلب حرث اآلخرة :   المطلب الثالث

�����: " قال تعالى  � � ��� ��
�   ،  )4("لى ما هو بصدده، ونكثر نماءه نقويه ونعينه ع" :  )3("�

من طلب بما رزقناه حرثا آلخرته ، فأدى حقوق اهللا وأنفق في إعزاز الدين ، فإنما نعطيه ثواب و 

  .)5("ذلك للواحد عشرا إلى سبعمائة فأكثر

مضاعفة األجر ، و مباركة العمل فهي تحمل داللة الكسب الدنيوي بأن يبارك : والزيادة في الحرث

  . )6("عز وجل في الرزق والكسب األخروي بمضاعفة األجر والحسنات  اهللا

وتكون الزيادة في الحرث ،  من اهللا عز وجل  بفتح أبواب الخير ، و الهداية إلى األعمال الصالحة  

والعون عليها ،وال يوفق لذلك إال أصحاب اإلرادة الجازمة،  أما من يتمنى وال يعمل فهو غير مريد؛ 

  .  )7("يتعب في حرثه وزرعه وغرسه لما يرجو من غلته وثمرته ألن الحارث

                                                 
 . 399، ص  3، ج  تفسير القرآن العظيم: كثيرابن  1
 371ص، ه1416، طهران ، مكتبة الصدر ، التفسير الصافي:  محسن الفيض ، الكاشاني   2
 . 20آية : سورة الشورى 3
 . 218، ص  4، ج  الكشاف: الزمخشري 4
  19ص، 16ج،  الجامع ألحكام القرآن: القرطبي _  5
  198ص، 7ج،  متفسير القرآن العظي: ابن كثير  6
 http://www.alukah.net ،2011، شبكة االلوكة اإلسالمية  ، حرث الدنيا وحرث اآلخرة : إبراهيم بن محمد، الحقيل  7

http://www.alukah.net 
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  المبحث الثالث
  حرث الدنيا واآلخرة

  إرادة الدنيا واآلخرة :المطلب األول

بدليل أن اهللا تعالى مدح الذين يطلبون خير الدنيا  ، الجمع بين إرادة الدنيا واآلخرة يمكن لإلنسان

��m :في قوله تعالى  وخير اآلخرة �ª��©��²��±���°�����®��¬��«
¾��½� �¼��»��º���¹��¸��¶�����´��³¿����Á��À

� � �Ã� �Âl  )1( ، " فلو لم يكن تحصيل الخيرين ممكنًا ، لما أرشدنا اهللا إلى طلبهما منه

  .)2("تعالى ومدح فاعله ، وذم من قصر همته على طلب الدنيا فقط

��������m:عالى ،  في  قوله تاهللا عز وجل بين صنفين من الناس لذلك فرق � �����
��«��ª��©��¨��§���¦��¥��¤��£��¢��¡��&��'��(��)
��º���¹��¸��¶�����´��³��²��±���°�����®��¬

¾��½��¼��»¿��� � �Ã��Â��Á��Àl )3(  فمنهم من يدعو اهللا الفائدة والعطاء ،

بأن يبتغي وجه  في الدنيا ، فال أجر لهم يوم اآلخرة على أعمالهم ، ومنهم من يريد الدنيا واآلخرة ،

  . اهللا عز وجل في جميع أفعاله وأحواله

حسنة الدنيا تعني "وقداختلف  المفسرون في المقصود بالحسنة في الدنيا والحسنة في اآلخرة ، قيل 

وقيل الصحة والكفاف في العيش، والتوفيق للخير في الدنيا . العاقبة في الصحة، وكفاف المال 

والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد . سنة الدنيا العلم والعبادة ح: وقيل . والثواب في اآلخرة 

) 4("نعيم الدنيا واآلخرة ، وهذه اآلية من جوامع الدعاء التي عمت خيري الدنيا واآلخرة: بالحسنتين 

                                                 
 . 202ـ  200اآليات :سورة البقرة  1
 217ص،  السنن االلهية في االمم والجماعات: عبد الكريم ، زيدان  2
 . 202ـ  200اآليات :سورة البقرة  3
 . 433، ص  2، ج الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 4
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يذكر الحق ثوابًا  تكلم الحق عن ثواب الدنيا، دل على أنه ال بد من العمل لنأخذ الدنيا، ولم وحينما

إذن فالذي يعمل للدنيا من المؤمنين إنما  الدنيا واآلخرة،.. رة، بل جعل سبحانه الثواب لالثنينلآلخ

فكأن كل عمل . دار جزاء، والدنيا هي مطية وطريق وسبيل يأخذ اآلخرة أيضًا؛ ألن اآلخرة هي

  .)1("آلخرةفاهللا يعطيه ثوابًا في الدنيا، ويعطيه ثوابًا في ا.. اهللا في باله يفعله المسلم ويجعل

  ما يشترط للجمع بين إرادة الدنيا واآلخرة  :المطلب الثاني

يشترط للجمع بين إرادة الدنيا و إرادة اآلخرة حصول النية، فالدنيا وسيلة ومحطة يتزود  -1

   .)2("إنما األعمال بالنّيات: "منها المؤمن للقاء ربه في اآلخرة ، لقوله عز وجل 

ه المباح لنيل المال أو غيره من نعم الدنيا عمًال مأجورًا عليه، وقربة واإلنسان بهذه النية ،يجعل عمل

من القربات ، فإذا ظفر بمراده من الدنيا وهو بهذه النية لزمه استحضار نية اآلخرة أي إرادته لها 

  .) 3("في استعمال ما حصل عليه من الدنيا

  هذا ما جاء في صرف المال في وجوه البر من حيث وجوب ذلك وندبه وٕاباحته و  -2

���������������m:قصة قارون وما جرى بينه وبين الناصحين له من قومه ��� ������� ��
���� �	��
������®��¬��«��ª��©��� �¨���§��¦���¥��¤� � � �£��¢��¡
±��°����²����¹�����¸��¶��� ��´��³l )4( .  

اهللا من الغنى والثروة والدار أي اطلب فيما آتاك ): "وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة: (و قولهم 

) 5("اآلخرة بأن تعمل فيه أفعال الخير من التصديق الواجب والمندوب إليه وتجعله زادك في اآلخرة

                                                 
 433ص  ، 2، ج الجامع ألحكام القرآن: القرطبي_  1
حديث رقم ، ؟َكْيَف َكاَن َبْدُء الَوْحِي ِإَلى َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ باب ، كتاب بدء الوحي ، صحيح البخاري: البخاري  2
   6ص، 1ج، 1
 219ص،  السنن االلهية في االمم والجماعات: عبد الكريم ، زيدان  3
 77،  76اآليتان :سورة القصص . 219ص،  ية في االمم والجماعاتالسنن االله: عبد الكريم ، زيدان  4
تفسير : ابن كثير.  431، ص  3، ج  الكشاف :الزمخشري.  314، ص  13، ج  الجامع ألحكام القرآن: القرطبي  5

 . 399، ص  3، ج القرآن العظيم
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أي مما أباح اهللا فيها من "،  )1("أي ال بأس بالتمتع بالوجوه المباحة) : "وال تنَس نصيبك من الدنيا(

لك أن تتمتع به ، فإن لربك عليك حقًا ولنفسك عليك  المآكل والمشارب والمساكن والمناكح ، فيجوز

  . )2("حقًا وألهلك عليك حقًا ، فآت كل ذي حق حقه

  أن يحذر طغيان المال ألن المال قد يطغي صاحبه -3

 والدنيوية ،  والماّدية واألخروية،  النعم المعنوية زيادة يوجب شكر اهللا على نعمه ، فهو -4

  .)3("للقلب الراحة ويولد األعداء، على قلوب المؤمنين ، وباالنتصار يف وتزيينه اإليمان وبتحبيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الجامع : القرطبي .  399، ص  3، ج 2004، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  مفاتيح الغيب: محمد بن عمر، الرازي  1

  431، ص  3، ج الكشاف: الزمخشري . 112، ص  20، ج  روح المعاني: اآللوسي . 314، ص  13ج،  ألحكام القرآن
  .  399، ص  3، ج  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 2
 233ص،  السنن االلهية في االمم والجماعات: زيدان 3
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  الفصل الثالث

  أقسام الزرع في القرآن الكريم

  أقسام الزرع حسب الزراع: المبحث االول

  اهللا جل جالله: المطلب األول

  النبي عليه السالم وأصحابه الكرام: المطلب الثاني

  خبرة من الزراعاصحاب ال: الثالث المطلب

  أقسام الزرع حسب المكان والزمان: المبحث الثاني

  الزراعة الموسمية وغير الموسمية: المطلب األول

  اليباساألرض الخصبة واألرض : المطلب الثاني

  أقسام الزرع من حيث النوع: المبحث الثالث

  زراعة النخيل من القرآن الكريم: المطلب األول

  نب في القرآن الكريمزراعة الع: المطلب الثاني

  

  

  



34 
 

  المبحث األول

  أقسام الزرع حسب الزراع

  اهللا جل جالله :  المطلب األول

اهللا  جل وعال هو المنبت أي المخرج المنمي للنبات أيا كان نوعه،  وأما اإلنسان فليس إال حارث، 

أو يخلق أو على أن ينبت  أي واضع ألصل النبات الصغير في التربة، واإلنسان مهما فعل ال يقدر


��	��������m:ينمي النبات، وفي هذا يقول تعالى �������������������

�����������������������������l )1(.  

أفرأيتم الذي تحرثون األرض : " أي  ، ففي اآلية  ينفى اهللا  عن اإلنسان  الزرع ، وينسبه إلى نفسه

ليس بفعلهم   :، أي  واإلنبات على اهللا تعالى. ")2("ألجله ، وهو النبات، ما أنتم تنبتونه بل نحن ننبته

   .)3(". وهو قصر مبالغة لعدم االعتداد بزرع الناس

أخبروني : هذه حجة أخرى ، أي "  )ما تحرثونأفرأيتم ( : ويقول القرطبي في تفسير قوله تعالى

فيكون فيه السنبل  عما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيها البذر ، أنتم تنبتونه وتحصلونه زرعا

والحب أم نحن نفعل ذلك ؟ وٕانما منكم البذر وشق األرض ، فإذا أقررتم بأن إخراج السنبل من 

   .)4("ن األرض وٕاعادتهم ؟الحب ليس إليكم ، فكيف تنكرون إخراج األموات م

وأضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى ، ألن الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم ،والزرع من فعل "

فاإلنسان يبذل جهده في إعداد األرض . )5("ال على اختيارهم اهللا تعالى ،وينبت على اختياره

ع أن يضمن إنباته ونموه لحين حصاده وتجهيزها للزراعة، بشق التربة ،ورمي البذر إال أنه ال يستطي

  .فاألمر كله بيد اهللا ال دخل لإلنسان فيه ، ويبقى على اإلنسان التوكل على اهللا، والتضرع إليه 

                                                 
 65_63: آية ،  سورة الواقعة 1
 321_320ص، 28ج،  التحرير والتنوير: ابن عاشور  2
 321_320ص، 28ج، المصدر نفسه 3
 197ص ،17ج،  الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 4
 198ص ،17ج،  الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 5
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ال يقولن أحدكم " : ليه وسلم أنه قالعن النبي صلى اهللا ع أبو هريرة يدل على هذا المعنى ما رواه 

أأنتم تزرعونه  : "قول اهللا تعالى ألم تسمعوا : أبو هريرة زرعت وليقل حرثت فإن الزارع هو اهللا ، قال

  . )1("زارعونأم نحن ال

وفي اآلية الكريمة، بنسب الزرع إلى اهللا عز وجل، امتنان على اإلنسان بقدرته عز وجل على 

إنبات زرعه ، فما عليه إال أن يقابل هذه النعم بالشكر، لتدوم وتزيد ،وكذلك تذكير بقدرة اهللا على 

حاله من العفن والتتريب حتى  ءألنه لما أنبت زرعهم بعد تالشي بذره ، وانتقاله إلى استوا" البعث ، 

أمات أخف عليه  صار زرعا أخضر ، ثم جعله قويا مشتدا أضعاف ما كان عليه ، فهو بإعادة من

  . )2("وأقدر 

  النبي عليه السالم وأصحابه الكرام:  المطلب الثاني

�mC��B��AD��K��J�������I��H��G��F��EL�����N��M : يقول اهللا تعالى 
T��S���R��Q��P��OU��[����Z��Y��X��W���V\�����_��^��]

`a����l��k�� �j��i��h��g��f��� � � � � � � � �e��d��c� � �b
q���p� � �o��n��mr� ���z��y��x��w��v�� �u��t� �s
���}��|��{l )3(.    

آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء  - صلى اهللا عليه وسلم  - محمد فكذلك أصحاب" : أي 

سلم وأصحابه ، عليه و  صلى اهللا محمد فكذلك مثل: " الطبري. )4("ليغيظ بهم الكفارمع الزرع ، 

    .  )5("واجتماع عددهم حتى كثروا ونموا ، وغلظ أمرهم كهذا الزرع 

                                                 
، الكتب العلمية، بيروت دار، محمد عبد القادر: تحقيق ،  السنن الكبرى:   أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ،البهيقي 1

ْرعِ ،  كتاب المزارعة ، 2003 ِمْن ِحْفِظ اْلَمْنِطِق ِفي الز 228ص، 6ج، 11752حديث رقم ، َباُب َما ُيْسَتَحب. 
السيد ابن عبد  :تحقيق ،  النكت والعيون : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، المارودي 2

 460ص، 5ج،   )ت.د(، بيروت،  دار الكتب العلمية  ،رحيمالمقصود بن عبد ال
 29: اية ، سورة الفتح  3
 326ص، 7ج، معالم التنزيل: البغوي : و انظر . 361ص، 7ج،   تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  4
 269ص، 22ج، )ت.د(، مصر، دار المعارف، جامع البيان في تفسير القرآن :جعفر محمد بن جريرأبو ، الطبري 5
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فالرسول صلى اهللا عليه وسلم  زرع في نفوس أصحابه اإليمان حتى غدو أمة متماسكة  بما زرع  

فيهم، أقوياء في وجه أعدائهم ال يخافون في اهللا لومة الئم ، وقد أتى هذا الغرس من الرسول أكله ، 

بأن جعل اهللا األمة اإلسالمية خير أمة أخرجت إلى الناس، إلى أن تقوم الساعة ألنها تربت على 

  . تعاليم الدين السمح الذي غرسه الرسول في أصحابه من بعده

  من الزراعأصحاب الخبرة  :المطلب الثالث

ن ، بهدف استغالل تناولت اآليات القرآنية أوجه النشاط الزراعي المتعدده  التي يقوم بها باإلنسا

�m��U��T: البيئة المحيطة به ، والتي سخرها اهللا عز وجل له على وجه هذه األرض ، لقوله 

_��^��]��\��[��Z��Y��X���W��V`��� �c��� �b��al )1(  وقد  ،

  : بيانها فيما يلي ، تنوعت هذه األنشطة حسب وجوه

  راثة األرض  واإلفادة من خيراتهاح:  أوالً 

��mW���V��U: الىيقول اهللا تع �T� �SX� ���a� �`��_��^� �]� �\��[� � �Z� �Y
���m��l��k��j��i��h��g��f�� �e��d��c��b

no����6��7��~��}��|��{���z������y��x��w��v��u������t��s��r��q�������p
��A��B��C����Dl )2(.  

النخيل  مراتثومن  ،إشارة إلى ما كان الناس يصنعون من اللبن شرابا سائغا ،ففي اآلية الكريمة

 ،وفي هذا إشارة إلى اعتمادهم في معيشتهم على الزراعة ،و النبيذ قبل تحريمهواألعناب األشربة 

  .في حياتهم اليومية  ،والى خبرتهم أيضا في تصنيعها وتعدد أشكال اإلفادة منها 

                                                 
 15: اية ، سورة الملك  1
 68_66اية ، سورة النحل  2
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�]��\��[��^��_�m: ويقول اهللا تعالى  �Z��Y��X���W��V��U��T`��

� �c�� � �b��al )1( . سهلة تستقرون ،و لم يجعل األرض بحيث يمتنع المشي فيها : أي

إلى التمكن من الزرع والغرس وشق العيون واألنهار وحفر "  واستغاللها ، وفي هذا إشارة 

وتسهيل اإلفادة من خيرات األرض وتسخيرها في خدمة اإلنسان في معيشته ، السيما  .)2("اآلبار

  .ل األرض بالفالحة فيها وفيها أيضا تشجيع الستغال. المزارع 

  رعي األنعام:  ثانياً 

قال ، ومن أوجه النشاط الزراعي الرعي، وهو استغالل األرض في إطعام الحيوانات النافعة للناس 

��m��Z: تعالى  �Y��X� � �W� �V��U� �T� �S��R��Q��P� �O� �N
d��c���b��a��`��_��^��]����\��[e����k��j��i��h��g��f

��lm����v��u��t��s��r��q��p��o���nl  )3( .    

ففي اآلية الكريمة توجيه من اهللا عز وجل في اإلفادة من األرض وخيراتها ،عن طريق ممارسة 

لوا أيها الناس من الثمار ، والحبوب التي ك: أي " ،) كلوا وارعوا أنعامكم(: حرفتي الزراعة والرعي

أخرجناها لكم من األرض ، وارعوا أنعامكم، أي أسيموها وسرحوها في المرعى الذي يصلح 

    . )4("ألكلها

  استخراج النار :  ثالثاً 

وهذا يعنى أن النبات هو أصل الوقود سواء  فقد خلق اهللا من الشجر األخضر نارا أي وقودا،  

والفائدة لهم  غير ذلك وهذه النار يستعملها البشر في النفع أكان بصورة خشب أو زيت أو غاز أو

���m:مثل الطهي و االستدفاء واإلنارة وفى هذا قال تعالى  ¡� � �� � �� � �� � �������¢
                                                 

 15: اية ، سورة الملك  1
 199ص، 18ج،   الجامع ألحكام القرآن: القرطبي  2
 55_53: اية ، سورة طه  3
 23ص، 4ج،  أضواء البيان: الشنقيطي  4
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� � ©� � ¨� � §� � � ¦� � ¥� � ¤� � � � � � � � � £l ")1(   الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء : ، أي

   )2("ا يابسا ، توقد به النار حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع ، ثم أعاده إلى أن صار حطب

وقد ساق اهللا هذه اآلية الكريمة للتدليل على قدرة اهللا على البعث واإلحياء وتأكيد المعنى في اآلية 

�m: السابقة لها � � � �� � �� � � �� � ��� ����� � � �� � �� � �� � �� � 	� � 
� � �
!��"��#������ ����������������������l ")3(  .   

إيجاد الضد وهو نهاية الحرارة من ضده وهو الرطوبة ، إذ " ويرى ابن عاشور،  أن في هذه اآلية 

فإذا أنتم " ليس المراد من األخضر اللون ، وٕانما المراد الزمه وهو الرطوبة،  والمفاجأة المستفادة من

، دالة على عجيب إلهام اهللا البشر الستعمال االقتداح بالشجر األخضر واهتدائهم إلى  "منه توقدون

  .  )4("خاصيته

   زراعة الكفار والحرث:  رابعاً 

������m:قال تعالى � �� � �� � � �� � �� � �� � �� � 	� � 
� � ~

�� � � � � �� � ��� � ��� � �� � �� � �� � �� � �� � �����

�������������������� �����!��"��#l")5(         

، وجعلوا هللا جزءا من خلقه ،  ذم وتوبيخ من اهللا للمشركين، الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا فهذا"

أي مما   "وجعلوا هللا مما ذرأ"وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، ولهذا قال تعالى

  .)6("جزءا وقسما: أي  واألنعام نصيبا من الزروع والثمار: أي  من الحرث  خلق وبرأ
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عوضوا  أي جعلوا هللا جزءا ولشركائهم جزءا ، فإذا ذهب ما لشركائهم باإلنفاق عليها وعلى سدنتها

 اهللا: منه ما هللا ، وٕاذا ذهب ما هللا باإلنفاق على الضيفان والمساكين لم يعوضوا منه شيئا ، وقالوا 

   )1("اؤنا فقراء مستغن عنه وشرك
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  الثانيالمبحث 

  أقسام الزرع حسب المكان والزمان

  الزراعة الموسمية وغير الموسمية : المطلب األول

 مسـخر مـا فيهـا كـل وأن كثيـرة، وثرواتهـا خيراتهـا وأن واسـعة، األرض أن إلـى الكـريم نالقـرآ نبـه

  ، )�m���k��j��i��h��g��f��e��dl )1: تعالى قال فقد اإلنسان، لمصلحة

ما أنعمه اهللا عز وجل على اإلنسان من إحياء األرض وٕانبات الزرع على اإلنسان ومن سعة الرزق 

�m��|��{��z��y: يقــول اهللا تعــالى فــي محكــم التنزيــل، بمختلــف ألوانــه وأشــكاله وأصــنافه
������������	��
��������������������������~��}

���������l)2( نبـه ولقـد زينهـا، اهللا أن إال األرض هـذه سـعة وفضـال علـى الـرزق فإنـه مـع 

فالمقصـود بالزينـة ، )��m�������¹��¸��¶���l )3:تعـالى فقـد قـال وجمالهـا، األرض زينـة إلـى القـرآن

  .)4("أي بالحبوب والثمار واألزهار وازينت: "يقول القرطبي، هنا النبات

 .الحـــب واألعنـــاب والنخيـــل: تضـــمنت اآليتـــان الكريمتـــان الســـابقتان ثالثـــة أصـــناف مـــن النبـــات هـــي

ـــــة الكر  ��z��y}��|��{��~���������������( :يمـــــة األولـــــىويالحـــــظ علـــــى اآلي
وفـي اآليـة الثانيـة ذكـر ، أنها تضمنت الحب من األصناف الثالثة التي ذكرتهـا اآليتـان) �


��	���������������������(ل واألعنـــاب مقتـــرنين يـــاهللا النخ������( ،

 ،النخيل واألعناب ولعل هذا التقسيم يوحي إلى أن الظروف التي يتطلبها الحب تختلف عن ظروف

  .)������������(ويؤكد لنا ذلك اقتران ذكر النخيل واألعناب بالعيون 

                                                 
 56. : آية، العنكبوت سورة -1
  .34_33: آية، سورة يس -2
 24 .: آية ،يونس سورة- 3
 . 240ص، 8ج، الجامع ألحكام القرآن: طبيالقر  -4
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و إلـى بعـض الظـروف البيئيـة  ،الزراعة الموسمية وغير الموسمية: ففي هذا التقسيم إشارة إلى أنواع

  : وبيان ذلك من خالل ، المرتبطة بهما

  ) }��|��{��: (قوله تعالى -1

خـــروج النبـــات منهـــا مـــن العشـــب : لخلوهـــا مـــن حيـــاة النبـــات فيهـــا، وٕاحياؤهـــاجفافهـــا : مـــوت األرض"
اْهتَـــزْت َوَرَبـــْت " مـــاءعليهـــا الفـــإذا أنـــزل اهللا ، ويكـــون إحياؤهـــا بـــإنزال المطـــر عليهـــا.)1("والكـــأل والـــزرع

  " )2(ُكل َزْوٍج َبِهيج ِمن َوَأنَبَتتْ 

  ) ~������������: (قوله تعالى -2 

 ،شمل الحبوب بكافة أشكالها وأنواعهاي وهو ، )3("عاشالحب معظم ما يؤكل وأكثر ما يقوم به الم"و
  لذلك لم يحددها اهللا عز وجل في اآلية الكريمة


��	���������: (قوله تعالى -3������(  

ألن األرض تنبـت الحـب فـي كـل سـنة، وأمـا "لجنات في األرض  نعمة أخـرى بعـد الحـب  ثم جعل ا
بــين  شــارة إلــى التفريــقوفــي هــذا إ، )4("األشــجار بحيــث تؤخــذ منهــا الثمــار فتكــون بعــد الحــب وجــوداً 

   .الزراعة الموسمية وغير الموسمية

  )������������: (قوله تعالى -4

 أنّ  والجدير بالمالحظة ،)5("جعلنا فيها أنهارا سارحة في أمكنة، يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره": أي
المطـر الـذي عـادًة  الحديث في هذه اآلية تعّرض إلى إحياء األرض الميتة دون أن يقـرن ذلـك بـذكر

المطــر كــاف " ، وذلــك ألّن )العيــون( وورد الحــديث هنــا عــنوٕانمــا مــا يــذكر فــي مثــل هــذه المواضــع، 
أّن األشــجار المثمــرة تحتــاج إلــى المــاء الجــاري  حــين لزراعــة الكثيــر مــن المحاصــيل والنباتــات، فــي

                                                 
 .14ص، 24ج، التحرير والتنوير: ابن عاشور -1
 5:آية ، سورة الحج  -2
  .1224ص، فتح القدير: الشوكاني -3
  .36ص، 13ج، مفاتيح الغيب: الرازي -4
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ولو كان ماؤها من السماء لحصل ولكن لم يعلم أنها أيـن تغـرس وأيـن يقـع المطـر وينـزل " ،)1("أيضاً 
  .)2("وينزل القطر

ارتــبط ذكــره فــي اآليــة الكريمــة بموســم المطــر ...) القمــح والشــعير والعــدس( فــيمكن القــول إن الحــب 
يـل واألعنـاب الـذي يحتـاج إلـى كميـات كبيـرة وهو بذلك يختلف عـن النخ ،فهو من الزراعة الموسمية

  .   نهار وعيونأوبحاجة إلى ، من الماء على مدار السنة لذلك هو بحاجة إلى جنات وبساتين

�������m: كمــا ورد تصــنيف النبــات إلــى موســمي وغيــر موســمي فــي  قــول هللا عــز وجــل

��������������������	��
�������������������l )3(.  

وعطــف علــى  ،مثــل الثمــار والبقــول مــن لــوز وجــوز وفســتق اســم لمــا يؤكــل تفكهــا ال قوتــاً : فالفاكهــة"
  .)4("الفاكهة النخل وهو شجر التمر وهو أهم شجر الفاكهة عند العرب

هو الذي لنباته سنابل ولها ورق وقصب فيصير تبنا، وذلك الورق والقصب ف أما الحب ذو العصف"
الريـاح وهـذا وصـف لحـب الشـعير والحنطـة وبهمـا قـوام حيـاة معظـم  هو العصـف، أي الـذي تعصـفه

   .)5("الناس وكذلك ما أشبههما من نحو السلت واألرز

ما له رائحة ذكية من األزهار والحشـائش وهـو فعـالن مـن الرائحـة، وٕانمـا سـمي بـه مـا لـه : والريحان"

وهــذا اعتبــار وامتنــان بالنبــات المودعــة فيــه األطيــاب مثــل الــورد والياســمين ومــا يســمى . رائحــة طيبــة

   .)6("بالريحان األخضر

����������������������m: وهــذا التفريــق بــين الجنــات والحــب نجــده فــي قولــه تعــالى

	��
����l )7(.  

                                                 
، 36-33: اآليات، سورة يس، المكتبة المقروءة، لمنزلتفسير األمثل في كتاب اهللا ا: هدى القران -  1

www.hodaalquran.com  
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أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصولها باقية، وزرعا يحصد كل سنة ويزرع في كل  أي: " يقول الرازي

أن الجنـات المختصـة بالشـجر غيـر موسـمية فـي حـين : ويفهـم مـن قـول الـرازي. )1(" عـام أو عـامين

  .الحب من المحاصيل الموسمية وهو ما أشارت إليه اآلية السابقة

  :وهذا جدول يبين المواضع التي ورد فيها ذكر المحاصيل الزراعية في القرآن الكريم

رقم   اآلية
  اآلية

  وع المحصولن  السورة

  موسمي: اليقطين  الصافات  146  َوَأنَبْتَنا َعَلْيِه َشَجَرًة من َيْقِطينٍ 
َوُهزي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطبًا 

  َجِنّياً 
  غير موسمي: النخل  مريم  25

ْيَحانُ  ُذو اْلَعْصِف َوالر موسمي: الحب  الرحمان  12  َواْلَحب  
. الشعير .القمح

  ...العدس
  غير موسمي: العنب  النبأ   32  َحَداِئَق َوَأْعَناباً 
  غير موسمي: الزيتون  عبس  29  َوَزْيُتونًا َوَنْخالً 

ْيُتونِ  يِن َوالزغير موسمي: التين  التين  1  َوالت  
ْيَحانُ  ُذو اْلَعْصِف َوالر موسمي: الريحان  الرحمان  12  َواْلَحب  

  غير موسمي:سدر  الواقعة   28  ودٍ ِفي ِسْدٍر مْخضُ 
َفاْدُع َلَنا َربَك ُيْخِرْج َلَنا ِمما ُتنِبُت اَألْرُض 

  َبْقِلَها ِمن
  موسمي: البقل  البقرة  61

  موسمي: القثاء  البقرة  61  ِمن َبْقِلَها َوِقثآِئَها
  موسمي: الفوم  البقرة  61  َبْقِلَها َوِقثآِئَها َوُفوِمَها ِمن

  موسمي: العدس  البقرة   61  َوِقثآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َهاِمن َبْقلِ 
  موسمي: البصل  البقرة   61  َوِقثآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها ِمن َبْقِلَها

 ٍة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلَمَثِل َحب◌َ 
َئُة َحبةٍ  ُسنُبَلٍة م  

  سميمو : السنبلة  البقرة  261

  غير موسمي: الرمان  الرحمان   68  ِفيِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمانٌ 

                                                 
 .136ص، مفاتيح الغيب: الرازي -1
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  موسمي: الزنجبيل  االنسان  17  َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأسًا َكاَن ِمزَاُجَها َزنَجِبيالً 
ِإن اْألَْبرَاَر َيْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمزَاُجَها 

  َكاُفوراً 
   موسمي: 1"الكافور  االنسان   5

  غير موسمي : 2"الخمط  سبأ  16  َوَبدْلَناُهم ِبَجنَتْيِهْم َجنَتْيِن َذَواَتى ُأُكٍل َخْمطٍ 
  غير موسمي: 3"االثل  سبأ  16  ُأُكٍل َخْمٍط َوَأْثٍل َوَشْيٍء من ِسْدٍر َقِليلٍ 

  

  األرض الخصبة واألرض اليباب: المطلب الثاني

  األرض الخصبة :  أوالً 

، وهي األرض التي تتوفر فيها السمات التي ات القرآنية عن سمات األرض الخصبةتحدثت اآليلقد 
  : اآلتي بينها القرآن الكريم على النحو 

  :  األرض المباركة - 1

 :، قيـل)��m��¿��¾��½��¼���»���º����¹��¸���¶  )4:يقـول اهللا تعـالى

  .)5("الخصب والنمو، عذبة الماء كثيرةألنها  مباركة

  اقتران السماء واألرض -2

��m��M��L��K��J���I��H��G��F��E����D��C��B���A:ليقول عز وجـ

��R���Q��P��O������������Nl )6( .  

                                                 
يتكون فيها إذا طالت مدتها نحوا من مائتي  وجاوة الصين زيت يستخرج من شجرة تشبه الدفلى تنبت في بالد: الكافور  -1

 .381ص، 30ج التحرير والتنوير: ابن عاشور. سنة فيغلى حطبها ويستخرج منه زيت يسمى الكافور
الجامع ألحكام : القرطبي. هو كل شجر ذي شوك فيه مرارة :أبو عبيدة وقال. ضرب من األراك له حمل يؤكل: خمطال -2

 .259ص، 14ج، القرآن
الجامع ألحكام : القرطبي. ومنه اتخذ منبر النبي صلى اهللا عليه وسلم، هو شبيه بالطرفاء إال أنه أعظم منه طوال  :أثل -3

 .259ص، 14ج،  القرآن
 71:آية، رة األنبياءسو  -4
 213ص، 11ج، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي -5
 96: سورة األعراف، آية -6
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، فلــو أنهــم آمنــوا لفتحــت علــيهم اآليــة الكريمــة عــن حــال األمــم التــي كــذبت وعصــت اهللا ورســلهتخبــر 
األرزاق مــن الســماء واألرض، وقــد جــاءت الســماء واألرض فــي ســياق اآليــة مقتــرنتين، وقــد دل هــذا 

البركـــــة فـــــيض الخيـــــر اإللهـــــي فـــــي : "االقتـــــران علـــــى شـــــمول هـــــذه البركـــــة ودوامهـــــا ، قـــــال الراغـــــب
   . أو من كلتيهما، وهذا الخير قد يكون من السماء أو من األرض .)1("الشيء

إذ عبر السياق القرآني ببركات السماء واألرض "وقد حقق االقتران في اآلية روعة بالغة في اإليجاز 
أن البركــة ال تــدل علــى "، فضــال عــن )2("دة ومتنوعــةعلــى أنــواع مــن الــنعم الســماوية واألرضــية متعــد
  .)3("ثبات الشيء حسب، وٕانما على الزيادة والنماء

 دون تحديـد أو تخصـيص  في اآلية منكرة فدلت على شمولية كل أنواع البركات) بركات(وقد جاءت 
كل أشكالها وصورها المادية والمعنوية، وان هذا الرزق يأتي من كل وجـه بـال تحديـد وال وٕانما تشمل 

  تقييد 

  صالحة للزراعة  ال األرض -3

   ،)m����a��`�_��^��]��\��[������Z��Y��X��Wl)4:يقول اهللا عز وجل

وما جعل فيها من الجبال الرواسي،  ذكر  تعالى خلقه األرض، ومده إياها وتوسيعها وبسطها،"

ليحصل بها االنتفاع لمن " ،واألراضي والرمال، وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة واألودية

 .)5("حلها 

�: (م قال اهللا تعالىث � � �a��`�_��^��]��\()6(، " أي أنبتنا في األرض من كل شيء مقدر

 . )7("معلوم، فعبر عن ذلك بالوزن ألنه مقدار تعرف به األشياء

                                                 
  .57ص ، هـ 1412، دار القلم، دمشق، المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد، الراغب االصفهاني -1
  .451ص، م 1980غداد، ، دار الرشيد للنشر، بالطبيعة في القرآن:  كاصد ياسر، الزيدي  -2
، ه1420كلية اآلداب، جامعة الموصل، ،رسالة دكتوراه ،  "ألفاظ الرياح والسحاب والمطر: "الدليمي، محمد نايف -3

  146ص
 .19آية ، سورة الحجر -4
 .451ص، 5ج، البحر المحيط: أبو حيان األندلسي -5
 .19آية : الحجر -6
 .759ص، 1ج، فتح القدير: الشوكاني-7
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��	�������������m:ومثلــــه قولــــه تعــــالى����������������������

������������������������������l )1(، "دل علــى االختصــاص،  لألنــام

اإلنسان وغيره من الحيوان، وٕانما خص اإلنسان بالذكر ألن انتفاعـه بهـا أكثـر فإنـه  وأن األنام يجمع

 .)2("لكثرة انتفاع األنام بها  لألنام  ينتفع بها وبما فيها وبما عليها، فقال

فيهــا فاكهــة والنخــل ذات : (المنفعــة فــي اآليــة الكريمــة بقولــه تعــالى ثــم يعــرض اهللا عــز وجــل وجــوه  

  إشارة إلى النبات الذي ليس بشجر، )��������: (وقوله، إشارة إلى األشجار، ) األكمام

  األرض ذات المحاصيل الزراعية المتنوعة -4

�m��D��C��B��A: يقول تعالى ،تنّوع المحاصيل الزراعية في األرض دليل على خصوبتها
��G��F��E��U��T��S��R��Q��P��O��N���M�� �L��K��J�� IH

��c��b��a�� �`� �_��^��]��\��[�� � � �Z��Y��X�� � � � �W�� �V
��t��s��r��q��p��o���n��ml����k���j��i��h��g��f��e��d

��w��v�����ul)3( ،ويقول تعالى :�m��q���p����o��nm��l��k��j��i��h
������~��}��|��{�z��y���x��w��u��t��s��r

�������������������� l )4(،  يقول اهللا تعالىو: �m��¥��¤���£

���º��¹��¸��¶��	����´��³��²��±��°�����®��¬���«��ª��©��¨��§��¦

��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»l )5(.  

                                                 
  .12_11:آية، الرحمن سورة-1
 .83ص، مفاتيح الغيب: الرازي -2
  .21_18:آية، سورة المؤمنين -3
 .11_10:آية، سورة النحل -4
 .31_24: آية، سورة عبس-5
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فهــي ال تقتصــر علــى ، يل الزراعيــة فــي أرض مــا يشــير إلــى خصــوبة هــذه األرض إن تنــوع المحاصــ
وفـــي تنوعهـــا تنـــوع لـــرزق اإلنســـان وتنـــوع ، نـــوع واحـــد مـــن المحاصـــيل كمـــا أشـــارت اآليـــات الســـابقة 

  . لنشاطه الزراعي 

  األرض اليباب :  ثانياً 

والَيبـاُب عنـد العـرب " .)1("ال مـاَء فيـه: وَحـْوٌض َيبـابٌ  ،َخـَراٌب َيبـاٌب : ُيقـال. أي َخـرابٌ : أْرٌض َيبـابٌ "
   .)2("الخالي ال شيء به اليبابُ و  ،الذي ليس فيه َأحد

ولكـن ورد مجموعـة مـن  ،أو أحـد متصـرفاتها  ،لم ترد لفظة اليباب في القرآن الكريم بلفظهـا الصـريح
ومن ،والتي فـي مجملهـا تـدل علـى الخـراب والهـالك والقحـط والخلـو مـن النبـات، المعاني الدالة عليه 

  : يأتي ما  هذه المعاني

  : األرض الجرز -1


���	�������������¡����¢��£��¤��¥���m: يقــــول تعــــالى��������������
��©��¨��§¦l)3(.    

وال يقـال للتـي . إمـا لعـدم المـاء وٕامـا ألنـه رعـي وأزيـل؛ ها، أي قطـع والجرز األرض التي جرز نبات "
   .)4(")فنخرج به زرعا( :ويدل عليه قوله تعالى؛ ال تنبت كالسباخ جرز

يبســا ال تنبــت شــيئا، فإنهــا فــي : ، أي")��m��q��p��o��n��m��ll)5:ومنهــا قولــه تعــالى
نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نـزل عليهـا مطـرا لتهـدمت أبنيتهـا، فيسـوق اهللا إليهـا 

                                                 
 .414ص، 4ج، )يبب(مادة ، تاج العروس: الزبيدي -1
 . 805ص، 1ج، )يبب(مادة ،  لسان العرب: ابن منظور -2

 .27: آية، سورة السجدة 3-
 .104ص، 14ج، الجامع ألحكام القرآن: رطبيالق -4
 .8:آية، سورة الكهف  -5
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 وفيـه طـين أحمـر، فيغشـى أرض الحبشـة، لنيـل بمـا يتحملـه مـن الزيـادة الحاصـلة مـن أمطـار بـالدا
  .)1("وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء، وذلك الطين أيضا لينبت الزرع فيه مصر،

 .)2(التي ال تمطر إال مطرا ال يغني عنها شيئا، إال ما يأتيها من السيول: الجرز: وقيل

  :واد غير ذي زرع -2

�m���������~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s:قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى
������������������������������������������l)3(.    

وهـي ترضـعه، حتـى  إسماعيل وبابنها إبراهيم إذ  جاء بها أم إسماعيل نزلت هذه اآلية الكريمة في "
يومئـذ أحـد، ولـيس بهـا  بمكـة وضـعهما عنـد البيـت عنـد دوحـة فـوق زمـزم فـي أعلـى المسـجد، ولـيس

  . )4( "ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ا هنالكماء، فوضعهم

حيــث وجــد وقــد يقــال إن انتفــاء كونــه ذا زرع مســتلزم النتفــاء المــاء الــذي ال يمكــن أن يوجــد زرع إال "

  .)5("الماء، فنفى ما يتسبب عن الماء وهو الزرع النتفاء سببه وهو الماء

  :  األرض الميتة -3

ـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى ]��\��[��^����_��`����m��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q:ق

al )6(.  

هـي  أطلقت الحياة على تحرك القوى النامية من األرض وهي قـوة النبـات اسـتعارة ألن الحيـاة حقيقـة"

وٕاذا جعلنا الحياة حقيقـة فـي ظهـور قـوى النمـاء  .الحيوان فشبهت األرض بهظهور القوى النامية في 

                                                 
  .374ص، 6ج، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير -1
 .198ص، 20ج، جامع البيان: الطبري -2

  .37: آية: سورة إبراهيم 3-
 .334ص، 9ج، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي -4
 .432ص، 5ج، البحر المحيط: األندلسي  -5
 .164: آية، البقرة سورة -6
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وجعلنا النبات يوصف بالحياة حقيقة وبالموت فقوله فأحيـا بـه األرض مجـاز عقلـي والمـراد إحيـاء مـا 

  .)1("تراد له األرض وهو النبات

 : َهاِمَدةالرَض األ -4

��m��Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��¹:يقـــــول اهللا تعـــــالى

������Æ��Å��Ä��Ãl )2( يابســة قاحلــة ال نبــات فيهــا: هامــدة حــال مــن األرض: فقولــه. 

واآلية تصور حال األرض كيف تكـون قبـل نـزول  .)3("دارسة اآلثار من النبات والزرع: أي" )هامدة(

  . الماء عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .83ص، 2ج، التحرير والتنوير: ابن عاشور -1
 .5: آية، سورة الحـج -2
 .279ص، 4ج، أضواء البيان: الشنقيطي -3
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  المبحث الثالث

  أقسام الزرع من حيث النوع

  زراعة النخيل في القرآن الكريم: المطلب األول

 أن يمكـن التـي الحقيقـة" و، (1)عشـرين موضـعاً  لفظ النخلة ومشتقاتها فـي القـرآن الكـريم  فـيوردت  

ويـزداد هـذا البعـد بعمـق ، المجـال هـذا فـي نفسـه يفـرض الـذي الـداللي البعـد هـي الشـجرة، هـذه تثيرهـا

 مقـد قديمـة هـي إذ فـي التـاريخ؛ سـحيقة أعمـاق إلـى يمتـد فأشـجار النخيـل ، الجـذور التاريخيـة لهـا 

 أربعـة حـوالي إلـى يمتـد عمرهـا التـي بابـل فـي كـان النخيـل عـن عـرف مـا أقـدم أن  رويـذك اإلنسـان،

  .(2)"الميالد قبل سنة آالف

  األلفاظ الدالة على شجرة النخيل: أوالً 

  : ومن المفردات الدالة على شجرة  النخيل في القرآن الكريم

  : اللينة -1

�m��U��T���S���R��Q���P��O���Z��Y��X��W��V: قــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى

[l(3).  

النخلــة )اللينــة(: أجــود النخيــل، وقيــل مــن ضــروب النخــل مــا خــال العجــوة  والبرنيــة، وهمــا: " واللينــة

   (4)."الكريمة، كأنهم اشتقوها من اللين

  

  

                                                 
 690ص، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن: عبد الباقي -1
  .  101ص، 2007، 1دالعد، 14مجلد ، الموصل، مجلة التربية والتعليم، "النخلة في التعبير القرآني: "يونس، خلف-2
  .5آية ، سورة الحشر-3
  .500ص، 4ج، الكشاف: الزمخشري -4
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 الطيبة الشجرة -2

���m��������������������Æ��Å��Ä:الطيبـة فـي قولـه تعـالى بالشـجرة النخلة عن الكريم القرآن عبر

������	��
�������������������������l (1)، شـــّبه ذإ 

: " الحكمـة فـي تمثيـل اِإليمـان بالنخلـة، فيقـولويعـرض ابـن الجـوزي   الطيبـة، بالشـجرة الطيبـة الكلمة

أنهــا : والثـاني. أنهـا شـديدة الثبـوت، فشـبه ثبــات اِإليمـان فـي قلـب المـؤمن بثباتهـا: أحـدها: فمـن أوجـه

أّن ثمرتهـا تـأتي فـي كـل حـين، : والثالـث. به ارتفاع عمل المؤمن بارتفاع فروعهـاشديدة االرتفاع، فشُ 

فُشـبه مـا يكسـب المـؤمن مـن بركـة اِإليمـان وثوابـه فـي كـل وقـت بثمرتهـا المجتنـاة فـي كـل حـين علـى 

أنها أشبُه الشجر باِإلنسان، فإن كل شجرة يقطـع رأسـها تتشـعب غصـونها : اختالف صنوفها، والرابع

  .(2)"انبها، ِإال هي، ِإذا ُقطع رأسها يبست، وألنها ال تحمل حتى تلقحمن جو 

 غلبا حدائق-3

¾����m:قولـه تعـالى فـي )غلبـا حـدائق(بلفـظ الكـريم القـرآن فـي النخلـة إلـى اإلشـارة وردت

¿l(3) "وكـل شـيء أحـيط عليـه مـن نخيـل أو شـجر فهـو  ،أي بسـاتين واحـدها حديقـة ) حـدائق(و

شــجرة غلبــاء، وحديقــة : يقــال؛ عظامــا شــجرها  )غلبــا(،  عليــه فلــيس بحديقــةحديقــة، ومــا لــم يحــط 
    ."(4)عظام األوساط والجذوع  :النخل الكرام: الغلب و، ملتفة: غلباء

 :صنوان وغير صنوان -4

 فكمـا أشـجار النخيـل، بهـا تـزرع التـي الطريقـة بحسـب جـاء الصـفة، بهذه للنخلة القرآني الوصف إن
 منهـا سـتتكون فإنهـا تركـت إذا بـاألم تحـيط فسـائل منهـا تنبـت تـزرع عنـدما نخلـة كـل أن معلـوم هـو

��������������m:تعـالى اهللا قـال الكريمـة، اآليـة عنـه عبـرت ما وهو، واحد أصل لها عدة أشجار

                                                 
  .24آية ، إبراهيمسورة   -1
عبد الرزاق  :تحقيق، زاد المسير في علم التفسير :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي  -2

  .511ص، 2ج، هـ 1422، بيروت ، العربي الكتاب دار  ، المهدي
  .30آية ، سورة عبس  -3
  .191ص، 19ج،  الجامع ألحكام القرآن: القرطبي -4
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���������������	��
��������l (1) جمــــع صــــنو، ): الصــــنوان( و

  . (2)"وهي النخلة لها رأسان، وأصلهما واحد

  حاالت النخل في القرآن : ثانياً 
  باسقات  - 1

�������m:يقول اهللا تعالى���������l (3).  
يقال للجبل . هو الطويل: والباسق": ل الزمخشريويقو ، (4)"َبَسَقِت النْخَلُة ُبُسوًقا ِإَذا َطاَلتْ : ُيَقالُ "

  .(5)"الطويل
  الجذع  - 2


��	��������������������������m:يقول اهللا تعالىl (6).  

 السالم عليها لمريم النخلة جذع اختيارلذلك فإن ، الجذع ساق من غير رأس وال ثمر وال خضرة 
هذه  في قدرته عجائب يظهر أن تعالى هللا أرادفقد  ، ،عدة  دالالت يحمل عنده، وليدها تضع كي

 عند إال تثمر ال النخلة وكذلك بشر، يمسها أن غير من تلد أن يمكنها ال فالمرأة الحالة،
  . (7)"ذكر غير من الولد مجيء إمكان على ليدل جاء لقاح غير من الرطب اللقاح،فظهور

  األكمام  - 3


��	����m:يقـــول اهللا تعـــالى����������l .(8) مـــن : أي، األوعيـــة والُغلُـــف: "كمـــامواأل

السَعِف والليف والِجْذع، وكل  ما غطى ُجماَرها من: المواضع التي كانت فيها مستترًة، وأكماُم النخلة
  .(9)"فالطْلعة ُكمها قشرها  ما أخرجْته النخلة فهو ذو أكمام،

  

                                                 
  .4:آية، سورة الرعد  - 1
  .513ص، 2ج،  الكشاف: الزمخشري - 2
  10: آية، سورة ق_ 3
  .381ص، 4ج، الكشاف: الزمخشري _ 4
  .335ص، 22ج،   جامع البيان: الطبري _ 5
  .25: آية، سورة مريم_ 6
  .  105ص، "النخلة في التعبير القرآني": يونس، خلف_ 7
  .11آية ، سورة الرحمن _ 8
  .55ص، 4ج، زاد المسير: ابن الجوزي_ 9
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  : الطلع الهضيم -4

  .  ��m�������������l (1):يقول اهللا تعالى

وعــاء يطلــع مــن النخــل فيــه ثمــر النخلــة فــي أول أطــواره يخــرج كنصــل الســيف فــي باطنــه : الطلــع" و
وبعد خروجه بأيام ينفلق ذلك الوعاء عن الشماريخ وهـي األغصـان التـي فيهـا الثمـر  ، شماريخ القنو

  . (2)"كحب صغير، ثم يغلظ ويصير بسرا ثم تمرا

وخــص النخــل بالــذكر مــع أنــه  ، أنــه يخــرج تمــرا جيــدا والهضــيم بمعنــى المهضــوم،وتلك عالمــة علــى"
  .(3) "مما تشمله الجنات لقصد بيان جودته بأن طلعه هضيم

  : الطلع النضيد -5

�����m:يقول اهللا تعالى���������l (4).   

متراكـب متـراكم ) نضيد( و ثمر وحمل، سمي بذلك ألنه يطلع، والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشق،"
    .(6)إما كثرة الطلع وتراكمه، أو كثرة ما فيه فالمراد هنا ، (5)"ى بعض في أكمامه منضود بعضه عل

    .(6)فيه
   :الرطب -6

�m������������������������	��
l  (7).   

فهــذا  مــا طــاب مــن غيـر نقــش وال إفســاد، والــنقش أن يـنقش فــي أســفل البســرة حتـى ترطــب،: الجنـي"
فـال ينبغـي ألحـد أن يفعلـه، ولـو فعلـه ؛ اد لجنـاه أن هـذا تعجيـل للشـيء قبـل وقتـه، وٕافسـ مكـروه يعنـي

                                                 
  148 :آية، سورة الشعراء - 1
  175ص، 20ج، التحرير والتنوير: ابن عاشور -2
  .175ص، 20ج، التحرير والتنوير: ابن عاشور _ 3
  .10: آية، سورة ق_ 4
  .271ص، 4ج ،معالم التنزيل: البغوي_ 5
  .381ص، 4ج، الكشاف: الزمخشري _ 6
  .25: آية، سورة مريم_ 7
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أبـا عمـرو بـن  سـألت :عبـاس بـن الفضـل وقال، (1) "فاعل ما كان ذلك مجوزا لبيعه، وال حكما بطيبه
لم يجف ولم ييبس ولـم يبعـد عـن يـدي : وتفسيره: قال. لم يذو: فقال ) رطبا جنيا ( :عن قوله العالء
  .(2)"مجتنيه

 :الدانية القنوان -7

 الطلع ثم الطلع النضيد، وأولها فيها، التمر نضوج حالة إلى تصل حتى مراحل عدة في النخلة تمر

، �m�������������������l (3):الدانيـــة القنـــوان تخـــرج الطلـــع هـــذا ومـــن الهضـــيم،
  .(4)"قريبة متهدلة لتهدل العذوق من الطلع) دانية (جمع  قنو، وهو العذق، و ) "القنوان (و

 :العرجون -8

 صـورة الكـريم القـرآن شـبه إذ التشـبيه؛ فـي القـرآن الكـريم فـي  معـرض واحـدة مـرة العرجـون ذكر جاء
��        :تعـالى قولـه فـي القـديم نالعرجـو  بصـورة نصـف دائـرة، شـكل علـى مسـتديرا كونـه فـي الهـالل
�m��Å��Ä����������Ã��Â���Á���À���¿��¾l (5) ،عــــــــود العــــــــذق : "والعرجـــــــون

الـذي عليـه الشـماريخ، فــإذا قـدم وعتـق يـبس وتقــوس واصـفر فشـبه القمـر فــي دقتـه وصـفرته فـي آخــر 
  .(6)"المنازل به

  منقعر : َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيةٍ  -9

ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ��m¿���¾��½��������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À:ق

�������������������l  (7).  

  .��m��®��¬���«�����ª��©��������¨l (8):ويقول اهللا تعالى

                                                 
  .225ص، 3ج،  2003، بيروت ، دار الكتب العلمية ، أحكام القرآن: محمد بن عبد اهللا األندلسي، ابن العربي _ 1
  .22ص، 11ج، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي _ 2
    99آية ، سورة االنعام _ 3
    575، 11ج،   البيانجامع : الطبري_ 4
  39آية ، سورة يس  _ 5
  19ص، 7ج،   معالم التنزيل: البغوي _ 6
  7: آية، سورة الحاقة  _ 7
   20:آية، سورة القمر  _ 8
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هـو السـاق التـي تتصـل بـاألرض : "ويقـول ابـن عاشـور،  (1)"خاليـة األجـواف: سـاقطة، وقيـل: َخاِوَيةٍ "
ن يقطعـون النخـل إذا قطعـوه لالنتفـاع ووجـه التشـبيه بهـا أن الـذي.من النخلة وهو أغلظ النخلة وأشدها

بــأعواده فــي إقامــة البيــوت للســقف والعضــادات انتقــوا منــه أصــوله ألنهــا أغلــظ وأمــأل وتركوهــا علــى 
الخـالي ممـا كـان مالئـا لـه : والخـاوي،وأسـاطين األرض حتى تيبس وتزول رطوبتهـا ثـم يجعلوهـا عمـدا

  ."(2) وحاال فيه

  آن الكريمزراعة العنب في القر : المطلب الثالث

  معنى العنب وداللته في القرآن الكريم  :أوالً 

���������������:فــي المــرة األولــى فــي قولــه تعــالى :فــي القــرآن الكــريم علــى هيئــة اإلفــراد مــرتين) عنــب(وردت كلمــة 
�m���������������������~��}��|��{��zl (3) ، ـــــي ـــــة ف والمـــــرة الثاني

فـــي بـــاقي  ووردت علـــى هيئـــة الجمـــع تســـع مـــرات، ����´��³l (4)	����m��¹��¸��¶:قولـــه تعـــالى

  . المواضع

: يقـــول الراغـــب األصـــفهاني ،أمـــا عـــن الفـــرق بـــين اإلفـــراد والجمـــع فـــي القـــرآن الكـــريم بـــين الصـــيغتين

  .(5)"َأْعَنابٌ : ِعَنَبٌة، وجمعه: الِعَنُب يقال لثمرة الكرم، وللكرم نفسه، الواحدة"

واألعنــاب جمــع عنــب وهــو جمــع عنبــة، وهــو فــي : " هويخــالف ابــن عاشــور الراغــب فــي تعليلــه بقولــ

ويطلــق علــى شــجرة الكــرم عنــب علــى تقــدير مضــاف، أي شــجرة عنــب، . األصــل ثمــر شــجر الكــرم

   (6) ."أعناب كذلك: عنب، مراد به الكرم، ويقال: يقال

�������������������������������������������������������������������������:ولتعليــــــل الفــــــرق بــــــين العنــــــب واألعنــــــاب فــــــي الســــــياق القرآنــــــي يقــــــيس الغــــــول علــــــى قولــــــه تعــــــالى

m����¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��
��´��³��²���±

                                                 
  208ص، 8ج،   معالم التنزيل: البغوي _ 1
  118ص، 30ج،  التحرير والتنوير: ابن عاشور _ 2
  91:آية، سورة اإلسراء _ 3
  28-27: آية، سورة عبس _ 4
  589ص، 1ج، المفردات في غريب القرآن: الراغب األصفهاني_ 5
  401ص، 7ج، التحرير والتنوير: ابن عاشور_ 6
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��À��¿l  (1) ،وجـاءت كلمـة . استخدم في هذا النص كلمة أعناب لتـدل علـى الكثـرة: " إذ يقول

من قوله أن األعناب جمـع  ويفهم  (2) ."زرع باإلفراد ألنها زراعة عارضة وليست رئيسة في البستان

  . يدل على القلة ) عنب( تدل على كثرة أشجار العنب وكثافتها في حين أن المفرد 

ممــا ســبق يتضــح لنــا أن اهللا عــز وجــل فــي تكــرار ذكــره العنــب ضــمن هــذا العــدد مــن نصــوص كتابــه 

الــدنيا أم فــي الكــريم وفــي معــرض تعــداده الــنعم  التــي أنعــم اهللا وامــتن بهــا علــى عبــاده ســواء فــي دار 

داللـة قويـة علـى أنـه مـن أفضـل الفواكـه وأكثرهـا "جنة الخلد التي وعد اهللا سبحانه عبـاده المتقـين فيـه 

   (3). "العنب والرطب والتين: نفعا بل هو أحد الفواكه الثالث التي هي ملوك الفواكه

  :ارتباط زراعة العنب بالنخيل  في القرآن الكريم: ثانياً 

ـــرة خـــص اهللا عـــز وجـــل  " ـــك النـــواحي، ولكث ـــب فـــي تل ـــاب  بالـــذكر  ألنهمـــا كانـــا الغال النخيـــل واألعن

لكونهما "، و ألنهما يجمعان فنون المنافعأ (5)في البساتين  ، أو ألنهما من أنفس ما يكون(4)فوائدهما

  .(6)" لكونهما أكرم الشجر وأشرف الفواكه جامعين لفنون المنافع لما فيهما من الغذاء والتفكه"

�:في سـورة النبـأ ناب بذكر النخيل  في جميع اآليات الكريمة التي ورد فيها إال واحدةارتبط ذكر األع
�m��F��El (7)، السـيما فـي معـرض الحـديث القرآنـي عـن نعـم اهللا عـز وجـل وامتنانـه علـى عبـاده

   .في هذه النعم

  

                                                 
  32:  آية، سورة الكهف _ 1
، 2011، ملتقى أهل الحديث، "عنب وأعناب بين صيغة الجمع واإلفراد في القرآن": تيسير، الغول -2

http://www.ahlalhdeeth.com  
المؤتمر العالمي العاشر ، السعودية ، جامعة أم القرى ، " بين غذاء وشفاء، العنب إعجاز ": ميساء محمد، الراوي  -3

  361ص، لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 
  . 35ص، ـه1430، السعودية، جامعة القصيم، "النخلة في القرآن: "سعود بن عبد العزيز، الحمد -4
   240ص، 1ج،  زاد المسير: ابن الجوزي -5
َعبد اهللا بن إبراهيم : مراجعة، فتُح البيان في مقاصد القرآن : محمد صديق خان بن حسن بن علي، أبو الطيب -6

  124ص، 2ج، 1992،  بيروت ،الَمكتبة العصرية ، األنَصاري
   32:آية، سورة النبأ  -7
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، سـوى واحـدةربط القرآن الكريم بين النخيل واألعناب فـي جميـع اآليـات التـي ذكـر فيهـا األعنـاب  و 

ـــة التـــي يعـــيش فيهـــا كـــال  ـــى تشـــابه الظـــروف البيئي ـــر دليـــل عل ـــين الصـــنفين ألكب ـــربط ب ولعـــل هـــذا ال

فمـن خـالل الجمـع بينهمـا فـي القـرآن الكـريم يمكـن تتبـع مجموعـة الظـروف الواجـب توفرهـا ، الصنفين

  :    في زراعة العنب والنخيل ومنها

  : بناء المزرعة -1

التعريــة والعواصــف الشــديدة التــي  ارع العنــب لحمايتهــا مــن عوامــلمــن المهــم  وضــع ســياج حــول مــز 

��³��²���±´��
��¶��¸�����m:قـــال تعـــالى، تـــؤدى إلـــى تحطـــم مـــزارع العنـــب

��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹l�(1) ، وهذا ما يفسر ارتباط النخـل باألعنـاب

   .في كثير من اآليات القرآنية

  :محاصيل التغطية -2

مــن أهميــة فــي حفــظ جــذور  لهــا لمــا،  زراعــة محاصــيل التغطيــة  لــى ضــرورةأشــار القــرآن الكــريم إ

  .�m������¼���»��ºl(2):قال تعالى .النباتات من التعرض المباشر للحرارة والضوء

  : وفرة المياه -3

علـى ميـاه األمطــار  نفهمـا ال يعتمــدا، يحتـاج العنـب إلـى كميــات وفيـرة مـن الميـاه شــأنه شـأن النخيـل

لـذلك خصـهما اهللا عـز ، فتشتد حاجتهما إلى الماء، ن النباتات التي تثمر في الصيفالسيما أنهما م

�����������m�������Æ���Å��Ä��Ã��Â��Áوجــــل بــــذكر العيــــون واألنهــــار

������l (3).  

                                                 
  32:  آية، سورة الكهف _ 1
  32:  آية، سورة الكهف _ 2
  33:  آية، سورة الكهف _ 3
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  : الضوء -4

التمثيــل  الضــوء مــع درجــة الحــرارة بقــوة، علــى وظــائف الكرمــة، وبصــورة خاصــة علــى عمليــة يــؤثر
عمليـة التمثيــل  إبطـاء ا يـنعكس علــى النمـو واإلثمـار، أمـا الظـل فإنــه يـؤدى علـىالضـوئى، وهـذا مـ

وهو ما يوفره النخيل  اإلثمار، بدورة إلى قلة الضوئى، ويعوق العمليات الحيوية للكرمة، والذي يؤدى

��³��²���±´��
��¶��¸���m�����»��º��¹:قــال تعــالى،  لألعنــاب 

��À��¿��¾��½��¼l(1)�"(2).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
موسوعة اإلعجاز العلمي في القران ،  إحياء األرض في القرآن الكريم والعلم الحديث: نظمي خليل أبو العطا،  موسى - 1

  http://www.quran-m.com، والسنة 
  32:  آية، سورة الكهف -2
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  الرابعالفصل 

  الحكمة من ورود الحرث والزرع في القرآن الكريم

  الحكمة المتعلقة بالعقيدة  :المبحث األول

  بالغاية من خلق اإلنسانالحكمة المتعلقة : المبحث الثاني 
  اإلنسان المادية والمعنوية  بمصالحالحكمة المتعلقة : المبحث الثالث 
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  المبحث األول

   وتنميتها في النفوس لعقيدةالمتعلقة با الحكم 

  اكتشاف قوانين اهللا وسننه في األرض:  المطلب األول 

 قوانين ربانيةالحياة، وهي  وتسير وفقها القوانين التي يسير وفقها الوجود كله من مجموعة  السنن
وهي العامل األساسي في البناء الحضاري، وهذا يقتضي ، ...ترسم للكون مساره ولإلنسان طريقه"

  .)1(" تشافها وتسخيرها في عملية البناءاك

بانتظام حركته وظواهره  اال يحيد عنه ،قوانين وضعها اهللا عز وجل فيه الكون يسير على وفق ف
وٕاذا كان ما في الكون يسير في حركة دؤوبة نشطة، فينبغي لهذا النشاط أن ينعكس على " الكونية، 

  .)2("سلوك اإلنسان؛ ليقوم على عمارته دأبا

التصور الذي يقدمه القـرآن عـن الوجـود هـو ذاتـه الـذي يتفاعـل مـع األسـس العقديـة الخالـدة ويقـذف ف"
وٕان حقيقــة التصــور للوجــود . باألمـة فــي رحــم الحضــارة منتظــرة بــذلك وقـت ميالدهــا وتحقيــق شــهودها

إلنسان عالقة اإلنسان باهللا عز وجل، وعالقة اإلنسان بالكون، وعالقة ا: من خالل مستوياته الثالثة
  .)3("باإلنسان

���������������������������لقوله تعالى ،وسنة قضاء اهللا سبحانه وتعالى بوراثة األرض من ِقَبل الصالحين أمر حتمي
�m� �o��n��m��ll )4( . ولعل الحكمة من هذه السنة التي أرادها  اهللا سبحانه وتعالى

��:لقوله تعالى ،أن يمن على المستضعفين بوراثة األرض m��º� �¹� �¸� � ¶� ��

���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»l  )5( ،إعالن :"فاآلية

  .)6("إلرادة اهللا وكشف لتقديره بوراثة األرض من ِقَبل المستضعفين

                                                 
 2ص، مركز إبداع ،  "قتها بالحضاراتسنن االستبدال والهالك وعال": صادق، قنديل _  1
المعهد العالمي للفكر ، مجلة إسالمية المعرفة ، " اعمار الكون في ضوء نصوص الوحي: "زياد خليل، الدغامين _  2

 38ص، 2008، 54العدد ، اإلسالمي 
 14ص،  سنن االستبدال والهالك وعالقتها بالحضارات: قنديل - 3
 105: آية، سورة األنبياء - 4
 5: آية، سورة القصص - 5
 .409ص ، 5ج ، .م1992، بيروت، القاهرة، دار الشروق، 16مج ، ط6 ،في ظالل القرآن: قطب، سّيد -6
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ـا شـاء أن يختـار اإلنسـان لعمـارة األرض علـى مـنهج الشــريعة الرّبانيـة ليكـون " وألن اهللا عـز وجـل  لم

هللا فــي األرض جهــزه بملكــات نــادرة وميــزه بصــفات ســامية فأورثــه العقــل والتفّكــر بــذلك مظهــرًا لعدالــة ا

ر لـــه مـــا فـــي الكـــون مســـّخرات وأمـــّده بالطاقـــة والقـــوة يقـــول اهللا تعـــالى، )1("وســـخ :�m��������������

�������������	��
�������������������������������l )2(  ،أي " :

من دابة وشجر وجبل   )وما في األرض( ،  من شمس وقمر ونجوم  )وسخر لكم ما في السماوات(

  .)3("وجماد وسفن لمنافعكم ومصالحكم

تتجّلــى حكمــة اهللا ســبحانه وتعــالى فــي صــياغة نظــام الكــون علــى مســتوى القــوانين، وعلــى "ومــن هنــا 

مســتوى الــروابط المضــطردة والســنن الثابتــة؛ ألّن صــياغة الكــون ضــمن روابــط مضــطردة وعالقــات 

يجعل اإلنسان يتعّرف على موضع قدميه، وعلى الوسـائل التـي يجـب أن يسـلكها فـي ثابتة هو الذي 

  ." )4(سبيل تكييف بيئته وحياته والوصول إلى إشباع حاجته

تُبين بجـالء العالقـة بـين . " )��m��Y��X���W���V��U��T��Sl )5:وفي قوله تعالى

اّص، فلو جرى المجتمع اإلنسـاني بين النظام الكوني وبين أعمال اإلنسان لما بينهما من ارتباط خ

علـــى مـــا تقتضـــيه الفطـــرة مـــن االعتقـــاد والعمـــل لنزلـــت علـــى ذلـــك المجتمـــع الخيـــرات وفتحـــت عليـــه 

  .)6("البركات، وٕان أفسد فسد عليهم

لقد بّث اهللا تعالى في الطبيعة عناصر كثيرة، يعّد اكتشافها فرضا على اإلنسان، وتعـّد دراسـة هـذه 

، وكلهــا واســتمرارها  ا مــن الضــروريات بالنســبة إلــى الحيــاة اإلنســانيةالعناصــر ومعرفــة خصائصــه

  خاضعة لقوانين ثابتة منضبطة

                                                 
 .44، منهج الحضارة اإلنسانية في القرآن :البوطي -1
 13: آية، سورة الجاثية _  2
 65ص، 22ج،   جامع البيان: الطبري_  3
 103، ص1981، دار المعارف،  بيروت، المدرسة القرآنية: باقر، محمد_  4
 16: اية، سورة الجن_  5
 .30ص، 18ج ، ه1361، طهران، دار الكتب اإلسالمّية ، الميزان في تفسير القرآن: محّمد حسين، الطباطبائي _ 6
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 وٕانمـا يعنـي ، ومعرفة سنة اهللا عز وجل في خلقة ال يعني الجمود واالستسـالم  وٕانمـا العمـل والسـعي 

لغــذائي بــدل أن اســتثمار األرض وزراعتهــا ليكثّــر اإلنتــاج، وليلّبــي حاجــات النــاس فــي تحقيــق األمــن ا

  يظل رهينة األسعار العالمية في المواد الغذائية التي ال يدفع إليها إّال الطمع وخلق الجشع

الوقوف على حقيقة هذه السـنن و  ،ومعرفة آلية انضباطها ،معرفة هذه السنن في الكونإّن ف وبذلك 

عمـــار الكـــون، واســـتثمار إ فينطلـــق اإلنســـان فـــي  ،الحيـــاة اإلنســـانية ودراســـتها، يـــنعكس إيجابيـــا علـــى

   .من خالل تهيئتها بشكل ينفع فيه االستغالل  ثرواته الطبيعية المختزنة،

 الموارد هذه استغالل تحث على ضرورة  فإن كثير من آيته الكريمة  الكريم القرآن في تأّملنا و إذا

 وليله سه وقمره،وشم وجماده، وحيوانه ونباته وأنهاره، وبحاره وهوائه، مائهمن  ،واالنتفاع منها

 بما ينتفع أن فعليه ونعمة عليه، له اهللا من تكريماً  اإلنسان، لمنفعة مسخر ذلك كل" و  ونهاره،

���m��H��G: يقول اهللا تعالى،  )1("والعلم الفكر أهل من كان إن له اهللا سّخر �F��E��D��C��B��A
��RQ��P��O��N���M��L��K��J��Il )2(.  

: قال ابن خلدون. ق الجور وعموم  الطغيان مؤذن بخراب العمران وفسادهانتفاء العدل، وتحقّ  إن
واعلم أّن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران 
وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده 

  . )3(. "، من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمالالضرورية الخمسة


��	����������������������������m:وهـو مـا يؤكـده قولـه تعـالى����������

����������������������������������������������������������������������������������� 

���!������"l  )4( ،"خصال سعادة الحيـاة ويقتضـي العـدل  فإن أمن البالد والسبل يستتبع جميع

  .)5("العدل والعزة والرخاء إذ ال أمن بدونها، وهو يستتبع التعمير واإلقبال على ما ينفع

                                                 
 .130ص، 1991، ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،الواليات المتحدةأزمة العقل المسلم: أبو سليمان، عبد الحميد أحمد_  1
 20: آية، سورة لقمان _  2
 288، ص )ت.د(، دار إحياء التراث العربي،  بيروت، المقّدمة : ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد_  3
 126:آية، سورة البقرة _  4
 715ص، 1ج،  التحرير والتنوير: ابن عاشور_  5
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 التفّكر في أحوال اُألمم الماضية والقرون السالفة وكيفيـة أخـذهم وٕاهالكهـم بسـبب العصـيان " وُيَعد
ألن  )1(" ا وتفادي أسباب هـالك مـن سـبقهاواالعتبار بحالهم من أهّم عوامل رجوع اُألّمة إلى رشده

  .)2(اهللا عز وجل إنما أهلكهم لتكذيبهم وجحودهم وكّل من يساويهم في ذلك تكون نهايته كنهايتهم

��m��i�������������h��g��f:فــذكر اهللا عــز وجــل  ألخبــار هــالك القــرون اُألولــى كمــا فــي قولــه تعــالى
����p�����o��n��m����l��k��jl)3( ،ـــــزون بـــــين الحـــــّق والباطـــــل، تبصــــــرة للنـــــاس لُيمي

وتذكيرًا لهم كـي ال . ")4("عين القلب، الذي يبصـر بها الحّق ويهتدي إلى الرشد والسعادة: فالبصيرة"
  .)5(يسلكوا ُسُبلهم، والمقصود إنما هو حصول العبرة بأحوال المتقّدمين

فـإذ تأملنـا . َك االنــزالق والسـقوط الحضـاريمن السنن التي تجّنب األمـم مهالـ" فالعبرة أو االعتبار 
آيات القرآن وجدناها مليئة بأحوال أمم أخذت بأسباب القيام فقامت، وأخرى أخذت بأسباب السـقوط 

  . )6("وقد كان ذلك منهجا فريدا من نوعه في شحذ فعاليات بناة الحضارة األوائل. فَأِفَلت

في زمان عيشها "، )7("وُيقَصد به الطغيان بالنعمة بطر المعيشة،"ومن أسباب هالك اُألمم وفنائها 
عيشــها الرخــي الواســع فأفســدوها وكفروهــا فلــم يشــكروها ولــم يحســنوا رعايتهــا، وقــل احتمــالهم لحــّق 

: قـال تعــالى .)8("النعمـة فيهـا، فطغـوا فـي التقلّـب عنـد مصـاحبتها وتكبـروا بهـا فكانـت سـبب هالكهـم

�m��±°������®��¬��«��ªl )9( ، "غـــــت وأشـــــرت وكفـــــرت نعمـــــة اهللا، ط: أي

  .)10("فيما أنعم به عليهم من األرزاق

                                                 
 .73ص ، 2 ج،2000، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،يشرح أصول الكاف: ولي محّمد صالح ،المازندراني  _ 1
، )ت.د(، �لبنان -دار إحياء التراث العربي ، أحمد قصير العاملي: تحقيق، تفسير التبيان: محمد بن الحسن، الطوسي_  2

 .250ص ، 5ج ، 456ص، 7ج
 31:اية، سورة يس _  3
 .234ص ، 5ج ، 1999،  بيروت، ،دار الكتب العلمية ،الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن : أبو السعود _ 4
 .2410ص ،1978،  الطبعة الثالثة ،تفسير الوسيط: محّمد، طنطاوي _  5
 14ص ،سنن االستبدال والهالك وعالقتها بالحضارات : قنديل_  6
 .326ص، 2  ج ،التسهيل لعلوم التنزيل : الكلبي _ 7
 .199ص ، 6ج ، نظم الدرر : البقاعي _ 8
 58: آية، سورة القصص _  9

 248ص، 6ج،  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير_  10
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إّن ســبب هــالك تلــك الحضــارات اّتخاذهــا منهجــا ماديــا قاصــرا غيــر راشــد فــي التعامــل مــع الكــون، "
فغفلـــت عـــن أّن للكـــون نظامـــا محكومـــا بطبيعتـــه بســـنن إلهيـــة ثابتـــة ال تتبـــّدل وال تتغّيـــر، يــــنعكس 

وغفلــت هــذه الثقافـات عــن أّن لهــذا الكـون خالقــا متصــفا بالوحدانيــة، . اسـتقرارها علــى اإلنســان نفسـه
  .)1("وغفلت عن أّن الحياة آية توحيد ساطعة، تسطع على وجه الكائنات

لقــد ضــرب القــرآن الكثيــر مــن األمثلــة لبيــان قصــور اإلعمــار المــادي غيــر المتصــف بقــيم الخيــر 
يقــول اهللا تعــالى فــي قصــة ، غيرهــا والفضــيلة، كقصــة صــاحب الجنتــين، وقصــة أصــحاب الجنــة، و 

�m��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��������G�����F��E: أصــحاب الجنــة
����������������f��e��d�����c��b���a��`��_��^��]�������������\��[��Z���Y����X���W��V��U��T

�w����v���u��t��s���r�����q���p��o�������n��m���l��k���j��i��h��g����y��x
����������7���8�����9��:��;��<��=����>���?���@������A���B��C��D��E��F��G��~��}��|��{��z
��£������¢��¡�����P���Q��R��S�����������T���U������V��W��X��Y��Z��[����\���]��^��_

��´�������³����²��±°��e���®��¬«��ª��©��¨��§����¦��������¥���¤l )2(.  

كـل ذي حـق  ت لـه جنـة، وكـان ال يـدخل بيتـه ثمـرة منهـا وال إلـى منزلـه حتـى يعطـيإن شـيخا كانـ

جنتهم في تلك السنة التي  فحملت -وكان له خمسة من البنين-فلما قبض الشيخ وورثه بنوه . حقه

أن ال  واتفقـوا علـى طغـوا وبغـوا،  إال أن الفتيـة هلك فيها أبوهم حمال لـم يكـن حملتـه مـن قبـل ذلـك،

بيـنهم وبـين  ، فإبتالهم اهللا بذلك الذنب، وحـالمما رزقهم اهللا  من فقراء المسلمين شيئاً  اً أحد يعطوا 

  . )3(ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه

  ظهار قدرة اهللا تعالى وحكمته في الزرع إ: المطلب الثاني 

سنن اهللا وِحَكِمِه ترغيبا في علوم الكائنات، وٕارشادا إلى البحث فيها لمعرفة "نجد في كثير من اآليات

فيها، وآياته الكثيرة فيها الّدالة على علمه وحكمته ومشيئته وقدرته وفضله ورحمتـه، وألجـل االسـتفادة 

                                                 
  570، ص1993إحسان الصالحي، سوزلر للنشر، إستانبول، : ، ترجمةاللمعات:  بديع الزمان سعيد، النورسي_  1
  33_17: آية، سورة القلم _  2
  196ص، 8ج،  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر_  3
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لقـد ... منها على أكمل الوجوه التي ترتقي بها األّمـة فـي معاشـها وسـيادتها، وتشـكر فضـل اهللا عليهـا

والفلكيـة والجويـة  -مـن جسـدية ونفسـية -نسـانية أرشد القرآن إلى جميع العلوم النباتية والحيوانيـة واإل

  .) 1("والحسابي

إّن العلم بكل ما ذكره القرآن الكريم من ظواهر طبيعيـة أو جغرافيـة أو إنسـانية يعـّد مـن ضـرورات "

والكـون ميـدان رحـب للتفّكـر فـي آالء اهللا ونعمـه، والتـدّبر فيمـا " ، )2("القراءة المنهجية لكتاب الـوحي

آيـات بّينـات، والـوحي قـد جعـل مــن الكـون مـاّدة مهّمـة للوقـوف علـى وحدانيـة الخــالق أودع فيـه مـن 

سبحانه وتعالى، فالكون مسجد عظيم تسّبح فيه كّل المخلوقـات بحمـد اهللا تعـالى، ويشـارك اإلنسـان 

هذه المخلوقات التسبيح والتحميـد، ويزيـد عليهـا بـالتفكر الـذي هـو عبـادة حقيقيـة هللا سـبحانه، فتفّكـره 

ي خلق السموات واألرض إحياء للكون وعمارة له بالتسبيح والـذكر الخـالص، فهـو لـيس جامـدا وال ف

  .)3("صامتا، وال أصّم أبكما، ولكّنه ناطق بالحّجة والبرهان على وحدانية اهللا جّل جالله

ـــال تعـــالى ��m������������~��}���������|��{��zy���x��w��v��u��t��s��r:ق
���� ��!"������#��$�������������������������%��&��'��(��)

��¤£��¢�����¡��.��/��0��1��2��3���������������	��

��ª��©��¨��§��¦��¥l )4(.   

أي بســـــط األرض طـــــوال "، ) مـــــد األرض : ( فمـــــن دالئـــــل قـــــدرة اهللا عـــــز وجـــــل فـــــي اآليـــــة الكريمـــــة

: وقيـــل نـــوعين، األنثـــى الـــذكر و : قيـــل زوجـــين: بمعنـــى صـــنفين"، )ومـــن كـــل الثمـــرات(  ،)5("وعرضـــا

وفــي عــرض هــذه الــدالئل دعــوة إلــى ،  )6(..." الحــامض والحلــو والرطــب واليــابس والكبيــر والصــغير

لقـوم (لذلك تنتهي مثـل هـذه اآليـات غالبـا ب ، التفكير في خلق اهللا عز وجل واكتشاف عظيم قدرته 

ين يعقلون تعريضا بأن من وصفت اآليات بأنها من اختصاص الذ"  فقد ،) لقوم يعقلون ، يتفكرون 
                                                 

 .291، ص8، جتفسير المنار: رضا_  1
 37ص، "اعمار الكون في ضوء نصوص الوحي: "الدغامين_  2
 38ص، "اعمار الكون في ضوء نصوص الوحي: "الدغامين_  3
 4_3: اية، سورة الرعد _  4
 245ص، 9ج،  الجامع الحكام القرآن: القرطبي_  5
 245ص، 9ج،  الجامع الحكام القرآن: القرطبي_  6
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وزيد في الداللة على أن العقل سجية للذين انتفعوا . ال يعقل لم تقنعهم تلك اآليات منزلون منزلة من

  )1"(بتلك اآليات بإجراء وصف العقل على كلمة قوم إيماء إلى أن العقل من مقومات قوميتهم

         :يقــــول  ســــبحانه وتعــــالى، ومــــن دالئــــل قــــدرة اهللا عــــز وجــــل فــــي خلقــــه أن كــــل شــــيء عنــــده بقــــدر 

�m��a��`���������_��^��]��\��[������Z��Y��X��Wl )2( هــــذه آيــــة عظيمــــة "و

أي أنبتنا فـي األرض مـن الـزرع والثمـار ) \��[��^��_���������`����a(، تدل علي بديع خلق اهللا 
ة بعظـيم قـدرة اهللا فـي من كل شئ موزون بميزان الحكمة بدقة وأحكام وتقدير أو انه خلق متوازن بدق

  .)3("الظروف التي يعيش فيها النبات

ـون يعرفـه بالفعـل مـوزون في الّنبـات شيء كل : " يقول القرضاوي الً  المختصفـي مـا نسـب فـي متمـث 
مـن  ذلـك مـن أدنـى هـو ومـا جـرام، الملـي أو بـالجرام غيرهـا أو مـاء أو أمـالح معـادن أو مـن الّنبـات

 .)4("الحديثة الموازين


��	�������m :يقــول ســبحانه وتعــالى، ن عظــيم قدرتــه جعــل النبــات أصــنافا مختلفــة ومــ���

�����������������������������������������������������

��©��¨��§¦��¥���¤��£��¢��¡��#��$����������������

��%��´��³����²��±��°��+®��¬����«��ªl)5(  ،ـــــــق هـــــــذه الثمـــــــار : " أي ـــــــي خل إن ف
ـــزروع مـــع ـــاهرة علـــى قـــدرة اهللا ووحدانيتـــه لقـــوم  وال اخـــتالف األجنـــاس واألشـــكال واأللـــوان لـــدالئل ب

  .)6(" يصدقون بوجود اهللا

 كـل أتقـن الـذي صـنع اهللا بـديع مـن الـّزرع فـي مـا إلـى العقـول ونّبـه األنظـار لفـت "أخـرى آيـات وفـي
�����  :قـال تعـالى )7("عينـهب النـاظر والـذي يسـر  لألنفـس، المـبهج الجمـال فيـه اإلنسـان يـرى والـذي شـيء،

                                                 
 88ص، 14ج،  التحرير والتنوير: عاشور ابن_  1
 19: اية، سورة الحجر _  2
 http://riyadhalelm.com،  "النبات في القرآن والسنة من المنظور اإلسالمي": محمد عبده، دسوقي _  3
 50ص، 2010، عمان ، مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي ،  البيئة في اإلسالم: يوسف، القرضاوي _  4
  99: آية،  نعامسورة األ_  5
 موقع نت، "النبات في القرآن والسنة من المنظور اإلسالمي: "دسوقي_  6
 22ص،  البيئة في االسالم: القرضاوي_  7
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�m��º������������¹��¸��¶���l )1( ،)"حسـنت بمـا خـرج مـن رباهـا مـن زهـور : "أي ،)وازينـت

  .)2("نضرة مختلفة األشكال واأللوان

وفي هذا دعوة إلى عدم ، وأمام قدرة اهللا عز وجل تعجز قوة اإلنسان وقدرته مهما عظم أمرها 

¤��¥��¦����m:يقول اهللا عز وجل، االغترار بالدنيا وما فيها ألنه يقود بصاحبه إلى الهالك

��¶�����´��³��²��±��°��	���� � �®��¬��«��ª��©��¨��§

�À��¿��¾��½��¼��»��º������������¹��¸�����Ã��Â��Á

!�� � �"� �#� � � �$� �%� �Æ��Å� � � Ä(� ���)� �*� �+� � �,

-l  )3(.  

ضرب اهللا تبارك وتعالى  مثال لزهرة الحيـاة الـدنيا وزينتهـا وسـرعة انقضـائها وزوالهـا، بالنبـات الـذي "
أخرجــه اهللا مــن األرض بمــا أنــزل مــن الســماء مــن المــاء، ممــا يأكــل النــاس مــن زرع وثمــار، علــى 

حتـى إذا أخـذت األرض ( أصنافها، وما تأكل األنعام من أب وقضـب وغيـر ذلـك،اختالف أنواعها و 
أنهـم قـادرون ( الـذين زرعوهـا وغرسـوها)  وظـن أهلهـا(، ) وازينـت (زينتهـا الفانيـة، : أي) زخرفهـا
علـــى جـــذاذها وحصـــادها فبينـــا هـــم كـــذلك إذ جاءتهـــا صـــاعقة، أو ريـــح بـــاردة، فأيبســـت : أي) عليهـــا

  .)4("أوراقها، وأتلفت ثمارها

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 24: آية، سورة يونس _  1
 260ص، 4ج،  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير_  2
 24:آية، سورة يونس _  3
 260ص، 4ج،  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير_  4
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  المبحث الثاني
  بالغاية من خلق اإلنسانالمتعلقة  الحكم

  بقاء النوع اإلنساني : المطلب األول 

احتل اإلنسان المرتبة األولى في صدر الكون، فبعد أن كان يطوف متعّبدا حول كثير من "

الخ، أصبحت كّل المخلوقات تطوف ألجله؛ ...الموجودات، فعبد الشمس والقمر، والشجر والحجر

ّلف بالنظر في أحوالها، وتسخير ما فيها من موارد، فهو المخلوق الخليفة في األرض، المك

  .)1("واالستدالل بها على خالقها

وتوضح أن هذا الكائن "ورد في القرآن الكريم  آيات كثيرة تؤكد على مكانة اإلنسان السامية، ولقد 

�������������m: هو الهدف النهائي من خلق كّل موجودات الكون، منها قوله تعالى �����


���������������	����������������������������l  )2(.   

في داللته على الوحدة الجامعة بين اإلنسان والنبات والجماد في  وقد جاء التعبير القرآني رائعاً 

���m:الترابط التكويني بينها، إذ يقول تعالى � � �p��o����n��m��ll)3(  ، كذلك بينهما وحدة في

في  ي أّن جميع الموجوداتفاألولى تعني أن  )4(سببية والوحدة الحركيةيتمثل في الحدة الالنظام 

تبدو عليه الكائنات من حركة  وتعني الثانية ما. خاضعة في نشوئها واستحالتها لعلل وأسبابالكون 

ووهبه العقل ليتفكر  بقدرات خصه بها عن سائر المخلوقات  اهللا اإلنسان جهزلذلك ،  تغّير مستمر

منهج الشـريعة  هو المختار لعمارة األرض وفق"فكان ،  عز وجل وقد سخره له في خلق اهللا

  .)5("الرّبانية

أكثر "وقد ، من أهم مقومات بقاء النوع اإلنساني األرض بكل ما فيها وما عليها من الخيراتو 

 وعلى الرغم من"استعمال القرآن لكلمة أرض في معناها العاّم وهو الكوكب الذي تسكنه الناس، 
                                                 

 28ص،" إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي: "زياد خليل، الدغامين_  1
   13: آية، سورة الجاثية _ 2
 17: آية، سورة نوح _ 3
 28ص، "اعمار الكون في ضوء نصوص الوحي": الدغامين_  4
 .44،ص 1982، دار الفكر،  دمشق، منهج الحضارة اإلنسانية في القرآن: البوطي، محمد سعيد رمضان_  5
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تعّدد المعاني لكلمة األرض إال أن االستعمال القرآني اقتصـر على المعنى المذكور ولم يخرج عن 

ذلك إال لمعنى قريب مراد به اليابسة أو المكان المستوي اآلهل بساكنيه مع تخصيص هذا المكان 

  .)1("ببقعة معينة حسب ما يقتضيه السياق

       ، على العمل واستغالل األرض واإلفادة من خيراتهالذلك حثت كثير من اآليات القرآنية 

���m��P��O��N���M��L��K��J��I��H��G:قال تعالى � �F��E��D� �C� �B��A
Ql)2( ،وما في  ،من شمس وقمر ونجوم ما في السماوات فقد سخر اهللا عز وجل لإلنسان

   .من الجبال واألشجار والثمار وما ال يحصى األرض

َطْيٌر أْو إْنساٌن  ٍم َيْغِرُس َغْرسًا أْو َيْزَرُع َزْرعًا َفيأُكُل ِمْنهُ َما ِمْن ُمسلِ : "ولعل حديث الرسول الكريم

والحث  من أقوى األدلة على احترام اإلسالم الستغالل األرض، )3("أْو َبِهيَمٌة إال كاَن َلُه ِبِه َصَدَقٌة 

   بأن جعل الزرع خيرا لإلنسان في الدنيا واآلخرة  ، عليه 

 مناالنطالق من المفهوم الشرعي الصحيح في استغالل األرض ومن ناحية أخرى فإن 

فالحضارة اإلسالمية كانت "، الضروريات للحفاظ على بقاء النوع اإلنساني واستمرارية حضارته

لحضارتها  شامخة الرأس عزيزة الجانب في القرون األولى حين كان الشرع اإلسالمي روحاً 

والنكوص الحضاري،  اإلسالمية في تاريخها من السقوط وال يخفى أن ما أصاب األمة"، )4("ولبها

وصحابته الكرام، في العلم والعمل،  سببه األساس هو االنحراف عن منهج المتقين، منهج الرسول

  .)5("وفي السياسة واالقِتصاد

اإلنسان ما يوكل إليه من أعمال على أحسن وجه؛ ألنه دائم  أن يؤدي فمفهوم التقوى يتضمن

ه إلىا ما يقوم به من أعمال ابتغاء مرضاته وثوابه؛ -تعالى- اهللا  لتوج قوى بهذا  إذ في كلالت

                                                 
 .72ص ، http://albaitalkuwaiti.wordpress.com، قاموس القرآن الكريم: مؤّسسة الكويت للتقّدم العلمي_  1
 .20: آية، سورة لقمان -2
 .817، ص2، ج2195ث رقم كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، حديصحيح البخاري، : البخاري -3
، ه1418، الرياض ، دار المسلم للنشر والتوزيع ،  علماء الشريعة وبناء الحضارة: عبد اهللا بن إبراهيم، الطريقي -4

 456ص
  2009، شبكة االلوكة ، "التقوى والعمران الحضاري في القرآن: "محمد، البوزي -5
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هة لإلنسان نحو السلوك األحسن"المْعنى  ات ورقّيها واألفضل، تصبح طاقًة موجالذ 1("ونحو نمو(.   

ويتقي االصِطدام بالقوانين ِبجميع المسؤوليات على أحسن وجه،  أن يقوم"وهذا يستلزم من اإلنسان 

ه العالقات بين اإلنسان وخالقه، وبْينه وبين اإللهية تي توجة الالكون، وبْينه وبين أخيه  والسنن الكوني

ربه تعالى، ويتقي االنحراف عن عالقة التسخير  اإلنسان، فيتقي االنحراف عن عالقة العبودية مع

  .)2("راف عن عالقة العْدل واإلحسان مع أخيه اإلنساناالْنحِ  مع الكون، ويتقي

  استخالف اإلنسان في األرض  : المطلب الثاني 

بل يشمل هذا  استخالفه على األرض فحسب، خليفة في األرض ال يعني إّن استخالف اهللا تعالى
أّن  "الكون الفسيح، وهذا يعني تنتشر في أرجاءفيها من خيرات ومخلوقات كّل ما  االستخالف

  .)3("األشياء مستخَلف على كّل هذه خليفة اهللا في األرض

��m�����r��q��p: وفي استخالف اإلنسان وراثة األرض قال تعالى � � � � � �o��n� �m��l

� �w��v� �u� � � � � �t� �sl )4(  ولكي يتحقق االستخالف ال بد له من
) 5("على التصـّرف إعطاء المقدرة: "فاالستخالف بحاجة إلى التمكين في األرض بمعنى،مقومات

: وهو) 6("معاني االستقرار واالستقالل واألمن والرفاه والسلطة  ويتطلب اعتمار األرض" وهو يحمل
استعمره األرض أي جعله يعمرها بأنواع البناء والغرس والزرع حتى ": ضّد الخراب، يقال: وهو

   .)7("ُسّمي الحرث عمارة ألن المقصود منه عمر األرض

                                                 
  .262، ص1993، عمان ، الشروقدار   ،القرآن وعلم النفس:  محمد عثمان، نجاتي -1
 . 349ص ،  1998بيروت، ،  مؤسسة الريان ،   فلسفة التربية اإلسالمية:  ماجد عرسان، الكيالني _  2
   10ص، 2011، مركز نون للتأليف والترجمة  ، " خالفة اإلنسان: "شبكة المعارف اإلسالمية_ 3
   105: آية، سورة األنبياء _ 4
 224ص، 8ج،  تحرير والتنويرال: ابن عاشور_  5
 63ص، 9ج ،  2005، منشورات المدرسي ،التشريع اإلسالمي مناهجه ومقاصده:  محّمد تقي،المدّرسي_  6
 163ص، 7ج،  التحرير والتنوير: ابن عاشور_  7
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ألن الحراثة نوع من العمران وواحد ، وبين العمران )الحراثة(الكريم بين إثارة األرض  قد جمع القرآنل

 فمعنى )�m�����������������l)1:قال تعالى، من متطلباته األساسية

  .)2("حرثوها وقلبوها للزراعة): "������(

هو أن يكون الشـيء لقوم ثّم يصير : " والميراث، اكما أن االستخالف في األرض نوع من وراثته

   .)4( ��m����qp��o��n���m��l��k��j��i��h��g��fl:، قال  تعالى)3(" إلى آخرين

رجة عن اختيار وٕارادة الوارث لها، بل الوراثة ال تتحقق من غير تعب في االكتساب وال هي خا و

فالعماد في تحّقق هذه المعاني هو وجود األهلية واالستعدادات "هي نتاج سعيه وثمرة كدحه، 

حصولها مشـروط وقائم على أساس و فال وراثة بغير عمل واجتهاد،   )5("النفسية واإلمكانات العملية

  أساس التقوى العلمية والعملية

  ألرض  عمارة ا: الثالث المطلب

اإلعمار توفير الظروف المناسبة التي تضمن العيش واالستقرار، وبقاء النوع اإلنساني في  يعني

مكان ما ، من خالل استغالل وتسخير ما أوجده اهللا عز وجل في هذا المكان، واإلفادة منه في 

  .توفير ما يحتاج إليه  في حياته 

يا كان أو معنويا، يهدف إلى تحقيق كّل عمل إنساني متصف بالصالح واإلصالح ماد"هو و 

فاإلعمار بهذا المفهوم أعم وأشمل فهو . )6("العبودية هللا تعالى، والقيام بواجب الخالفة في األرض

في هذا  ،يشمل كل عمل يقوم به اإلنسان بهدف اإلصالح الدنيوي وابتغاء مرضاة اهللا عز وجل

  . سعادة اآلخرة العمل بأن يكون همه السعادة في الدنيا دون أن يغفل

                                                 
 9:  آية، سورة الروم _  1
 1128ص،  فتح القدير: الشوكاني_  2
 .105ص، 6ج ، 1979، دار الفكر، عبد السالم محمد هارون : تحقيق،  لغةمعجم مقاييس ال: ابو الحس، ابن فارس_  3

 .105ص
 6-5: آية، سورة مريم _  4
 .117ص،  8ج ، تفسير الميزان:الطباطبائي_  5
 34ص،  "إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي": الدغامين_  6
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: مادية أهمها العمران البشري في القرآن يقوم على أسس"خالل هذا التعريف يظهر أن  ومن
الفكرة أو المبدأ  :وعلى أسس معنوية هي اإلنسان والمكان وما يتبعه من شروط العيش واإلقامة،

  .)1("ة وخبرة حياتي به من ثقافة، وديانة، وما يرتبط الذي يشكل الهدف الداعي،

��m��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s:هذه األسس اآلية الكريمةوقد أشارت إلى 
�����������������������������������������~���}

������l )2(  فالهدف األول من العمران في)المطلوب في اآلية   ) واد غير ذي زرع

  . الكريمة هو أن يكون لهم عونا على طاعة اهللا عز وجل

استعمره األرض أي جعله يعمرها بأنواع البناء والغرس والزرع : اإلعمار ضّد الخراب، ويقال"و

   .)3("حتى ُسّمي الحرث عمارة ألن المقصود منه عمر األرض

من  اإلسالمي، الدين حث عليه ما: اإلسالم نظر في البيئة على للمحافظة األساسّية المقّومات ومن

و يعّد إعمار الكون من ، باطنها وظاهرها ، واإلفادة من خيراتها  وٕاحياء مواتها، األرض، عمارة من

انية كان اإلعمار المهام األساسية لإلنسان الخليفة في األرض، ولضرورته القصوى للحياة اإلنس

فمفهوم العبادة ال يقتصر على أداء الشعائر الدينية . مظهرا من مظاهر تحقيق العبودية هللا تعالى

فقط ، بل يشمل كّل فعل من شأنه أن ينهض باإلنسانية، و يعينها على النهضة والتطور في 

أودع اهللا تعالى فيه من المعنى األنسب المالئم لطبيعة اإلنسان ولما " وهذا هو . المجاالت كّلها

أسرار، من أهّمها حّب البحث والتطّلع إلى المعرفة، والرغبة بمعرفة التفسير الصحيح لحكمة الخلق 

  .)4("وسّر الوجود، ووظيفة اإلنسان فيه

عمارة األرض : َمن تدبر القرآن الكريم، وجد حديثه عن العمارة في األرض دائرا بين عمارتينو 

����������m�u��t��s��rعموما�����~��}|��{��z��y������ � � � �x��w���v

                                                 
 .التقوى والعمران الحضاري في القرآن: البوزي_  1
 .37: آية،  سورة إبراهيم_  2
 .163ص ، 7ج، التحرير والتنوير:  عاشور  ابن_  3
 23ص، " إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي: "الدغامين_  4
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� �����������������l)1(، جعلها عامرة غير : "ومعنى عمارة األرض

��������������m:وبين عمارة المساجد خصوصا )2("خالء وذلك بالبناء والغرس والزرع

���������	��
l )3( ، " ليلفت االنتباه إلى أن عمارة األرض مقرونة بعمارة

اجد، وأن ثمة عالقة بين فساد األرض وبين خراب المساجد، وهي عالقة المسبب بسببه المس
  .)4("والفرع بأصله

تقوم على "والعمارة المعنوية  ،لقرآن الكريم تشمل العمارة المادية والعمارة المعنويةافالعمارة في 
بر عنه القرآن الكريم إحياء األرض بذكر اهللا وطاعته وٕاتباع أوامره واجتناب نواهيه، وهذا ما ع


��	����������������m:قال تعالى، بعمارة المساجد������������

���� � � � �� � �� � � �� � ��� � �� � �� � �� � �� � �� � �

¡l)5(،" تجديد أحوال الطاعة هللا من أوكد األسباب التي تكون بها المساجد عامرة ألن

ليست مقصودة "، وعمارة المساجد )6("كما أن معصية اهللا في القول والعمل من أوكد أسباب خرابها
  .)7("مقصودة لذاتها بل للداللة على رسوخ اإليمان في قلب المعّمر

ره اهللا  أما  العمارة المادية فهي تقوم على بناء األرض وصيانتها والتوظيف اإليجابي لما سخ

�°���m :سبحانه وتعالى لإلنسان وطوعه له، قال تعالى ���� �®� �¬� �«
������´��³��²��±»��º��¹��¸��¶¼����¿��¾��½

Ã��� � �Â��Á�� �ÀÄ�������������������������Æ��� �Å
"#�����$��%��&��'��(E��D��C��B��AF����H��G

                                                 
 9:آية، سورة الروم _  1
 57ص، 22ج،  التحرير والتنوير: ابن عاشور_  2
 18:آية، سورة التوبة _  3
 م2011، 26العدد ، المغرب ، ءمجلة حرا، "بين عمارة المساجد وعمارة األرض: "زيد، بو شعراء _  4
 18:اية، سورة التوبة  _  5
 189ص ، 5ج ، تفسير التبيان:  الطوسي_  6
 .421ص ، 3ج ، ، نظم الدرر:  البقاعي_  7
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L��K���J��IM��� �R��Q��P��O��Nl )1( ، جعل هذه النعم "أي

  .)2("كّلها تحت تصـّرف البشـرية وذللها لهم بما ينتفعون بها في قوتهم ومصالحهم

���������������m:معنى قوله سبحانه ي أنّ وذكر اآللوس �����������l )3(" هو أّنه

  .)4("أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن، وحفر أنهار، وغرس أشجار، وغير ذلك

�:قال تعالى، )5(" الموات إحياء: "األرض أيضا عمارة من اإلسالم شريعة به جاءت ومّما � � ��m��y
���������~��}��|��{��z��y�����������l )6( وهــــــــــــــــــــــو ،

المـوات مـا ال ينتفـع "و ، )7("لـه ميتـة فهـي أرضـاً  أحيـا مـن"الّنبـوّي  الحـديث مـن مأخوذ إسالمي تعبير

به من األراضي النقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه ذلك ممـا يمنـع الزراعـة و سـمي 

  .)8("بذلك لبطالن االنتفاع به

فــاألول يتمثــل فــي عمــارة ، أن يشــمل الجانــب المــادي والجانــب المعنــوي  ويفهــم مــن مفهــوم االعمــار
األرض من خالل استغالل ثرواتها وما سخره اهللا فيهـا فـي خدمـة الحيـاة البشـرية ومـن ذلـك األنشـطة 

  . ألن األول ال يستمر إال بالثاني ، والجانب الثاني يتمثل في عمارة القلب باإليمان ، الزراعية 

  

  

  

                                                 
 34_32:آية، سورة إبراهيم -1
 337ص ، 7ج ، التبيان :الطوسي -2
 61: آية،  سورة هود -3
 .88، ص 12، جروح المعاني: اآللوسي -4
 7ص،  البيئة في اإلسالم: اويالقرض -5
 33آية ، سورة يس  - 6
 106ص، 3ج، َباُب َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمَواًتا ، كتاب المزارعة ،  صحيح البخاري: البخاري - 7
، 6ج، 1995، دار الحديث ،  نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية :جمال الدين عبد اهللا بن يوسف، الزيلعي - 8
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  الثالمبحث الث

  اإلنسان المادية والمعنوية بمصالحالحكمة المتعلقة 

  االهتمام بغرائز اإلنسان من خالل التمتع بزينة الحياة الدنيا : المطلب األول 

 اهللا فإنّ  أساس، ال َوْهمٌ  وهو اعتبارًا، له يجعل وال بالجمال، يهتم  ال قد يتصور البعض أن اإلسالم

��m��v��u:قوله في اهللا عز وجل كما كتاب من كثيرة آيات في هذا وّضح جميل وقد تعالى
����������������������~��}��|��{��z��y�������x��wl )1(، أي: 

  .)2("العين وتسر  والخاطر، الّنفس تبهج وجمال، حسن ذات"


��	�������m: وقال سبحانه وتعالى�� � � ����������� �����

��¦¥����¤���£��¢��¡�����������������������§

��ª��©��¨l)3( ،"أي إنما هذه الشهوات زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة")4(.  

ــا دنيويــة راجعــة إلــى الحيــاة الــدنيا كــالتمّتع الصــالح " والمنــافع  التــي تعــود علــى األمــة الصــالحة  إم
ـــا ُأخرويـــة وهـــي مقامـــات القـــرب التــي اكتســـبوها فـــي حيـــاتهم الـــ هـــا مـــن بأمتعتهــا وزينتهـــا، وٕامدنيا فإن

  .)5("بركات الحياة األرضية وهي نعيم اآلخرة

وبقـدر مـا تسـتطيع اُألّمـة اسـتثمار األرض  ،وقد جعل اهللا عز وجل األرض مناط الزراعة والرعـي 

��m��T:قــال تعــالى، تحقيــق العمــران فيهــابشــكل أمثــل وتطــوير عطائهــا وتوجيهــه بقــدر مــا تســتطيع 

^��]��\��[��Z��Y��X���W��V��U������b��a��`_l )6(،  كذلك جعلها زينـة

�m���J��I���H��G��FE��D��C��B��A: قـال تعـالى،  زينة الحياة الدنيا

                                                 
  60:آية، النمل سورة_  1
  3ص،  البيئة في اإلسالم: القرضاوي_  2
 14: آية، سورة آل عمران_  3
 موقع نت، النبات في القرآن والسنة من المنظور اإلسالمي": محمد عبده، دسوقي _  4
 .330ص ، 14ج ، تفسير الميزان: الطباطبائي_  5
 15:آية، سورة الملك_  6
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��N��M��L��Kl)1( ،" وٕانمــا كــان المــال والبنــون زينــة الحيــاة الــدنيا ألن المــال جمــاال ونفعــا ،

ـــين قـــوة ودفعـــا  ـــدنيا ، وفـــي البن ـــاة ال ـــف ألوانـــه  وتتـــزين األرض بنباتهـــا، )2("فصـــارا زينـــة الحي بمختل

¨��©��������®��¬��«��ª	����m��²��±��°:يقـــــــول اهللا تعـــــــالى، وأشـــــــكاله 

��»��º������������¹��¸��¶�����´��³l )3( ،و) َْنـــتي حســـنت بمـــا "أي ، )َواز

  .)4("خرج من رباها من زهور نضرة مختلفة األشكال واأللوان

��������m:قال تعالى، هار ورياحين وتزداد األرض جماال بما أودع اهللا عز وجل فيها  من أز 

������ � ��l )5( ،وقال أيضا:��m�����������~�� � � � �}��|{�� � �z� �y

�l)6( ،والريحان هو ريحانكم الذي يشم : "يقول البغوي")هو كل ما طاب : "وقال الشنقيطي، )7

   .)8("طاب ريحه من النبات 

  :  ةفي الحيا االهتمام بالزراعة وبيان أهميتها: المطلب الثاني 

فال يصح التعّرض لما فيه باإلتالف "من المظاهر المهّمة في إعمار الكون المحافظة على موارده، 

أو التدمير، كما ال ينبغي استنزاف ما فيه من خيرات دون التفكير بحقوق األجيال القادمـة مـن هـذه 

  .)9("الخيرات والموارد

 أنّ  بحكـم وذلـك بنباتاتهـا وأشـجارها، اناإلحسـ :الحّيـة وعناصـرها بالبيئـة اإلحسـان مجـاالت ومـن"

 كـل علـى المسـتخلف يحـافظ أن تقتضـي وأمانة الخالفة األرض، هذه في اهللا من مستخلف اإلنسان

                                                 
 46:آية، سورة الكهف_  1
 369ص، 10ج،  الجامع ألحكام القرآن: طبيالقر _  2
 369ص، 10ج،  الجامع ألحكام القرآن: القرطبي_  3
 260ص، 4ج،  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير_  4
 12: آية، سورة الرحمن _  5
 .89-88: آية، سورة الواقعة_  6
 443ص، 7ج،   معالم التنزيل: البغوي_  7
 494ص، 7ج،  أضواء البيان: الشنقيطي_  8
 49ص، اعمار الكون في ضوء نصوص الوحي: الدغامين_  9
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 إفسـاده وعـدم أمـره، وٕاصـالح حاجتـه، برعايـة ذلـك يـتم وٕانمـا .رعايتـه إليـه وعهـد عليـه، ائـتمن مـا

  .)1("وأخرى بوسيلة تعريضه للّتلف أو وٕاتالفه،

_���`����m��b��a:لقرآن من كّل سلوك يؤذي موارد الطبيعة، كما فـي قولـه سـبحانهحّذر ا

��t���s��r��q��p��o��n��m�����l��k��j��i���h��g��f��e��d��c

��"��~��}���|��{z��y��x��w��v��ul )2( .قــــــــال ابــــــــن عاشــــــــور  " : 

وا أهــل حــرث وماشــية إن إهــالك الحــرث والنســل كنايــة عــن اخــتالل مــا بــه قــوام أحــوال النــاس، وكــان

ويقـول  ، )3("فليس المراد خصوص هذين بل المراد ضياع ما به قـوام النـاس، وهـذا جـار مجـرى المثـل

ألن اإلفســاد شــامل يــدخل تحتــه إهــالك الحــرث والنســل، ولكنــه خّصــهما بالــذكر ألنهمــا :" أبــو حيــان

  . )4("أعظم ما يحتاج إليه في عمارة الدنيا، فكان إفسادهما غاية اإلفساد

فقد نزلت اآلية ، ونفهم من قصة بني النظير تشديد المنهج اإلسالمي في تحريم االعتداء على الزرع

تشـير إلـى مـا "و ، في بني النضير )�m����[��Z��Y��X��W��V���Ul )5: الكريمة

وذلــك أنهــم قبــل أن يستســلموا اعتصــموا بحصــونهم فحاصــرهم  بنــي النضــير مــا حــدث فــي حصــار

 نخيـل النضـير فعمد بعض المسلمين إلى قطع بعـض(...) طهم خارج قريتهمالمسلمون وكانت حوائ

ونكـايتهم، وأمسـك بعـض الجـيش عـن قطـع  بنـي النضـير ليوسـعوا مكانـا لمعسـكرهم، وقيـل لتخويـف

ألسـت تـزعم أنـك نبـي تريـد  محمـد يـا :اليهـود فقالـت. ال تقطعـوا ممـا أفـاء اهللا علينـا: النخيـل وقـالوا

النخــل وحــرق الشــجر، وهــل وجــدت فيمــا أنــزل عليــك إباحــة الفســاد فــي  الصــالح أفمــن الصــالح قطــع

   .)6( "األرض فأنزل اهللا هذه اآلية
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أن مــا قطعــوا مــن النخــل أريــد بــه مصــلحة إلجــاء العــدو إلــى االستســالم وٕالقــاء الرعــب فــي : "والمعنــى

قـي لـم يقطـع فـي قلوبهم وٕاذاللهم بأن يـروا أكـرم أمـوالهم عرضـة لإلتـالف بأيـدي المسـلمين، وأن مـا أب

  .)1( "بقائه مصلحة ألنه آيل إلى المسلمين فيما أفاء اهللا عليهم 

فهــو ، ولعــل التشــديد فــي الحفــاظ علــى النبــات والــزرع ألهميتــه فــي حيــاة اإلنســان ومقومــات عيشــه 

وكثيرا ما تحـدثت اآليـات الكريمـة عـن منفعـة هـذه الـنعم علـى ، عصب الحياة في تاريخ الحضارات 


���	����m:يقـول تعـالى، باب االمتنان من اهللا عـز وجـل اإلنسان من ��������������
�����©��¨��§¦��¥��¤��£��¢����¡�����������l )2(  ، فهـــــــذه اآليـــــــة الكريمـــــــة

 منفعـة إلـى فأرشـد اهللا سـبحانه وتعـالى " ، تنـدرج تحـت عنصـر المنفعـة مـن النبـات علـى اإلنسـان 

  .)3("معهم وألنعامهم لهم الّزرع األكل من

  تربية النفس على االقتصاد في العيش: المطلب الثالث 

 ُشـْكرها ومـن بشـكرها، يقومـوا أن فـواجبهم خلقـه، تعـالى علـى اهللا مـن المـوارد الطبيعيـة مـن نعـم

 فـي اإلفسـاد مـن نوعـاً  يعتبـر ممـا ذلـك، غيـر أو التلـوث أو أو الخـراب الّتلـف مـن عليهـا المحافظـة

  األرض

المظاهر المهّمة في إعمار الكـون، واالنتفـاع الهـادف ممـا سـّخر اهللا فيـه،  يعد االقتصاد والتدبير من

وذلــك ألّن مــن "القصــد، : ونعنــي باالقتصــاد االعتــدال فــي العمــل مــن غيــر غلــّو وال تقصــير، وأصــله

عرف مطلوبه، فإّنه يكون قاصدًا له على الطريق المستقيم من غيـر انحـراف وال اضـطراب، أّمـا مـن 

فإّنه يكون متحّيرا، تارة يذهب يمينا، وأخرى يسـارا، فلهـذا السـبب جعـل االقتصـاد  لم يعرف مقصوده،

  . )4( "عبارة عن العمل المؤّدي إلى الغرض الصحيح
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��������������m:وهــو حالــة مــن التوســط واالعتــدال فــي اإلنفــاق بــين اإلســراف والتقتيــر، قــال تعــالى

������������������	��
���������l )1( ف فــي النفقــة و اإلســرا

  .)2("ما جاوز الحد الذي أباحه اهللا لعباده إلى ما فوقه ": الذي عناه اهللا في هذا الموضع

االقتصاد يثمر القناعة، والقناعة تنتج العّزة، كما أّنه يشحذ الشـوق بالسـعي والعمـل، ويحـّث " ذلك أن

  . )3( "عليهما، ويسوق سوقا إلى الكّد وبذل الجهد فيهما

 كثير، ومنافع والمنظر الجميل، الّظليل، والّظل الّطّيب، الّثمر لإلنسان توفر التي الّنباتّية الّثروة هذه

 سـبحانه شـكره ومـن شـأنه، جـل  للمـنعم بالّشـكر تقابـل يجـب أن وتعـالى تبـارك اهللا مـن نعـم هـي إنمـا

 وأالّ  ربهـا، نبـإذ حـين كـل أكلهـا تـؤتي حتـى رعايتهـا، بحسـن ونقـوم ونحافظ عليهـا، ننّميها أن عليها

 بالغرس نزيد مساحتها بل معتبرة، مصلحة أو حاجة لغير نقطعها وال وتذوى، وتهلك نهملها فتضيع

 لـم فـإن والّرفـق، باإلحسـان نعاملهـا حسـاب،وأن بغير استهالكها في نسرف وأالّ  استطعنا، ما والّزرع

  .)4("العقاب شديد اهللا فإنّ  اهللا نعمة ومن كفر تعالى، اهللا نعمة كفرنا فقد ذلك، نفعل

���������m:والماء من أهّم الموارد التـي منحهـا اهللا تعـالى لإلنسـان فهـو مـاّدة الحيـاة، قـال تعـالى

��������������������	��
l )5(،  ـــه مظهـــر مـــن مظـــاهر اإلعمـــار، فـــال يصـــح فالمحافظـــة علي

��m��A��E��D��C��B:ويقـــول اهللا تعـــالى ، )6("هـــدره وٕافســـاده باالســـتخدام الزائـــد عـــن الحاجـــة
��N���M���L��K��J��IH��G��Fl )7(، )بحســــــب الحاجـــــــة، ال كثيــــــرا فيفســـــــد : أي) بقــــــدر

   .)8(األرض والعمران، وال قليال فال يكفي الزروع والثمار
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  المبحث األول
  يجابيةاإلعوامل ال  

 العوامـل أكثـر مـنفهـي  الطبيعيـة العوامـل أهمهـاو  ،ثمة عوامل  تؤثر في نوعية المحصول الزراعـي

 نطقةم في زراعتها يمكن التي المحاصيل أنواع تحديد الحاسم في العامل تعد بل ،الزراعة في تأثيراً 

حتـى أن اإلنسـان أطلـق صــفة هـذه العوامـل علـى نوعيـة النبــات  ،وفــي زمـان دون غيـره  أخـرى دون

 العناصـر مقدمـة فـي الشـمس وضـوء الحـرارة والتربـة درجـات وتـأتي" ،أو نبات صيفي  ،نبات شتوي

  .)1("الزراعة في المؤثرة المناخية

 معروفـة نباتـات بيئـة فلكـل يصنعه، أن اهللا لغير يمكن ال تالؤمًا مناسباً  بيئتها مع تتالءم فالنباتات"

 ويستغرب يعجب المتأمل يجعل ما أجهزتها، كافة في غيرها بالطبع عن مختلفة وهي بها، وخاصة

  .)2("اهللا وملك صنع من

 الضروري الماء توفر مثل خاصة، ظروف و خصائص فيها تتوفر بذرة من عموماً  النبات وينبت" 

   .)3("ضاءةواإل التربة، وكذلك والهواء، والحرارة، لإلنبات،

فـــإذا كـــان المتخصصـــون فـــي المجـــال الزراعـــي قـــد فصـــلوا القـــول فـــي العوامـــل الطبيعيـــة المـــؤثرة فـــي 

ومـــن خـــالل  .فـــي اإلشـــارة إلـــى مثـــل هـــذه العوامـــل اإلنتـــاج الزراعـــي فـــإن القـــرآن الكـــريم كـــان ســـباقاً 

اســتعراض اآليــات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن أنــواع المحاصــيل الزراعيــة فإننــا نلحــظ أنهــا تتنــوع تبعــا 

  :   التي سنوردها في المطالب اآلتيةللعوامل 

   الماء: المطلب األول

 ، اء األراضــي واستصــالحهاعمليــة إحيــيــه تــرتبط ف :ألي نظــام زراعــي المــاء هــو الركيــزة األســاسإن 


��	����������������������m:قال تعالى����������l)4(.  دمحاصيل وتتعـدـــــــــوع الــــه تتنــــوب 

                                                 
، جامعة واسط، مجلة كلية التربية، "اكه والحمضيات في محافظة واسطالتباين المكاني الشجار الفو : "حبيب، الشمري -1

 .7ص، 2012، 11العدد 
 .107ص، 2003، جامعة الموصل، رسالة ماجستير، "السماء واألرض في القرآن الكريم: "احمد صالح، النجماوي -2
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m��nm��l��k��j��i��h :يقــول تعــالى، موســمية وغيــر موســميةـــــى إلـنافها ــــــــــأص دوتتعــد
��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q���p����o

�������������������� ������~��}l )1(.  

  . )2("أجناس ثمرات األرض التي ينبتها الماء، ولكل قوم من الناس ثمرات أرضهم وجوهم: المرادف" 

  التربة :المطلب الثاني

 واسـتمرار اإلنسـان الـرئيس لحيـاة المصـدر تعـد فهـيالطبيعيـة،  البيئـة مكونـات أهـم التربـة مـنتعـد 

  .والطاقة والكساء الغذاء مصدر باعتبارها ،بقائه

 التبـاين في تؤثر المؤثرة في نوعية النبات و مكان تواجده فهي طبيعيةال من العوامل التربة تمثل و
أنها  األخرى الظواهر بقية عن زهايمي ما من أهم ولكن ،آلخر مكان من المحاصيل لزراعة المكاني

  .)3("األخرى الطبيعية الظواهر من بقية أكثر التبدل إلى تتعرض إنها إذ متغير، عنصر " 

يمة أنها تحدد مكان الشجر والنخيل واألعناب بالحـدائق أو البسـاتين أو على اآليات الكر  والمالحظ 
وفـي هـذا إشـارة إلـى مـا تتطلبـه األشـجار مـن  ،في حين لم تتحدد التربة مع الزرع والحبـوب ،الجنات

 ،     ومــــن ثــــم تســــهم التربــــة فــــي نــــوع المحصــــول المناســــب لهــــا،  تربــــة خصــــبة مقارنــــة بالحــــب والــــزرع

m���O��N���M���L��K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A: يقـــــــــــــــول اهللا تعـــــــــــــــالى
��\��[�����Z��Y��X������W���V��U��T��S��R��Q��Pl )4(  ،ويقـــــــــول أيضــــــــــا:������

�mw��v��u��t��s��r��q�������~��}��|��{��z��y�������x
�������������������������������������������l )5( ،ورة النبــــــــــــأــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــي س:     ���

�m�F��El )6(.  
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 ،والـزرعوهذا يعني أن التربة التي تناسب األشجار المثمـرة تختلـف عـن التربـة التـي تناسـب الحبـوب 

�m��A: يقــول اهللا تعــالى ،المــزروع وحســنهكمــا أن ارتفــاع األرض وانخفاضــها لــه تــأثير فــي نــوع 
��N��M��L�����������K��J��I��H���G��F��E��D��C��B
��\��[��Z��Y���XW��V��U��T��S��R��Q��P���Ol )1(.  

 ألشجارها الجذري المجموع يجد "،التربة المرتفعة  في تنشأ التيذلك أن األشجار والتفسير العلمي ل

 علـى فتقـوى الماصـة، شـعيراتها عـدد يتضـاعف وبـذلك األرض، فـي والتعمق واالمتـداد للنمو متسعاً 

 محصولها ويبارك يتضاعف وبذلك الجذري، ومجموعها سيقانها لتغذية الزمة كمية امتصاص أكبر

  .)2("اثماره في اهللا

  المناخ :المطلب الثالث

التـي  الحـرارة لها،فـدرجات والمحـددة اإلنتـاج الزراعـي فـي المـؤثرة الطبيعيـة العوامـل مـن يعـدوهـو 

النمـو  مراحل خالل أيضا وتختلف آلخر، محصول من تختلف والحمضيات الفاكهة أشجار تتطلبها

يتوقـف  عظمـى حـرارة درجـة وأخـرى النمـو عنـدها يبـدأ دنيـا حـرارة درجـة زراعـي محصـول لكـل فـإن" 

 األعلـى والحـد األدنـى الحـد بـين مـا تقـع مثلـى حـرارة درجـة محصـول لكـل أن كمـا النمـو، عنـدها

  .)3("للنمو

: ويتضح لنا أثر المناخ في تنوع المحاصيل من خالل استعراض ما قاله المفسرون في قوله تعالى

�m�����������������£��¢��� � � � � � �¡������¤��§��¦��¥¨���
�����®���¬���«��ª��©��¹��¸��¶������´��³���²��±��°
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¾��½���¼���»��º¿���Â��Á��ÀÃ��+��,��Æ��Å��Ä0�������1��2��3
45����6��7��8��9��:l  )1(.  

ت فـي شـرقي بقعتهـا فـال تصـل إليهـا الشـمس مـن أول النهـار، وال فـي ليسـ: "والمقصود من ذلك أنهـا
الغـروب، بـل هـي فـي مكـان وسـط، تفرعـه الشـمس مـن أول النهـار  غربيها فيتقلص عنها الفـيء قبـل

  .)2("إلى آخره، فيجيء زيتها معتدال صافيا مشرقا

�:خـر فـي قولـه تعـالىآوذكـر الزيتـون فـي موضـع : " ويفصل ابن عاشور القول فـي المسـألة إذ يقـول
m��f��e��d��c��b��a���`��_��^l)3( ، فيظهـــر أن المعنـــى أن اهللا خلـــق

لتوسـطه بـين المنـاطق المتطرفـة حـرا  سـيناء فلعـل جـو طـور ...سـيناء، أول شـجر الزيتـون فـي طـور
      :كمــا قــال تعــالى ،وبــردا ولتوســط ارتفاعــه بــين النجــود والســهول يكــون أســعد بطبــع فصــيلة الزيتــون

)�¶������´��³�� �²�H�  فاهللا تعالى هيأ لتكوينها حين أراد تكوينها ذلك المكان، ثم يكون الزيتون
نجح فـي بعضـها ظهر فيه إلى أمكنة أخرى، نقله إليها ساكنوها لالنتفـاع بـه فـ قد نقل من أول مكان
 .)4("ولم ينجح في بعض

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .35:آية، سورة النور -1
 .58ص، 6ج، تفسير القران العظيم: ابن كثير -2
 .20: آية، سورة المؤمنون -3
 .37ص، 19ج، التحرير والتنوير: عاشور ابن -4
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  المبحث الثاني

  العوامل السلبية 

  ا�فساد في ا
رض : ا
ول  المطلب

ال ، سواء أكان الخروج عليه قلي- أو كثيًرا، وكل اعتداء خروج الشيء عن ا عتد: " الفساد  ھو 

  . )1("أو المال، أو العرض، أو النفس فھو إفساد على الدين، أو العقل،

£��¤��¥���¦����m: "تعالى ولقد جاءت آيات كثيرة تنهى عن اإلفساد في األرض، قال

� � � � � �¨��§l  )2(غير طاعة اهللا، بعدال تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى : " ، أي 

ويكون هذا اإلفساد ،  )3("إصالح اهللا إياها ببعث الرسل، وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة اهللا

  بعبادة غير اهللا ، والدعوة إلى غيره، وهو الشرك العظيم ، فهو أعظم فساد في األرض 

m���r��q: ق<<ال تع<<الى ، وق<<د خص<<ت بع<<ض اBي<<ات الكريم<<ة الفس<<اد ف<<ي ا@رض بالمن<<افقين 

z��y��x��w��v��u��t���s{������"��~��}���|l )4(  ،

فالمنـــافق  إذا انقلـــب مـــن عنـــد المـــؤمنين وخـــال بنفســـه، أظهـــر غـــدره وكفـــره واعتـــدى علـــى الُحُرَمـــاِت، 

، وفــي ذلــك إفســاد فــي األرض وظلــم يحيــق باألمــة مــن هــذه الفئــة الضــالة  )5("وأزهــق األرواح وســلب

 . ها اإلسالمالتي تتخفى وراء كذبها بادعا

                                                 
 100ص، 1ج، المفردات في غريب القرآن:  الراغب األصفهاني _ 1
  56: آية، سورة األعراف_  2
، )ت.د(، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، بدائع الفوائد: أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر الدمشقي، ابن القيم الجوزية_  3

 856ص،  3المجلد
 205: اية ، رة البقرة سو _ 4
 170ص، 4ج،  1978، بيروت ، دار الفكر ،  محاسن التاويل: محمد جمال ، القاسمي _  5
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والعقوبة التي وقعت عليه، واآلية بعمومها تعم كل فساد  استوجب عليهم  تلك اللعنة"  وأمثال هؤالء 

 .)1("كان في أرض أو مال أو دين ، فإن من يقتل حمارا أو يحرق كدسا استوجب المالمة

، وفيه  ى تفريق الكلمة ووقوع القتالألن النفاق يؤدي إل"، ) َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنْسَل : ( وقوله تعالى 

  .)2("هالك الخلق 

وقد صار التعبير به عن ذلك من قبيل المثل  " و إن إهالك الحرث والنسل عبارة عن اإليذاء الشديد

فالمعنى أنه يؤذي مسترسال في إفساده ولو أدى إلى إهالك الحرث والنسل ، وكذلك شأن المفسدين 

 . )3("ب الملك بإرضائهايؤذون إرضاء لشهواتهم ولو خر 

  الرياح المدمرة في القرآن : ني الثا المطلب

. بـالمفرد ريــح مـرة) 14(موضـعا مـن القـرآن الكـريم منهـا ) 29(جـاء ذكـر الـريح فـي تسـعة وعشـرين 

مـرات بصـفة الجمـع ) 10(وعشـر  مـرات بالصـياغة ريحـا، ومـرة واحـدة بالصـياغة ريحكـم،) 4(وأربع 

   .)4(المعرف الرياح

شــارت اآليــات القرآنيــة التــي ورد فيهــا ذكــر الريــاح  إلــى عــدد مــن صــفات هــذه الريــاح االيجابيــة كمــا أ

منها والسلبية ، فمنها الذاريات ، ومنها العاصفات ، ومنها المرسالت ، وهذه الرياح منها المفيـد فـي 

وتلطيــف تلقــيح النباتــات،  وفــي تحريــك أمــواج المحيطــات بصــورة مســتمرة ، وفــي تعــديل حــرارة الجــو 

و منها الرياح المدمرة و التي ذكرت في القرآن الكـريم ، المناخ،  وفي منع تراكم السموم في الفضاء 

  : على النحو اآلتي  

  

  
                                                 

  19ص  ، 3ج، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي _  1
  22ص، 1ج،  فتح القدير: الشوكاني _ 2
  198ص، 2ج،  المنار: رضا _ 3
 1457ص،   الحاوي في تفسير القرآن الكريم: المارودي _  4
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  العاصفة - 1

 رياح" وهي .)1("عصفت الريح أي اشتدت فهي ريح عاصف: "يقال . وهي الرياح شديدة الهبوب

ا هذا تلحق الضرر بالنبات سواء بتكسير أغصانها ، و بشدة هبوبه)2(كل شيء تكسر الهبوب شديدة

���������� :ومنه قوله تعالى ، أو تساقط أوراقها وثمارها أو تشويه منظرها أو حتى اقتالعها من األرض 

�m_��^��]��\��[��Z`����j��i��h��g��f�������e��d���c��b��a

w��v��u��t��s�������r��q��p��o����n��m��l��kx����z����y

��{��Q��R�����S��T��U��V��W��~��}��|l )3 (.   

فارتبط ذكر الريح العاصف في اآلية الكريمة بالدمار الذي لحق ركاب السفينة، عندما حركت هذه 

الريح أمواج البحر وأثارت اضطرابه ، وقد ذكرت في معرض التمثيل على تبدل الحال، من 

  .)4()ريح عاصف(لدمار ، إلى الهالك وا) ريح طيبة( االستقرار وطيبة الحال

   الصرصر -2

وفـي تعريـف هـذا النـوع مـن الريـاح إشـارة إلـى عـدم الفائـدة منهـا ،  ، )5(" الصـوت شـديدة ريـاح"وهـي 

  . )6(فهي ال تجلب المطر، لذلك اقترن ذكرها في القرآن الكريم بالنحس 

                                                 
 229ص، 11ج،  الجامع الحكام القرآن: القرطبي _  1
، )ت.د(، القاهرة، دار الحديث  ، تفسير الجاللين:  جالل الدين عبد الرحمن، و السيوطي ، جالل الدين محمد، المحلي_  2

  211ص
 22: اية ، سورة يونس _  3
 7. 33_8. 24من  بيفورت بمقياس سرعتها يتراوح يوالت شديدة السرعة الرياح" وهي ريحية عاصفة حالياً  والمستخدم_  4
،  2012، القرآن لبحوث العالمية المجلة،  "الكريم القرآن في والمناخ الطقس مصطلحات": مسعد سالمة ، مندور .   ث\م

 94ص
  529ص،  تفسير الجاللين: المحلي و السيوطي _  5
 دون الرصد رعدية وقت عاصفة أو هي مطر، سقوط ندو  رعد صوت" بأنها الحاضر الطقس في وصفت الرياح وهذه_  6

 94ص،  " الكريم القرآن في والمناخ الطقس مصطلحات: "مندور. مطر سقوط
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��	�������������������������¡���m: ومنـــه قولـــه تعـــالى ������

£��¢¤���¦��¥����§¨����¬��«��ª����©l )1(  وصـــــفها اهللا عـــــز وجــــــل ب ،

نكـــدات مشـــئومات ذات نحـــوس ،  أمســـك فيهـــا اهللا عـــنهم المطـــر ثـــالث ســـنين ، : "أي )  َنِحَســـاتٍ (

ــيهم مــن غيــر مطــر ������¡��¢��£��¤�����m: ، وقولــه تعــالى  )2("ودامــت الريــاح عل���

��§��¦��¥l )3( وهــــذا البــــرد يضــــر النبــــات أو " ديدة ، وتشــــتهر هــــذه الريــــاح بــــالبرودة الشــــ

   .)4("بالشدة التي تعصف األشجار

   العقيم - 3

تبلي " وهي رياح ضارة ،  )5("ال تلقح سحابا وال شجرا ، وال رحمة فيها وال بركة وال منفعة"وهي التي 

 تبلي األشياء التـي تمـر عليهـا إذا كـان شـأنها أن يتطـرق إليهـا البلـى ، فـإن الـريح ال تبلـي الجبـال وال

وقـد وردت فـي  )6("البحار وال األودية ، وهي تمر عليها وٕانمـا تبلـي الـديار واألشـجار والنـاس والبهـائم


��	�������������������������������m: قوله تعالى في عذاب قوم عـاد ��������

�������������������������l )7(.   

                                                 
 16: اية، سورة فصلت _  1
 170ص،  معالم التنزيل: البغوي _  2
  19: اية ، سورة القمر _  3
 41ص،  14ج،  مفاتيح الغيب: الرازي _  4
 48ص، 17ج،  كام القرآنالجامع الح: القرطبي _  5
 12ص، 28ج،  التحرير والتنوير: ابن عاشور _  6
 42_41اية ، سورة الذاريات _  7
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نــات والنبــات، فهــي غيــر أنهــا ال تجلــب داللــة ضــررها علــى اإلنســان والحيوا) العقــيم( ويحمــل اســمها 

المطر، الذي هو عماد الحياة لجميع المخلوقات ،فهي تهلـك مـا تمـر عليـه مـن مخلوقـات كمـا فعلـت 

  .في قوم عاد 

   العارض  -4

ــــي قولــــه تعــــالى  �����������m���~��}��|��{��z��y��x��w :وردت ف

�������������������������l )1( ، التـي تـدمر الريـاح:" بأنهـا العـارض وصـفت 

 تقتلـع الهوجـاء العاصـف والتـي الريـاح مـع يتفـق التعريـف وهـذا المسـاكن، إال يبقـي وال شـيء كـل

 ِريـحٌ (، لذلك وصفها اهللا عز وجل فـي اآليـة الكريمـة بقولـه  )2("من التخريب كثير وتسبب األشجار،

  ) َأِليمٌ  َعَذابٌ  ِفيَها

    الصر -5

ــــــــه تعــــــــالى  ــــــــي قول �mX��W��V����`����_��^��]��\��[��Z��Y: وردت ف

f��e��d��c��b��ag����l��k��j��i���h

ml )3 ( وهـو يرجـع إلـى األول ، فـإن . نـار : بـرد وجليـد، وقيـل : بـرد شـديد ،وقيـل " ، وهو

  .  )4(" البرد الشديد  سيما الجليد  يحرق الزروع والثمار ، كما يحرق الشيء بالنار

  

                                                 
 24:  آية، سورة االحقاف _  1
 100ص،  "الكريم القرآن في والمناخ الطقس مصطلحات: "مندور_  2
 117:آية ، سورة آل عمران _  3
 106ص، 2ج،  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير _  4
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   نفسالمعاصي وظلم ال: الثالث  المطلب 

و يكــون ذلــك  بمخالفــة األوامــر والنــواهي ، التــي جــاء بهــا اإلســالم ، وكــل معصــية ظلــم للــنفس، قــال 


��	�������������������������m: تعـــــــــــــــــــالى ������������

���l )1( ،  وقـــال تعـــالى:  �m��e��d��c��b��a��`��_���������^��]

����g����fl  )2( .  

فَس العبد ليست ملًكا له يتصـرف فيهـا بمـا يشـاء، وٕانمـا هـي ملـك ألن ن"   )ُظلما( وسمي ظلم النفس

للصـراط المسـتقيم  قد جعلهـا أمانـة عنـد العبـد، وأمـره أن يقيمهـا علـى طريـق العـدل، بإلزامهـا هللا تعالى

  .)3("علًما وعمال 

        : ففي قوله تعالى ، وقد جعل اهللا عز وجل ارتكاب المعاصي من أسباب الهالك والدمار 

m�f��e��d��c��b��a��`����_��^��]g����j��i���h

��n��m��l��kl ")4(  فقد أرسل اهللا عز وجل الريح الصرصر وهي المهلكة

لشدة برودتها ، على قوم ارتكبوا المعاصي وظلموا أنفسهم ، فأهلكت زرعهم ذلك ،وهو من ظلم 

  .)5( "بالكفر والمعصية ومنع حق اهللا تعالى" النفس الذي يكون 

  

                                                 
 110:  آية، سورة النساء _  1
 135: آية ، سورة آل عمران _  2
  http://www.alzafran.com، 2014، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ،  "سؤال عن ظلم النفس": فؤاد ، ابو سعيد _  3
 117:آية ، سورة آل عمران _  4
 169ص،  4ج، الجامع الحكام القرآن: القرطبي _  5
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م كثير من األقوام  أنفسهم بشركهم وفسادهم في األرض ، وٕاصـرارهم علـى الكفـر والفسـاد ، كـان فظل

سببا فـي هالكهـم ، وجعلهـم عبـرة لكـل مـن يغتـر بكفـره ، وذلـك مـن تمـام عـدل اهللا عـز وجـل وقسـطه 

   )1("في حكمه بأن اهللا تعالى ال يغير نعمة أنعمها على أحد إال بسبب ذنب ارتكبه

���mN��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��AO"  :قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى 

��T��S��R��Q��Pl )2(.  ثم يمثل اهللا عـز وجـل علـى تغيـر النعمـة إلـى محـق وهـالك

�mW���V��UX��[��Z��Y\����^��������]: بقصة فرعون فـي قولـه تعـالى 

d��c��b��a���`��_e�����i��h��������g��fl )3(،   فــــــــالظلم

التـــي  حرمـــت آل فرعـــون  الــنعم التـــي أســـداها إلـــيهم مـــن جنـــات وعيـــون ،  والمعاصــي والـــذنوب هـــي

ومثــل آل فرعــون أهــل مكــة كانــت آمنــة مطمئنــة ، يرتحــل إليهــا مــن كــل ، وزروع وكنــوز ومقــام كــريم 

  : حــدب وصــوب ، لكنهــا جحــدت بــنعم اهللا عليهــا فألبســهم اهللا  لبــاس الجــوع والخــوف ، قــال تعــالى 

�m��X��W��V��U���T��S��R��^�������]��\���[��Z��Y

ih��g��f��e������d��c��b��a��`��_l )4(  

  

                                                 
، 1996، القاهرة ، مكتبة ابن تيمية ، جابر الجزائري وآخرين : تقديم ،  الجزاء من جنس العمل: حسين  سيد، العفاني _  1
  63ص،  1ج
  53آية ، سورة األنفال _  2
  54آية ، سورة األنفال _  3
  112آية ، سورة النحل _  4
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  :الخاتمة

أحمد اهللا حمدًا كثيرًا طيبًا مباركـًا فيـه علـى أن أعـانني علـى إنجـاز هـذه األطروحـة وأسـاله تعـالى أن 

  .يكون عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم

  :في هذه األطروحة وبعد الثناء ال بد من ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها

تضــمن معنــى الحــرث والــزرع فــي القــرآن الكــريم معــاني اصــطالحية ولغويــة متشــابهة إلــى حــد مــا . 1

  .وتدور حول شق األرض ورمي البذور

تناولــت اآليــات حــرث الــدنيا واآلخــرة فــي عــدة مواضــيع حيــث كــان عــدد اآليــات أربــع عشــرة آيــة . 2

  .خرةوكانت تركز على الجمع بين حرث الدنيا واآل

تبــين لــي أن هنــاك زراعــة موســمية وغيــر موســمية، وهنــاك أراٍض خصــبة تصــلح للزراعــة وأراض . 3

  .يباب غير صالحة للزراعة، تمامًا كالنفس البشرية منها ما تتقبل الحق ومنها ما تأبى القبول

  .وتبين لي أنه من يقوم بالحرث والزرع كُثر منهم المزارعون أصحاب الخبرة واالختصاص. 4

الحـرث والـزرع متالزمـان معـًا فـالحرث يتقـدم علـى الـزرع حيـث يهيـئ األرض للزراعـة، وال زراعـة . 5

  .بدون حرث

  .ارتبط الزرع في كثير من اآليات بالنخيل والزيتون واألعناب. 6

رأيـت فــي بحثــي أن هنـاك عوامــل عــدة لتخريـب الحــرث والــزرع منهـا اإلفســاد فــي األرض والريــاح . 7

  .ض والمعاصي وظلم النفسوكذلك هوائم األر 

اســتنتجت أن مـــن أهــداف الحـــرث والـــزرع اســتخالف اإلنســـان فـــي األرض والقيــام بواجبـــه إلبقـــاء . 8

  . النوع البشري

حضت اآليات التي تتحدث عن الحرث والزرع على التمتع بزينة الحياة الـدنيا وجعلـت ذلـك قربـة . 9

  .إلى اهللا سبحانه وتعالى لبيان فضل اهللا على البشر
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اعتبرت اآليات القرآنية أن االهتمام بالحرث والزرع هو عبادة هللا سـبحانه وتعـالى وبيـان لقدرتـه . 10

  .وحكمته في الخلق

اآليــات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن الحــرث والــزرع تنشــط العقــل الكتشــاف قــوانين اهللا وســننه فــي . 11

  .األرض والخلق

ســبحانه وتعــالى هــو الــزارع الحقيقــي، وأن الـــزرع ال  ُيفهــم مــن أن اآليــات القرآنيــة بينــت أن اهللا. 12

  .ينبت إال بإذنه ومشيئته
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع : اآللوســي، شــهاب الــدين محمــود بــن عبــد اهللا) 1

  .)ت.د(حياء التراث العربي،  بيروت، دار إ ،المثاني

 البحـر المحـيط:  أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثيـر الـدين ،األندلسي)2

  هـ 1420،  بيروت، دار الفكر  ،صدقي محمد جميل: تحقيق 

  .1981، دار المعارف،  بيروت، المدرسة القرآنية: باقر، محمد) 3

محمــد زهيــر بــن ناصــر : تحقيــق،  صــحيح البخــاري: ل أبــو عبــداهللامحمــد بــن إســماعي، البخــاري) 4

  .هـ 1422،دار طوق النجاة، الناصر

  .1980، بغداد، 1ط، الجغرافيا الزراعية: نوري خليل، البرازي) 5

، الريـاض، دار طيبـة، محمـد عبـد اهللا الغـر: تحقيـق ،معالم التنزيـل: الحسين بن مسـعود، البغوي) 6

  .)ت.د(

، دار الكتـب ، نظـم الـدرر:  راهيم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن علـي بـن أبـي بكـرإبـ ،البقاعي) 7

 2003، بيروت

دار ، محمـد عبـد القـادر: تحقيق،  السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ،البهيقي) 8

  .2003، الكتب العلمية، بيروت

  2009، االلوكة شبكة ، "التقوى والعمران الحضاري في القرآن": محمد، البوزي ) 9

، دار الفكــر،  دمشــق، مــنهج الحضــارة اإلنســانية فــي القــرآن: البــوطي، محمــد ســعيد رمضــان) 10

1982.  
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  ـه 1422، بيروت ، العربي الكتاب دار  ، عبد الرزاق المهدي :تحقيق، التفسير

، جامعة آل البيت، "التقديم والتأخير في النظم القرآني الكريم بالغته ودالالته": سامي، حسن) 12

2013.   
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   .2007، 1العدد

، مجلـة إسـالمية المعرفـة ، " اعمار الكون فـي ضـوء نصـوص الـوحي: "زياد خليل، الدغامين ) 16

 2008، 54العدد ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 

كليـة اآلداب، جامعـة ،رسـالة دكتـوراه ،  "ألفاظ الرياح والسحاب والمطر": لدليمي، محمد نايفا) 17

   .هـ1420الموصل، 

   2004، بيروت ، العلمية  بدار الكت،  مفاتيح الغيب: محمد بن عمر، الرازي ) 18
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   هـ 1412، دمشق
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   1947، القاهرة ، دار المنار ،  المنار: محمد رشيد، رضا ) 21
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 ) ت.د(، بيروت، العربي 

  .)ت.د( ، مؤسسة الرسالة ، السنن اإللهية في األمم والجماعات: عبد الكريم، زيدان ) 25
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1999 
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Supervision 
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Abstract 

This thesis is an objective study. It's another step toward the 

objective interpretation of the holy Quran and hadith. This study discussed 

the topic of plowing and planting in the verses of the holy Quran. The 

study was divided into seven chapters, an introduction and a conclusion. 

The introduction discussed the importance of this type of studies 

and its value to the Islamic nation. 

Chapter one discussed planting and plowing in language and 

terminology in the Quranic context. 

Chapter two was titled  "the types of plowing and planting in the 

holy Quran". This chapter discussed the concept of plowing in the world 

and the heavenly world together, and how our plowing cold be achieved 

for the both worlds. 

Chapter three was titled "planting in the holy Quran". This  chapter 

discussed Allah Al mighty as the real planters and Prophet Mohammad 

(peace on him) and his companions are the planters also. 

Chapter  four was titled the "the relationship  of planting  in time and 

space". This chapter  discussed  the seasonal  and unseasonal  planting  and the 

type of land that is fertile and non-fertile. 



c 
 

Chapters five of the study, discuss the planting of palm trees  and grabs 

in holy Quran, and discuss  its conditions and their appearance  in the context. 

Chapter six titled "the factors that sabotage planting and plowing". It 

discusses the corruption of earth such as fast wind, human sins, injustice, 

which all were considered sabotaging factors. 

Chapter seven which is the final chapter was titled "the wisdom of 

planting and plowing in the holy Quran". This chapter discusses the man 

leadership on earth and the  sustainability of human race on earth, and 

the idea of building earth and enjoying the delights of the earthly world 

and activating the mind to discover heavenly laws and the importance of 

agriculture as the main vain of live and its importance to economy. 

  

  

 




