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 :الزراعية ظومة الزراعية يف القرآن الكرمي وأثرها على التنميةاملن
 ا  االتفاق إبندونيسيا منوذجمؤسسة 

 ملخص البحث 
، كما يهدف إىل دراسة الكرمي وأثرها على التنمية القرآنالزراعية يف املنظومة يهدف هذا البحث إىل دراسة 

تطبيقها ملعايري املنظومة  املؤسسة للزراعة ومنظومتها، وكيفية فهممدى ؛ للتحقق من االت َِّفاقواقع مؤسسة 
بسبب انتشار  وهذه األهداف كانتالكرمي، ومن مث معرفة معايري حتقيق التنمية لديها.  القرآن الزراعية يف

ية، القرآنمن املفاهيم  كثريًام معرفة بعض الناس  بعض اآلاثر السلبية يف كثري من اجملتمعات، وذلك لعد
 الوصفيملنهج االستقرائي على ا يف هذه الدراسة وخاصة املتعلقة ابلزراعة ومنظومتها، وقد اعتمد الباحث

ية املتعلقة ابلزراعة ومنظومتها، ومن مث مناقشتها وحتليلها من القرآنالتحليلي، وذلك جبمع اآلايت  واملنهج
خالل كتب التفسري واجلمع بينها وبني الدراسات العلمية، كما استخدم الباحث املنهج التطبيقي، والذي 

للحصول  ؛االت َِّفاقمؤسسة مقابالت شخصية مع املعنيني يف  رة أسئلة، وإجراءيعتمد على جتهيز استما
وقد أثبتت الدراسة أن الزراعة ومنظومتها مل تقتصر  ى معلومات عملية متعلقة ابملوضوع ومن مث حتليلها،عل

تعددت صوره ما بني ضرب  ،الكرمي القرآنوأن هلما أصل واضح املعامل يف على الدراسات املعملية، 
ز علمي، وتعاليم رابنية يف صورة أوامر ونواهي، كما أثبتت الدراسة أن الزراعة شراين حياة لألمثلة، وإعجا

اإلنسان، وأن احلياة البشرية يف أي بقعة تبدأ من حياة األرض وتوفر املاء والنبات  ااملخلوقات مبا فيه
ية كالرايح والسحاب والزرع، وكذلك أكدت الدراسة أن عناصر املنظومة الزراعية تنقسم إىل عناصر رئيس

فرعية كاإلنسان واحليوان والكائنات احلية األخرى، وأنه ال ميكن االستغناء عن أي عناصر واملاء واألرض، و 
 أمهها الرايح، كما أثبتت الدراسة أن أهم أثر من املنظومة الزراعيةواليت  وخاصة الرئيسية عنصر من العناصر،

الزراعي بشقيه البيئي واالقتصادي، وأن األثر اإلجيايب النفسي مث  اجلانب اإلمياين، ويليه التأثري يف هو
والسليب قد يكون ابختيار اإلنسان أو بدون اختياره. وقد أثبتت الدراسة امليدانية حاجة اجملتمع إىل 

الكرمي، مع العلم أبنه ال ميكن االستغناء عن خربات  القرآندراسات متعلقة ابلزراعة ومنظومتها يف 
، مجيع املخلوقات حباجة إىل بعضهم البعض، كما أكدت الدراسة أن احلديثة ، وكذلك التكنولوجياالسابقني
قد رزق هللا اإلنسان قوة عقلية مع قليل من القوة البدنية اليت تكفيه ليدير وحيرك بعض جمرايت فومن مث 

ية اليت تكفيه ليساعد اإلنسان يف العملية الزراعية، وقد رزق هللا احليوان قوة بدنية مع قليل من القوة العقل
بعض جمرايت العملية الزراعية، وقد جعل هللا سره يف الكائنات احلية األخرى اليت حترك العملية الزراعية من 

أوضحت الدراسة أن حتقيق التنمية قضية  قدبدايتها حىت هنايتها، وهو سبحانه املتحكم يف اجلميع، و 
 .مجيع أطياف اجملتمع مبا فيهم الزراعيني جمتمع، ولتحقيقها ال بد من مشاركة
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 الزراعية: ظومة الزراعية يف القرآن الكرمي وأثرها على التنميةاملن
 ا  االتفاق إبندونيسيا منوذجمؤسسة 

ABSTRAK  

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pertanian seperti yang disebutkan dalam Al-

Quran serta impaknya terhadap pembangunan. Ia juga bertujuan untuk mengkaji 

pendirian Yayasan Al-Itifaq untuk memastikan yayasan itu mendapat faedah daripada 

pertanian dan sistemnya. Selain itu, kajian ini mengkaji sejauh mana yayasan ini 

mengamalkan sistem pertanian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran; seterusnya 

mengetahui kriteria-kriteria yang digunakan untuk mencapai pembangunan. Kajian 

tersebut perlu dilakukan kerana terdapat beberapa kesan negatif dalam masyarakat. Ini 

boleh dikaitkan dengan kekurangan pengetahuan masyarakat tentang konsep Al-Quran, 

terutama yang berkaitan dengan pertanian dan sistemnya. Penyelidik menggunakan 

kaedah analisa terperinci melalui pengumpulan ayat–ayat Al-Quran yang berkaitan 

dengan pertanian dan sistemnya; membincangkan dan menganalisisnya berdasarkan 

buku tafsir dan mengaitkannya dengan penyelidikan saintifik yang ada. Di samping itu, 

penyelidik menggunakan kaedah penyelidikan deskriptif  berdasarkan kepada 

penyediaan borang soal selidik dan mengadakan wawancara peribadi dengan pegawai 

dari Yayasan Al-Itifaq untuk mengumpulkan maklumat praktis mengenai topik kajian 

ini, seterusnya menganalisis maklumat yang terkumpul. Kajian ini membuktikan 

bahawa pertanian dan sistemnya tidak terhad kepada penyelidikan makmal sahaja, 

bahkan dasarnya jelas terdapat dalam Al-Quran. Dasar ini terdapat dalam beberapa 

bentuk seperti: perumpamaan, penceritaan tentang perkara luar biasa dan perintah Ilahi 

sama ada dalam bentuk suruhan atau larangan. Kajian ini juga mengesahkan bahawa 

pertanian adalah urat nadi untuk semua makhluk termasuklah manusia. Hakikatnya 

kehidupan manusia bermula di atas muka bumi ini di tempat yang subur iaitu 

mempunyai sumber air dan pertanian. Kajian ini juga mengesahkan bahawa unsur-unsur 

sistem pertanian boleh dibahagikan kepada beberapa elemen utama seperti angin, awan, 

air dan tanah, serta unsur-unsur tambahan seperti manusia, haiwan, dan makhluk hidup 

yang lain. Semua unsur ini tidak boleh dibezakan, terutamanya unsur-unsur  yang 

berada di bawah kategori utama; khususnya angin. Kajian ini mengesahkan bahawa 

impak yang paling ketara dalam sistem pertanian adalah aspek yang menyentuh aspek 

keimanan, aspek psikologi, serta aspek pertanian dengan dua sub-aspek iaitu alam 

sekitar dan ekonomi. Ia juga mengesahkan bahawa kesan positif atau negatif bergantung 
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kepada pilihan manusia atau sebaliknya. Kajian lapangan mengesahkan bahawa 

masyarakat memerlukan lebih banyak kajian berkaitan pertanian dan sistemnya dalam 

Al-Quran. Tidak syak lagi, pengalaman penyelidik terdahulu serta teknologi moden 

tidak boleh diabaikan. Kajian ini juga mengesahkan bahawa semua makhluk saling 

memerlukan antara satu sama lain. Oleh itu, Allah memberikan kecerdasan akal fikiran 

kepada manusia bersama dengan kekuatan fizikal yang ketara untuk menjadikannya 

mampu menjalankan dan mengurus hal-hal pertanian. Allah juga memberikan kepada 

haiwan kekuatan fizikal besar dan kekuatan mental yang sangat terhad bagi membantu 

manusia untuk mengatasi beberapa operasi. Akhirnya, Allah meletakkan beberapa 

rahsia-Nya dalam makhluk hidup yang lain yang membantu mengendalikan operasi 

pertanian dari awal sampai akhir; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala-

galanya! Kajian ini menegaskan bahawa pencapaian pembangunan adalah antara sebab 

utama masyarakat, termasuk pakar pertanian, patut mengambil bahagian dalam 

menyumbang kepadanya. 
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 الزراعية: ظومة الزراعية يف القرآن الكرمي وأثرها على التنميةاملن
 ا  االتفاق إبندونيسيا منوذجمؤسسة 

ABSTRACT  

this study aims at investigating the agricultural system as mentioned in the Qur’an along 

with its impact on development. It also aims at investigating the stand of Al-Itifaq 

Institution to ensure that the institution grasps well agriculture and its system. Besides, 

this study explores the extent to which this institution adopts the agricultural system’s 

criteria as mentioned in the Qur’an; thus, recognizing its criteria for achieving 

development. These aims are based on the occurence of some negative impacts on many 

in society. This can be attributed to the ignorance many people have about Qur’anic 

concepts, especially those related to agriculture and its system. To achieve the 

objectives of the study, the researcher adopted an analytical inductive method through 

collecting the Qur’anic verses related to agriculture and its system; discussing and 

analysing them in the light of the books of tafsir (explanation of the Qur’an), and 

relating these to existing scientific research. In addition, the researcher used the applied 

descriptive reseach method, which is based on preparing questionnaires and conducting 

personal interviews with officials from the Itifaq Institution to collect practical 

information on the topic of this study, and then to analyze these gathered pieces of 

information.  The present study proved that agriculture and its system were not limited 

to laboratory research only, and that they had a root in the Qur’an. This root comes in 

several forms: setting examples, scientific inimitability, and divine commands in the 

form of either an ordainment or a prohibition. The study also confirmed that agriculture 

is vital to all creatures including man and that human life at any spot on earth starts 

where the soil is fertile as well as the existence of water and vegetation. The study also 

confirmed that the elements of the agricultural system can be divided into main 

elements such as winds, clouds, water and land, and seconday elements such as man, 

animals, and other living creatures. All these elements are indispensible, especially 

those which fall under the main category, the winds in particular. The study reconfirmed 

that the most significant impact of the agricultural system is that which touches on the 

faith aspect, then the psychological aspect, followed by the agricultural aspect with its 

two sub-aspects: the environmental and the economic. It also confirmed that the positive 

and or the negative impact can be dependent on or independent of man’s choice. The 

field study confirmed that society needs more agriculture-related studies. No doubt, the 
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expreience of the earlier researchers as well as modern technology cannot be 

overlooked. The study also confirmed that all creatures need one another; therefore, 

Allah the Almighty has given man mental power along with some physical strength 

which is sufficient for making him capable of running and managing some parts of the 

agricultural operation. Similarly, Allah the Almighty has giaven animals huge physical 

power along with very limited mental power to help man excute some operations. 

Finally, Allah has put some of His secrets in the other living creatures that help carry 

out the agricultural operation from the beginning to the end; it is Allah Who controls 

all! The study reaffirmed that achieving development is the society’s cause. Thus, to 

achieve development, all elements of the society, including agriculture specialists, must 

take part and contribute thereto. 
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 اإلهداء
 .أهدي هذا العمل املتواضع إىل األمة اإلسالميةبداية  -
حفظهما  ،وأيب الغايل ،أمي احلبيبة ،وسهر لراحيت ،وسعى لسعاديت ،كما أهديه إىل من أحسن رعاييت -

وإىل زوجيت وبذلوا قصارى جهدهم من أجل ذلك،  ،جاهدين لنجاحي يف احلياة و  عَ هللا، فقد سَ 
 د سعت من أجل إرضائي، وبذلت كل ما يف وسعها من أجل إسعادي.فق ،حفظها هللا ،احلبيبة

، وساعدين يف إعداده هبذا الشكل ،إىل من أرشدين الختيار هذا املوضوع اأيضً  كما أهدي هذا العمل -
ذو الكفل بن حممد  @ يعقوبحممد : ء الدكتورداتو  الربوفيسورسعادة احملرتم يف جناحه، سبًبا وكان 

 ، حفظهما هللا وسدد خطامها.الرجماهيأمحدي الدكتور: عبداللطيف  احملرتمسعادة يوسف، وكذلك 
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 شكر وتقدير
فهو أحق ابلشكر وهو أهل على توفيقه يل يف إهناء هذا العمل املتواضع،  --أتوجه ابلشكر هلل  -

 .اجلميل احلمد والثناء
 يف قليبي من زرع لكل  واالمتنان والعرفانر والتقدير أتوجه ابلشكهذا البحث ال يسعين إال أن  ويف هناية -

 وكان عونً وأوصلين ابلنصيحة واإلرشاد لبستان شجراته،  ،جبميل عباراته - يف إعداد هذا البحث -الثقة 
سعادة الربوفيسور داتوء  وهو ،من أشرف على هذا البحث والتقدير وأخص ابلشكر، جين مثراتهىل يف 

 ،سعادة الدكتور: عبداللطيف أمحدي الرجماهيو  ذو الكفل بن حممد يوسف، @الدكتور: حممد يعقوب 
ثري ين الكثري والك، وعلماةالوفري  اومبعلوماهتم اين أبفكارمهفقد ساعداين وأرشدا ،حفظهما هللا وسدد خطامها

 البحث العلمي. ومنهجية عن خبااي وفنون
من تسهيالت يف اإلجراءات، وعلى إاتحة يل على ما قدمته  ،جلامعة مالايوالتقدير الشكر جزيل و  -

 املاجستري. يف مرحلة ةالعلمي الرحلةإلمتام  الفرصة يل ابلدراسة يف رحاهبا، ويف أرجاء مكتباهتا،
عميدها احملرتم سعادة خاصة ، و أكادميية الدراسات اإلسالمية إىل كما أتقدم ابلشكر والتقدير -

ونئبه احملرتم سعادة األستاذ  ،الكفل بن حممد يوسفذو  @الربوفيسور داتوء الدكتور: حممد يعقوب 
 من األمور الشخصية والدراسية.الدكتور: حممد رسالن بن حممد نور، وذلك ملساعدته يل يف كثري 

ا سعادة األستاذ املشارك الدكتور وأبدي شكري وامتناين لقسم الدراسات العليا ابألكادميية، وخصوصً  -
 كادميية الدراسات اإلسالمة، حفظه هللا وسدد خطاه.حممد فوزي بن محت نئب عميد أ

 ة:الدكتور سعادة يف مقدمتهم رئيسة القسم و  ،واحلديث القرآنقسم كذلك أخص شكري وتقديري لو  -
 سعادة الدكتور: اثبت أمحد عبدهللاكما أشكر   ،حفظها هللا وسدد خطاها زاق،منرية بنت عبدالر  @مونيكا 

 .يف جمال البحث العلميوإرشاداته  املفيدة أبو احلاج، على نصائحه
ومن األقسام  كل من ساعد ولو بكلمة من قسم القرآن واحلديث،ل كما أقدم شكري وتقديري   -

على ما قدموه يل من علمهم، ومن مساعدات يف فرتة إعداد هذا البحث، أسأل  مجيًعاأشكرهم  ،األخرى
 هللا العلي القدير أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى.

 ، على أن أاتحت يل الفرصة يف إجراء الدراسة امليدانية.االت َِّفاقه ابلشكر والتقدير ملؤسسة وأتوج -
على رعاييت من  ،ا وجامعةً أتوجه ابلشكر والتقدير لألزهر الشريف جامعً  أن يف هذا املقام وال يفوتين -

ن مرحلة إىل مرحلة يف أرجاء ل متنقا، أيف قرابة السبعة عشر عامً  بتدائية حىت املرحلة اجلامعيةالاملرحلة ا
ا، رحم هللا من مات، وأرشدين يومً  ،اوعلمين حرفً  ،اأشكر كل من أعطاين درسً ا فإين وختامً  .العريقاألزهر 

، ومجعنا هبم يف اجلنة مع النبيني والصديقني والشهداء مجيًعاوسدد خطاهم  ،اوحفظ من كان حيً 
 وفق واهلادي إىل سواء السبيل.وهللا املهذا  ،اوحسن أولئك رفيقً  والصاحلني،

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

viii 
 

 فهرس احملتوايت
 رقم الصفحة       املوضوع                                                                                   

 i ....................................................................................... ملخص البحث

ABSTRAK ........................................................................................ ii 

ABSTRACT ...................................................................................... iv 

 vi .............................................................................................. اإلهداء

 vii ........................................................................................ شكر وتقدير

 viii .................................................................................... فهرس احملتوايت

 xi ..................................................................... فهارس اجلداول واألشكال البيانية

 1 ..................................................................................... الفصل التمهيدي

 2 ............................................................................................... املقدمة

 3 ................................................................. أمهية البحث وأسباب اختيار املوضوع

 5 ....................................................................................... مشكلة البحث

 7 ........................................................................................ أسئلة البحث

 7 .......................................................................................أهداف البحث

 7 ........................................................................................ منهج البحث

 8 ........................................................................................ حدود البحث

 8 .................................................................................... الدراسات السابقة

 17 .............. ومة الزراعية، ومصطلحاهتا، وصورها يف القرآن الكرميمفهوم الزراعة واملنظالفصل األول: 

 19 ...... املبحث األول: تعريف الزراعة واملنظومة الزراعية يف اللغة واالصطالح ومفهومها يف القرآن الكرمي

 19 ................................. املطلب األول: تعريف الزراعة واملنظومة الزراعية يف اللغة واالصطالح

 21 ...................................... املطلب الثاين: مفهوم الزراعة واملنظومة الزراعية يف القرآن الكرمي

 27 ........................................ املبحث الثاين: الصور اليت جاءت هبا الزراعة يف القرآن الكرمي

 27 ............................ املطلب األول: صور ضرب األمثلة املمدوح منها واملذموم يف القرآن الكرمي

 34 ................................ املطلب الثاين: صور اإلعجاز العلمي املتعلقة ابلزراعة يف القرآن الكرمي

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

ix 
 

 42 ............................... املطلب الثالث: صور األوامر والنواهي املتعلقة ابلزراعة يف القرآن الكرمي

 50 ................ أمهية الزراعة يف حياة اإلنسان واحليوان والكائنات، وحياة األرض وموهتا :الفصل الثاين

 52 ....................... والكائنات احلية األخرى أمهية الزراعة يف حياة اإلنسان واحليواناملبحث األول: 

 52 ........................................................ املطلب األول: أمهية الزراعة يف حياة اإلنسان

 57 ................................. احلية األخرى أمهية الزراعة يف حياة احليوان والكائنات املطلب الثاين:

 60 .................. حياة األرض وموهتا يف القرآن الكرمي ومصادر إحياء األرض وإماتتهااملبحث الثاين: 

 60 ................................................. ا يف القرآن الكرمياملطلب األول: حياة األرض وموهت

 62 ................................................................ املطلب الثاين: مصادر إحياء األرض

 68 ................................................................ مصادر إماتة األرض: املطلب الثالث

 71 .................................... الفصل الثالث: عناصر املنظومة الزراعية املتكاملة يف القرآن الكرمي

 73 ................................. املبحث األول: العناصر الرئيسية يف املنظومة الزراعية يف القرآن الكرمي

 73 ............................................................املطلب األول: الرايح يف املنظومة الزراعية

 79 ......................................................... املطلب الثاين: السحاب يف املنظومة الزراعية

 84 ............................................................. املطلب الثالث: املاء يف املنظومة الزراعية

 91 ........................................................... املطلب الرابع: األرض يف املنظومة الزراعية

 95 .................................. املنظومة الزراعية يف القرآن الكرمي املبحث الثاين: العناصر الفرعية يف

 95 ..........................................................املطلب األول: اإلنسان يف املنظومة الزراعية

 98 ................................... رى يف املنظومة الزراعيةاحليوان والكائنات احلية األخ املطلب الثاين:

 106 ...........الفصل الرابع: أثر املنظومة الزراعية يف القرآن الكرمي على التنمية اإلميانية والنفسية والزراعية

 108 .................. بحث األول: أثر املنظومة الزراعية يف القرآن الكرمي على التنمية اإلميانية والنفسيةامل

 108 .......... املطلب األول: أثر املنظومة الزراعية يف القرآن الكرمي على تنمية اجلانب اإلمياين والعقائدي

 119 ............املطلب الثاين: أثر املنظومة الزراعية يف القرآن الكرمي على تنمية اجلانب النفسي والعقالين

 122 ............................ رمي على التنمية الزراعيةاملبحث الثاين: أثر املنظومة الزراعية يف القرآن الك

 122 ... املطلب األول: أثر عناصر املنظومة الزراعية يف القرآن الكرمي على التنمية الزراعة من الناحية البيئية

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

x 
 

 127 ...................... املطلب الثاين: أثر املنظومة الزراعية على التنمية الزراعية من الناحية االقتصادية

 131 ........ الفصل اخلامس: تعريف مؤسسة االت َِّفاق ومدى فهمها للزراعة ومنظومتها وأثرها على التنمية

 133 ........... املبحث األول: التعريف مبيدان الدراسة وعينتها، واملقابالت الشخصية وأسئلتها وأهدافها

 133 .................................................... املطلب األول: التعريف مبيدان الدراسة وعينتها

 134 .................................................. املقابالت الشخصية وأهدافهااملطلب الثاين: آلية 

 136 ........ تنميةاملبحث الثاين: املفهوم العام لدى مؤسسة االت َِّفاق عن الزراعة ومنظومتها، وأثرها على ال

 136 ......... املطلب األول: املفهوم العام لدى مؤسسة االت َِّفاق عن الزراعة ومنظومتها وأمهيتها وعناصرها

 139 ............................. ؤسسة يف أثر املنظومة الزراعية على التنميةاملطلب الثاين: وجهة نظر امل

 143 .............................. املطلب الثالث: خربات مؤسسة االت َِّفاق يف حتقيق التنمية بشكل عام

 147 ............................................................................................ اخلامتة

 147 ............................................................... أواًل: نتائج الدراسة النظرية وامليدانية

 150 .......................................................................اثنًيا: التوصيات واملقرتحات

 151 .................................................................................. املصادر واملراجع

 155 ........................................................................................ امللحقات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

xi 
 

 ول واألشكال البيانيةدافهارس اجل
 ولدافهرس اجل: أوال  

 22 ........................................ : املواضع اليت ذكرت فيها الزراعة بصورة مباشرة1اجلدول رقم 

 25 ............................................... : املواضع اليت ذكر فيها مشتقات الزراعة2اجلدول رقم 

 34 .................... : املواضع اليت ذكرت فيها صور اإلعجاز العلمي فيما يتعلق ابلزراعة3ول رقم اجلد

 111 ...................... : املواضع القرآنية اليت ذكر فيها األثر على اإلميان بصورة مباشرة4اجلدول رقم 

 111 .................. : املواضع القرآنية اليت ذكر فيها األثر على اإلميان بصورة غري مباشرة5اجلدول رقم 

 
 فهرس األشكال البيانيةاثني ا: 

 49 ................................................ املفهوم العام للمنظومة الزراعية :1م الشكل البياين رق

 59 ...................................................... : أمهية الزراعة بشكل عام2الشكل البياين رقم 

 70 ......................................... األرض وإماتتها: املصادر اهلامة إلحياء 3الشكل البياين رقم 

 104 ................................................ : أهم عناصر املنظومة الزراعية4الشكل البياين رقم 

 105 ....................................... : عناصر املنظومة الزراعية وأهم وظائفها5الشكل البياين رقم 

 130 ............................................. أثر املنظومة الزراعية على التنمية :6الشكل البياين رقم 

 137 ................... االت َِّفاق: مفهوم الزراعة يف القرآن الكرمي لدي أفراد مؤسسة 7الشكل البياين رقم 

 139 .............................................. : أثر اإلميان على زايدة احملصول8الشكل البياين رقم 

 140 .............................. النفسي: أثر املنظومة الزراعية على تنمية اجلانب 9الشكل البياين رقم 

 142 ................................................ : ُسُبُل حتقيق التنمية الزراعية10الشكل البياين رقم 

 144 .................................................... : مصادر املعرفة الزراعية11الشكل البياين رقم 

 
 

 
 
 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

1 
 

 الفصل التمهيدي
 ويشتمل هذا الفصل على:

 املقدمة    
 أمهية البحث

 أسباب اختيار املوضوع
 البحث مشكلة

 أسئلة البحث
 أهداف البحث

 منهج البحث
 حدود البحث

 الدراسات السابقة
 
 
 

  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

2 
 

 قدمةامل
 الكون وما حوى، خلق سبحانهأخرج املرعى، الذي و ، ر فهدىقدي ذي الخلق فسوى، و الذي احلمد هلل 

  له منظومةً  وجعل هنظيم --فاهلل  ،ومتوازن   ومرتابط   م  حُمكَ  الكون بنظام   جعلو احلب والنوى،  وفلق
، فهو سبحانه اخلالق والرازق من خملوقات حتت سيطرته وقدرته وعلمه هذا الكون يف ماكل و  كونية،

، والرايح والسحاب واملاءواألرض خالق السماء انه سبحقدير،  وهو على كل شيء   ،ملميتواملـحيي وا
 .ن حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوالصالة والسالم على سيد مجيع الكائنات،وان و احليو وخالق اإلنسان 

 ،أما بعد
ل العلوم، وطريق اهلدى هو السبيل إىل معرفة كفللناس أمجعني،  الكرمي هدايةً  القرآن --هللا أنزل لقد 

، ضنكا له معيشةً فإن  عنه ومن أعرضال يضل وال يشقى، بع هداه فملعرفة ما يف الكون، فمن ات   والرشاد
الكرمي اآلايت اليت  القرآنون، ومن أهم ما ورد يف سرار ما يف الكُ أه يف آايتو حبر العلوم،  هوالكرمي  القرآنف

 القرآنيف لنا  هللا ، وقد فصلمن خملوقات هللا  منظومتهاراعة و ومنظومتها، فالز  عةالزرا تناولت موضوع
وما ينتج عنها من نبااتت الزراعة  ألمهية نظرًاذلك املنظومة الزراعية، و  الكرمي كل ما خيص هذا الكون مبا فيه

ان ومجيع احليو فعال يف حياة اإلنسان و  ، وما هلا من أثر  كبري، ودور  وكساء   ودواء   وغذاء   وطعام   ومثار  
قوله يف  ا إىل ذلكمشريً  سبحانه، وقد أخرب يف هذا الكونالزراعة ومنظومتها من آايت هللا ف الكائنات،

   مت خم حم جم هل مل خل حل جل  لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  نتٱ: تعاىل

1 ،
شأن عظيم هلا  فالزراعة بطريقة معينة إلنتاج املنتج الزراعي، ومن مث املنظومة الزراعية --هللا قد أعدي ف

، وما فيها ليست جمرد بذر البذور يف األرض، أو غرس الشجرياتا احلقيقة أهنو ، يف هذا الكون وأمهية كبرية
 الكرمي القرآنآايت أكرب من ذلك بكثري، فعند النظر يف  هي، بل الزراعة ك من وسائل متبعة يفإىل ذل
لألمثلة  ضرب  بني اصدها، ما ق، تنوعت صورها، وتعددت مهأخذت جوانب كثرية من آايت هاسنجد

 . هللالتأمل والنظر والتفكر يف خلق اللعمل و  ، ودعوات  ونواه   ، وأوامر  علمي   إعجاز  و 
 من مثمن بدايتها إىل هنايتها، و ها ال بد من أسباب لنجاح فإنه ،مبراحلها املتعددة العملية الزراعيةولكي تتم 

كونية رابنية ذات صلة وثيقة ابملنظومة الزراعية، واليت   اصروعن قد أعد يف هذا الكون أدوات -- فإن هللا
والزرع  ، وإخراج الثمار والنباتيةكمرحلة مبدئ  عملية اإلنباتإمتام يف  هاستخدمي، و يتحكم فيها رب الربية

لإلنسان واحليوان ومجيع الكائنات، سواء للطعام أو غري وأعدها  --بشكل  عام، وكلها سخرها هللا 
 فوائد املباشرة وغري املباشرة.ذلك من ال

ا من مصطلحات موكل ما يتعلق هب ،ومظومتهااملفهوم الكامل للزراعة معرفة  فنحن حباجة إىل هكذاو 
معرفة هذا املفهوم  خالل ، ومناءت هبا الزراعة فيهعلى الصور اليت ج االطالعو  ،الكرمي القرآنيف  وألفاظ

ى حياة احليوان والكائنات احلية األخرى، وكذلك معرفة مدويف أمهية الزراعة يف حياتنا  نعرفنستطيع أن 
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 اوالذي له أمهية خاصة، كما أن هناك عناصرً  ،من عناصر املنظومة الزراعية عنصر فهيأمهية حياة األرض، 
كالرايح والسحاب واملاء، فكل هذه العناصر من أهم العناصر   :الكرمي القرآنأخرى قد أخربن هللا هبا يف 

احليوان والكائنات اليت ال حصر  وكذلك ،أيًضا فيها كما أن اإلنسان له أمهية  ة للمنظومة الزراعية،املكون
ليت تؤدي إىل العوامل ا على عرفتنو  ،الكرمي القرآنآايت ع عليه من خالل لِّ كل هذا نستطيع أن نطي و  هلا،

أن  أيًضانستطيع و العملية الزراعية،  اليت هلا دور يف احملافظة على هذه األدوات، ومن مث وموهتا حياة األرض
فاملنظومة تؤثر على اجلانب اإلمياين والنفسي من  ،بشكل عام التنمية علىاملنظومة الزراعية نعرف أثر 

هذا األثر قد يكون و  من الناحية احلسية، يقتصاداالوكذلك تؤثر على اجلانب البيئي و  ،الناحية املعنوية
 التنمية بكل جوانبها. حتققتا حتقق األثر اإلجيايب ، فإذاوقد يكون سلبيً  إجيابًيا

مبجاالهتا املتعددة، وذلك  يدعمهاجيب على كل إنسان أن يهتم ابلزراعة وأن و  فالزراعة هتم اجلميع، من مثو 
لتكن نظرتنا للزراعة نظرة شاملة، وجيب و تعود ابلنفع على اجلميع،  ألهنا، ي واجملتمعيعلى املستوى الفرد

، وأن لتتحقق التنمية اإلميانية والنفسية على إنبات الزرع --يف قدرة هللا  واأن يتأمل هع وغري علي املزار 
 .يقتصادااللتتحقق التنمية الزراعية بشقيها البيئي و  العمل،يف  واوجيتهد واوجيد وايسع
 

 وأسباب اختيار املوضوع      أمهية البحث
جيب ومنظومتها ية فيما يتعلق مبوضوع الزراعة القرآنملفاهيم من ا كثريًاتكمن أمهية هذا البحث يف أن هناك  

أن توضح بشكل أوسع، ألن الزراعة هلا دور كبري يف حياة اإلنسان واحليوان ومجيع الكائنات، فهي من 
  ، وتعد الزراعة من األنشطة اهلامة اليتمهااملسببات اهلامة حلياة اإلنسان واحليوان على وجه األرض واستمرار 

كالكساء املستخلص من   ،سها اإلنسان؛ ألهنا متده ابلغذاء وعديد من املستلزمات احلياتية األخرىميار 
توفر بعض  أيًضاوألن الزراعة  ،القطن، واملسكن املصنوع من األخشاب وغري ذلك من مواد البناء

ومن هذه نباتية املستلزمات الضرورية يف حياة اإلنسان كالعقاقري الطبية، واليت تستخلص من األعشاب ال
، وهذا من الناحية احلسية فيما ينتج ، ومنها ما يعاد معاجلته ليستخدم أيًضاما يستخدم مباشرةاألعشاب 
 عن الزراعة.

، حيث إن هناك العديد من منها يف الزينة وغريهايستفاد فمن الناحية اجلمالية أما عن أمهية الزراعة و 
أشجار الزينة  بعض ، وهناكغريهارائحة طيبة: كاألزهار و  لهضها ية تسخدم يف الزينة، وبعالنبااتت الزراع

 اليت ال تثمر، ولكن فوائدها تتوقف على الزينة فقط، وهذه األشجار والنبااتت واألزهار تزيد األرض مجااًل 
 مما يبعث يف النفوس الراحة واالطمئنان. 

وذلك يف هذا الكون،  --ان بقدرة اخلالق تذكر اإلنس إهنامن الناحية اإلميانية فأما عن أمهية الزراعة و 
البساتني اجلميلة املنظر ذات األلوان كذلك ، و اتت كبريها وصغريهاالنبا منويشاهد اإلنسان مراحل  عندما
حة، واملواسم اليت تظهر فيها ئختلفة الطعم والراامل، وأنواع الفاكهة لواسعة، والساحات اخلضراء االزاهية
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، وعدم ظهورها يف بعض البلدانيف  هايف أوقات أخرى، وظهور  ال تظهرو ات معينة، يف أوقالزهور والثمار 
ومن اإلعجاز أن هناك بعض النبااتت تزرع يف مكان دون آخر، وذلك ألن كل زرع خيرج  بلدان أخرى،

يقوي  ، وهذا حتماكل هذا يدل على قدرة اخلالق  وقدرته. --يف الوقت واملكان املناسبني إبرادة هللا 
 لناحية اإلميانية ملن نظر وتفكر فيها.ا
ة يمن فرص العمل، حيث إن احملاصيل الرئيس كثريًاتوفر   االناحية االقتصادية فإهن أما عن أمهية الزراعة منو 

حتتاج إىل كثري من اجملهود من بداية الزراعة وأثناء النمو وحىت النضج وحني احلصاد وبعد احلصاد، وذلك يف 
وتدل اإلحصائيات املتوفرة أن نصف القوى العاملة على  »خاصة الدول الزراعية منها، عديد من البلدان، و 

 .2 «ويفوق ذلك عدد العاملني يف الصناعة  ،املستوى العاملي تعمل يف جمال الزراعة
قد مكين اإلنسان يف األرض، وجعل فيها من األسباب اليت تضمن له  --ويتضح لنا من ذلك أن هللا 

 جح مج مثحج هت مت خت حت جت  هب مب نتٱ: والدليل على ذلك ما جاء يف قوله تعاىلاة، العيش واحلي

 تلعيش اإلنسان على هذه األرض، ومنها النبا هذه اآلية إشارة إىل أن هناك أسباابً  ويف ،3 مت  جخ مح
 كالقمح واألرز  ،الثمار واألعشاب واخلضروات والفواكه واحملاصيل األخرى منهنتج ي، لالذي أييت من الزراعة

 والبقوليات واجلذرايت، واليت ال يستغين عنها اإلنسان واحليوان ومجيع الكائنات. 
لو نظرن و سان ال يستطيع العيش بدون غذاء، فزايدة البحث يف موضوع الزراعة أمر هام؛ ألن اإلن من مثو 

قد فمهية الزراعة أل، سنجدها كلها حمصلة أو خالصة من املنتجات الزراعية، و يومًياإىل األطعمة اليت أنكلها 
يف احلديث: عن أنس بن مالك  كما جاءأمهية وأفضلية،   فيهما ألنعلى الزرع والغرس  -ملسو هيلع هللا ىلص-حث النيب 

-- فيأكل منه طري، أو إنسان، َزر ًعاا أو يزرع ما من مسلم يغرس غرسً  : ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا ،
 أو هبيمة، إال كان له به صدقة 

4
ابلزراعة يدل على  -ملسو هيلع هللا ىلص-اهتمام النيب  وهذا احلديث يوضح لنا أن ،

ينتبه إىل ذلك، وال يهتم ابلزراعة وال يشكر هللا  ال الناس بعضومع ذلك فإن أمهيتها من الناحية الغذائية، 
-- على نعمه اليت ال تعد وال حتصى. 

وذلك  ،انيةعن طريق الدراسة امليد تداخله مع الواقع العمليولكي تتحق الفائدة من هذا البحث ال بد من 
 أحد املؤسسات الزراعية، وهي يف املختصونعلى جمموعة من األسئلة جييب عليها  حتتوي استمارة عدادإب

ملعرفة أمهية هذا البحث، ومدى فعالية املنظومة  ،املقابالت الشخصيةمن خالل  وذلك ،االت َِّفاقمؤسسة 
 ،املؤسسة ا خيدم هذا البحث وخيدمهامً   دورًاسيلعب  هذافإن  من مث، و وأتثريها على التنميةالزراعية 
 لكي تعم الفائدة على اجلميع.  اجملتمع، وكذلك

                                                
 .546م، ص1999ه/1420، 2السعودية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، ط، املوسوعة العربية العامليةينظر:  2
 .10سورة األعراف، اآلية: القرآن الكرمي،  3
، عمان، فتح الباري بشرح صحيح البخاريبن حجر العسقالين، بن علي بن حممد بن حممد بن علي  ابن حجر العسقالين، أمحدانظر:  4

 .1213، ص2320م، ح2000ه/1421، 1بيت األفكار الدولية، ط
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مرتبطـة بدراسـة تطبيقيـة  مسـتقلةته بصورة بكتاب ينفرد أحدمل  هأن ،املوضوع هذا وكان من أهم أسباب اختيار
هــذا املوضــوع و  اي،يف جامعــة مــال خصوًصــاو ســيا، آجنــوب شــرق بــالد  ابملنظومــة الزراعيــة يف ميدانيــة متعلقــة
، مــن أجــل الوصــول  إىل حلــول واقعيــة ابجلانــب العملــيالنظــري  اجلانــبمطابقــة حيــث متــت ، عملًيــايســتفاد منــه 

السلبية املرتتبـة  اآلاثربسبب انتشار كثري من كان االختيار أيًضا و  .موافقة ملا توصلنا إليه يف هذه الدراسة نظرايً 
الوقوف  ذلك من أجلكل عام، واملنظومة الزراعية بشكل خاص، و بشالفهم اخلاطئ للمفهوم الزراعي  على

ــاة، و  مــن األســباب أنو  .وحتويلهــا إىل آاثر إجيابيــة اآلاثرعلــى هــذه  مــن مث الزراعــة متداخلــة يف كــل شــؤون احلي
راكـز ميف حاجـة كمـا أن هنـاك   حياول إبراز رؤية مستقبلية أفضل للزراعة يكون فيها النفع للفـرد واجملتمـع. فالبحث

 خصوًصـاملعرفـة األهـداف الرئيسـية للزراعـة و املـزارعني إىل مثـل هـذه الدراسـات؛  حاجـة وكـذلك ،البحـو  الزراعيـة
 وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل. منها يف األحبا  العملية. االستفادةيتم ل ؛الكرمي القرآنمنظومتها يف 
 

 البحث مشكلة
 القرآنقد بني لنا يف  --، فاهلل أصل واضح املعامل يف كتاب هللا  ا، وهلاا وحديثً الزراعة عرفت قدميً 

واملشكلة هنا أن بعض الناس يتعلق ابملنظومة الزراعية وعناصرها اليت هلا دور كبري يف التنمية،  ما الكرمي كل
تعلق أن موضوع الزراعة م الكرمي، وفهم البعض القرآن لنا يف أمهلوا مفهوم الزراعة الذي أوضحه هللا

يف املعامل البحثية،  م الزراعة عبارة عن دراساتابلدراسات العلمية املوجودة يف كليات الزراعة فقط، وأن عل
لوم الشرعية والدراسات الكرمي والع لقرآنيف األراضي الزراعية، وأن الزراعة ليس هلا عالقة ابجتارب و 

 ،للزراعة ومنظومتها أو عدم الفهم ،اخلاطئ املرتتبة على الفهمالسلبية  اآلاثرمما زاد من  اإلسالمية،
البيئي  آلاثر املتعلقة ابجلانبابلنسبة ل وأما ،املتعلقة ابجلانب اإلمياين والنفسي اآلاثر خصوًصاو 

 اآلاثرمن أجل القضاء على  ك بعض البلدان واملؤسسات قد اهتموا هبذا اجلانبهنا فإن ،واالقتصادي
  . اإلمياين والنفسي اجلانب إىل السلبية دون االلتفات

مبا جاءت به التكنولوجيا احلديثة ذات التقنيات  اهتم قدالزراعيني  خاصةً و من الناس  كثريًامن املؤسف أن  و 
األخرى،  حليوان والكائناتإلنسان واالصحة  دون التأكد من املصلحة العامة ايف الزراعة وغريه املتقدمة

أهم فوائدها توفري الوقت حمفوفة ابملخاطر، ومن فإهنا ة ري ا فوائد كثأن التكنولوجيا احلديثة هل على الرغم منو 
السلبية  اآلاثراألخرى، ومن  إلنسان واحليوان والكائناتعلى ا ةسلبي اثرآب أحيانً  ولكنها قد أتيت، هدواجل

 ية،قتصاداأضرار ك  وعلى الدخل الفردي ،أضرار بيئيةكعلى الصحة   تؤثر واليت ،االقتصاديةو  البيئية األضرار
زيد من يآالت زراعية حديثة قد  استخدامستغناء عن العمالة يف زراعة احملاصيل أو مجعها، و الوذلك عند ا

 رفع نسبة البطالة يف اجملتمعات.يالفاقد يف احملصول و 
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 اكثريً  أيًضاا وفوائد ال حتصى لرفاهية البشر، فإن هلا ورغم أن التكنولوجيا قد حققت إجنازً  » وقد قيل أنه:
قد يلجأ و  .5 « فالتكنولوجيا حمفوفة بكثري من املخاطر لتايلمن املخاطر اليت تؤثر على صحة اإلنسان، واب

ا ، واليت تسبب أضرارً أيًضاالسلبية  آلاثرمواد كيماوية بنسب مرتفعة، مما أييت اب ستخدامالبعض املزارعني 
هذه املواد الكيماوية  استخدامف من مثرتبة، و صحية على اإلنسان واحليوان والكائنات احلية املوجودة يف ال

 يؤدي لسرعة نضج احملصول، أو زايدته عن املعدل الطبيعي، ومن هذه املواد الكيماوية املبيدات املضرة
كما ،  احلاضرتؤدي إىل إصابة اإلنسان ابألمراض الكثرية اليت انتشرت يف عصرن يف احلقيقة وهي احلشرية، 

بة وموهتا على املدى البعيد، وهذا نتج عن موت كثري من الكائنات احلية يف إيل قلة خصوبة الرت  تؤدي
على اجلميع  من ابب أوىل، وكان يومًياهذه الكيماوايت إىل األطعمة والفواكه اليت أنكلها  قد تصلو  ،الرتبة

زراعة طبيعية  طالع على املقومات الرئيسية للزراعة، واحلفاظ عليها من أجلالكرمي لال القرآنالرجوع إىل 
 الصحة للبشرية، والسالمة للرتبة الزراعية.  تضمن

هبا  --ية اليت أمرن هللا القرآنلتعاليم الرابنية اب يلتزمواملشكلة الرئيسية هنا أن بعض املزارعني وغريهم ال 
 املزارعختدم ت واضحة وواقعية دالآل افيهوهذه التعاليم ، فيما يتعلق ابملنظومة الزراعية الكرمي القرآنيف 

 خاصة، واجملتمع عامة. 
ة البحث، فمن خالل املقابالت اليت أجراها الباحث مشكلأن الدراسة امليدانية قد أثبتت  جدير ابلذكر

عرفة هذا  للزراعة ومنظومتها، وعلى رغبة ملالقرآينتبني أن أغلب أفراد عينة الدراسة مهتمني ابملفهوم 
ليس لدي معلومات عن وجود الزراعة يف  » :إجابته العينة كانت ومما يؤسف أن أغلب أفراداملفهوم، 

، وهذا لكنه ال يعرفها الكرمي لقرآنأبدى معرفته بوجود آايت الزراعة ابوالبعض اآلخر  ،« الكرمي القرآن
فنحن حباجة إىل  من مثو  أثبت أن اجملتمع حيتاج إىل توعية ابملفهوم الزراعي من خالل هذه الدراسة وغريها.

ن الكرمي ملعرفة ما هو صاحل لتنمية الفرد واجملتمع فيما يتعلق ابملنظومة الزراعية وغريها. ومن آرجوع للقر ال
 ؛ومنظومتها يف آايت الزراعة خصوًصاو  ،الكرمي القرآندقق النظر يف يأن  الباحث يده الدراسة ير خالل هذ

وة التنموية يف اجملتمع من جوانبها لفجسد الللمشكلة الرئيسية اليت حنن بصددها،  وذلك إلجياد حل شاف  
 األربعة سالفة الذكر.

 
 
 
 
 

                                                
، 1، الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب، طكنولوجيا احلديثة والتنمية الزراعية يف الوطن العريبالتحممد السيد عبدالسالم،  5

 .111م، ص1982ه/1402
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 البحث أسئلة
 الكرمي؟ القرآناملنظومة الزراعية يف و  ما مفهوم الزراعة .1
 األخرى؟ احلية أمهية الزراعة يف حياة اإلنسان واحليوان والكائنات ما .2
 الكرمي؟ القرآنعناصر املنظومة الزراعية املتكاملة يف أهم ما  .3
 على التنمية؟الكرمي  القرآنيف املنظومة الزراعية  عناصر آاثر ما .4
أثر ما و  ؟الكرمي القرآناملنظومة الزراعية يف  ملعايريوما مدى تطبيقها  ؟إبندونيسيا االت َِّفاقمؤسسة  ما .5

 ؟ معايري حتقيق التنمية لديهاما و  ؟طبيعة عملها وما ؟ذلك على التنمية
 

 أهداف البحث
  للزراعة ومنظومتهاالقرآينىل إجياد إجابة لألسئلة املطروحة، وذلك ابلتعمق يف املفهوم يهدف هذا البحث إ

 مدى حتقق ذلك يفالتعرف على ي، و قتصاداالوأثرمها على التنمية من اجلانب اإلمياين والنفسي والبيئي و 
 ، كما يلي:االت َِّفاقمؤسسة 

 .الكرمي القرآن يففهوم الزراعة واملنظومة الزراعية مب التعريف .1
 األخرى. احلية أمهية الزراعة يف حياة اإلنسان واحليوان والكائنات ومناقشة توضيح .2
 الكرمي. القرآنعناصر املنظومة الزراعية املتكاملة يف أهم  بيان ومناقشة .3
 الكرمي على التنمية. القرآنأثر املنظومة الزراعية يف وحتليل  إبراز .4
 القرآناملنظومة الزراعية يف  ملعايريتطبيقها التحقق من مدى و  ،إبندونيسيا االت َِّفاقؤسسة مب التعريف .5

 .معايري حتقيق التنمية لديهاطبيعة عملها و  وكذلك التعرف على ،أثر ذلك على التنميةمعرفة ، و الكرمي
 

 منهج البحث
 ة:التالياملناهج البحثية  استخداملكي تتحقق أهدافه تقتضي طبيعة البحث 

، يف القرآن الكرمي ملنظومة الزراعيةاباملتعلقة  اآلايتوذلك جبمع واستقراء  :صفيالو  ستقرائيالاملنهج ا .1
ختدم  الكرمي القرآنإىل منظومة زراعية واضحة يف  الوصولهبدف  مع بينها وبني الدراسات العلمية،واجل

 .األربعةمن أجل حتقيق التنمية الشاملة جبوانبها  ،الواقع العملي
 القرآنيف  ة الزراعيةعرض وبيان تفصيالت املادة العلمية املختصة ابملنظوموذلك ل :التحليلي املنهج .2

لكي تتضح الصورة أكثر سيتم عرض بعض املعلومات املتحصل عليها و  ،ومن مث حتليلها ومناقشتها ،الكرمي
 .ند احلاجة لذلك، ويف مواضعهانسبية عأو على شكل أعمدة ودوائر  ،على شكل رسومات بيانية

 إلجراء ،حتتوي على جمموعة من األسئلة رةستماايعتمد هذا املنهج على جتهيز و طبيقي: املنهج الت .3
بغرض مجع  ،أسئلة االستمارةلإلجابة على ، االت َِّفاقيف مؤسسة  املختصني مع املقابالت الشخصية

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

8 
 

 القرآنيف ملعايري املنظومة الزراعية  املؤسسةدف التحقق من مدى تطبيق هب، علومات املتعلقة ابملوضوعامل
ملعرفة الوسائل املتبعة لدى املؤسسة كذلك أثر ذلك على التنمية بشكل عام، و التعرف على الكرمي، و 

 لتحقيق التنمية بشكل عام.
 

 حدود البحث
التنمية فيما يتعلق مبوضوع املنظومة الزراعية فقط، ويركز الباحث على  وانبجبعض البحث يسعى لتحديد 

 .تطبيقيةكدراسة   االت َِّفاقمؤسسة 
فصـــل  ، وســـيخرج هـــذا البحـــث يفاملنظومـــة الزراعيـــة، وأمهيتهـــا، وأثرهـــا علـــى التنميـــة احلدددد املوضدددوعي: .1

 مخسة فصول وخامتة.و  متهيدي
 .مبحافظة ابندونج جبمهورية إندونيسيا االت َِّفاقمؤسسة احلد املكاين:  .2
 .االت َِّفاقمؤسسة  املختصني يفعينة من  احلد البشري: .3
ســيتم تطبيــق إىل وقــت إجــراء الدراســة، و إنشــاء املؤسســة مــن لنســبة للدراســة التطبيقــة اب احلددد الزمدداين: .4

ــة ل يف الفــرتة مــا  ،م2018-2017 :يف الفصــل الدراســي األول مــن العــام الدراســي لبحــثالدراســة امليداني
 م.30/10/2017 –م 1/10/2017 :بني

 
 الدراسات السابقة

ألحبا  املعملية ما يتعلق اب قد تطرق إىله ن أغلب من تناوللكو ول بعض الباحثني موضوع الزراعة، لقد تنا
وما يتعلق هبا  الكرمي القرآنيف  الزراعةتناولت موضوع  الكتب واألحبا  واملقاالت ، وهناك بعضيف الزراعة

وكان هذا بعض ما عثر عليه الباحث  ،الكرمي القرآنيف  جوانب من املوضوعها تناول بعضو بصفة عامة، 
ابملوضوع ألكثر صلة اب اا، ابتداءً تباعً سيتم ذكرها اليت بشكل عام، و  فيما يتعلق ابلزراعةمن دراسات 

 :يتأي ، وذلك فيمابه ا ابألقل صلةوانتهاءً 
 
لعمر ،  عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز: دراسة تطبيقية يفالكرمي القرآنالزراعة يف  :حبث بعنوان .1

 .6حممد األشرت نصر
يف بداية حبثه إىل أمهية الزراعة وضرورهتا يف  قوضوع الزراعة، فقد تطر مب متعلقةدة تناول الباحث جوانب ع

إىل  االنتباهنسان بشقيها النبايت واحليواين، وذكر أن القضية األساسية هلذا البحث: هي لفت إلحياة ا
هلا من أمهية يف حياة  يف كتابه العزيز للزراعة بشقيها النبايت واحليواين، وما --ها هللا أوالاألمهية اليت 

                                                
، ماليزاي، الزراعة يف القرآن الكرمي: دراسة تطبيقية يف عهد الخليفة عمر بن عبد العزيزعمر حممد األشرت نصر، رسالة ماجستري بعنوان:  6

 .2011ه/1432، 1ة الدراسات اإلسالمية/جامعة مالاي، طأكادميي
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هتمام األمة اإلسالمية وتركيزها على احملاصيل واألشجار املفيدة حلياة اإلنسان وإكثارها ااإلنسان، ومدى 
هتمام اليف األماكن اليت وصل إليها الفتح اإلسالمي عند وجود الظرف املناسب لنموها، وكذلك ا

وقد ذكر الباحث أنه بذلك  احلالية، ابلدراسةما  شيًئا هذا اجلانب يتعلقو  ابحليوانت وسيلة احلرب والنقل،
ستقالل من الأنه ملن املستحيل أن ينعم ابحلرية والسيادة واألمن وا قال:الذايت، وقد  االكتفاءنستطيع حتقيق 

األمثل للنهوض أن النهوض ابلزراعة هو احلل  على ال ميلك أهم مقومات حياته وهو الغذاء، وأكد الباحث
، وأخذ الكرمي القرآنوذكر بعض األمثلة من  ،إىل العالقة بني الزراعة والبيئة مث تطرق ،اإلسالمي ابجملتمع
 . اترخيي   خالفة سيدن عمر بن عبدالعزيز كجانب   و:على ذلك وها تطبيقيً  مثااًل 

فيما يتعلق عام و  بشكل واالقتصادية من الناحية الغذائيةوقد ظهر ىل أن الباحث قد تعمق يف أمهية الزراعة 
فيما يتعلق  متعددةوانب ج هافيالدراسة احلالية سأفصل ، وأما بشكل خاص النبايت واحليواين ابإلنتاج
ألن  ؛وأثرها على التنمية، الكرمي القرآنيف  عناصرهاو املفهوم الكامل للمنظومة الزراعية  خصوًصا، و ابلزراعة

الزراعة وستوضح الدراسة احلالية أيضا أن زراعة، للهذا اجلانب حيتاج إىل تعمق حىت تتضح الصورة الكاملة 
 ةامللحوظ النتائجوذلك بسبب  ية فكرية عقائدية،اقتصاد، ولكنها هنضة يةاقتصادو غذائية ليست جمرد هنضة 

على أمهية إحياء األرض  تؤكدسمن أثر الزراعة على اإلميان واحلالة النفسية، كما أن الدراسة احلالية 
 الدراسة احلالية وكذلك تبني، الزراعية بشقيها البيئي واالقتصادي من أثر على التنميةوما له  ،ابلزراعة

 .الكرمي القرآنالتعاليم الرابنية فيما يتعلق ابلزراعة يف 
 
، لخلف بن سليمان بن صاحل بن خضر زراعية يف ضوء الشريعة اإلسالميةالتنمية ال :حبث بعنوان .2

 .7النمري
لدان جاهدة ، وتسعى هذه البُ ايً اقتصادلدان النامية إلسالمية تصنف ضمن البُ لدان اذكر الباحث أن البُ 

وتلجأ لسد هذا  ،، كما تعاين من نقص يف إنتاج الغذاءاالقتصاديةوراغبة يف تنمية واستغالل مواردها 
لنامية مبا يف سترياد من البلدان الغربية والشرقية، مما أدى إىل زايدة مديونية هذه البلدان االعن طريق ا العجز

سترياد والتبعية يف كثري من جماالت الوذلك بسبب ا ،ذلك البلدان اإلسالمية عدا البلدان املنتجة للنفط
 هبا. ةُ قَ بـي الوضعية املطَ  االقتصاديةاحلياة واألنظمة 

وذلك من خالل دراسة  ،يقتصاداالوهو اجلانب  ،تناول الباحث أحد اجلوانب اهلامة يف موضوع الزراعة
مث تطرق إىل  عن طريق التنمية الزراعية، قتصاداالمي نَ هتا، وكيف نُـ التنمية الزراعية من واقع أهدافها ومقوما

وقد أكد الباحث أن  ،يف ضوء الشريعة اإلسالمية هانية حتقيق أهدافإىل إمكاو ، هااملنهج اإلسالمي في

                                                
، السعودية/جامعة أم التنمية الزراعية يف ضوء الشريعة اإلسالميةخلف بن سليمان بن صاحل بن خضر النمري، رسالة دكتوراه بعنوان:  7

 م.1995ه/1416، 1القرى، معهد البحو  العلمية وإحياء الرتا  اإلسالمي، ط
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مبا يتفق وأحكام  االقتصاديةواردها اخلالص من هذه املشاكل يكمن يف قيام البلدان اإلسالمية بتنمية م
 اإلسالم.

هذا اجلانب يتعلق و  ،االقتصاديةابلتنمية الزراعية من الناحية  ا فيما يتعلقري من مث فإن الباحث قد تعمق كثو 
، أيًضا فتتعلق ابجلانب اإلمياين والنفسي والبيئي واالقتصاديوأما الدراسة احلالية  ،احلالية ابلدراسةما  شيًئا

وأثرها على  وأمهيتها ،الكرمي القرآناملفهوم الكامل للمنظومة الزراعية يف  يف التعمق يف هذه الدراسةول أحاو 
  ،الكرمي القرآنيف  ومنظومتها التعاليم الرابنية فيما يتعلق ابلزراعة التأكيد على وكذلك التنمية بشكل عام،

ة، بيئية ونفسية و إميانيتنمية ، ولكنها يةاقتصاد الزراعة ليست جمرد تنميةكما تؤكد الدراسة احلالية على أن 
  االستغناء عن التنمية االقتصادية.أبي حال من األحوال نه ال ميكن مع العلم أب

 
، جلواهر حممد سرور سعد والسنة النبوية املطهرة الكرمي القرآنالنبات يف ضوء  :رسالة بعنوان .3

 .8ابسلوم
لنبات، وعوامل اإلنبات، وفوائد النبات، مث تطرقت إىل أساليب تناولت الباحثة يف بداية حبثها حقيقة ا

، مث يف القرآن وذكر أحاديث النبات عرض آايت النبات، وذلك بواألحاديث النبوية الشريفة الكرمي القرآن
، وختمت البحث ابحلقوق املتعلقة حاديث النبات على وجود هللا أالت آايت و انتقلت إىل دآل

واحلديث النبوي  الكرمي القرآنيف  يف كل ما يتعلق ابلنبات الباحثة بشكل كبري وقد تعمقت ابلنبات،
 الشريف.

املشاهبة بني النبات ومجيع األحياء من حيث العوامل الضرورية حلياة  الدراسةنقشت الباحثة يف هذه  كما
وعالقة النبات  التشابه يف التكوين اجلسمي بني النبات واإلنسان،كذلك النبات واألحياء األخرى، و 

وهذا اجلانب متعلق بعض الشيء  بتكوين جسم اإلنسان، وأن النبات يعطي صورة التآلف واحملبة لإلنسان،
النظرايت العلمية، وأوصت الباحثة أبن يدريس  قرر كثري من الكرمي القرآنوأكدت الباحثة أن  هبذه الدراسة،

حلدائق هتمام إبنشاء الغاابت واالبد من ا نة، وأنه الوالس لقرآنل وفًقاالنبات كمادة أساسية يف املدارس 
 .ومن مث فإن الباحثة قد تعمقت بشكل كبري فيما يتعلق ابلنبات، والنبااتت املهمة لإلنسان

ما فيخاصة  ة، وبعض جوانب النباتالزراعة كموضوع بصفة عام سيتناول الباحثهذه الدراسة وأما يف 
على اإلميان واحلالة النفسية، وكذلك على البيئة واحلالة  -ختلفة يف مراحله امل -يتعلق أبثر النبات 

ا وأثرمه الكرمي القرآنللزراعة واملنظومة الزراعية يف  العاماملفهوم احلالية  كما ستتناول الدراسةاالقتصادية،  
وخاصة احملافظة  املتعلقة ابلزراعة،التعاليم الرابنية كما أكدت الدراسة احلالية على  ،بشكل عام على التنمية

                                                
، السعودية، جامعة أم النبات يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرةر سعد ابسلوم، رسالة دكتوراه بعنوان: جواهر حممد سرو  8

 م.1987ه/1407، 1كلية الشريعة والدراسات الشرعية قسم الدراسات الشرعية، ط  -القرى
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وعدم اإلفساد يف األرض وتدمري النبااتت ابستخدام املبيدات واملواد  ،على النبااتت ورعايتها بشكل جيد
 الكيماوية، وغري ذلك من األشياء اليت اختصت هبا الدراسة احلالية.

  
  .9لقطب عامر فرغلي، والسيد حممد زيدان ،عامل النبات :كتاب بعنوان .4

النبات، واليت وردت يف  خصوًصايف هذا الكتاب بعض احلقائق العلمية املتعلقة ابلزراعة و تناول الباحثان 
األول موضوع اختالط املاء ابألرض  كاتبقضااي اإلعجاز العلمي، فتناول ال، وهي قضية من الكرمي القرآن

تغري حالة الرتبة على  لتايلاهلامدة، وبدأ بشرح عملية نزول املاء على الرتبة واختالطه ابألرض اهلامدة، واب
 جغ  مع جع مظ حط مض خض نتٱ :يف قوله تعاىل الكرمي القرآنا هذه احلقيقة يف ثالثة مراحل، مؤكدً 

هذه الظاهرة اإلعجازية يف تطور الرتبة  الكاتبأكد  ومن مث ،10 مت  جك مق حق مف خف حف جف مغ
صوبة الرتبة وحياهتا، وهذا أن املاء يؤدي إىل زايدة خ واضًحا بعد نزول املاء عليها، والذي يعطينا دلياًل 

 .الكرمي القرآنالبحث يثبت لنا حقيقة حياة األرض وموهتا من خالل 
ا وجودها يف ، مؤكدً علمًياوأما الباحث الثاين فقد تناول مراحل اإلنبات وتطور النبات، وأثبت هذه احلقيقة 

 ىه مه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل نتٱ :يف قوله تعاىل الكرمي القرآن

 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي

 مت  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب
شرح ومن مث فقد  ،11

فيما  --الكونية لقدرة اخلالق  إلثبات احلقيقة، اآليةهذه الباحث تفصيالت املادة املتعلقة ابلنبات يف 
زية. وهذا الكتاب سيكون ات هذه الظاهرة اإلعجامؤكدا هذه احلقيقة ابلتجارب العملية إلثب ،خيص النبات

 .علق بظاهرة اإلنباتتفيما ي يف هذا البحث مراجعيمن 
 وأهنا ركزت ،ويتضح من خالل التوضيح السابق أن الدراسة تناولت آايت معينة وحمدودة من القرآن الكرمي

تناولت أكثر من تسعني موضًعا هنا فإ، وأما الدراسة احلالية على اإلميان على قضية اإلعجاز العلمي املؤثر
بشكل ومنظومتها  على إبراز مفهوم الزراعة أيضا تركزملتعلقة ابلزراعة ومنظومتها، و ا القرآنية من اآلايت

حلالة النفسية والبيئية اجلوانب املتعلقة اب جوانب عدة منها يف التأكيد على مدى أتثريمهاو  ،أوسع
ابلزراعة قضية عامة متعلقة  الباحث ناقشيس يف هذه الدراسةلذلك و ، ىناإلميا مبا فيهم اجلانبواالقتصادية 
 .بشكل عام التنميةعلى  واليت تؤثرالكرمي،  القرآنيف  ومنظومتها

 

                                                
، 4ر،كلية الزراعة جامعة أسيوط، طمص -، أسيوطعامل النبات -اإلعجاز العلمي قطب عامر فرغلي، سيد حممد زيدان، 9

 م.2006ه/1427
 .5سورة احلج، اآلية: القرآن الكرمي،  10
 .29سورة الفتح، اآلية: القرآن الكرمي،  11
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 ،ومغزى داللتها العلمية الكرمي القرآناإلشارات الكونية يف   ، الكرمي القرآنمن أسرار  :مقال بعنوان .5
 .12لزغلول النجار
 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نتٱٱ :املقال قوله تعاىلذا يف هتناول الكاتب 

بتفصيل هذه  الباحث مقا ، حيث13 مت  مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ
ح اإلعجاز العلمي يف اختالف خواص الرتبة مع اختالف ما ينبت منها، رغم أهنا تسقى مباء ا يضإو  اآلية

شارات الكونية، واليت هي مبثابة إشارات إلكثري من اواحد، مث أوضح الكاتب أن سورة الرعد حتتوي على  
يل فيما يتعلق  مرجًعاإيل عدد غري قليل من حقائق الكون وآفاقه وظواهره. وهذا املقال سوف يكون 

  ابإلعجاز العلمي يف جزئية خواص الرتبة.
قضية اإلميان  على وركزت -- أن الدراسة تناولت آية واحدة من كتاب هللاالسابق ويتضح من التوضيح 

ربطها الكاتب بقضية اإلعجاز، وأما الدراسة احلالية فإهنا تتعلق بقضية اإلميان وكذلك احلالة النفسية اليت 
 على ارة عن ربط أتثريي تنموي، حبيث أهنا ركزتوالبيئية واالقتصادية، والربط يف الدراسة احلالية هو عب

ان وغريه من اجلوانب سالفة الذكر، والذي توضحه الدراسة من يف التأثري على اإلمي أمهية الزراعة ومنظومتها
موضوع املنظومة الزراعية بشكل  الباحث يناقشسخالل تناول املفهوم العام للزراعة ومنظومتها، ولذلك 

 .أيًضا ، وأثرها على التنميةعام
 

 .14مشكلة الغذاء وعالجها )دراسة قرآنية(، للينا زايد أمحد الدبك :رسالة بعنوان .6
أن مشكلة الغذاء ذات خماطر  ذكرتكلة الغذاء وتقدير األرزاق، و يف الفصل األول مشقد تناولت الباحثة 

قراره، وذكرت أن الرزق بيد هللا، ويف الفصل تعلى العقيدة واألخالق والصحة والفكر وعلى أمن اجملتمع واس
 القرآينالغذائية، مث انتقلت إىل العالج   لألسباب العقدية للمشكلةالقرآينإىل العالج الباحثة الثاين انتقلت 

 .كر مناذج قرآنية يف مشكلة الغذاءوالسلوكية للمشكلة الغذائية، مث تطرقت إىل ذ  االقتصاديةلألسباب 
كمرجع هلا، وذكرت أن   الكرمي القرآنموضوع الغذاء بصورة عامة، متخذة  يف تعمقت فالباحثة قد من مثو 

فإنه للخروج  لتايل، وابتعاىل أن الغذاء من رزق هللاسم من الطعام والشراب، و ء اجلالغذاء هو ما يكون به منا
 وقد ذكرت الباحثة أن هللانضباط هبديها، الوا --ن اخلضوع لشريعة هللا من هذه املشكلة، ال بد م

فهذه  من مثو  ،شكلة الغذاء فيها العربة والعظةجمموعة من النماذج ذات الصلة مبالكرمي  القرآنيف عرض لنا 
 .يل يف بعض اجلوانب املتعلقة ابلغذاء مرجًعاالرسالة ستكون 

                                                
، مصر، جملة قضااي وآراء، تها العلميةغزى داللمأسرار القرآن اإلشارات الكونية يف القرآن الكرمي و من زغلول النجار، مقال بعنوان:  12

 م.2002ه/1423، 126العدد: 
 .4سورة الرعد، اآلية: القرآن الكرمي،  13
قسم أصول الدين  -فلسطني، جامعة النجاح الوطنية -نبلس ،مشكلة الغذاء وعالجهالينا زايد أمحد الدبك، رسالة ماجستري بعنوان:  14

 م.2009ه/1430، 1بكلية الدراسات العليا، ط
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كز الباحث على التنمية نتج الغذاء وهو الزراعة ومنظومتها، وسري الدراسة احلالية سيناقش الباحث ما يُ   وأما
ة هو واليت يتحصل منها على الغذاء، ومما اختصت به الدراسة احلالي الزراعية بشقيها البيئي واالقتصادي

موضوع املنظومة الزراعية  يناقشألنه  ؛أعمي  ةاجلانب اإلمياىن والنفسيي، ومن مث فموضوع الدراسة احلالي
 .جبوانبها األربعة سالفة الذكر ، وأثرها على التنميةبشكل عام

 
 .15حلمد هللا اسكندري، وعبدالزهرى جاليل ،الكرمي القرآنالزراعة الطبيعية يف  :مقال بعنوان .7

، وذكرا أن الكرمي القرآنلباحثان يف هذا البحث ما يتعلق ابحملالصيل الغذائية الناجتة من الزراعة يف تناول ا
 حيث ذكرت الكرمي القرآناحملاصيل الغذائية اليت يتخذها اإلنسان كغذاء قد أخذت اجلانب األكرب يف 

تناول الباحثان بعض احملاصيل اليت ألمهيتها يف حياة اإلنسان، و صيل املتعلقة ابلزينة، وذلك أكثر من احملال
. وغري ذلك ، والتمرمثاًل واليت هلا فوائد عديدة يف حياة اإلنسان: كزيت الزيتون  ،الكرمي القرآنوردت يف 

إال ألمهيته وفوائده الكثرية حلياة اإلنسان، وهذا البحث سيفيد يف  الكرمي القرآنكر شيء يف وأكدا أنه ما ُذ 
يف  اهتماًما --ها هللا أوالقد أهم ما ينتج من الزراعة، و  ا هو، وهذالكرمي نالقرآموضوع الثمرات يف 

 .لفوائدها الكثرية نظرًا الكرمي القرآن
كذلك ، و وكيف يؤثران على التنمية بشكل عام، اقش الباحث الزراعة ومنظومتهاأما الدراسة احلالية سين

ال تقتصر على من مث فإن الدراسة احلالية ، و الزراعية ابملنظومةالدراسة احلالية تناقش قضااي كونية متعلقة ف
مع تعريف  موضوع املنظومة الزراعية بشكل عام تناقش ولكنها الغذاء أو بعض الثمار املذكورة يف القرآن،

من اجلانب اإلمياين والنفسي، وكذلك البيئي  وأثرها على التنمية ،العناصر املتعلقة ابملنظومة الزراعية
 .واالقتصادي

 
 .16التكنولوجيا احلديثة والتنمية الزراعية ابلوطن العريب، حملمد السيد عبدالسالم :كتاب بعنوان .8

أهنا يف خطر، نتيجة الفجوة بني معدالت الطلب على ذكر قضية الغذاء و يف هذا الكتاب ذكر الكاتب 
فقد ركز  من مثريب، و النامية، وخاصة الوطن الع الغذاء ومعدالت إنتاجه، وهذه األزمة تعاين منها الدول

للحديث  لرقي ابجملتمعات، مث انتقلة، وأن هذا أمل ليالكاتب يف بداية الكتاب على ضرورة التنمية الزراع
يف احلديث عن املوارد الطبيعية الكاتب ا ابملخاطر، مث بدأ ا حمفوفً جنازً إعن التكنولوجيا احلديثة، وأهنا تعترب 

ابحلديث عن بعض املنتجات الزراعية، وحاول الكاتب الربط بني التنمية  دم اجملال الزراعي، واختتماليت خت

                                                
، إيران، جامعة طهران، الزراعة يف القرآن الكرميابللغة اإلجنليزية بعنوان:  محد هللا اسكندري، عبدالزهري جالل، مقال 15

 م.2013ه/1434
، الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون التكنولوجيا احلديثة والتنمية الزراعية يف الوطن العريب حممد السيد عبدالسالم، كتاب بعنوان:  16

 م.1982ه/1402، 1واألدب، ط
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مع العلم أبن هذا الكتاب يتعلق بعلوم ، يثة وإنتاج الغذاء وخامات الكساءالزراعية والتكنولوجيا احلد
 م من ذلكواحلديث النبوي، وعلى الرغ الكرمي القرآنعن  شيًئا فيه التكنولوجيا احلديثة ومل يذكر الكاتب

التكنولوجيا  استخداموكيفية  ،أحد مراجعي فيما يتعلق ابجلانب العلمي والزراعي فإن هذا الكتاب سيكون
  منها دون ضرر. االستفادةوكيفية  ،احلديثة

دراسته، وأما  يف مل يذكر القرآن الكرمي الكاتبأن السابقة اتضح للباحث من خالل تصفح الدراسة 
يف القرآن  اية بدرجة كبرية، حيث إهنا اشتملت على أكثر من تسعني موضعً الدراسة احلالية فهي دراسة قرآن

دراسة تناولت موضوع التكنولوجيا وأثرها على التنمبة الزراعية بشكل الو تعلقت ابلزراعة ومنظومتها،  الكرمي
ية من خالل وأثرها على التنمية الزراعموضوع املنظومة الزراعية الباحث يناقش ساحلالية الدراسة عام، وأما 

القرآن الكرمي، إضافة إىل أتثريها على اجلانب اإلمياين والنفسي وهذه اجلوانب مل يتطرق إليها الكاتب يف 
 .دراسته

 
 .17 ء، حملمد علي الفرامشكلة إنتاج الغذاء يف الوطن العريب :كتاب بعنوان .9

يسبق لوطننا العريب أن تعرض  مشكلة الغذاء يف الوطن العريب، وقال أنه مل يف هذا الكتابتناول الكاتب 
العامل يواجه خطر اجملاعة، يف الفصل األول أن  الكاتبلتحدايت صعبة وشرسة كاليت يواجهها، وقد ذكر 

طرق الكاتب يف الفصل الثاين كل اليت يعاين منها عاملنا، مث تأن مشكة الغذاء هي من أخطر املشا  وأخرب
 ا بعض املالمح اجلغرافية اهلامة للوطن العريب.ن العريب، موضحً إىل مقومات اخلطر الزراعي وضوابطه يف الوط

مث واصل يف الفصل  ،اء يف الوطن العريب، ومدى كفايتهمث انتقل الكاتب يف الفصل الثالث إىل إنتاج الغذ
ة قدمية الرابع من الكتاب إبلقاء نظرة اترخيية على الزراعة، وأثبت ابلبينة والدليل أن الزراعة يف البالد العربي

دها التاريخ، وأكد أن الشرق األوسط أقدم اجلهات اليت فعليها قامت احلضارات واملدنيات اليت خل   جًدا،
فيها حرفة الزراعة، ويف الفصل اخلامس من الكتاب تطرق الكاتب إىل أن إنتاج الغذاء ضرورة  تظهر 

الوطن العريب حتظى أبمهية خاصة  واختتم الباحث بقوله أن مشكلة الغذاء يفية لتحقيق التنمية، اقتصاد
 رتباطها الوثيق حبياة هذه األمة وأمنها واستقرارها.ال

عن  شيًئامل يذكر الباحث  ومن مث ،أن موضوع هذا الكتاب يتعلق مبشكلة إنتاج الغذاء وقد اتضح للباحث
 احلالية الدراسةوأما  الية،ومبا أن الغذاء من منتجات العملية الزراعية فهو جزء من الدراسة احل، الكرمي القرآن
ومدى أتثريمها على التنمية من  ،من خالل القرآن الكرمي موضوع الزراعة ومنظومتها ناقش فإهنا تإمجااًل 

، وكذلك من اجلانب البيئي وهذه اجلوانب مل يتطرق إليها الباحث يف دراسته اجلانب اإلمياين والنفسي
 .واالقتصادي

                                                
، 1، الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب، طمشكلة إنتاج الغذاء يف الوطن العريبراء، كتاب بعنوان: حممد على الف 17

 م.1979ه/1399
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لشاهينة حممد عناية هللا ، مةاملكر  مكة مبنطقة نعمان ديوا حبوض الزراعة :حبث بعنوان .10
 .18البلوشي

من أجل التأكد من مدى صالحية  ، وذلكمن مكة القريبةقامت الباحثة بدراسة عملية لوادي من الوداين 
واليت هي صاحلة  ،هذا الوادي للزراعة، وأن هناك العديد من األراضي املنتشرة يف اململكة العربية السعودية

لزراعة رغم عدم استغالهلا، مما يؤدي إىل ضعف التنمية، وهذا دليل واضح أن هناك العديد من األراضي ل
 .ابلشكل الصحيح أيًضايف الوطن العريب صاحلة للزراعة، ومل تستغل  خصوًصاالزراعية حول العامل و 

تصفح الدراسة أن  رغم أن ما تناولته الباحثة جزء من الدراسة احلالية، فقد اتضح للباحث من خالل
الباحثة مل تذكر شيئا عن القرآن الكرمي، وهذا فرق جوهري بني دراستها والدراسة احلالية، وعلى الرغم من 
ذلك فإن الدراسة احلالية تناولت موضوع الزراعة ومنظومتها من خالل القرآن الكرمي، وأثرمها على التنمية 

 .زراعيةعلى التنمية بشكل أمشل وليس جمرد تنمية األرض المن جوانب عدة، ومن مث فالدراسة احلالية تركز 
 

 السابقة خالصة الدراسات
من جوانب  جانًبايف دراسته أن كل ابحث قد اختذ  يرى الباحث على الدراسات السابقة االطالعوبعد 

لنبات اب تعلقيما  التقدم ابجملتمعات اإلسالمية، أووالرقي و  ،لتنمية الزراعيةاب يتعلقما  الزراعة، وخاصةً 
يف  قظواهر اإلعجاز العلمي دون التعم بعض ذكر علىوا ركز  الباحثنيفأغلب  ومن مث بصفة خاصة،
 ابلنسبة وأما االقتصادية، أو ،الشرعيةالناحية  مثل جوانب معينة من الزراعة على واواقتصر ، موضوع الزراعة

ا التطوير أو التنمية الزراعية من خالل إجراء ألحبا  العلمية فهي األكثر فيما يتعلق ابلزراعة، ولكن هدفهل
ير ما هو موجود، ومما ال شك فيه فلكل من هؤالء جانب قد كتشاف اجلديد، أو تطو ال التجارب املختلفة 

 ل فيه ما يكفيه ومبا ينفع الفرد واجملتمع.فصي 
 يف البحث أحتاجه اجلانب الذي يل يف مرجًعاسيكون  الحًقافكل هذه األحبا  وما سأعثر عليه  لذلك
قدموه يف أحباثهم، واختياري ملا  استكمالسأقدمه يف هذا البحث ما هو إال  كل ماإن  يف احلقيقة فو  .احلايل

هلذا املوضوع كان بغرض عرض املوضوع بصورة تواكب األحدا  اليت متر هبا األمة اإلسالمية يف هذه 
هو  هذا البحثفإن  من مثو البحث يف هذا اجملال،  لقلة نظرًااألايم، ومبا خيدمها يف املستقبل القريب، و 

جل الرقي ابجملتمع اإلسالمي من أ، ومنظومتها لعلمي فيما يتعلق ابلزراعةحماولة للجمع بني اجلانب الديين وا
 ،إميانية ونفسية وكذلك بيئيةكون تنمية ية فحسب، بل تاقتصادال تكون الزراعة جمرد تنمية زراعية لكي 

من  ومنظومتهاكامل للزراعة ملعرفة املفهوم ال الكرمي القرآنإلقاء نظرة دقيقة يف  خاللمن  ذلكيتحقق و 
بني تكامل التناسق و مدى ال ملعرفة -- كم ِّل بعضها البعض، مث النظر إىل ملكوت هللاجوانب عدة يُ 

                                                
  -السعودية، جامعة أم القرى: الزراعة حبوض وادي نعمان مبنطقة مكة املكرمة، شاهينة حممد عناية هللا البلوشي، رسالة ماجستري بعنوان 18

 م.2006ه/1427، 1قسم اجلغرافيا، ط -الجتماعيةكلية العلوم ا
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ان ومجيع خلدمة اإلنسان واحليو  --كلها قد خلقها هللا ف، بعضها البعض اليت يكملاألدوات الكونية 
فكل هذا من شأنه  من مثالتنمية، و  يفالكائنات، وملعرفة أن الكون يسري بنظام حمكم، وأن هذا له أثر كبري 

ية العلمية املتكاملة والواقعية، القرآنالعلمية البحتة، إىل النظرة  الناحيةإىل الزراعة من  اجملتمع أن يغري نظرة
وهللا املوفق واهلادي إىل سواء  ،عة من خالل هذا البحثبعد الفهم الصحيح ملفهوم الزرا أييت وذلك

 السبيل.
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 الكرمي القرآن، وصورها يف مة الزراعية، ومصطلحاهتاواملنظو  مفهوم الزراعة :الفصل األول
 وسيكون فيه احلديث متضمًنا مبحثني وعدة مطالب فيما يلى:   

 الكرمي القرآنالزراعية يف اللغة واالصطالح و  ة واملنظومةمفهوم الزراعاملبحث األول: 
 مفهوم الزراعة واملنظومة الزراعية يف اللغة واالصطالحاملطلب األول: 
 الكرمي القرآنمفهوم الزراعة واملنظومة الزراعية يف املطلب الثاين: 

 الكرمي القرآنالزراعة يف  ت عليهاالصور اليت جاءاملبحث الثاين: 
 الكرمي القرآنصور ضرب األمثلة املمدوح واملذموم منها يف ألول: ملطلب اا
 الكرمي القرآنصور اإلعجاز العلمي فيما يتعلق ابلزراعة يف ملطلب الثاين: ا

 الكرمي القرآنصور األوامر والنواهي والتعاليم الرابنية يف : الثالث املطلب
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 الكرمي القرآن، وصورها يف مة الزراعية، ومصطلحاهتانظو مفهوم الزراعة، وامل: الفصل األول
 متهيد:

من اجملاالت الواسعة يف مفهومها واملتعددة يف جماالهتا، واليت حتتاج إىل  الكرمي القرآنالزراعة ومنظومتها يف 
وجد الباحث ، الكرمي القرآنتفصيله كاماًل، فبعد البحث يف آايت ليح وتفسري ال يتسع هذا الفصل توض
الفصل يف مبحثني يف هذا  من مث سيتناوهلااولت موضوع الزراعة ومنظومتها، و كلها تن  موضًعاتسعني القرابة 

، مث بعد ذلك يف االصطالحمفهوم الزراعة ومنظومتها يف اللغة و  يتضمناملبحث األول وعدة مطالب، ف
، سواء  الكرمي القرآنومنظومتها يف املصطلحات اهلامة املتعلقة ابلزراعة بعض  وضيحت اوختامً ، الكرمي القرآن

 بصورة مباشرة أو غري مباشرة. ها كان ذكر 
كثري   يف هاقد تعددت صور ف، الكرمي القرآنالصور اليت جاءت عليها الزراعة يف  يتضمنفاملبحث الثاين ا أمي 

: صور منهاومنظومتها، فالصورة األوىل  صور رئيسية كلها تتعلق ابلزراعة ةمن املواضع، فجاءت على ثالث
صور  :هيو ذلك ابلصورة الثانية سيتبع الباحث ، ضرب األمثلة ألشياء ممدوحة وأشياء مذمومة عند هللا 

واليت تبني لنا عظمة اخلالق وعظمة ما  ومنظومتها، الكرمي فيما يتعلق ابلزراعة القرآناإلعجاز العلمي يف 
، ومنظومتها وامر والنواهي اليت تتعلق ابلزراعةصور األالفصل ابلصورة الثالثة وهي:  الباحث سيختمو  ،خلق

 وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل. يف صور تعاليم رابنية لعباده،جاءت  قدو 
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 الكرمي القرآنمفهومها يف و  االصطالحة الزراعية يف اللغة و تعريف الزراعة واملنظوم املبحث األول:
على مفهوم الزراعة ومنظومتها يف اللغة  ، ففي املطلب األول نتعرفلبنيويشتمل هذا املبحث على مط
 الكرمي. القرآنعلى مفهوم الزراعة ومنظومتها يف نتعرف  واألخري واالصطالح، ويف املطلب الثاين

 
 االصطالحتعريف الزراعة واملنظومة الزراعية يف اللغة و  املطلب األول:

 َزرََع احَلبي  :هي أصل لكلمة زرع :ابن منظور أن الزراعة يف اللغةر قد ذك: : تعريف الزراعة يف اللغةأوال  
نبات كل  وقد غلب على البُـر  والشيعِّري، ومجعه ُزُروع، وقيل: الزرع الزير عُ  بََذره، واالسموزِّراعًة:  َزر ًعايـَز َرُعه 

ر؛ وقوله: إن أيبُروا  عشيء حير ، وقيل: الزر  والزير ِّيعُة: ما بُذَِّر،   .منقره وقد ير حتم، واألمهلغري  َزر ًعاطرح الَبذ 
: والزيرِّيعُة، قال ابن بريو ، تحيلة مما يتناثر فيها أايم احلصاد من احلبسبت يف األرض املنما ي الز ِّر ِّيعُ  وقيل:

 يبل  ينميه حىت الزرَع: وهللا يـَز رَعُ  ،فإنه خطأ َزر ِّيعة ابلتشديد، ع وال تقلبتخفيف الراء، احلبُّ الذي يـُز َر 
نباتُ  غايته،  ىن نن من زن رن  مم ام يل نتٱ: قوله تعاىل ويف التنزيل، ، يقال: َزَرعه هللا َأي أَنبتهوالزرُع: اإلِّ

 مت ٰى ين

َُنمُّون لهنتم تُـ أَ أَ  َأي ،19
 ،ه هللا َأي َجرَبه هللا وأَنبتهَزَرع وتقول للصيب: ،َنمُّونه أَم حنن امل

ما على األرض ُزر عةٌ  قال أَبو حنيفة:و ، َزر ًعاأَ  د َحص د  بعَد َزر ع  َحصو أَ  قال رؤبة:و ، نبت ورقه الزر ُع: وأَز رَعَ 
ر فته موضع يـُز رَُع فيه. والزير اُع: ُمعالِّجُ  :واحدة وال َزر عة وال زِّر عة َأي ، وحِّ وجاء يف  الز ِّراعُة. الزرعِّ

ُز َدرُِّع: الذي يـَز َدرُِّع تـُز رَ  الزيرياعُة، بفتح الزاي وتشديد الراء، قيل هي األرض اليت احلديث:
 َزر ًعاُع. وامل
ُز َدرَُع: موضع

َز رُعُة والز ر اعُة وامل
َز َرعُة وامل

زاَرعُة: معروفة. وامل
ُ
 .20 الزرع يتخصص به لنفسه. وامل

  
 أهنا »الزراعة هي الفالحة كما يسميها ابن خلدون حيث قال:  :االصطالح: تعريف الزراعة يف اثني ا

واحلبوب ابلقيام على إاثرة األرض هلا وإزراعها، وعالج نباهتا، وتعهده ابلسقي والتنمية، إىل ختاذ األقوات ا
ستخراج حبه من غالته، وهي أقدم الصنائع كما أهنا حمصلة للقوت املكمل ابلوغ غايته، مث حصاد سنابله و 

 .21 « حلياة اإلنسان غالبا
 
 
 

                                                
 .64 -63سورة الواقعة، اآلايت: القرآن الكرمي،  19
، حتقيق األساتذة: عبدهللا علي الكبري، وحممد أمحد حسب هللا، وهاشم أمحد لسان العربانظر: ابن منظور، عبدهللا حممد بن املكرم،  20

 .1826ابب الزاي/ ص م،1980ه/1400، 1الشاذيل، مصر، دار املعارف، ط
 .26ص: ، د.ت1ط د.م، د.د.: املقدمة، ، عبدالرمحن بن حممدابن خلدونينظر:  21
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و وم هاسٌم بصيغة املؤنث ملفعول نظم، واملنظ »نظومة هي: امل :: تعريف املنظومة الزراعية يف اللغةاثلث ا
ة تتضمن جمموعة املضموم بعضه إىل بعض، واملنظوم :م هو: الـمرتب، أيو م، واملنظظاسم املفعول من ن

:  سدومنظمة، والزراعية: اسم منسوب إىل الز ِّراَعةِّ، مهنعناصر مرتبطة ببعضها  من  املتخرجزراعي 
طريق  ،يالزراع اإلصالحو  ،زراعي واملتخصص فيها عامل ،رفةعراعة مبالز  عامل معتن يالزراعي، أي م املعهد
 .22 « زراعي

 
جمموعة أدوات وأفكار مرتبطة ببعضها، هي عبارة عن  » :االصطالح: تعريف املنظومة الزراعية يف رابع ا

ما حتركها كيفما شاءت،  ، وهذه املنظومة تتحكم فيها جهةا على شكل منظومةا معينً ومرتبة ومنظمة تنظيمً 
وذلك من أجل التكامل والتوافق للوصول إىل فكرة ما أو نتيجة ما تكون هي وظيفة هذه املنظومة أو 

 .23 « أدائها
عبارة عن جمموعة مكونت رئيسية يتفاعل بعضها مع بعض، وتؤلف هي  »: أن املنظومة الزراعية وقد قيل

  .24 « ساسي وهو إنتاج املنتج النبايتالوحدات الزراعية التشغيلة ذات اهلدف األ
فاملنظومة الزراعية من أهدافها خدمة اإلنسان  من مثأهداف معينة تسعى لتحقيقها، و  ة  وألي منظوم

خاصة والزراعة عامة، وذلك بطرق مباشرة أو غري مباشرة  ات احلية، وإنتاج ورعاية النباتواحليوان والكائن
 وقواعد قوانني وفق يتم وهذا التكوين ،عن تكوين عبارة مبفهومها ملنظومةمما يعود بفوائدها على اجلميع، وا

، وقد والذي ينظم املنظومة الزراعية هو هللا  ،حمددة أهداف لتحقيق ، وذلكمنظمة قد وضعها هللا 
ى لالزرع وغري ذلك، ويف نفس الوقت أطلعه ع عايةكر الزراعية  يف جمرايت املنظومة دورًا لإلنسان هللا  جعل

 عن هويتها ووظائفها وحتفظ مبكونهتا حتيط حدود معينة منظومة كما أنه ألي  ،بعض أسرار هذه املنظوم
 تضيق أو تتسع أن ميكن البيئة وهذه، حدودها خارج وتقع هبا حتيط بيئة وللمنظومة ،هبا احمليطة البيئة

 .25دراستها  يراد اليت حسب املنظومة
من أجل  --عبارة عن جمموعة من العناصر الكونية اليت خلقها هللا  ةاملنظومة الزراعي نفهم من ذلك أنو 

ستغناء عن الإمتام العملية الزراعية بنجاح، وعناصر املنظومة الزراعية يكمل بعضها البعض، وال ميكن ا
 .إحداها يف تلك املنظومة

 

                                                
 .(http://www.almaany.com/ar/dict/ar).، عريب عريب، موقع على اإلنرتنت ابلرابط: معجم املعاين اجلامعانظر:  22

 .2237م، حرف الزاي/ ص2008ه/1429، 1، ط، القاهرة، دار عامل الكتبمعجم اللغة العربية املعاصرةينظر:  23
، 19م.ج ،/http://www.arab-ency.com/ar)الزراعية-، موقع على اإلنرتنت ابلرابط: )البحو /املنظوماتاملوسوعة العربيةينظر:  24
 .703ص
 إقتباس هذه ، قد مت2238م، حرف الزاي/ ص2008ه/1429، 1مل الكتب، ط، القاهرة، دار عامعجم اللغة العربية املعاصرةينظر:  25

 املفهوم من املفهوم العام ملنظومات أخرى لعدم العثور على مفهوم مباشر للمنظومة الزراعية.
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 الكرمي القرآنمفهوم الزراعة واملنظومة الزراعية يف : املطلب الثاين
 الكرمي القرآنمفهوم الزراعة يف  :أوال  
ذات صلة  ارة عن آية كونية، ومعجزة رابنيةسنجدها يف حد ذاهتا عب الكرمي القرآننظرن إىل الزراعة يف  إذا

رة، وهناك سور ذكرت موضوع الزراعة بصورة مباشرة أو غري مباش وردت عدة آايت ذكرت فقدبرب الربية، 
، تنوعفيها جيد أن املتعلقة ابلزراعة ية القرآن، واملتأمل يف اآلايت فيهاوهناك أخرى مل تذكر  ،فيها الزراعة

كون حثا على اجلد ملا هو مذموم، فاملمدوح منها؛ لِّتما جاء يف صورة لضرب األمثلة ملا هو ممدوح و فمنها 
عن والعمل واالجتهاد من أجل تعمري األرض مبا هو نفع للجميع كدعوة للعمل، واملذموم منها: للنهي 

الت لِّتكون دآل ؛ صورة إعجازية للتفكر والتأملجاء يف ماومنها  من عبده --شيء ما ال حيبه هللا 
وعظيم صنعه يف هذا الكون العريق كدعوة للتفكر. ومنها ما جاء يف صورة نظام  --على قدرة هللا 

الذي قديره رب ظر للنظام الكوين و، ولِّتكون للنرابين إلمتام العملية الزراعية بنجاح متمثلة يف اإلنبات والنم
للنظام الرابين يف تناسق واتزان دقيق وتكامل متناهي، مما يدعون و مبقادير وموازين حمددة،  --العزة 

 .وعدم التحول عنه إىل أنظمة تضر ابجلميع
 

     الكرمي القرآن: مفهوم املنظومة الزراعية يف اثني ا
ية يتضح لنا أن هذا الكون القرآن اآلايتواضحة املعامل، فمن واقع  الكرمي القرآناملنظومة الزراعية يف 

 ،من عناصرها أبعيننا كثريًايف ما يتعلق ابلزراعة له منظومة موجودة على أرض الواقع نشاهد   خصوًصاو 
بعضها حبواسنا، مع العلم أبن هناك بعض عناصر املنظومة الزراعية اليت ال نشاهدها أبعيننا وال  لمسون

من  ونلمسها حبواسنا وهذه األشياء يف علم الغيبيات، فمن األشياء اليت نشاهدها أبعيننا ،شيًئاعنها ندري 
من عناصر املنظومة الزراعية، وكل هذه العناصر هلا ها رض واملاء والرايح والسحاب وغري : األهذه املنظومة

، راعية بنظام معني أراده هللا ، وذلك حىت تتم العملية الز الكرمي القرآنتنظيم معني ورد تفصيله يف 
 .إبرادة هللا  اتحركيالرايح و ، فالسحاب واملنظومة الزراعية خاضعة إلرادة هللا 

األهنار، وقد و ابطن األرض، أو من البحار  أو من، أييت عن طريق املطر والذي،  أييت إبرادة هللاواملاء 
عض األمثلة ب الكرمي القرآنقد ذََكَر لنا يف  -- فإن هللا من مث، و إبرادة هللايذهب املاء من مكان ما 

خاصة، املتعلقة هبذه املنظومة، ومن أهم وظائف املنظومة فيما يتعلق مبوضوع الزراعة هو: اإلنبات بصفة 
يتحكم فيها  يتبات نظام معني خيضع للمنظومة الخلروج الن هندرك أني ومن هنا  ،والتوازن البيئي بصفة عامة

 .رب الربية
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يتبني  ،26متُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي نتٱيف قوله تعاىل:  األمثلة على ذلك ما جاءو 
 ؛ابجلبال تناهابي ثَـ للسري والزراعة و ها ومهدنها اأي: بسطن     مت مي نتٱ املقصود بقوله:الكرمية أن  اآليةلنا من 
 .27تكون موزونة ومنتظمة لو  ال متيل لكي

فيها  شيءكل األشياء املوزونة، مبعىن أن كل   يف األرضبقدرته قد أنبت -- هللا الشاهد هنا أن و 
 مت  هئ مئ هي مي خي حي نتٱٱ :والدليل على ذلك ما جاء يف قوله تعاىل، حبساابت معينة قد قدرها هللا 

28 ،
سنجد  الكرمي القرآنوابلنظر يف آايت  اليت أرادها سبحانه. ةوخلقه ابلكيفي ،علمهبقد قدره هللا  شيء فكل

طلعنا على تفاصيل وجمرايت املنظومة الزراعية ولكن ليس إمجاال؛ ألن هذا الكون حيتوي قد أ --أن هللا 
 خك حك جك نتٱ: يف كتابه الكرمي قد قال خيفي بعضها اآلخر، وسبحانهعلى أسرار قد خيرب هللا عن بعضها و 

 مت حل جل مك لك

الزراعية ستزادة يف معرفة املنظومة المن يريد امن العلم، و  قلياًل نسان قد أويت ، فاإل29
املاء واألرض والشمس و الرايح والسحاب  :هاعناصر  فمن ،الكرمي القرآنالرجوع إىل وعناصرها فعليه 

  .الكرمي القرآنتفاصيلها يف  اليت وردت وغري ذلك من العناصر كائنات احلية األخرىواإلنسان وال
 

 الكرمي القرآناملصطلحات الزراعية اليت وردت يف  أمثلة على :اثلث ا
 (.1اجلدول األول )يف  مثلة عليهاواأل ،الكرمي بصورة مباشرة القرآنقد وردت مصطلحات زراعية يف ول
 

 عدد املرات السورة الصيغة  الرقم
 مرتني   .11النحل:  ،114األنعام:  مت ىث نتٱ  .1
 ثال  مرات .29الفتح:  ،37: إبراهيم ،4الرعد:  مت يث نتٱ  .2
 ثال  مرات .21الزمر: ،27: السجدة ،32 الكهف: مت جت نتٱ  .3
 مرتني  .26الدخان:  ،148الشعراء:  مت رن نتٱ  .4
 مرة واحدة .29الفتح:  مت ىب نتٱ  .5
 مرة واحدة .64الواقعة:  مت ين نتٱ  .6
 مرتني 64الواقعة:  ،47يوسف:  مت من نتٱ ،ٱٱٱمت يب نتٱ  .7

 : املواضع اليت ذكرت فيها الزراعة بصورة مباشرة1اجلدول رقم 

                                                
 .19سورة احلجر، اآلية: القرآن الكرمي،  26
 تفسري القرآنملروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي، بن أمحد امنصور بن حممد بن عبد اجلبار  السمعاين )أبو املظفر(، ينظر: 27

 .133/ ص3م، م.ج: 1997ه، 1418، 1، حتقيق: ايسر ابراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، السعودية، دار الوطن، طللسمعاين
 .49سورة القمر، اآلية: القرآن الكرمي،  28
 .85سورة اإلسراء، اآلية: القرآن الكرمي،  29
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أهدافها و  هاصيغ ، أن املصطلحات الزراعية يف القرآن الكرمي تعددت(1رقم:اجلدول )تضح لنا من ي
 ومقاصدها، وهذا إيضاح لبعض معانيها فيما يلى:

الزرع هو طرح البذر، وهنا املعريفة  أيًضانبات كل شيء حُيَرُ ، وقيل  :هو فاملقصود به: مت ىث نتٱٱٱٱقوله:أما  -
ٱقوله:أما ، و والرمان كما وردت يف اآلايتأي زرع خمصوص كالزيتون  ٱ ٱ قيل زرع هو قد ف :مت جت نتٱ ،مت يث نتٱٱ

ٱقوله:، وأيًضاحُيَرُ   شيءنبات كل  ٱ ٱقوله:، والنبااتت وهنا بصيغة اجلمع هي: فمت رن نتٱٱ هم كل و : مت ىب نتٱٱ
                ،من عاجل الزرع، وحرفته الزراعة، وهو الفالح الذي يهتم أبمور الزراعة، وهي مجع تكثري

  .30اوذلك لكل من بذر البذور أو غرس غرسً  ،هي بصيغة اجلمع املذكر السامل: فمت ين نتٱٱٱٱٱقوله:و
هي عبارة عن  :ٱمت يب نتٱ :املقصود هنا هو حرفة الزراعة، فاألوىل: فمت من نتٱ ،مت يب نتٱٱقوله:أما و  -

يعتقد أنه هو الذي زرع جاءت أبسلوب استفهام استنكاري ملن فقد ، مت من نتٱ :أمر ابلزراعة، والثانية
نبات - وإثباته هلل تعاىل يفيد معىن قصر الزيرع ،كذلك القول يف نفي الزرع عنهمو  » وأنبت، على  -أي اإلِّ
 . 31 « وهو قصر مبالغة لعدم االعتداد بزرع الناس -أي دوهنم -هللا تعاىل

 جيد املتأمل، الزيرع بصفة عامة، واليت حتدثت عن املتعلقة ابلزراعةومن خالل دراسة اآلايت واملصطلحات 
يبني لنا أنه هو املتفضل واملنعم  --فاهلل ، علمًياو  عملًياأهنا تدل على بعض احلقائق اليت نراها واقعيا و 

خلق األرض وجعل منها ما هو ممهد ومناسب لعيش اإلنسان  هو الذيو ، على اإلنسان مبنه وكرمه
 نثىث  مث زث رث يت ىت نت مت نتٱاألرض بقوله: الرعد واصفا  يف مطلع سورة --واحليوان، فقد قال هللا 

 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ملىل  يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث

فقد مد ، 32ٱٱٱٱ مت  مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي
إنسان وحيوان وكائنات  األرض: أي بسطها وجعلها على هذه احلالة ليسهل على األحياء من -- هللا

والزرع فيها، وجعل فيها اجلبال الرواسي لتثبيتها، واألهنار لالنتفاع مبائها، ومن  لسري والعيش عليهاأخرى ا
كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني، ويتعاقب عليهما الليل والنهار، وكل هذا من عظيم منِّ ه وكرمه، فينبغي 

 . 33 التفكر يف خلق هللا
صوصياهتا وفوائدها لإلنسان، وهذه اآلية توضح لنا أن مث أييت بعد ذلك احلديث عن األرض وعن خ

األرض مقسمة إىل قطع متجاورة لبعضها، رغم اختالفها يف الشكل والرتكيب واخلواص. ومن الناحية 

                                                
، حتقيق األساتذة: عبدهللا علي الكبري، وحممد أمحد حسب هللا، وهاشم أمحد لسان العربمنظور، عبدهللا حممد بن املكرم، نظر: ابن ي 30

 .1827-1826م، ابب الزاي/ ص1980ه/1400، 1الشاذيل، مصر، دار املعارف، ط
م، م.ج: 1984ه/1404، 1التونسية للنشر، ط، تونس، الدار التحرير والتنويرابن عاشور، الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور،  ينظر: 31
 .286/ص12
 .4 -3سورة الرعد، اآلايت: القرآن الكرمي،  32
م، م.ج: 1984ه/1404، 1، تونس، الدار التونسية للنشر، طالتحرير والتنويرابن عاشور، الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، ينظر:  33
 .82/ص13
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، أن الرتبة ومكونهتا علوم األراضي والبيئةزراعيون يف الرباء اخلقد ذكر ية اليت تتعلق مبكونت الرتبة، فالعلم
أن الرتبة الزراعية تتكون من حبيبات معدنية لدى اخلرباء  علمًيااملعروف  ، فمنصفات النبات هلا أثر على

ومن املادة   ، ومن اهلواء  ،وغريه من املاء ومصدره املطر أيًضاتتكون و  ،  خمتلفة املصدر واحلجم والرتتيب
 ،سطح الرتبة أو يف داخلها ىلاليت توجد ع ىبقااي النبات واألحياء األخر  العضوية اليت يرجع وجودها إىل

ابلعني اجملردة لصغر  ىر ماليني الكائنات احلية الدقيقة اليت ال تُ  يف األرض توجد فإنه ذلك إضافة إىل
 ،السطحيةوخاصة الطبقة  ،مئاهتا يف كل جرام من الرتبة حجمها وختتلف أعدادها من عشرات املاليني إىل

لنظرة الشاملة لصفات الرتبة الطبيعية والكيميائية واحليوية إن دلت إن اف من مث، و  ةلزراععادة لتصلح واليت 
فاألرض كما يقول الزراعيون ختتلف حبق من شرب  ما خلق،قدرة اخلالق وروعة  ىشيء فإمنا تدل عل ىعل
 . 34 شرب إىل

يتبعه  باتتغذية النيف أحد املواد األساسية ل يف الرتبة نقص أنه إذا كان هناكلعلماء عند ا أيًضاومعروف 
وعوامل   ،تعويض النقص ابلتسميد املالئم لذلك يعمد الزراعيون إىل  ، النبات ىتغيري مميز تظهر أعراضه عل

املشار إليه  سواء أكان النبات متحد األصل ،النمو واإلمثار ىوهلا أثر ملحوظ عل ،ىالبيئة أكثر من أن حتص
ل يكون كالتوأم يف ظاهرة نراها أبعيننا وهي اجتماع فهناك بعض النخي ،كالنخل  :وذلك ،يف اآلية ابلصنوان

األصل، وذلك إذا كان النبات  خمتلف غري الصنوان وهو النبات أوخنلتني نبتتا من جذر أو أصل واحد، 
 . 35لكل شجرة أو خنلة أصل مستقليكون فيها من أصل واحد غري مشرتك مع غريه، ف

يف أرضه؛ وذلك لكي يستفيد اإلنسان منها ومن  --وكل هذا التنوع يف النبات حلكمة أودعها هللا 
خرياهتا، ومن البساتني ومثارها: كاألعناب والزيتون والرمان وغري ذلك، والزرع املشار إليه يف اآلية: هو أنواع 

 أحيانً أن هذه األشجار خترج  --األشجار املتنوعة: كالرمان والتني والنخيل، ومن عجيب صنع هللا 
أن مجيع األشجار تسقى مباء  أيًضامنفردة، ومن العجيب خترج  أحيانً ت واحد يف الرتبة، و جمتمعة من منب

  . 36فكل هذا مدعاة للتفكر يف خلق هللا  لتايلواب ،يف الطعم واللون والرائحة االختالفواحد مع 
 

سيذكر من مث و هلا صلة ابلزراعة،  ملصطلحاتالكرمي  القرآنولقد وردت ألفاظ ومصطلحات أخرى يف 
 .2رقم: يف اجلدول  عليهاأمثلة  الباحث

 

                                                
، ترجم الكتاب للعربية: جورج اسطفان وعبدالرشيد، حلب سورية، املركز الدويل تربي(حتليل الرتبة والنبات )حتليل خمجون راين،  34

 م.2003ه/1424، 1ط (،ICARDAللبحو  الزراعية يف املناطق اجلافة )
وآراء، ، مصر، جملة قضااي تها العلميةغزى داللمأسرار القرآن اإلشارات الكونية يف القرآن الكرمي و من زغلول النجار، مقال بعنوان:  35

 م.2002ه/1423، 126العدد: 
، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، تفسري القرآن العظيمأيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي،  احلافظابن كثري، ينظر:  36

 .369/ ص4م، م.ج:1998ه/1419، 2بريوت، دار الكتب العلمية، ط
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 عدد املرات السورة الصيغة الرقم
 ،30النازعات: ،29الفتح: ،32:إبراهيم ،22البقرة: مت حب نتٱ  .1

 .4األعلى:
 مخس مرات

 مخس مرات .33، يس:27فاطر: ،53طه: ،99األنعام: ،267البقرة: مت  من  نتٱ  .2
 ثال  مرات .15النبأ: ،27السجدة: ،99األنعام: مت ني نتٱ  .3
 مراتن  .21الزمر: ،61البقرة:  مت يي نتٱ  .4
 مراتن .47فصلت:  ،20املؤمنون: مت ٍّ نتٱ  .5
 مرة واحدة .17نوح: مت نب نتٱ  .6
 ، مت يت نتٱ  .7

 مت مق نتٱ
 ،9ق: ،7ق: ،10لقمان: ،37آل عمران ،7الشعراء:
 .19احلجر: ،27عبس:

 سبع مرات

 ثال  مرات .60النمل: ،5احلج: ،261البقرة:  مت رث نتٱ  .8
 مرة واحدة .11النحل:  مت زث ٱنت  .9

 ثال  مرات .36يس: ،20املؤمنون: ،61البقرة: مت ّٰ نتٱ ، مت خئ نتٱ  .11
   ، مت جك نتٱ ، مت ىن نتٱ  .11

 مت رب نتٱ
 ،37آل عمران: ،15النبأ: ،53طه: ،99األنعام:
  .58األعراف: ،17نوح: ،20احلديد: ،24يونس:

 مثان مرات

 مرات ثال  .57األعراف: ،32:إبراهيم ،22البقرة: مت مث نتٱ  .12
 مراتن  .35يس: ،99األنعام: مت جح نتٱ  .13
 مراتن  .47فصلت: ،27فاطر: مت يم نتٱ  .14
 مرة واحدة .99األنعام: مت جخ نتٱ  .15

 املواضع اليت ذكر فيها مشتقات الزراعة: 2اجلدول رقم 
 

حتدثت عما ينتج من الزراعة، وهو  ية اليتالقرآنهناك العديد من اآلايت ومن خالل األمثلة السابقة جند أن 
واألعشاب الطبية، واحملاصيل الزراعية األخرى،   ابلنبااتت عامة، ومنها األشجاروالذي أييت ،اإلنبات

واحملاصيل  ،أبنواعهاواخلضروات أييت منها الثمار ذات األنواع الكثرية املتباينة واملتعددة، مثل الفواكه  لتايلواب
 وغريها من املنتجات الزراعية اليت ال تعد وال حتصى يف شىت بقاع األرض، األخرى: كالقمح والشعري

الكائنات ها النفع لإلنسان واحليوان و تلف ابختالف املكان والزمان، وكل هذه املنتجات فيومعظمها خي
 األخرى. 
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 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف نتٱ: اليت تشري إىل النظام الزراعي ما جاء يف قوله تعاىلومن اآلايت 

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل

ٱمت         مح جح مج مثحج هت مت خت جتحت هب  مب
هو الذي خلق األرض وبسطها لإلنسان، وثبتها  --، فاهلل 37

  يف قوله تعاىل:  خيربن بذلك يف كتابه الكرمي --ابجلبال، وأنبت فيها من مجيع أصناف النبات، وهللا 
 رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من نتٱ

 مت مب زب
 قد --جند أن املوىل ومن خالل هذا الوضوح اجللي، ملا وصفه هللا لنا يف اآلايت السابقة،  .38

، وأمرن برعاية األنعام النبات ومثاره ابألكل من هذه اخلريات، ومنهاو أمرن ابلتفكر والنظر فيما خلق، 
 حج مث هت مت خت حت نتٱ: قد جاء ذكر ذلك يف قوله تعاىلاتت واألعشاب وغريها، و وإطعامها من هذه النبا

، 39 مت جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج
، يف حياتناسبًبا  هجعل وكيف ، الطعام الذي أنكلهأيمرن ابلتفكر يف --واملتأمل يف اآلايت جيد أن هللا 

 .40القمح والشعري، والرطب وغري ذلك يف إنباتسبًبا وكيف جعله  ،من السماء أنزل هللا ماء املطر وكيف
 أمور عدة، وهي: إىل االنتباه أراد بعرض هذه النعم أن يلفت --أن هللا اآلايت  والشاهد يف هذه
ذلك فقد  رغم كلمن مكان إىل آخر، و  كيفية الزراعةالنبات، و و  األرض يف اختالف اإلعجاز العلمي

خلروج النبات، ومراحله املتعددة من البداية حىت النهاية، فتبدأ ببذر  --كيفية اليت أرادها هللا توحدت ال
احلبوب أو البذور، مث نزول املاء، مث اإلنبات، مث النمو، وهكذا حىت مرحلة خروج الثمار، وحىت األكل 

 د، مما يدعون إىل التنظيموينتهي حيث أرا --منها، وهذا تنظيم كوين رابين يبدأ من حيث يريد هللا 
من خالل ما سبق ف ،اضع كثريةالكرمي يف مو  القرآنولقد وردت الزراعة يف  والتفكر يف كل صغرية وكبرية.

 ، أال وهي: دعوة للتفكر والنظر والتأمل يف خلق هللايتبني أن هناك ثال  دعوات رابنيةية القرآنمن اآلايت 
،لو اتبعنا  من مثم، فكل ما بين على نظام فإنه ينتهي ابلنجاح، و ودعوة للنظا ، وقد يغفل عنها البعض

 ،والكائنات احلية األخرى احليوانعلى  أي ضرر، ال على اإلنسان وال النظام الرابين يف الزراعة ملا كان هناك
 القرآنقدم على اجلميع أن يودعوة للعمل رغم أن هللا سينبته بقدرته، ولكن ال بد من السعي، وينبغي 

 ستخدامالنظام الذي وضعه هللا فيه للزراعة وغريها على األنظمة والوسائل اليت فيها ضرر، وال أبس ابو 
قد  --فإن هللا  من مثابإلنسان واحليوانت والكائنات األخرى، و  أيًضاوسائل حديثة غري مضرة ابلبيئة و 

يم بعباده، وهو على كل رح هوفالكرمي كل ما فيه النفع لإلنسان وحياته وصحته،  القرآنأوضح لنا يف 
 قدير. شيء

                                                
 .11 -7سورة ق، اآلايت: القرآن الكرمي،  37
 .54 -53سورة طه، اآلايت: قرآن الكرمي، ال 38
 .32 -24سورة عبس، اآلايت: القرآن الكرمي،  39
، حتقيق: نور الدين طالب، دمشق، دار فتح الرمحن يف تفسري القرآنالعليمي، جمري الدين بن حممد العليمي املقدسي احلنبلي، ينظر:  40

 .289/ ص7م، م.ج: 2009ه/1430، 1اإلسالمية، ط الشؤونالنوادر إصدارات وزارة األوقاف و 
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  الكرمي القرآنالزراعة يف  ت هباالصور اليت جاء املبحث الثاين:
صور ضرب األمثلة املمدوح على  طالب، ففي املطلب األول نتعرفويشتمل هذا املبحث على ثالثة م

والنواهي فيما يتعلق ابلزراعة يف صور األوامر على نتعرف ، ويف املطلب الثاين الكرمي القرآنواملذموم منها يف 
 القرآنصور اإلعجاز العلمي فيما يتعلق ابلزراعة يف على نتعرف ، ويف املطلب الثالث واألخري الكرمي القرآن
 الكرمي.

 
 الكرمي القرآنواملذموم يف منها صور ضرب األمثلة املمدوح املطلب األول: 

 الكرمي القرآن: صور ضرب األمثلة املمدوح منها يف أوال   
 اإلنفاق يف سبيل هللا .1

قد حثهم على اإلنفاق يف سبيله يف نفس الوقت  هالناس أمجعني بغري حساب، ولكن --هللا يرزق 
 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب نتٱقوله تعاىل: وابتغاء مرضاته، وقد ذُكر احلث على اإلنفاق يف 

مت يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث
 يتضح أن خالل اآلية الكرمية ومن ،41

إذا علم اإلنسان الطالب للزايدة والربح  أن :ه، واملقصود هنايتعلق ابإلنفاق يف سبيل مثااًل  ناطييع --هللا 
ال ينبغي ترك اإلنفاق، وكذلك ملن طلب األجر لذلك حبة، و  سبعمائةأنه إذا بذر حبة واحدة أخرجت له 

 .42 كثريًاا  أجرً  له إذا أنفق القليل سيضاعفه هللا ،والثواب عند هللا يف اآلخرة
زرع، مث تنبت سبع سنابل، يف كل سنبلة مائة حبة، وهذه والشاهد يف هذه اآلية أن احلبة الواحدة اليت تُ 

 خصوًصامن خالل ضرب مثال متعلق ابلزراعة و  حل، ويف ذلك حث على كثرة اإلنفاقدعوة للعمل الصا
كثرية، وهللا يضاعف ملن    اضاعف هللا له ماله أضعافً فإذا أنفق اإلنسان اليسري من املال  من مثاإلنبات، و 

 وهللا واسع عليم. يشاء
 

 اهلداية إىل طريق هللا .2
 ،وأوجد فيه من احلقائق واخلالئق ما ندركه ابلعني اجملردة ،هذا الكون ونوره بقدرته وعلمه -- هللاخلق 

فإن هللا  من مثطيع اإلنسان حصرها، و وما ال ندركه ابلعني اجملردة وهي الغيبيات، فاخلالئق كثرية ال يست
ر اخلالئق مبا ينفعهم ويهديهم للطريق القومي، فهو هادي أهل السموات واألرض فمن اتبع الطريق  يُبص ِّ

 .43دي إىل صراط مستقيم ونل من هذا النورالقومي كما حيب هللا ويرضى فقد هُ 

                                                
 .261سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  41
تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم ، حممد األمني، حممد أمني بن عبد هللا بن يوسف بن حسن أبو ايسني األرمي اهلرريينظر:  42

 .58/ ص4، م.ج: م 2001ه/ 1421، 1بريوت، دار طوق النجاة، ط -، لبنانالقرآن
، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، تفسري القرآن العظيمأيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي،  احلافظابن كثري، ينظر:  43

 .52/ ص6م، م.ج:1998ه/1419، 2بريوت، دار الكتب العلمية، ط
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 هت مت حتخت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ حئ نتٱيف قوله تعاىل:  الكرمي القرآنوقد ورد ذلك يف 

 حق مف حفخف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  مثحج

هللا  أبن قلب املؤمن الذي هداه --هللا يذكرن ، 44  مت خم حم جم هل مل حلخل  جل مك لك حكخك جك مق
 اآلية هذه ، حىت ولو مل ميسسه نر، مث خيتم ربناالرباقة والنقاء الشديد معةيكون كزيت الزيتون ذا الل

أبن اهلداية ال تكون إال ملن أرادها وحبث عنها وسلك طريقها فإن هللا ييسر له الطريق، فهو العامل خبار ابإل
  .45عليم شيءبكل  --بقلوب عباده، وهو 

يف أن نور هللا يف األرض كمثل املصباح  مثاًل يضرب  --والشاهد يف اآلية فيما يتعلق ابلزراعة، أن هللا 
، فاهلداية من لشجرة املباركة وهي شجرة الزيتونته زيت الزيتون، الذي خيرج من ااملضاء املستخدم يف إضاء

 ومن اتبع هداه فقد هدي إىل صراط مستقيم. --هللا 
 

 الكرمي القرآن: صور ضرب األمثلة املذموم منها يف اثني ا
 حلياة الدنيا والغفلة عن اخآخرةاب االغرتار .1

عليه مظاهر اجلمال اليت كالزرع الذي منا وكرب يف أعني الناس وبدا احلياة الدنيا وما فيها من املغرايت:  
هكذا تبدو  ،شيًئاالبشر بفطرهتم، ويف حلظة جاء على هذا الزرع رايح شديدة فأخذته ومل يكن  وحيبها بن
 دة اليت، وعندما أييت املوت فيكون كمثل الرايح الشدياجلميل مجيلة يف أعني الناس كما بدا النباتالدنيا 

 القرآنخيربن حبقيقة احلياة الدنيا يف مواضع عدة يف  --فإن هللا  من مث، و أيًضاجاءت على النبات 
 مي نتٱ ومن هذه املواضع ما جاء يف قوله تعاىل: ،اآلخرة احىت ال يغرت الناس ابلدنيا وينسو ، وذلك الكرمي

 رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 مت  مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث  زث رث يت ىت نت زتمت
 اآلية، ويتضح لنا أن هذه 46

 :هنا بدأت بقولهإشبه حتذيرية للناس عامة، ويف األغلب تنبيهية للمؤمنني خاصة، حيث  ةعبارة عن رسال
كانت أنواع   ، أايً وزينةً  اولعبً  اينغمس يف ملذاهتا وينسى اآلخرة هلوً  ناعلموا أن احلياة الدنيا عادة تكون مل

 .  47د وغري ذلكوالفيها من املساكن الفاخرة وكثرة األموال وكذا األالزينة 

                                                
 .35سورة النور، اآلية: القرآن الكرمي،  44
اهلداية إىل بلوغ بن أيب طالب مَح وش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين مث األندلسي القرطيب املالكي، ينظر: القرطيب، أبو حممد مكي  45

كلية الشريعة والدراسات   -، حتقيق: الشاهد البوشيخي، الشارقة: جمموعة حبو  الكتاب والسنة النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه
 .5091/ ص8، م.ج: 2008/ه1429، 1جامعة الشارقة، ط -اإلسالمية 

 .20سورة احلديد، اآلية: القرآن الكرمي،  46
، 1، القاهرة، دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع، طصفوة التفاسريينظر: تفسري الصابوين، حممد علي الصابوين،  47

 .307/ ص3م، م.ج: 1997ه/1418
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كاملطر الذي   ،ن كل من اغرت ابلدنيا ونسي آخرته سيكون كل هذا عبارة عن حطامأ الشاهد يف اآليةو 
نبات البذور اليت غطُّوا هبا الرتبة، إألن هذا املطر سيساعد يف  ؛ينزل من السماء الذي يفرح به الزُّرياع

أيت ابلثمار بعد ذلك ومنها األرابح ي، ألنه سهيُعجب الزراع ويطمئنوا ب عندما ينبت النبات بعد ذلكو 
أو  ،لعدم نزول املطر نظرًاوغري ذلك من مكاسب الزراعة، فإذا يبس وحتطم هذا النبات قبل احلصاد 

لعدم  نظرًااع ري من اليأس للزُّ  ةسبب من األسباب، ستكون هناك حال لرايح الشديدة أو أليلتعرضه ل
وجود حمصول مما زرعوا وتعبوا فيه حىت وصل إىل مرحلة احلصاد، هكذا يكون حال من اغرت ابلدنيا يف 

 ابلدنيا اآلخرة، ألنه ليس لديه حمصول من احلسنات، واآلخرة هي دار البقاء، وفيها العذاب ملن اغرت
غرت ابلدنيا وجعلها دار ممر واستعد آلخرته، فسينال والنعيم واملغفرة والرضا من هللا ملن مل ي ،ونسي اآلخرة

 .48النعيم املقيم يف جنات النعيم
 

 جزاء إنفاق الكافرين يف الدنيا عند هللا .2
، مث أواًل اإلميان به  عليهلكي يقبل اإلنفاق من عبده فإنه يشرتط و علينا اإلنفاق،  --هللا أوجب 

يوضح  زراعًيا مثااًل  ال يقبل اإلنفاق من الكافر، ويعطينا نقياد إىل كل تعاليمه حىت يقبل اإلنفاق، وهللااال
 ىل مل خل نتٱ لنا هذه الصورة، وما هو حال الكافر الذي ينفق عند هللا، وذلك كما جاء يف قوله تعاىل:

 مت  جي يه ىه مه ينجه ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
أن  اآليةويتضح لنا من هذه ، 49

و أنفق من ماله حىت ول أيًضان ينفعه ذلك يف اآلخرة، وكذا د لوالالكافر مهما امتلك من األموال واأل
 ال ينفعه يف اآلخرة. نهالكثري فإ
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي نتٱبذلك يف قوله تعاىل:  --املوىل  وقد أخرب

 مت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ مئنئ زئ رئ
جيب على كل  أنه يرى املتأمل يف اآلايتو ، 50

اجلزاء يف الدنيا حىت يقبل هللا إنفاقه يف اآلخرة ويكون له  --ابهلل  من أنفق أن يتحلى ابإلميان الكامل
، واإلنفاق الذي أنفقه الكفار عند هللا  فإن أي إنفاق فيه كفر ونفاق ليس مقبواًل  من مث، و من هللا 

ك الزرع، يف هالسبًبا كانت   اليت كما الريح شديدة الربودةيف جناهتم يوم القيامة،  سبًبا ون يف الدنيا لن يك
ومل ينجه محاية صاحبه له ابلتعهد والرعاية، وألن الريح فقط ال هتلك النبات، وإمنا أهلكه شدة برودهتا 

صاحبه، وإمنا أهلكه كفره ونفاقه الذي  ه، وكذا اإلنفاق فقط ال يهلكوسرعتها اليت جاءت أبمر من هللا 

                                                
، حتقيق: نور الدين طالب، دمشق، دار فتح الرمحن يف تفسري القرآنلي، العليمي، جمري الدين بن حممد العليمي املقدسي احلنب ينظر: 48

 .541/ ص6م، م.ج: 2009ه/1430، 1اإلسالمية، ط الشؤونالنوادر إصدارات وزارة األوقاف و 
 .116سورة آل عمران، اآلية: القرآن الكرمي،  49
 .117سورة آل عمران، اآلية: القرآن الكرمي،  50
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سيعاقب من فعل ذلك، وهو بكل شيء عليم فإنه  لتايلقد حذر من ذلك، واب --اقرتفه بنفسه، وهللا 
 .51قدير شيءوهو على كل 

ا نراه أبعيننا وهو ما بعد الكارثة اليت قد صور لنا مشهدً  --والشاهد يف اآلايت الكرميات أن املوىل 
إنفاق الكفار يف الدنيا كمثل ريح فيها  - الكرمية اآليةيف  شبه قد --فاهلل  حلت على الزرع أو النبات،

ر: فإنفاق الكفار مبثابة نبات  من مثا دخل يف جماهلا من زرع ونبات، و أي ريح شديدة الربد هتلك كل م صِّ
أو زرع بُذَِّل يف زرعه وإعداده جمهود لكي يثمر وينتج منه ما هو مستفاد منه لصاحبه من مثار وحمصول 

له جزاء عند هللا  سبصفة عامة، فالكفار ينفقون رجاء أن حيصلوا على جزاء حسن، ولكن إنفاقهم لي
فموت الكافر مبثابة الريح اليت جاءت على الزرع أو النبات، ألن الكافر عندما يلقى  لذلكبسبب كفرهم، و 

 شيًئاوذلك ألن صاحب النبات ال جيد  هللا يكون حاله كحال النبات أو الزرع بعد مرور الريح عليه،
من  لديه اهتا، وكذا الكافر يف اآلخرة ال جيد رصيدحيصده بعد مرور الريح؛ ألهنا قد أفسدته بربودهتا وشد

 ألن كفره قد أفسد إنفاقه.احلسنات ليدخل به اجلنات، 
 

 دوح واملذموم مع امملا: صور ضرب األمثلة اثلث ا
 حال املنفقني املخلصني وحال املنفقني املرائيني عند هللا .1

 زي  ري ٰى ين ىن نن نتٱٱ:  قوله تعاىلوذلك يف ،والطيب ال يستواين عندهأن اخلبيث  --هللا خيربن 

 مت حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي
ونفهم من ذلك أن اخلبيث ممذموم والطيب ، 52

وثيقة ابلزراعة حىت  ةقد أعطان أمثله على ذلك ذات صل --ممدوح، وهناك فرق كبري بينهما، وهللا 
 فاملنفق يف سبيل هللا طيبٌ  لتايل، وابنفهم ما هو اخلبيث وما هو الطيب، وكذا الصورة تكون عند هللا 

 خل نتٱوردت األمثلة على ذلك يف قوله تعاىل:  ولقد عند هللا. ، والبخيل الذي ال ينفق خبيثٌ عند هللا

 يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل

ٱمت ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي
الكرمية قد بدأت مبثال املنفقني الطيبني الذين أنفقوا  اآليةف ،53

، وطلًبا يف الثبات على الطريق القومي، أو أهنم م وكل ما ميلكون ابتغاء مرضات هللا أمواهلم وأوقاهت
فهي مقبولة عند هللا، وهكذا احلال كمثل  لذلكو . الثواب من هللا أنفقوها وهم على يقني أبن األجر و 

أي مطر  ، فإذا أصاهبا وابل: مت خن نتٱ: بستان وجد يف مكان مرتفع وهذا هو املقصود بقوله :جنة أي

                                                
تفسري رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين احلسيين، ، حممد رشيد رضاينظر:  51

 .63/ ص4م، م.ج: 1990ه/1410، 1، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط، القاهرة)املنار( القرآن احلكيم
 .100سورة املائدة، اآلية: القرآن الكرمي،  52
 .265قرة، اآلية: سورة البالقرآن الكرمي،  53
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أتيت هذه  دائًمافيكون نتاجها مضاعف، وإن مل يصبها مطر فطل: أي الندى وهي قطرات املاء الضعيفة و 
 .54 أو يف بداية املطر ،قلياًل طر القطرات يف الصباح، أو إذا كان امل

إلنفاق الذي للعبد، واملطر مبثابة ا --الكرمية أن البستان مبثابة الرزق الذي يعطيه هللا  اآليةالشاهد يف و 
عندما يتحلى  ، وذلكينفقه العبد، والثمار هي اجلزاء والثواب من هللا، إضافة إىل مضاعفة الرزق واحلسنات
 املكان املرتفعف وعادة هذا اإلنفاق ابإلخالص الكامل، وهذا ال يكون إال من املؤمن الصادق يف إنفاقه.

األماكن و  ،تيه املاء من األمطار، أو من ابطن األرضأيوفيه أهنار، ال يوجد ، و يكون مستو   الصاحل للزراعة
 .أجود وأفضل لتوفر الضوء وكل مستلزمات النبات فيها ذات إنتاج زراعيفيها كون الزراعة تأيًضا املرتفة 
 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ نتٱ: على النقيض من ذلك يف قوله تعاىل مثااًل ة لتعطينا التالي اآليةمث أتيت 

 نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ

 مت مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
يتبع  اخلبيث يف إنفاقه أبن املنفق اآلية، ويتضح لنا من 55

رائي الناس يف إنفاقه، فهذا ال يقبل هللا إنفاقه، وليس له ثواب عند هللا، وهذا إنفاقه ابملن واألذى، أو أنه يُ 
أحيب أحدكم أن يكون له بستان من خنيل  :أي  مت ٍّ ٌّ نتٱيف قوله:  اآليةحاله كمثل الذي ذُكَِّر يف 

بكل أنواع الثمار، أي أن هذا البستان مكتمل العناصر واألركان؛  ء، ومليب، ويوجد به أهنار وماءوعن
د أوال، وأصاب صاحبه الكرب ولديه وغري ذلك ار واألشجارألنه يتوفر فيه كل ما هو مرغوب: كاملاء والثم

فأحرقته  حلظة أصاب هذا البستان ريح عاصف فيها نر، ويف حباجة إىل هذا البستان صغار ضعاف
 .56ده حباجة إليهأوالالبستان وكان يف أشد احلاجة إليه وكذا  دَ قَ فَـ من مث بكامله، و 

مبثابة اجملال لإلنفاق، فمن أراد أن ينفق فلينفق يف الدنيا فاجملال مفتوح،  أن البستان اآليةوالشاهد يف هذه 
مبثابة الثمار اليت حصل عليها من البستان،   اق هو إعداد البستان، واإلخالصنفوالتشبيه هنا أن اإل

 بستانً  واإلعصار هو أعمال من مل خيلص يف إنفاقه، فمن أنفق ومل خيلص أو مل يؤمن كان كمن أعد وأنشأ
تان حيتاج مبثابة صاحب البستان فالذرية حيتاجون البستان يف الدنيا، وصاحب البس ال يستفيد منه، وذريته

ق يف الدنيا من مل يستفيد مبا أنف أيًضابتعبه يف إعداد البستان، فهو  ااحلسنات يوم القيامة، فكما مل يستفيدو 
د منها لعدم ، فهو مل يستفاتان هو حسناته اليت قد ذهبت هباءً ى، واحرتاق البسأو أذً  انفقات تبعها رايءً 

يث أنه ال يستطيع أن يرجع للدنيا لتعويض ما فاته، ألن إخالصه، ووصوله للكِّرَب هو حاله يوم القيامة ح
قبل فوات اآلوان، وذلك مبثال عملي يكون  شيءيوم القيامة ال ينفع الندم، وهكذا فاهلل يوضح لنا كل 

 .شيءمدعاة للتفكر يف كل 
                                                

، حتقيق: عبدالرازق معامل التنزيل يف تفسري القرآنالبغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي،  ينظر: 54
 .363/ ص1م، م.ج: 1999ه/1420، 1املهدي، بريوت، دار إحياء الرتا ، ط

 .266سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  55
، حتقيق: اجلامع ألحكام القرآنقرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، ينظر: ال 56

 .318/ ص3م، م.ج: 1964ه/1384، 2أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب املصرية، ط
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 الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة عند هللا .2
، ومن فوائده اهلامة الكالم، وكل إنسان يستطيع أن على خلقه، وله فوائد كثرية --اللسان من نعم هللا 

الكالم، ضرب لنا مثالني، أوهلما لطيب  قد --هللا ويتكلم مبا شاء من طيب الكالم أو خبيثه، 
  لك خك حك جك مق حق مف خف نتٱيف قوله تعاىل: واملثال على طيب الكالم ما ورد  ،واثنيهما لقبيح الكالم

 مت  حم جم هل مل خل حل جل مك
أن الكلمة الطيبة كالشجرة  ةالكرمي ةاآلي يتضح لنا من، 57

، فهي كلمات طيبه إذا زرعت وثبتت يف ملسو هيلع هللا ىلص وأطيب الكالم هو: ال إله إال هللا حممد رسول هللا الطيبة،
تُرفع أعماله إىل ربه،  لتايلقلب اإلنسان املؤمن ابهلل ستنبت مثارها يف كالمه وأفعاله يف صباحه ومسائه، واب

ة النخيل، هكذا يكون املؤمن أينما وقع نفع، كما تسقط الثمار من شجرة النخيل وهذا املثال شبيه بشجر 
 .58هي شجرة النخيل اآليةفينتفع هبا الناس، وقد ذكر املفسرون أن الشجرة الطيبة يف 

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن نتٱيف قوله تعاىل:  املثال على خبيث الكالم ما وردأما و 

 مت ٰر  ٰذ يي ىي مي
 :أخبث الكالم هوو الكرمية أن الكلمة اخلبيثة كالشجرة اخلبيثة،  يتضح لنا من اآلية، 59

وهكذا كلمة الشرك إذا زرعت يف قلب الكافر ستنبت مثارها اخلبيثة يف كالمه وأفعاله، ، الشرك ابهلل 
املراد ابلشجرة قد ذكر املفسرون أن و  ،ال يقبلها منه --ال ترفع أعماله إىل السماء؛ ألن هللا  من مثو 

يثيب املؤمنني على  --فاهلل ومن مث واليت ال أصل هلا وال فرع،  ،الـُمريةهي شجرة احلنظل  يف اآلية يثةاخلب
  .60وذلك لسوء قوله وصنيعه ،حسن كالمهم وأفعاهلم، وأما الكافر فعقابه عند هللا عظيم

 
 شكر النعمة وكفرها .3

أما ابلنسبة للمؤمن فجزاؤه متفاوت على ف، عند هللا خمتلف جزاءمهااملؤمن والكافر، ولكن  --هللا يرزق 
 متعلًقا ابلزراعة الكرمي القرآنعلى ذلك يف  عملًيا مثااًل حسب نيته وعلى قدر عمله، ولقد ضرب هللا لنا 

 مس  خس حس نتٱيف قوله تعاىل: ساء العمل من الزراعيني، وذلك جزاء من أحسن العمل، وجزاء من أفيه بني 

كما ذكر   اآلايت، وهذه 61...اآلايت    مت مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص
قد أعطى كليهما  --اهلل فرائيل أحدمها مؤمن واآلخر كافر، لرجلني من بين إس مثااًل املفسرون تعطينا 

هذان البستانن ، وكان ألحدمها بستانني كبريين وجيري بينهما هنر يرويهما، وُحف ما لذ وطاب من النعم

                                                
 .24سورة إبراهيم،  اآلية: القرآن الكرمي،  57
، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، تفسري القرآن العظيمأيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي،  احلافظابن كثري، ينظر:  58

 .422/ ص4م، م.ج:1998ه/1419، 2بريوت، دار الكتب العلمية، ط
 .26سورة إبراهيم،  اآلية: القرآن الكرمي،  59
، حتقيق: اجلامع ألحكام القرآند بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، ينظر: القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمح 60

 .361/ ص.9م، م.ج: 1964ه/1384، 2أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب املصرية، ط
 .45 -32سورة الكهف،  اآلايت: القرآن الكرمي،  61
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فقد كانت أمور  ل وبني النخيل يوجد الزرع الذي يؤيت مثاره يف ميعاده.ابلنخيل، أي كان حوهلما النخي
جيري كما حيب صاحبه، فبدأ صاحب البستانني ابلغرور والتكرب على أخيه  شيءعلى مايرام وكل  البستانني

، يديه ا ابهلل، وأخرب أخيه أنه ال أحد يستطيع أن يزيل هذا النعيم من بنيا كافرً املؤمن، ودخل بستانه متكربً 
نصحه بعدم الغرور والتكرب وكفر النعمة، وذكره أبن يشكر النعمة، ولكن  وما كان من أخيه املؤمن إال أني 

 . 62ن الدنيا قد غرته مما أوصله إىل كفر نعمة هللا أل وذلكأخيه الكافر متادى يف صنيعه القبيح، 
نا أن قدرته خيربن هبذا املثال لريي --هللا فيما يتعلق ابلزراعة ومنظومتها، هو أن  اآلايتوالشاهد يف هذه 

أن هللا  اآلايتلو توفرت وسائل احلماية البشرية، فمن املالحظ من خالل جممل هذه و حىت  ،نفذة ال حمالة
--   وجود لو دققنا النظر لالحظنا د لصاحب البستان كل وسائل احلماية من هالك البستانني، و قد مه

إحاطتهما ابلنخيل، وهذا النخيل يعترب مبثابة مصدات طبيعية  هيو  ،من اهلالكللبستانني  ةوسيلة احلماي
فوجود النخيل  من مث وسيله محاية من سرعة الرايح، و حتتاج إىللنبااتت الضعيفة هناك بعض ا ألنللرايح، 

 حول البستانني لتنظيم سرعة الرايح.
 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن نتٱٱ: ولذلك فقد حذره أخوه املؤمن بسوء العاقبة يف قوله تعاىل

 مت خئ حئ  جئ يي ىي
إذا نزلت على زرع الصواعق، والصواعق  ي: هاآليةيف حلسبان اباملقصود و ، 63

دون فائدة عندما أييت ما هو أشد من الرايح، وهي ل احمليط ابلبستانني يالنخ من مث يصبح، و أحرقته وأابدته
ون حسابك هكذا، والنهر ملا صنعت يك جزاء :أي الصواعق احلارقة لكل ما يدخل يف جماهلا، أو حسبان

  صلح البستانني.يلعناصر الضرورية، فبدون املاء البني البستانني هو توفر أحد ا اءتوفر املمن مث ف، و فيه املاء
 مت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ نتٱٱ :تعاىل وهذا هو التحذير الثاين من أخيه املؤمن يف قوله

فإذا  ،64
إذا تعطلت أحد عناصر املنظومة الزراعية وهو  من مثذين البستانني، و ن حياة هجف املاء فقد انقطع شراي

، وهو العاطي أيًضاوتتعطل إبرادته  --فعناصر املنظومة جتري إبرادة هللا ، ملاء فقد انتهت معه الزراعاتا
ندم هذا  ننيلبستا، وبعد أن هلك ااهميهلك ما عندما كفر صاحب البستانني أرسللذلك فإنه . و واملانع

 مت حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت نتٱٱٱ:الكافر بقوله
65 ،

 املؤمنخيربن حبقيقة  -- ينفعه الندم بعد أن جاء أمر هللا ابهلالك، وهكذا هبذا املثال فإن هللا ولكن مل
ان له خري اجلزاء، ومن كفر كالنعمة  من شكر يوم القيمة، ف هحالو الكافر حبقيقة  أيًضايوم القيامة، و  هحالو 
 . 66لنعمة فله سوء العاقبة واجلزاءا

                                                
، 2، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، طواهر يف تفسري القرآن الكرمياجلاجلوهري، الطنطاوي جوهري، ينظر:  62

 .167/ ص9م، م.ج: 1931ه/1350
 .40سورة الكهف، اآلية: القرآن الكرمي،  63
 .41سورة الكهف، اآلية: القرآن الكرمي،  64
 .42سورة الكهف، اآلية: القرآن الكرمي،  65
 .167/ ص9، مرجع سابق، م.ج:  تفسري القرآن الكرمياجلواهر يفاجلوهري،  ينظر: 66
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 الكرمي القرآنابلزراعة يف  املتعلقةصور اإلعجاز العلمي ين: املطلب الثا
، منظومتهاوخصوًصا ت الزراعية اليعمم جمرايت الاإلعجاز العلمي يكاد يسيطر بشكل كبري على معظ

هبا يف هذه املنظومة، والدليل على ذلك أن العلم  --هللا  نه يوجد كثري من األسرار اليت احتفظإحيث 
هو  --، فاهلل ولكنه غري جديد يف علم رب البشر ،وعاملهم البشر علم يت ابجلديد يفأياحلديث ال زال 

في وكل ما خ ،بكل ما خلقالعليم سبحانه ، وهو عوالزر  النبات مبا فيهيف هذا الكون،  شيءاخلالق لكل 
عما خلق، ويف عمل  شيءيف معرفة أي  ئقهشيء، وهو الذي أيذن خلال و القدير على كلعن أعيننا، وه

 مقدر كل األمور.أي شيء يف هذا الكون، وهو 
سنجد أن موضوع الزراعة ومنظومتها،  إلعجاز العلمي يفاب فيما يتعلقالكرمي  القرآن آايت يف فعند النظر

 نظرًا بعضهاع اإلعجاز العلمي للزراعة، سيناقش البحث موضو  تناول موضًعاهناك أكثر من أربعة وعشرين 
ت قد تعدد الكرمي القرآناإلعجاز العلمي فيما يتعلق ابلزراعة ومنظومتها يف و  ،لكثرهتا وألمهيتها الشديدة

ه وهذ، دون غريه شيءوتفرده ابخللق والعلم والقدرة واإلذن والتقدير لكل  --ما بني إعجاز هللا  صوره
 .3رقم:  اجلدول يفمواضح هذه الصور مثلة لبعض أ

 
 عدد املرات السورة املوضوع الرقم

 متقالخلنت  .1
 

 ،65-60 النمل: ،32-30 األنبياء: ،4-3 الرعد: ،164 البقرة:
 .73-71: يس ،11-10: لقمان

 مخس مرات

 مخس مرات .47 فصلت: ،2 سبأ:، 34 لقمان: ،21: احلجر، 59 األنعام: متالعلمنت  .2
 متالقدرةنت  .3

 
     ،21 الزمر: ،27 فاطر: ،20-19 احلجر:، 95 عام:األن

 . 32-23عبس:  ،6-5اجلاثية:  ، 39 فصلت:
 سبع مرات

 أربع مرات .5 احلشر: ،23 احلجر: ،65 احلج: ،ئ 58 األعراف: متإلذنانت  .4
 ثال  مرات .30-29 امللك: ،65-63 الواقعة: ،22-18 املؤمنون: متالتقديرنت  .5

 املواضع اليت ذكرت فيها صور اإلعجاز العلمي فيما يتعلق ابلزراعة :3اجلدول رقم 
     

مخس  تضمنت يف اآلايتقد ومنظومتها  صور اإلعجاز العلمي يف الزراعةأن  السابقيتضح لنا من اجلدول 
 يسية سيذكر الباحث تفاصيل بعضها فيما يلي:ئصور ر 

 
 ابلخلق دون غريه    --هللا : اإلعجاز العلمي يف تفرد أوال  

نشاهده ليل هنار يف كل مكان، وقد خلق  ذيال لزرعا ن خملوقاتهكل ما يف الكون، وم --هللا لق قد خ
    خلقه هللا ذيال علزراعية بنجاح، وابلطبع فإن الزر إمتام العملية ا لتساعد يفهللا منظومة متكامله األركان 
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-- مع التحفظ على  تيف رعاية بعض النبااتدورًا لإلنسان  هللا جعل قدعود ابلنفع على اإلنسان، و ي
 القرآنويف املكان الذي أراد، ولقد ورد يف  ،اليت أراد ةخلقها ابلكيفي -- هوأسرار إنباهتا وخلقها، ف

 وتفرده به دون غريه.  --الكرمي كثري من اآلايت اليت خترب بصفة اخللق هلل 
يف قوله ما ورد  ،لزراعة ومنظومتها موضوع تفرد هللا ابخللق فيما يتعلق ابومن أبرز اآلايت اليت وردت يف

 ىل يكمل ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت نتٱتعاىل: 

 مت  ىن نن من زن رن اممم يل
خلق الذي  منأبنه  ،يتضح من اآلية الكرمية أهنا بدأت بسؤال للمنكرين ،67

ا أصول الكائنات ومبادئ املنافع، موجعل فيه ،لقهماومن املؤكد أن هللا هو الذي خ السموات واألرض،
ألجلكم، وكذلك أنبت البساتني ذات البهجة ألجلكم، وكل هذه اخلالئق املشاهدة  يف األرضوأنزل املاء 

على اخللق إال هو، كما ذكر يف  ريه، وعدم مقدرة أحد  ابخللق دون غ -- دليل على اختصاص هللا
من أصلها، وهذا دليل واضح على أنه  ن إنباهتاال تستطيعو  :ي، أ مت يكمل ىك مك  لك اك يق نتٱقوله: 

 .68سبحانه املنفرد ابخللق والتكوين، وأغلب اجلاحدين يعدلون عن توحيد اخلالق واإلميان به 
 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين نتٱمث تتابع األسئله يف اآلايت يف قوله سبحانه: 

 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت هبجت مب خب جبحب هئ مئ

 حلخل جل مك خكلك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص  خص مسحص

خلق فيها األهنار واجلبال من و  ؟، وكذا من جعل هذه األرض مكان استقرار69  مت  خم حم جم هل مل
ومن خلق  ؟يكشف سوء من رجاهمن و  ؟ومن جييب دعوة من دعاه ؟وجعل حاجزا بني البحرين ،الرواسي

 ؟كذا من يهدي اإلنسان على وجه هذه األرض يف برها وحبرهاو  ؟اإلنسان وجعله خليفة يف هذه األرض
 ال أحد غري هللا خلق كل هذا. :فاإلجابة ابلتأكيد ؟ومن يرسل رايح الرمحة

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱيف قوله تعاىل:  شيءمث أتيت اآلايت وتتحد  عن بداية خلق كل 

 اجلاحدين أبنه من ه بسؤالفإن هللا أيمر نبيلذلك ، و 70  مت  حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  يمجن
وأخربهم أبنه ال إله معه وال خالق إال هو، وال  ؟وإكراما ةومن الذي رزرق من ؟من الذي بدأ اخللق إمجاال

 فأتوا ابلبينة والدليل على صدق دعواكم. ،م أيها امللحدون واملشركون غري ذلكرازق إال هو، وإذا أثبتُّ 
 اآلايتأن  عنا،و فيما يتعلق مبوض شيءيف خلق كل  --رد هللا والشاهد يف هذه اآلايت الكرميات يف تف

 ،كما أشارت اآلايت الكرميات --وخطوات أتسيسها، فقد بدأ هللا  املنظومة الزراعيةتعطينا فكرة عن 
ن البداية يف املنظومة الزراعية هو خلق السموات يليها خلق األرض، واألرض هي أحد عناصر املنظومة أب

                                                
 .60سورة النمل، اآلية: القرآن الكرمي،  67
، حتقيق: حممد عبد أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، نصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي،  ينظر: 68

 .164/ ص 4م، م.ج: 1997ه/ 1418، 1العريب طالرمحن املرعشلي، بريوت، دار إحياء الرتا  
 .63 -61سورة النمل، اآلايت: القرآن الكرمي،  69
 .64سورة النمل، اآلية: القرآن الكرمي،  70
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والبساتني وما فيها من أشجار وغري ذلك من أنواع النبااتت  عي معمل إلنتاج النبات والزر الزراعية، وه
 املختلفة.

اهلدف  كان،  عخلق النبات والزر  خصوًصاابخللق، و  --واآلايت الكرميات اليت تناولت موضوع تفرد هللا 
     ويفكر يف عظمة هللا  ،ايدً وهذا األمر حيتاج إىل من يعقله ج ، هو لفت االنتباه ملعرفة اخلالق منها
--  عرفة هللا مل الذي يرشدنوعظمة ما خلق، وهذا هو طريق اهلداية وال أتيت اهلداية إال بعد العلم ،

قد أنعم عليه بكثري من  --ولكي يتذكر اإلنسان أن هللا  ؛هبذه املخلوقات الزراعية اليت ال حصر هلا
وهذه هي  --، مما يدعو إىل الشكر هلل النبات والزرع أتتينا من النعم والفوائد اليت ال حصر هلا واليت

 .أعظم غاية ال بد أن يعرفها  كل إنسان
خفي علينا أو ظهر لنا،  شيء، وهو العليم بكل شيء، وهو املدبر لكل شيءهو اخلالق لكل  --اهلل ف

 مت مئ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي نتٱوقد جاء أتكيد ذلك يف قوله عز شأنه: 
71، 

 هذا دليل دام  على أن هللا هو املتفرد ابخللق والعليم بكل ما خلق.  و 
 

 دون غريه بعلم أسرار الكون --: اإلعجاز العلمي يف تفرد هللا اثني ا
 جعله ماعلمه هللا لإلنسان، ومنه  مايف هذا الكون، وهذا العلم منه  شيءهو املتفرد بعلم كل  --هللا 

     الكرمي ما يدل على ذلك يف قوله تعاىل: القرآنيت ال يعلمها إال هو، ولقد جاء يف ات اليف علم الغيبي
 جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط نتٱ

 مت  جي ٰه مه جه هن من خن حن
ومفاتيح الغيبيات عند هللا وحده ال  ،ق مفتاحغلَ فلكل مُ  من مثو  ،72
يعلم كل  --، فاهلل مىت شاءشاء، و يومىت شاء، ويغلقها عمن يعلمها إال هو، فهو يفتحها ملن يشاء، 

عليها ويعلم  عُ لِّ يطي  --البحر، وأي ورقة تسقط من شجر يف أي مكان فإن هللا و ما جيري يف الرب 
حركاهتا وسكناهتا، وكذا يعلم كل ما يف ابطن األرض من حبة تزرع أو موجودة يف ابطن األرض، فهو يعلم 

معرفة ما يف ابطن  وهو شيءية بدأت أبكرب األشياء وهو معرفة الغيب، وانتهت أبدق فاآل من مثهبا، و 
 القرآنوهو  أال يف الكتاب املبني، --حه هللا الرطب منها واليابس، وكل هذا قد وضي  األرض من حبوب

 .73الكرمي
م الغيب وسعة ، وهذا اختصاصه تعاىل بعلشيءعنده علم كل  --أن هللا  والشاهد يف اآلية الكرمية 

ما شاء، فعناصر املنظومة الزراعية وما فيها من أسرار كلها كل ما خلقه فهو بقبضته حيركه كيفعلمه وقدرته و 

                                                
 .65سورة النمل، اآلية: القرآن الكرمي،  71
 .59سورة األنعام، اآلية: القرآن الكرمي،  72
م، م.ج: 1984ه/1404، 1، تونس، الدار التونسية للنشر، طلتحرير والتنويراابن عاشور، الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، ينظر:  73
  .270/ ص7
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كل هذا ال يعلمه إال هللا، فالعلم احلديث   ،حترك السحاب ونزول املاء واإلنبات ةفكيفي من مث، و إبرادته 
 ات اليت مل أيذن هللا يف معرفتها.قد اكتشف بعض العلوم وبعضها ال زالت يف الغيبي

مما يتعلق ابملنظومة الزراعية،  شيءمعرفة مقادير كل  ياليت ليس للبشر اختيار يف معرفتها، ه ألشياءومن ا 
 زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه نتٱذلك يف قوله تعاىل:  ذكر وقد جاء

 مت نئ مئ
هو الذي يعلم كل ما يدخل يف األرض  -- ،  فيتضح لنا من هذه اآلية الكرمية أن هللا74

 --من ماء وحب وغري ذلك، وكذا يعلم كل ما خيرج من األرض من نبات وأشجار ومثار، وكأن هللا 
املزارع يضع احلبوب ويضع فوقها الرتاب، وال يدري حيث إن خيربن ببعض جمرايت ونظام املنظومة الزراعية، 

واآلية توضح لنا  يعلم كيف حتيا هذه البذرة. --وهللا  ،ال أي ستخرج من الرتبة أم ؟هل ستنبت أم ال
فكل شيء متعلق ابألرزاق ومنافع  لذلكرزاق معلومة ومقدرة عند هللا، و أن كل خزائن اخلريات واأل أيًضا
 .75عد مبثابة حياة كل شيءي -الذي أييت ابملاء  -كاملطر   :البشر

هو الذي يعلم  --موضوع تفرد هللا ابلعلم، أن هللا والشاهد يف هذه اآلايت الكرميات اليت ذكرت يف 
بصفة عامة، فمن حيتاجه النبات والشجر قدار املاء الذي م كذلكو ، اال كل ما خيص املنظومة الزراعيةإمج

 والبعض ،ا من املاءا يسريً وبعضها حيتاج قدرً  ،من املاء كبريًا االعجيب أن هناك بعض النبااتت حتتاج قدر 
ويستغىن عنه بعد ذلك، أو أنه حيتاج قطرات من املاء، فكل هذا يعلم  ،هاء يف بداية زراعتاآلخر حيتاج م

 .ه بل إهنا حمسبوة عند هللا عشوائي ت كل هذه األموروليسهللا أسراره دون البشر، 
 

 ابلقدرة على اإلنبات دون غريه --: اإلعجاز العلمي يف تفرد هللا اثلث ا
 --يف هذا الكون، وهناك من األشياء اليت منح هللا  شيءرة على كل هو املتفرد ابلقد --هللا 

البحث على أحد عناصر املنظومة الزراعية  اإلنسان قد أعطاه هللا القدرة يفف ،املخلوقات القدرة فيها إبذنه
القدرة على بذر البذور دون القدرة على إصالح األرض وزايدة خصوبتها، و مثل املاء، وكذا القدرة على 

القدرة يف فقد أعطاهم هللا احليوانت  وأماحىت النمو واإلمثار،  القدرة على رعاية النبات ومحايتهو إنباهتا، 
الكرمي من اآلايت ما يثبت  القرآنولقد جاء يف  ،وكذلك مساعدة اإلنسان ،البحث على النبات والطعام

 ، 76  مت جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل نتٱذلك يف قوله تعاىل: 
رغم أن اإلنسان قادر على ف ،حها لبين البشرايضإوهذه اآلايت الكرميات تتضمن حقيقة عظيمة أراد هللا 

ال يقدر على إمتام العملية الزراعية أبكملها مبفرده  هيف العملية الزراعية، فإنالقيام بدور ما أذن هللا له فيه 
بعلمه وقدرته قادر على  ه يرد على املنكرين أبنفاهلل لذلك، و املنظومة الزراعيةحىت ولو توفرت كل عناصر 

                                                
 .2سورة سبأ، اآلية: القرآن الكرمي،  74
، حتقيق: اجلامع ألحكام القرآنينظر: القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب،  75

 .14/ ص10م، م.ج: 1964ه/1384، 2براهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب املصرية، طأمحد الربدوين وإ
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يف أحد عناصر املنظومة الزراعية اليت قد تكون أداة  ستخداموذلك اب الزرع والنبات بعزته وجربوته.حتطيم 
إمتام العملية الزراعية، وهي يف نفس الوقت قد تكون أداة يف هالك ما أراد هللا إهالكه، ألهنا تسري بقدرة 

 .  77هللا
يتم ما تقومون حبرثه من األرض وتقليبها، وهذا أل بين البشر، أفر أيس -- هللاالشاهد يف اآلايت أن و 

نه ال بد من هتوية الرتبة قبل الزراعة، وهذه األشياء اليت ال بد منها قبل إيكون عادة قبل الزراعة، حيث 
البذور، وهذا هو املراد من قوله ما  ههذتسوية الرتبة، وبعدها يتم سقي املرحلة الثانية، وهي بذر البذور مث 

 لذلكحترثون، وبذلك ينتهي دور اإلنسان يف هذه املرحلة، وأما املرحلة اليت تليها هي مرحلة اإلنبات، و 
 .هستنكاري ملن يعتقد أنه قادر على إنبات النبات وزراعتاستفهام افهذا السؤال جاء أبسلوب 

هو الذي ينبت الزرع من بدايته، وذلك يف قوله  --ى أن هللا ية اليت تؤكد علالقرآنوهناك من اآلايت 
 مت حي جي يه مهىه جه ىنين من خن  حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل نتٱتعاىل: 

وابلنظر إىل اآلية ، 78
هللا بقدرته العظيمة، قادر على شق احلبة أو النواة اليت جفت بعد حيث إن اإلنبات،  ةجند أهنا تشرح كيفي

، ومبجرد أن يضعها املزارع يف ابطن وال رطوبة فيها إال مقدارا يعلمه هللا  فرتة من الزمن وكانت خمزنة،
خيرج منها األخضر بعد موهتا وجفافها،  لتايلبقدرته، واب -- بوصول املاء إليها يشقها هللامث األرض، 

مل أيذن يف شقها وقد تزرع هذه احلبة وتتوفر هلا أهم عناصر املنظومة الزراعية وهو املاء وال تنبت؛ ألن هللا 
 .79 وإنباهتا

هو النمو الطبيعي للنبااتت مع الرعاية أو بدون رعاية، فهناك بعض  ،فالذي يلي مرحلة اإلنبات لتايلواب
يلفت األنظار  -- النبااتت ال حتتاج إال املاء فقط، وبعضها حيتاج إىل رعاية دائمة حىت اإلمثار، وهللا

 مت مع جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ نتٱ: تعاىل إىل عظيم قدرته يف قوله

فإنه قدير لكل خملوق من الظروف اليت تضمن  من مثرحيم ابخلالئق، و  --هللا  الواضح من اآلية أن ،80
املنظومة ، فىله العيش على األرض، ومهد األرض مبا يناسب اجلميع من إنس وحيوان وخملوقات أخر 

من رايح وسحاب وماء وضوء  عناصرها ، وكل تدابري مبا فيها من عناصر خاضعة لقدرة هللا الزراعية
وليست عشوائية، ونتاج املنظومة الزراعية يكفل للجميع العيش على  --مقدرة وحمسوبة عند هللا 

أن  --حبسب ما يناسبه، وهذا من تقديرات هللا  يستفيد األرض أو حوهلا أو يف ابطنها، وكل خملوق

                                                
، بريوت، دار أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي،  ينظر: 77

 .531/ ص7م، م.ج: 1995ه/1/1416اعة والنشر والتوزيع، طالفكر للطب
 .95سورة األنعام، اآلية: القرآن الكرمي،  78
، حتقيق: اجلامع ألحكام القرآنينظر: القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب،  79

 .44/ ص7م،م.ج: 1964ه/1384، 2، دار الكتب املصرية، طأمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، القاهرة
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ه وكرمه على ن ِّ وفري األرزاق واألطعمة املناسبة لكل اخلالئق، وهذا من عظيم مَ لت رئيسًياجعل الزراعة مصدرا 
 . 81خلقه

والشاهد يف هذه اآلايت الىت تناولت تفرد هللا ابلقدرة دون غريه: هو إثبات احلقيقة اليت ال بديل عنها يف 
أن يغري يف  ،هما كان، ولن يستطيع أي خملوق مأن كل ما جيري يف املنظومة الزراعية، هو بقدرة هللا 

جمرايت املنظومة الزراعية إال إبذن هللا، واملعىن املذكور يؤكد على احتياج النبات إىل أهم عناصر املنظومة 
ل اإلنسان بقوله: أمل تر أيها اإلنسان مدى قدريت على اإلنبات، ألن أهللا يسحيث إن الزراعية وهو املاء، 

و من أنبت النبات، وعندما ينزل املاء على األرض اجلرداء اليت ال زرع وه ،هللا هو من أنزل املاء من السماء
، وقد فيها، تزدهر هذه األرض ابلنبااتت اخلضراء، وهذا املشهد هو حقيقة دامغة على كمال قدرة هللا 

 كثري من اآلايت اليت ختربن مبثل هذه احلقيقة.  يف مواضع أخرى الكرمي القرآنورد يف 
 

 بتقدير كل ما يف الكون            --العلمي يف تفرد هللا  : اإلعجازرابع ا
يف هذا الكون العريق، وبعد أن اطلع الباحث على العديد من  شيءهو املتفرد بتقدير كل  --هللا 

ذات  جعل عناصر املنظومة الزراعية --أن هللا  اآلايت اليت تناولت موضوع املنظومة الزراعية، وجد
عناصر على ذلك ألحد  مثااًل ولنأخذ ، عناصرالالرايح واملاء وغري ذلك من لسحاب و مزدوج، كا استخدام

معامل رابنية  تقديرات معينة ينفرد هللا بتقديرها، وذلك يف إلنتاج املاءفإنه املاء،  وهو املنظومة الزراعية
 أحيانً ة أمطار، و ينزل يف صور  أو، أو ضباب ،رذاذأو  ،خمتلفة، فقد ينزل املاء من السماء يف صورة ندى

اآلابر، أو من ينزل يف صورة ثلوج تتحول فيما بعد إىل ماء، وقد خيرج املاء من ابطن األرض من العيون أو 
من البحار، وكل هذه املعامل ختدم بعضها  أحيانً  من بني الصخور، وأييت أوحىت من الشالالت املائية، 

 .وغري ذلك قد خيزن يف األهنار أو يف ابطن األرضالبعض، أي أن هناك عالقة بينهما، فماء األمطار 
هذا املاء قد حيث إن وعظيم صنعه،  هوهذا من تقدير ، من رب العزة  ازدوجاملاء م ستخداماقد يكون و 

هو املتحكم يف مقدار املاء الذي ينزل من  -- من هللا خللقه، فاهلل ، وقد يكون عذاابً يكون رمحةً 
 يل ىل مل خل نتٱالكرمي يف قوله تعاىل:  القرآناألرض، وهذا األمر واضح يف السماء، وكذا الذي خيرج من 

 مت ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم

 ا، وبعض تقديراهتالزراعية فاآلايت الكرميات حتكي لنا طبيعة املوقف عن أحد أهم عناصر املنظومة ،82

                                                
، بريوت، دار أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي،  ينظر: 81

 .294/ص5م، م.ج: 1995ه/1/1416الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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ماء، ولكن نزول املاء مل يكن عشوائيا، فينزل يف املكان والوقت فإن هللا ينزل املاء من الس من مث، و اوجمرايهت
 . 83هللا  ا، فهذه التقديرات الثالثة وغريها تسري كما أرادهواملقدار الذي يريده هللا 

احليوانت وكل املخلوقات، فال يستطيع أحد  أيًضافأما ابلنسبة للمكان فهو أمر مهم ابلنسبة للبشر و 
وجيلس حيث وجد املاء، وال يستطيع أحد أن يتحكم يف  ،فكٌل يبحث عن املاء لكلذالعيش بدون ماء، و 

، فقد ينزل املطر يف مكان بعيد عن املكان املناسب نزول املاء يف مكان ما غري املكان الذي أراده هللا 
ه قد أخرب أنه سيسكنه يف األرض رمحة من --منه، ولذلك فإن هللا  فاديست ال لتايلللتخزين، واب

 للمخالفني واجلاحدين، أبنه قادر على ذهابه، وذلك هتديد منه ووعيد أيًضاوتفضال على خلقه، وقد أخرب 
 فمكان نزول املاء له أمهية كبرية. من مث، و فكالمها سهل ويسري على هللا 

ج هناك بعض النبااتت حتتا حيث إن فالوقت مهم،  من مث، و للوقت فإنه من تقدير هللا وأما ابلنسبة 
أييت املاء يف الوقت املناسب يكون رمحة من هللا  فعندما ،حيتاج يف هذا الوقتال  هااملاء يف وقت ما، وبعض

. وأما ابلنسبة للكمية فهي من تقدير عقاابً ا و يكون غضبً فقد ناسب مأييت يف وقت غري  عندما، و وتفضاًل 
كبري   قدرفيكون رمحة، وقد ينزل املاء ب يكفي حاجة اخلالئق ابلقدر الذيفقد ينزل املاء  من مث، و هللا 

فإن تقدير الكمية من أهم األمور، وليس  لذلك، و عقاابً ا و زايدة عن القدر املطلوب للخالئق فيكون غضبً 
 نزول املاء فقط. 

ه يف املكان املناسب ويف استخدامستطيع اخلالئق ت لكيهو مكو  املاء يف مكان ما، أهم ما يف القضية و 
 ،ب وابلكمية املناسبة، وإذا فقدت اخلالئق املاء فال يستطيع أحد أن مينحهم املاء إال هللا الوقت املناس

 مت  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نتٱ :وجاء ذلك يف قوله تعاىل
للجاحدين  أيها الرسول، أي قل 84

واملاء  ؟جفافههللا يستطيع أن مينحكم املاء بعد  فمن غريُ  ؟واملعاندين كيف حالكم إن جفف هللا عنكم املاء
وسقي النبااتت وغري ذلك  ،وسقي األنعام ،ألن اخلالئق تستفيد منه يف الشرب يف احلياة، أمهية كبرية وذ

، فاملاء هو حياة األبدان عليههللا هبا  مني إلنسان من أعظم املنن اليت لاملاء فتوفر من الفوائد الكثرية، وبذلك 
 .85 ونيف هذا الك شيءوعيش احليوان، بل عيش كل 
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 ابإلذن يف كل جمرايت الكون -- خامس ا: اإلعجاز العلمي يف تفرد هللا
على العديد من اآلايت  االطالعهو املتفرد ابإلذن يف كل ما جيري يف هذا الكون العريق، وبعد  -- هللا

 إنأنه و وجد الباحث سكنات عناصر املنظومة الزراعية، اليت تناولت موضوع اإلذن يف جمرايت وحركات و 
توفرت كل مسببات اإلنبات، وتوفرت كل عناصر املنظومة الزراعية مبا فيها املاء وغري ذلك فإن النبات ال 

  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل نتٱ :ذلك يف قوله تعاىلقد جاء ، و خيرج من الرتبة إال إبذن هللا 
مت  يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن

 شيءل وابلنظر يف هذه اآلية سنجد أن حقيقة اإلذن يف ك ،86
يلزم من عناصر  قائمة، فالبلد الطيب: هي البلد اليت متتلك أرض خصبة صاحلة للزراعة أي أن هبا كل ما

الزرع، فإذا وجد املاء الذي يعد عصب العملية  نقصها إال املاء فقط حىت ينبت بهاملنظومة الزراعية، وال ي
اخلبيثة اليت ال خصوبة فيها وال حياة فيها،  وأما األرض، الزراعية أنبتت، ولكن إنباهتا يكون إبذن هللا 

الذي يعطي اإلذن للكائنات احلية اليت تساعد على ف من مث، و قلياًل  إالأتيت ابلنفع  فال خيرج منها نبات وال
 .87، فهو املتحكم يف اإلذن إبنبات األرض أو عدم إنباهتاخصوبة الرتبة هو هللا 

هو  --ومن مث فاهلل ، هو هللا أو غري خصبة صبة والشاهد يف اآلية أن الذي جيعل األرض خ
ومن املتحكم الرئيسي يف الزراعة واإلنبات، وكذلك يف اإلنسان اإلنبات واحليوان والكائنات احلية األخرى. 

كان يف السابق ال يعرف مدى خصوبة قد  املنظومة الزراعية اهلامة، و  املعلوم أن األرض هي أحد عناصر
ها إال بعد الزراعة والتجربة، ولكن اكتشف العلم احلديث وسائل عدة لتحليل الرتبة األرض من عدم خصوبت

ومعرفة مدى صالحيتها للزراعة من عدمه، وهذه الوسائل تعتمد يف حتليلها على معرفة مكونت الرتبة 
عدم يلزم لكن ال تنبت ل ومدى توفر العناصر الالزمة لإلنبات، ومع كل ذلك قد يوجد أرض غنية بكل ما

  .88إذن هللا يف اإلنبات
 
 
 
 
 
 

                                                
 .58سورة األعراف، اآلية: القرآن الكرمي،  86
م، م.ج: 1997ه/1418، 1ر اليوم، طالقاهرة، مطابع أخبا تفسري الشعراوي )الخواطر(،الشعراوي، حممد متويل الشعراوي،  ينظر: 87
 .4186/ص7

، ترجم الكتاب للعربية: جورج اسطفان وعبدالرشيد، حلب سورية، املركز الدويل حتليل الرتبة والنبات )حتليل خمتربي(جون راين،  88
 م.2003ه/1424، 1،ط(ICARDA)للبحو  الزراعية يف املناطق اجلافة 
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 الكرمي القرآنابلزراعة يف املتعلقة صور األوامر والنواهي : لثاملطلب الثا
 الكرمي القرآن: مفهوم األمر والنهي فيما يتعلق ابلزراعة يف أوال  

من الص حياهتا، وفيه السبيل إىل اخل شؤونيعترب املنهج الرئيسي لألمة اإلسالمية يف كل  الكرمي القرآن
وامر والنواهي املتعلقة ، فكان ال بد من تدقيق النظر يف موضوع األهر ساألزمات اليت أحاطت العامل أب

املتعلقة هبذا املوضوع وجد أهنا  اآلايت، فبعدما اطلع الباحث على الكرمي القرآنومنظومتها يف  ابلزراعة
قد جاءت أبساليب متعددة،  ر والنواهياحتوت على تعاليم رابنية يف صيغة أوامر ونواهي، وهذه األوام

ومقاصد متفاوتة، واألوامر منها ما هو مبثابة دعوة للمسلمني خاصة، ومنها ما هو دعوة للناس  وأهداف
 عامة. 

، ففي وكذا النهي ،إال حلكمة قد جعلها هللا من وراء هذا األمرأمرًا لن جيد  الكرمي القرآنواملتأمل يف آايت 
ويف هنايتها السبب والعلة من هذا األمر، وبعض  ،ل املثال جاء يف بدايتها أمرسبي على اآلايتبعض 
 اآليةمث ختتتم  ،على سبيل املثال الزرعجاءت يف صورة وصف للعظمة الرابنية يف خلق النبات و  اآلايت

لبشر فيما يتعلق ابلثمار ل -- من هللابدايتها يف صورة طلب  قد جاءت اآلايتبنهى ما، وبعض 
، والسبب يف ذلك هو كفرهم اعام واإلنبات، ولكن النتيجة هي الغضب من هللا واحلرمان هلم فيما طلبو والط

، وقد أتيت آايت يف صورة أوامر ليس منها إال اإلرشاد للطريق القومي يف األكل من ألوامر هللا  موعصياهن
الكثري والكثري من هذه األمثلة اليت  حوى الكرمي القرآنف من مثاحلالل فقط، مما حيرم األكل من احملرمات، و 

عليها والتدقيق فيها ليس إال ألمهيتها  االطالعهلا عالقة وثيقة ابلزراعة فيما خيص جوانب األمر والنهي، و 
 يف حياة البشرية.

 
 الكرمي القرآن: أمهية وأهداف األوامر والنواهي املتعلقة ابلزراعة يف اثني ا

ال بد  لذلكحياة اإلنسان، و  شؤونخلها يف أغلب ا؛ لتدذات أمهية كبريه لكرميا القرآنالتعاليم الرابنية يف 
، وطلبا لرضاه نقياد هلا ما هو إال طاعة هلل الوا ،والوقوف عندهاالكرمي  القرآنلرجوع إىل ابمن معرفتها 

، وحسن يانسان يف الدننقياد لتعاليم رب الربية يكمن يف صالح اإلالوطمعا يف جنته اخلالدة، وأمهية ا
 مت جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك  نتٱ :العاقبة يف اآلخرة، قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي

89 ،
ومن يطع هللا ورسوله يف األمر والنهي، وخَيَف  عواقب العصيان، وحي َذر عذاب هللا، فهؤالء هم الفائزون 

 ابلنعيم يف اجلنة. 
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 الكرمي القرآنيف : األوامر والنواهي املتعلقة ابلزراعة اثلث ا
 وعدم الشرك هالعبادة هلل وحد .1

والنهي بشيء هام، وهو عظمة  الناس بعبادته وحده وعدم الشرك به، وقد اقرتن األمر --هللا قد أمر 
 منونونعمه اليت أنعم هبا على عباده من الزرع والثمر وغري ذلك من النعم اليت ال تعد وال حتصى، واملؤ  هللا

 نن من نتٱويبتعدوا عن كل نواهيه، وأييت ذلك يف قوله تعاىل:  --ىل أوامر هللا هم أوىل من ينقاد إ

 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن

 مت مس خس  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث
من اإلنس  املكلفنيإىل  ءويتضح لنا من اآلية أنه ندا .90

وذلك ألنه الذي  ؛لقكم بدون مثال سابقبدع يف خأالقكم الذي خلالعبادة أبن اعبدوا وأفردوا  واجلن
وحتقيق نبوة سيد املرسلني ثبات التوحيد إيستحق العبادة منكم دون غريه، وعليكم بكمال العبادة له و 

إحضار و النداء تنبيه الغافلني، وفائدةواملنافقني،  رينوالكاف يصلح للمؤمنني سما، والناس  سيدن حممد
وهتييج احملب ني، وتشويق  ،فري  املشغولني، وتوجيه املعرضنيعريف اجلاهلني، وتوت ،الغائبني، وحتريك الساكنني

 .91 املريدين
، هنا نداء عام من  مت ين ىن نن من نتٱقد اشتملت على أمور عدة ففي قوله:  اآلايتهذه ف من مثو  

رية العبادة ستمراهذا األمر خاص للمؤمنني أيمرهم هللا ابو ، بعبادته وتوحيدهمجعني، أيمرهم هللا للناس أ
جلميع ، وذلك ألن هللا هو من خلق اوحده وبتوحيده  لهوإخالصها له وحده، وللكافرين ببداية العبادة 

فهو أوىل من مث و ،  مت ني مي زي  ري ٰى نتٱإىل ذلك يف قوله: ، ويشري سبحانه املؤمن والكافر على السواء
 ابلعبادة دون غريه.

 هئ  مئ خئ حئ نتٱم هللا الظاهرة والباطنة على خلقه يف قوله: الكرميات ابحلديث عن نع اآلايتمث انتقلت 

خلق لكم  :أي ، مت خئ نتٱٱقوله:، واملقصود بِـّ  متمج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب
أراد هللا أن ينبه على أن خلق األرض أعظم من  لذلك، و املعجزات ألرض هو من أعظماألرض، وَخل ُق ا

 ، مت جب نتٱ :على قدرة اخلالق وعظمة ما خلق، واملقصودهذا إن دل على شيء فإمنا يدل ان، و خلق اإلنس
وهذا هو  ،وجعل السماء سقفا هلا ،وغري ذلك فعون ابألبنية والزراعة واحلراثةأي ممهدة تستقرون عليها وتنت

ألجل النبات والزرع، الذي هو لإلنسان واحليوان  ءاملقصود ابلبناء، وأنزل على األرض من السحاب ما
 .92ومجيع الكائنات

                                                
 .22-21سورة البقرة، اآلايت: القرآن الكرمي،  90
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أن ينقاد إىل تعاليمه،  ،وعظمته وعظمة ما خلق --ن علم نَِّعَم هللا أابإلنسان بعد  فحريٌ  لذلكو 
صله وثيقة مبا أمر هللا  يبنهى ذ اآلايت ه، مث ختتتم هذهلل  وهذا من أعظم التقوى ،ويعبده حق العبادة

يف هذا الكون الفسيح الذي هو عبد غري هللا ، وأن ال يُ عن الشرك ابهلل  ، وهو النهياآلايتيف بداية 
نتهت ابدأت أبمر و  اآلايتف من مث، والشرك هو من أعظم الذنوب على اإلطالق، و من صنع هللا 

 ىي نتٱوذلك يف قوله: ، تقواه هلل  تتقواه، ومن انتهي عن النهي زاد تبنهى، من التزم ابألمر زاد

 .مت يي
 

 طلب الرزق يفاملشي يف األرض والسعي  .2
 جي يه نتٱا على طلب الرزق وجاء ذلك يف قوله تعاىل: عباده ابملشي يف هذه األرض سعيً  --هللا قد أمر 

 مت ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي
الذي جعل األرض  هو أبنه --هللا خيرب ، 93

طلب  يف، سعيا بني جباهلاو  أطرافهاو : أي لينة يسهل لكم السلوك فيها، فعليكم أن متشوا يف جوانبها ذلواًل 
رجع فيسألكم عن شكر النعم والتمسوا النعم املختلفة، وإليه امل ،، ولكم أن أتكلوا من أنواع الرزقالرزق

 .94 الكثرية اليت أنعم هبا عليكم من الثمار واحليوانت وغري ذلك
 جعل فيها من اخلري الكثريوجعل لإلنسان فيها من الفوائد الكثرية، و  ،هذه األرض --هللا قد خلق 

 عليهيف أرضه، و  سنتهألهنا  ؛فإن هللا أمره ابلبحث عن الرزق بنفسه ،ه، وعلى الرغم من ذلكلإلنسان وغري 
الكرمية جاء بعد أن ذكر هللا لإلنسان  اآليةفإن اإلنسان مطالب ابلسعي على طلب الرزق، واألمر يف 

دون من خرياهتا، مسخرة لكم خمريون يف اختيار ما تري ة: أي سهلأبن جعل له األرض ذلواًل  امتنانه عليه
 .ا عن الرزقر يف مجيع أقطارها حبثً واملقصود ابملشي: أي السعي كما شئتم يف أحناء األرض والسف

، طن األرض وعلى ظهرهاابحلديث عن األمر الثاين وهو األكل من اخلريات املوجودة يف اب اآلايتمث تنتقل 
إلنسان زاق لهللا قادر على تسخري األر  مع أنو ، ابألكل من الطيبات فقط االعتبار ولكن مع األخذ يف

فاآليه ابتدأت ابألرض  ولذلك،  ألوامر هللا االمتثالبدون سعي، ولكن هللا أمره ابلسعي، فيجب 
 ،إشارة إىل أن اإلنسان خلق من تراب األرض، متِّ ُّنت :بقوله ها هللاوانتهت ابألرض، فختم

 ، ا يبعث يف النفوس اإلقرار بربوبية هللاوسيخرج منها بعد موته عند البعث يوم النشور، فكل هذ
 .ألمره  االمتثالو 
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 التفكر يف خلق هللا .3
والنبااتت والثمار واألشجار وما ينتج عنهما  ه بكثري من النعم الظاهرة كاملطرعلى عباد --هللا قد امنت 

 هوأعطا هُ مَ ري وكَ ري من اخلالئق على كث هُ لَ ضي فَ و  اإلنسانقد خص هللا من أشياء فيها النفع لإلنسان واحليوان، و 
 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت نتٱ :، ويظهر ذلك يف قوله تعاىلخلق فيمانعمة العقل ليتفكر وينظر 

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح

، 95  مت  مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من حنخن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك
 ومن مث، كثريًا أو قلياًل  هذا املاء هللا ، وقد جيعلب الذي ينزل منه املاءكيف خلق السحا  --هللا يبني 

 . 96من رمحة هللا  هذاكل ، و  لألرض امليتةويف كيفية إحياء هللا ،جيب النظر والتفكر يف كل هذا
تفاصيلها، وهي آلية نزول  حقيقة جلية نراها أبعيننا ويطلعنا علىلنا  --هللا  حيشر  اآلايتففي هذه 

إبرسال الرايح اليت حتمل السحب، مث ، املنظومة الزراعية بعض جمرايت فتبدأ هذه اآللية اليت حترك، املطر
، واخلطاب يف حبقيقة خروج املاء من السحب --تتكثف هذه السحب فتثقل ابملياه، مث خيربن املوىل 

، ومن هنا الحًقاألمر سيأيت  ، وهي مقدمةاآليةلكل من استمع أو علم هبذه  اعام خطااب،  مت حس نتٱ :قوله
هناك من خيتارهم هللا ليوصل أو ينزل إليهم هذا حيث إن مدى نعمة هللا،  اآليةهذه من يستشعر القارئ 

 همر واملاء من أحد عناصر املنظومة الزراعية اهلامة للغاية، مث يصف هللا حال من اختا، اخلري، وهو ماء املطر
اليت تليها تصف حاهلم قبل أن  اآليةم يستبشرون بوصول املاء إليهم، و فقال عنهم أهن يف إرسال املاء هلم،

، وهذا حال من أتخر عنه اخلري، فكيف حبال قانطون ايئسونيصل إليهم هذا اخلري إذا هم مبلسون: أي 
 من مل يصل إليه هذا اخلري.

طياهتا ليس هذا جمال  مث تتبع هذه احلقائق العلمية الظاهرة يف جمملها، واليت حتمل تفاصيل عجيبة يف
الكونية إظهار عظمته  اآلايتح هذه ا يضإأراد من خالل  --تفصيلها، وهي آلية نزول املطر، واخلالق 

اليت  اآليةوعظمة ما خلق، واملطلوب من هذا التمهيد إىل األمر ابلنظر والتفكر يف هذا الصنع البديع، فتأيت 
ٱ جم هل مل خل حلٱنت :تليها بقوله  ه هللاوصريح من رب الربية إىل اإلنسان الذي منح فهذا أمر عام ،متٱ

العقل أبن ينظر ويتفكر يف كيفيه إحياء األرض بعد موهتا وبعد نزول املاء عليها، فإحياء األرض جاء رمحة 
فهو خالق   ،، فحري بنا التفكر يف خلق هللاىمن هللا خللقه فوق األرض من إنسان وحيوان وكائنات أخر 

    قدير. يءشوهو على كل  شيءكل 
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 النهي عن اإلفساد يف األرض .4
 جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت نتٱتعاىل: اإلفساد يف األرض وذلك يف قوله  عن --هللا  هنان

 مت مص خص حص مس خس  حس جس
هنى عن كل فساد بعد  --واملتأمل يف اآلية الكرمية جيد أن هللا  ،97

املاء، أو قطع األشجار املثمرة، وكل هذا كثر هذا اإلفساد، ومن اإلفساد سد عيون  قل أو ح، سواءصال
 . 98قد هنى عنه هللا  ضررًايعد 

يقوم هبا  أن هناك أراضي رمبا حتتاج إىل بعض اإلصالحات الزراعية اليت اآليةفالذي يظهر من من مث و 
 لناحيةعة، وهذا من ااستصالح الزراعي، وهو هتيئة األرض أبن تكون صاحلة للزر اإلنسان فيما يعرف ابال

هنى عن اإلفساد يف  --فاهلل  لذلكو  ،ستصالح لغرض آخر غري الزراعةولكن قد يكون اال ،الزراعية
لتجاء إليه يف كل البكثرة الدعاء وا --األرض بصفة عامة بعد إصالحها، مث أييت بعد ذلك أمر من هللا 

فإن اإلصالح يف األرض  من مثاألحوال، فاهلل رحيم بعباده، وتكون الرمحة خاصة وقريبة من احملسنني، و 
ينبهنا وينعم علينا لعلنا نشكره، ومن الشكر اتباع أوامره والبعد عن  --يعترب من اإلحسان، فاهلل 

 قدير. شيءنواهيه، فهو املنعم وهو الرازق وهو على كل 
 

  األكل من خريات هللا يف األرض وإطعام احليواانت .5
ا أن األرض متتاز خباصية اإلنبات، وأهنا ينبت من يف هذه األرض آايت عدة منه --هللا قد جعل 
، وجعل خلروج هذه النبااتت آلية معينة وهي: نزول غريهاالثمار و  الذي أييت منهو  الشجر،و  الزرعابطنها 

 الكرمي القرآنآايت كثرية يف  كيف خروج هذه النبااتت، وهناأساسًيا املاء من السماء مما يكون عاماًل 
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من نتٱيف قوله تعاىل: ما جاء  واملثال على ذلك، ليةلعماتوضح لنا هذه 

         ،99ٱمتمب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي
سبب خروج النبات، من السماء هو ابحلر  واملعاجلة، واملاء املنزل ، أي: مت ٰذ نتٱ واملقصود بقوله:

ا من كل ح أبن كلو ية األزواج واأللوان، وهنا أييت األمر صر ا من النبات املختلفأصنافً  :، أي مت ٰى نتٱومعىن: 
 .100األنعام اليت هلا حق يف هذه النعم اهذه األصناف وارعو 

  ِّ نتيف قوله:  منها أمرن ابألكل قدو من النعم اليت أنعم هللا تعاىل هبا على البشر، األشياء كل هذه و 

احليوانت اليت  :ض مع إطعام األنعام وهي، لذا فإن اإلنسان مأمور ابألكل من خريات األر  مترئ ّٰ

                                                
 .56سورة األعراف، اآلية: القرآن الكرمي،  97
، حتقيق: اجلامع ألحكام القرآنلدين القرطيب، ينظر: القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس ا 98

 .226/ ص7م، م.ج: 1964ه/1384، 2أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب املصرية، ط
 .54 -53سورة طه، اآلايت: القرآن الكرمي،  99

، حتقيق: نور الدين طالب، دمشق، دار لقرآنفتح الرمحن يف تفسري االعليمي، جمري الدين بن حممد العليمي املقدسي احلنبلي، ينظر:  100
 .299/ ص4م، م.ج: 2009ه/1430، 1اإلسالمية، ط الشؤونالنوادر إصدارات وزارة األوقاف و 
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األمر  ىوقد جاء يف آايت أخر  وغري ذلك. أيًضاأيكل اإلنسان من حلومها ويستفيد من ألباهنا وجلودها 
 حط مض خض نتٱ يف قوله تعاىل: اليت تتضح معاملها ، ولكن هنا األكل مقيد ببعض الشروط أيًضاابألكل 

 مت لك خك حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ
بات فقط أكل الطي --هللا قد أحل ، 101

وهي اليت أحلها هللا  ،نداء إىل الناس أمجعني، وأمر ابألكل من الطيبات اآليةفي فدون غريها إال لضرورة، 
 تباع خطوات اتباع خطوات الشيطان َفَكَأَن األكل من احلرام هو ا، ويف نفس الوقت أييت النهي عن

: يف قوله تعاىل كما جاء،  أيًضاألكل من الطيبات ولكنه مشروط وقد جاء يف آايت أخر أمر اب الشيطان.
 مت ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب نتٱ

فإن النداء  اآلية، ويف هذه 102
ري األرزاق، وبعد األكل عليكم خاص للمؤمنني دون غريهم أبن كلوا من الطيبات اليت أحلها هللا وهي خ

 إن كنتم إايه تعبدون. --شكر هلل ب
 

 من الطيب وعدم اإلنفاق من الخبيث اإلنفاق .6
 مل  يك ىك نتٱ، وقد وردت آايت قرانية أتمر بذلك يف قوله تعاىل: اال يقبل إال طيبً  يبط --هللا 

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل

 مت حت  جت هب مب خب
 ، أي زكوا من أجود ما متلكون من املال والطيبات من مت ىل نتٱواملقصود بقوله:  ،103

احلبوب والثمار، وال تتخريوا الرديء وتنفقوا منه، وأنتم أنفسكم لن أتخذوا اخلبيث لو أُعطيتموه يف 
 .104ستقبلوه  فقط لم ومعرفة، يف هذا احلالحقوقكم، ولو أخذمتوه لن يكون عن ع

كن أنفقوا، ول وهو األمر صريحو للمؤمنني فقط دون غريهم، خاص النداء هنا واملتأمل يف اآلية جيد أن 
مث أييت التعريج  .، وكل كسب أو رزق فهو من عند هللا شروط أبن يكون من الطيب احلاللماإلنفاق 

على الطيبات اليت خترج من األرض كالثمار وغريها، مث أييت النهي عن اإلنفاق من اخلبيث من الثمار أو 
 قد --هللا إن ف لذلكفسه، و إنفاقها، وكل هذه اخلبائث ال يقبلها اإلنسان لن تريدونمن األشياء اليت 

ا إال عن عدم قصد أو عدم ظهور العيب الذي ال ا أو معيبً خبيثً  شيًئاهنى عن إنفاقها، واإلنسان ال أيخذ 
 ابإلخبار أبن هللا غين محيد. ة، وختتتم اآليهللا يرى، وكل األرزاق والنعم من عند 

 
 

                                                
 .168سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  101
 .172سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  102
 .267سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  103
، القاهرة، دار احلديث، اجلاللنياللني، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي  وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ينظر: اجل 104

 59/ ص1م، م.ج:2001ه/ 1422، 3ط
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 خالصة الفصل
والتعريف ابهلدف  ن املفهوم الكامل للزراعة ومنظومتها،للحديث عمتهيد  كان عبارة عنوهذا الفصل  

 القرآنعة ومنظومتها يف أن مفهوم الزراالتأكيد على ، و الكرمي القرآنيف  الرئيسي من الزراعة ومنظومتها
من األمثلة اليت للبشر فالصورة املدركة ، مدركةها ضرب األمثلة أبشياء مناليت و  ،كثرية  له أهدافالكرمي 

وهذه األمثلة  ما نشاهده أبعيننا يف أشياء متعلقة ابلزراعة ومنظومتها، هي يف اآلايت -- ضرهبا هللا
والشكر على النعم وغري  ،: اإلنفاق من احملصولمثل وذلك ،هللا  دوحة ترضيممشياء أاشتملت على 

هذا و  وغري ذلك، ،: البخل وعدم الشكر على النعموذلك مثل، هللا  تغضب شياء مذمومةأذلك، و 
زايدة احملصول : مثل وأما ابلنسبة للبشر فمن األشياء املمدوحة واليت ترضي البشر هي ابلنسبة لرب البشر،

عدم فساد احملصول و : مثل ونضج الثمار وغري ذلك، ومن األشياء املذمومة واليت تغضب البشر هي
فكما ال يرضى اإلنسان  ائمة،الق ومن هذا الشعور نستطيع أن نقيم احلالة ،الثمار وغري ذلك احلصول على

باحث أن هذه وقد وجد ال ال يرضي ابلبخل وعدم اإلنفاق وهكذا. أيًضا -- بفساد احملصول، فإن هللا
للبشر أبمثلة ألشياء مشاهدة عن قرب؛ لكي يعرفوا األشياء اليت ترضي هللا  االنتباهلفت  األمثلة الغاية منها

،   ما  ككما أن هناو  ،مذموموكل ما يغضبه  ،كل ما يرضي هللا ممدوحواألشياء اليت تغضبه، وابلطبع فإن
أما ابلنسبة لقضية اإلعجاز العلمي فالغاية و  ما يرضي هللا ويغضبه. أيًضايرضي البشر ويغضبهم، فهناك 

من األوامر و نقياد إىل كل تعاليمه وأوامره، الحقه من التعظيم، املتبوع اب ، وإعطائهة قدر هللا منها معرف
ما : العبادة هلل وعدم الشرك، واملشي يف األرض والسعي على طلب الرزق، والتفكر يف النواهي اليت جاءتو 

هللا، والنهي عن اإلفساد يف األرض، واألكل من خريات األرض وإطعام احليوانت، واإلنفاق من  هخلق
نة ابلزراعة، نية جاءت مقرت الطيب والنهي عن اإلنفاق من اخلبيث، وقد وجد الباحث أن هذه التعاليم الراب

إظهار النعيم واخلري الذي أنعم هللا به على البشر، مث أييت األمر أو النهي بعد إظهار وكأن الغاية منها 
املفهوم العام للمنظومة و  فهو أوىل ابلطاعة والوالء دون غريه. لذلكالنعيم، ألن هللا هو من أنعم وخلق، و 

وبعد أن اتضحت الصورة الكاملة للمنظومة  ،(1الشكل البياين رقم: من خالل: ) واضًحا يظهرالزراعية 
 يف الفصل التايل. ومنظومتها على أمهية الزراعة فسوف نتعرف ،الزراعية
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 املفهوم العام للمنظومة الزراعية :1الشكل البياين رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم الزراعة واملنظومة الزراعية 

 يف اللغة واالصطالح

 يف القرآن الكرمي

ضرب األمثلة  
 (املمدوح واملذموم)

اإلعجاز العلمي يف 
 قدرة هللا 

األوامر والنواهي 
 (التعاليم الرابنية)
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 ، وحياة األرض وموهتاواحليوان والكائنات الزراعة يف حياة اإلنسانأمهية  :الفصل الثاين
 وسيكون فيه احلديث متضمًنا على مبحثني وعدة مطالب فيما يلى:

 أمهية الزراعة يف حياة اإلنسان واحليوان ومجيع الكائنات احلية األخرىاملبحث األول: 
 أمهية الزراعة يف حياة اإلنسان املطلب األول:

  أمهية الزراعة يف حياة احليوان والكائنات احلية األخرى :ايناملطلب الث
 ومصادر إحياء األرض وإماتتها ،الكرمي القرآنحياة األرض وموهتا يف املبحث الثاين: 

 الكرمي القرآنحياة األرض وموهتا يف املطلب األول: 
 مصادر إحياء األرضاملطلب الثاين: 

 مصادر إماتة األرضاملطلب الثالث: 
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 الكائنات، وحياة األرض وموهتان و اأمهية الزراعة يف حياة اإلنسان واحليو  :الفصل الثاين
 متهيد:

هنا تدخل يف معظم اجملاالت احمليطة ابملخلوقات، وهناك إالزراعة من اجملاالت املهمة يف هذا الكون، حيث 
حباجة إىل الزراعة،  --يت خلقها هللا مثة عالقة وثيقة بني الزراعة واملخلوقات، فمعظم املخلوقات احلية ال

الزراعة تعد من ابلنسبة لإلنسان ففأما  ،ياهتا واستمرارها على وجه األرضحلسبًبا جعلها  --ألن هللا 
حياته، وأما ابلنسبة للمخلوقات األخرى فإهنا ال  شؤون؛ ألنه حيتاجها يف مجيع نشطة اهلامة اليت ميارسهااأل

والزراعة بشكل عام تقوم  ،ليت تعتمد على الزراعة يف حياهتااملخلوقات ا خصوًصاو  ستغناء عنها،التستطيع ا
كانت هذه   اعية بشىت أنواعها، سواءمن املنتجات الزر  ات الكونية اليت توفر عديدً اعمليعلى جمموعة من ال

 املنتجات هتم اإلنسان أو احليوان أو الكائنات األخرى. 
، وجد الباحث أن أمهية الزراعة تكمن يف الكرمي القرآنية الزراعة يف ومن خالل البحث والتدقيق يف أمه

ملدى أمهية   تبًعاجمموعة من اجلوانب املهمة والالزمة لإلنسان واحليوان والكائنات األخرى، سريتبها الباحث 
 - لعلى ذلك سيناقش الباحث يف هذا الفص بناًءاو  ،البدأ ابألهم واالنتهاء ابملهمكل جانب حتت معيار 

بعض ما يتعلق أبمهية الزراعة يف حياة املخلوقات، وبعض ما يتعلق حبياة  - يف مبحثني وعدة مطالب
ففي املبحث األول سيتناول البحث أمهية  ،ومصادر إحياء األرض وإماتتها ،الكرمي القرآناألرض وموهتا يف 

ومن الناحية  ،ئية والصحيةوالغذاالناحية اإلميانية واجلمالية واملعيشية الزراعة يف حياة اإلنسان من 
ية مث يتناول البحث أمهية الزراعة يف حياة احليوان والكائنات احلية األخرى من الناحية املعيش ،االقتصادية

 القرآنوأما يف املبحث الثاين سيناقش البحث حياة األرض وموهتا يف  ،ومن الناحية الغذائية والصحية
 لتجارب عملية.  تبًعاومن منظور علمي  ،الكرمي القرآنتتها من خالل ، ومصادر إحياء األرض وإماالكرمي
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     أمهية الزراعة يف حياة اإلنسان واحليوان والكائنات احلية األخرى: املبحث األول
، ويف أمهية الزراعة يف حياة اإلنسانويشتمل هذا املبحث على مطلبني، ففي املطلب األول نتعرف على 

 .أمهيتها يف حياة احليوان والكائنات احلية األخرىعلى  نتعرف واألخري ثايناملطلب ال
 

 املطلب األول: أمهية الزراعة يف حياة اإلنسان
 : أمهية الزراعة من الناحية اإلميانيةأوال  

، الكون وتطلعنا على قدرته يف هذا ،أكثر أمهية؛ ألهنا تُذَكِّ ُر اإلنسان ابهلل  لزراعة من الناحية اإلميانيةا
، والبساتني اجلميلة املنظر ذات األلوان املتعددة واملتباينة، النبات والزرعفعندما يشاهد اإلنسان مراحل تطور 

والساحات اخلضراء الكبرية، وأنواع الفواكه املختلفة يف الطعم والرائحة، واملواسم اليت تظهر فيها الزهور 
ى، وظهور نبااتت يف بلدان ما، وعدم ظهورها يف بلدان وعدم ظهورها يف أوقات أخر  ،والثمار يف وقت ما

 .ميان من نظر وتفكر يف خلق هللا إل تقوية ويف كل ذلكأخرى، كل هذا يدل على قدرة اخلالق، 
كثري من املواضع مما يؤكد على أمهيتها يف تقوية اإلميان   يف الكرمي القرآنوكل هذه احلقائق قد جاءت يف 

 رن مم  ام يل ىل نتٱيف قوله تعاىل:  والدليل على ذلك ما جاء، ظمة خلق هللا املنبعثة من النظر يف ع

 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 مت جض مص خص حص  مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج هتمث مت  خت حت
هذه اآلية الكرمية مشلت  ،105

       قها ابألرض،قصار النخيل القريبة والالصقة عذو  أي: ،متحب جب نتٱ فاملقصود بقوله: معاين كثرية،
رطبه  أي:،  مت جخ مح جح مج حج نتٱ :لهو قمشتبها ورقه وخمتلفا مثره، و  :، أي متهت مت  خت  نتٱوقوله: 
     .106، أي نضجه متٱيـَن عِّهِّ  نتٱ:بــ  واملقصود ،وعنبه

توضح لنا بعض ما  أيًضا اآليةبعض خملوقاته، و  على مثااًل يعطينا  --الكرمية أن هللا  اآليةيف  والشاهد
العظام من نزول املاء، وخروج  اآلايتكر هذه وذِّ  ،لزراعية، والناتج من هذه العمليةيف املنظومة اجيري 

يذكرن بكل هذه احلقائق ويبني لنا أن هلا فوائد  --النبات، ويليه خروج الثمار، يؤكد على أمهيتها، فاهلل 
يدعو إىل اإلميان به وتوحيده، فإذا عظام، ومن أعظم فوائدها أهنا آايت ملن آمن هبا وأيقن حقيقتها، مما 

 يلٌ فِّ كَ مشاهدة الزراعة وعناصر منظومتها  إن ف من مث، و ضعف إميان العبد وجد ما يقويه ويذكره ابهلل 
 .تزيد صلة العبد بربه وهذه قوة روحانية ،قوي إميانناين أب
 

                                                
 .99سورة األنعام، اآلية: القرآن الكرمي،  105
حتقيق: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، القاهرة، مركز هجر  ،الدر املنثور يف التفسري ابملأثورالسيوطي، جالل الدين السيوطي، ينظر:  106

 .333، ص3م، م.ج: 2003ه/1424، 1للبحو  والدراسات العربية واإلسالمية، ط
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  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف نتٱيف قوله تعاىل:  ذكر ذلك وقد جاء

 مثحج هت مت خت جتحت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 مت   مح جح مج
ملنكري البعث بعد  من هللا أهنا بدأت بسؤالللمتأمل  ومن خالل هذه اآلايت يتضح ،107

أبن يتأملوا يف كيفية خلق األرض، وكيف جعلناها مستوية ال اعوجاج فيها، وثبتناها ابجلبال  ،املوت
وكل هذا من أجل أن تروه وتعرفوا قدرة هللا من كل أنواع النبات احلسن املنظر،  وكيف أنبتنا فيها الرواسي،
 ومن مث يزداد ، دائًما الذي يتذكر عظمة هللا أي:العبد املنيب ويعترب ويزداد إميانه إال هذا ، وال يرى كل

وأنواع  إنبات النبات، يفسبًبا املطر الذي كان  :نزول املاء هواملقصود بو  ،ا ابلدين اإلسالمي احلنيفمتسكً 
 . 108 لعباد هللا على أرضه واع النخيل الطِّوال، وكل هذا رزقاحلب من الرب والشعري وغري ذلك، وكذلك أن

 سبحانه يف حياة اإلنسان وغريه، وأخربأمهية الزراعة  أن يربز أراد --آلايت أن هللا ذه االشاهد يف هو 
، لكي يقوى إميانه ومتسكه ابإلسالم ؛اإلنسان املؤمن هُ رُ بصِّ يُ  امظهرً تكون أن هذه النعم املتعددة ال بد أن 

  الكون، ونستخلص من ذلك أنيف -- يف إسالم غري املسلم عندما يشاهد عظمة هللاسبًبا كون يو 
 الديين والعقائدي. خصوًصااملعنوي، و الزراعة من الناحية اإلميانية متس اجلانب 

 
 جلمالية: أمهية الزراعة من الناحية ااثني ا

 مما ال شك فيه فإن الزراعة هلا أمهية من الناحية اجلمالية، وخاصة فيما يعرف عند الزراعيني بنبااتت الزينة،
هلا اليت كاألزهار يف مجيع أحناء العامل،   كبريشكل  فهناك العديد من النبااتت الزراعية تسخدم يف الزينة ب

، وقد توجد يف بعض البلدان والرائحة الطيبة املظهر اجلميل والغرض من زراعة نبااتت الزينة هورائحة طيبة، 
تكون أماكن تنزه وترفيه واسرتاحه، وهذه األشجار والنبااتت  اوغالبً  ،يف اجلمال غايةساحات خضراء 

ذكر مجال  --، وهللا نينةالطمأ على مجاهلا، مما يبعث يف النفوس الراحة و واألزهار تزيد األرض مجااًل 
 مت مض خض  حض جض مص خص نتٱ :تعاىل األرض يف قوله

هبجتها من  :، أي مت خض نتٱبقوله:  واملقصود، 109
 .110 هرابلز النبات، وازينت 

إذا  فإنها نراه أبعيننا، وذلك ا طبيعيً أراد أن يصور لنا مشهدً  --والشاهد يف املقطع من اآلية أن هللا 
والسعيد من  ،هلاكتمل اجلمال الطبيعي ا  واأللوان املتعددة ظر الزاهيةذات املنا األزهارأبنواع  األرض ازينت

                                                
 .11 -7سورة ق، اآلايت: القرآن الكرمي،  107
اهلداية إىل بلوغ سي القرطيب املالكي، ينظر: القرطيب، أبو حممد مكي بن أيب طالب مَح وش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين مث األندل 108

كلية الشريعة والدراسات   -، حتقيق: الشاهد البوشيخي، الشارقة: جمموعة حبو  الكتاب والسنة النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه
 .7032/ ص11، م.ج: 2008ه/1429، 1جامعة الشارقة، ط -اإلسالمية 

 .24سورة يونس، اآلية: القرآن الكرمي،  109
، القاهرة، دار احلديث، اجلاللني: اجلاللني، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي  وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، انظر 110

 .387/ ص3م، م.ج:2001ه/ 1422، 3ط

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

54 
 

              ة للنبااتت اليت خلقهايالزينة الطبيع، و وتذكر عظمة اخلالق وعظمة ما خلق أتمل هذا احلسن
              لكل هذا اجلمال الطبيعي، فيقول هللا هلم يف --يف آية ملن أنكر خلق هللا  سؤااًل تطرح  --هللا 

 ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت نتٱ :قوله تعاىل

 مت  ىن نن من زن رن اممم يل ىل يكمل
ن ابلنظر نعم اإلنساقد خلق هذه النبااتت لكي ي --، فاهلل 111

، ونستخلص من ذلك أن أمهية الزراعة من الناحية اجلمالية واحلسيةالنفسية  يةمنها من الناح يستفيدو إليها، 
 لعقلي. النفسي وا خصوًصااملعنوي، و  متس اجلانب
 

 : أمهية الزراعة من الناحية املعيشيةاثلث ا
فإهنا ذات أمهية   من مثيف عديد من جوانب احلياة املعيشية، و  كبريتستخدم بشكل  وال زالت الزراعة كانت 

ومن هذه املستلزمات: األخشاب  ،إلنسانلاملعيشية ستلزمات املمن  كثريًار  هنا توفإلإلنسان، حيث  كبرية
يف صناعة  أيًضاواليت تستخلص من األشجار وعادة تسخدم كأدوات للبناء وقد تستخدم بكل أنواعها، 

األلياف الطبيعية بكل أنواعها، واليت تستخلص من القطن  أيًضااألاث  املنزىل وغري ذلك، ومن املستلزمات 
س والكسوة نسوجات واملالبهذه األلياف تستخدم يف إنتاج وصناعة الغزل واملان والصوف وغريه، و والكت

، وهناك كثري من املواد اخلام املستخلصة من املنتجات الزراعية، واليت تستخدم يف كثري من وغريها والغطاء
الصناعات األخرى اهلامة يف معيشة اإلنسان، ومن هذه املنتجات املطاط، والذي يستخدم يف الصناعات 

والذي يستخدم يف صناعة الطالءات، وكل أنواع كثرية من الزيوت كزيت اخلروع،  أيًضااجللدية، وهناك 
ألمهيتها يف  نظرًاستغناء عنها؛ الهذه املنتجات وغريها الكثري والكثري اليت يستخدمها اإلنسان وال يستطيع ا

 .احلياة املعيشية
 حت جت  هب مب نتٱٱ لنا يف كتابه الكرمي أمهية الزراعة يف معيشة اإلنسان يف قوله تعاىل: --هللا يصف 

 مت جخ مح جح مج مثحج هت مت خت
 مي خي نتٱوكذلك قد ذكر أمهية الزراعة يف قوله تعاىل: ، 112

 مت زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي
ويتضح لنا من  ،113

خيربن ببعض نعمه اليت أنعم هبا علينا، وذلك من التمكني يف األرض،  --هللا  أن اتاآلايت الكرمي
أيها  علنا لكم فيها أشياء ملعيشتكمج :أي ،مت  هب  نتٱه: قولبقصود املف والرزق الوفري من مجيع اخلريات،

البشر، ومن هذه األشياء كل ما ينبت وخيرج من األرض، وكذلك جعلنا الشمس أتيت بضوئها لبقاء النبات 
يف ترف  سخرنه لكم لكي تعيشواقد  والزرع على وجه األرض، والريح واملاء وكل ما هو حميط ابألرض

                                                
 .60سورة النمل، اآلية: القرآن الكرمي،  111
 .10سورة األعراف، اآلية: القرآن الكرمي،  112
 .20 -19رة احلجر، اآلايت: سو القرآن الكرمي،  113
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مبا فيها املنتجات الزراعية من الفواكه واخلضروات  اوكل مقوماهت معيشة وهي احلياةيش: مجع ورخاء، واملعا
 .114وغري ذلك

ق يستفيد منها بين ت من األرض عبارة عن معايش وأرزاالكرميات تؤكد لنا أن كل شيء ينب اآلايتوهذه 
لرازق وهو املنعم ، فهو اخلالق واخاضع لقدرته وإرادته  شيءفقط، و كل  ءالبشر وغريهم، وليست غذا

ستخدم يف شىت جماالت احلياة، ي هولكن ،للغذاء فقط ليس تاآلية األوىل تؤكد أن النباعلى مجيع اخلالئق، ف
ونستخلص من ذلك  ،علينا --فالعيش ومستلزماته له عالقة وثيقة ابلزراعة، وهذا من كرم هللا  من مثو 

 .115تتعلق معظمها ابإلنسان نب حياتيةأن أمهية الزراعة من الناحية املعيشية متس عدة جوا
 

 : أمهية الزراعة من الناحية الغذائية والصحيةرابع ا
لزراعة نفسها، والزراعة املاء هو الشراين الرئيسي لتعترب الزراعة هي الشراين الرئيسي حلياة البشرية، ويعترب 

وال يستطيع اإلنسان العيش اإلنسان، مهمة لإلنسان من الناحية الغذائية؛ ألهنا تعترب املصدر الرئيسي لغذاء 
راعة، أو أهنا عبارة عن سنجد أن أغلبها له صلة ابلز  يومًيابدون غذاء، فلو نظرن إىل األطعمة اليت أنكلها 

 ت اليت أجريت على املنتجاتءاعض اإلحصاخالصة من املنتجات الزراعية، وقد كشفت ب حمصلة أو
ين جمموعات ، وقد قسمت هذه احملالصيل إىل مثارئيسًيا مثانني حمصواًل مخسة و  نالغذائية الزراعية أهنا تزيد ع

البطاطس وغريها، والبقول،  :والقمح واألرز وغريها، واحملاصيل اجلذرية مثل كالشعري  :احلبوب »وهي: 
 .116 «والفواكه، واخلضروات، واحملاصيل الزيتية والسكرية وغريها 

 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث نتٱ: تعاىل يف قوله ميالكر  القرآنولقد جاء الدليل على ذلك يف 

 يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك

 متحئ جئ

زراعية، مدى حاجة اإلنسان للمحاصيل الغذائية ال اآلية، ويتضح لنا من خالل هذه 117
بوب الكرمية تذكر لنا أمثلة على بعض احملاصيل الزراعية كاحل اآليةالكون، ف افهذه من آايت هللا يف هذ

بذكر الثمار  اآلايتوالنخيل وما ينتج منها من أنوع التمور املختلفة، واألعناب كمثال للفواكه، مث ختتم 
 . هللاشكر على خلقه مما يوجب  -- م هللااملتنوعة بشكل عام، وكل هذا من نع

                                                
م، م.ج: 1997ه/1418، 1طالقاهرة، مطابع أخبار اليوم،  تفسري الشعراوي )الخواطر(،الشعراوي، حممد متويل الشعراوي،  ينظر: 114

 .4053ص/7
، 2ه مبصر، ط، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالداجلواهر يف تفسري القرآن الكرمياجلوهري، الطنطاوي جوهري، ينظر:  115

 .136ص/ 4م، م.ج: 1931ه/1350
م، حرف 1999ه/1420، 2السعودية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، ط، املوسوعة العربية العامليةينظر:  116

 .547الزاي/ص
 .35 -33سورة يس، اآلايت: القرآن الكرمي،  117
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ناحية الصحية، من أهم املنتجات الزراعية من الوهي  ،املنتجات الغذائية ما يعرف ابألعشاب الطبيةمن و 
فمعظم العقاقري الطبية اليت نستخدمها مستخلصة من األعشاب النباتية الطبية، واليت هلا فوائد صحية كبرية، 

ناك من وه، فالزراعة بشكل عام توفر معظم املستلزمات الدوائية والطبية الضرورية يف حياة اإلنسان
ة الفعالة فقط، واألعشاب الطبية عادة تكون ، ومنها ما يستخلص منه املاداألعشاب ما يستخدم مباشرة

مما يصعب احلصول عليها، ويؤدي ذلك إىل ارتفاع  ،نباتية، وأغلبها ينبت يف املناطق الصحراوية البعيدة
 .118وندرهتا يف بعض املناطق أسعارها

سان ، ألن اإلنونستخلص من ذلك أن أمهية الزراعة من الناحية الغذائية والصحية متس اجلانب اجلسدي
 حيتاجها من الناحية الغذائية والصحية بشكل كبري.

 
 االقتصاديةخامس ا: أمهية الزراعة من الناحية 

أرض صاحلة فإذا وجدت  األخرى، االقتصاديةا بتنمية القطاعات ا وثيقً رتباطً ا نالزراعة وتنميتها مرتبطا
فإن هذه البلد إبمكاهنا حتقيق  ،يةبشكل جيد إلنتاج املنتجات الزراع اومت استغالهل ،ما يف بلد للزراعة

 يقتصادااليف املركز  حيقق مستوى عال مما يؤدي إىل زايدة الدخل القومي الذي بدورهالذايت،  االكتفاء
ا  اثبتً حتقق دخاًل  من فرص العمل اليت كثريًالو نظرن للزراعة بكل قطاعاهتا سنجد أهنا توفر  و  .119العاملي

 ةياحملاصيل الرئيسحيث إن البطالة يف اجملتمعات،  ي إىل احلد من مشكلةيؤد، مما للفرد ومن مث اجملتمع
احلصاد، وبعد احلصاد،  عندو  ،وحىت النضج ،وأثناء النمو ،د من بداية الزراعةحتتاج إىل كثري من اجملهو 

وتدل اإلحصائيات املتوفرة أن نصف القوى  »وذلك يف عديد من البلدان، وخاصة الدول الزراعية منها، 
 .120 «ويفوق ذلك عدد العاملني يف الصناعة  -لعاملة على املستوى العاملي، تعمل يف جمال الزراعة ا

  متس اجلانب املايل يف احلياة البشرية. االقتصاديةونستخلص من ذلك أن أمهية الزراعة من الناحية 
 
 
 
 
 

                                                
م، حرف 1999ه/1420، 2وسوعة للنشر والتوزيع، طالسعودية، مؤسسة أعمال امل، املوسوعة العربية العامليةينظر:  118

 .547الزاي/ص
، السعودية، مكتبة امللك فهد التنمية الزراعية يف ضوء الشريعة اإلسالميةالنمري، خلف بن سليمان بن صاحل بن خضر النمري،  119

 .35/ ص1م، ج:1995ه/1416، 1الوطنية، ط
م، حرف الزاي/ 1999ه/1420، 2ة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، طالسعودية، مؤسس، املوسوعة العربية العامليةينظر:  120
 .547ص
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 أمهية الزراعة يف حياة احليوان والكائنات احلية األخرى املطلب الثاين:
    : أمهية الزراعة من الناحية املعيشيةأوال   

، وهلا جمتمعات  وميوت وحتيا ومتوت كما حييا اإلنسان ،احليوانت والكائنات احلية األخرى من خلق هللا 
كما لإلنسان جمتمعات، ولذلك فإهنا حتتاج إىل أماكن مناسبة ملعيشتها واستقرارها، وكما هو معلوم فإن 

هتا وظروف معيشتها ابختالف الزمان واملكان، وتنقسم احليوانت إىل حيوانت أليفة احليوانت ختتلف عادا
ومعظم  ،متوحشةوهذه عادة تكون غري أليفة وحيوانت وهذه عادة تعيش يف األوساط القريبة من اإلنسان، 

الغاابت  كذلككاحلقول الزراعية الكبرية، و هذه احليوانت ختتار األماكن املأهولة ابلزراعات والنبااتت،  
تكون نئية وبعيدة عن اجملمعات السكنية، وتكون مرحية لعيش  والصحاري والرباري، وهذه املناطق

 واليت ال تستطيع العيش يف املناطق العادية.  ،احليوانت وكثري من الكائنات، وخاصة الربية منها
 -ا أو حشرًة  أو طائرً ا كان حيوانً صغريها وكبريها سواءً  - الكائناتجيد أن  --واملتأمل يف كتاب هللا 

د خملوق جِّ ، وما وُ عيش بوحي وإهلام وإرادة من هللا ت فكلها، على وجه األرض أو يف ابطنهااليت تعيش 
ه إال بعلم عليم وحبكمة حكيم، فاهلل يوجد املخلوقات ويعلمها كيف تعيش، وكيف حتيا على وجه هذ

بعلمه وقدرته قد يسر لكل خملوق أماكن عيش  --هللا ، ووالنبات عاألرض، وكيف تستفيد من الزر 
  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱ، وسبحانه قد أخرب بذلك يف قوله تعاىل: له مناسبة

 مت ىه مه جه ين ىن خنمن
خيربن أبن كل ما  --واملتأمل يف هذه اآلية الكرمية جيد أن هللا  ،121

، واملستقر: هو هومستقر  هيعلم مكان -- فإن هللا أو كائن وجه هذه األرض من حيوانيدب على 
وإن شاء منع الزرق. وقد  ،إن شاء رزق،  تهئشيهو املتكفل برزقه وإطعامه، وهذا يتعلق مبوهللا  .املسكن
 .122 ي: من هللا رزقهاأ مت يم ىم مم نتٱ :املقصود بقوله قيل أن

يتعلق ابلكيفية اليت يعيشون  على ظاهرة تعليمه للخالئق فيما الكرمي القرآنأمثلة يف  --هللا  قد أعطان
     بالنحل الذي هو من عجائ --هبا، والسكن الذي يسكنون فيه، فمن اخلالئق اليت خلقها هللا 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث نتٱ، فقد ورد ذلك يف قوله تعاىل: يف هذا الكون -- هللا

 مت يك ىك
غم صغر حجم هذا الكائن، ولكنه يبني لنا أنه ر  --الكرمية أن هللا  اآليةويتضح لنا من  ،123

يؤكد أنه قد أهلم النحل لفعل كل  ، فاهللهللا من  ويغدو ويروح وجييئ إبهلام وتقديريسري ا، و ال حييا عبثً 
أي: أهلم ربك، وقد قيل أن هللا جعل يف غرائزها ،  مت مث زث نتٱيف قوله:  اآلية، وأييت التفصيل يف شيء

تتضح لنا أمهية الزراعة يف حياة كثري  من مثو  النحل هو ذابب العسل،أن هللا سخرها، و  :أيًضاذلك، وقيل 

                                                
 .6سورة هود، اآلية: القرآن الكرمي،  121
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قد أمر النحل أبن يسكن يف  --، فاهلل هاكثري منيش  من املخلوقات، ألن هللا قد جعلها أماكن ع
اجلبال مث يف الشجر، فالزراعة وأشجارها هي من اثين أهم األمكنة اليت يعيش فيها النحل ويضع فيها 

 .124خاصة يف املسكنو برية للنحل فالنبااتت واألشجار ذات أمهية ك العسل، ولذلك
، ألن معظم نظرن للحيونت بصفة عامة سنجد أن هلا صلة وثيقة ابلزراعةوالشاهد يف اآلايت أننا لو 

فمن الكائنات ما يعيش فوق األشجار وعلى أغصاهنا   ،اخلالئق ال تستطيع أن تتخلى عن النبااتت
نات ما يعيش على األوراق الشجرية، ومنها ما يعيش يف جوف األشجار، ومنها ما كالطيور، ومن الكائ

الكائنات حباجة إىل النبااتت، وال تستطيع أبي من الف آليعيش يف جذور األشجار والنبااتت، وهناك آ
اجة فإن الزراعة حب ،والزراعة كائنات كما هي حباجة إىل النباتحال من األحوال أن تستغين عنها، وهذه ال

فإهنا  ،، وكما أن الزراعة مهمة للكائنات يف العيش والسكن"ابلتوازن البيئي"، وهذا ما يعرف أيًضاإليها 
 .أيًضا من نحية الغذاء والصحة امهمة هل

 
 : أمهية الزراعة من الناحية الغذائية والصحيةاثني ا

نات احلية، والغذاء والصحة يعتربان تعترب الزراعة من أهم املقومات األساسية يف حياة احليوانت والكائ
عصب احلياة بعد املاء، فال يستطيع أي كائن أن حييا أو يعيش بدون توفر مصدر غذاء وصحة يف نفس 

 لكا وفصائلها وطريقة معيشتها، وكذاحليوانت تعددت أشكاهلحيث إن ، الوقت، ولكن األمر بيد هللا 
على النبااتت واألعشاب بشكل مباشر، ومنها ما يتغذى ما يتغذى  احليوانتاختلفت يف غذائها، فمن 

ال بد أن تتواجد هذه احليوانت يف أماكن  من مثعلى كائنات تتغذى على األعشاب والنبااتت، و 
، وأما ابلنسبة للكائنات احلية املتواجدة يف الرتبة فهي حتتاج إىل يف الغاابتعادة يكون  هذاالنبااتت، و 

الرتبة اليت يف تنشيط وخصوبة  ، وهذه الكائنات سببأيًضاهلا  واليت تعد غذاء ،ةلنبااتت املتحللبقااي ا
ا فيما أشار الباحث إليه سلفً  ، وهذا مااملخلوقاتدور فيها حياة تقة ، فهي حلقة مغلحيتاج إليها النبات

 يعرف ابلتوازن البيئي.
جمرايت احلياة، فهناك بعض  يف بعض همن احليوانت اليت تشارك لإلنسان العديد --هللا قد سخر 

نه يتغذى على حلومها أو إ ستفيد اإلنسان منها بشكل آخر، أياحليوانت تساعد اإلنسان، وبعضها ي
ا يف الربية، وهذا النوع ا يعيش طليقً يف الصناعات، وهذه احليوانت مم نه يستخدم جلودهاإأو  ،يشرب لبنها

فاإلنسان  من مثا منه، و قيده اإلنسان ويكون قريبً ما ي يستطيع البحث عن غذائه بنفسه، ومن احليوانت
 يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّنتٱ: تعاىل بذلك يف قوله --هللا وقد أمر ل عن تغذيتها ورعايتها، ؤو مس
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 متمب زب رب

فاإلنسان مطالب أبن يرعى احليوانت ويطعمها من املنتجات الزراعية، ألن  لذلكو ، 125
فالزراعة مصدر غذاء رئيسي لكثري  من مث: أهنا أتكل النبااتت، و احليوانت اليت أيكلها اإلنسان عشبية أي
 من احليوانت اليت يتغذى عليها اإلنسان.

واليت تعود ابلفائدة ، ا أن تكون أمهية الزراعة يف غذاء حشرة من احلشرات اليت خلقها هللا وليس عجيبً 
ويكون أتثريه قوي على البشرية،  ،، فنجد أن هللا يضع سره يف خملوق ضعيفأيًضاوالنفع على اإلنسان 
يف أكثر من موضع يف اإلنسان  --، وكما أمر هللا على أزهار النبات ئهعتمد يف غذاوهو النحل الذي ي

  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل  ىل مل نتٱ: يف قوله تعاىل أيًضاالنحل  ابألكل فقد أمر الكرمي القرآن

 مت مب خب  حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي
النحل أبن أيكل من كل  -- هللاأمر فقد ، 126

ة جيد أن الكرمي اآليةا ابلعناصر النافعة، واملتأمل يف الثمرات، وذلك ألن تنوع الثمرات جيعل العسل غنيً 
جلميع الكائنات اليت تعيش  بل ،وهذه األمهية ليست للنحل فقط، الزراعة ذات أمهية كبرية يف حياة النحل

 .127ًضا أي لكي يتحقق التوازن البيئيو  حولنا،
ما بني احتياج  :مما سبق يتضح لنا أن الزراعة ذات أمهية ابلغة يف حياة املخلوقات، رغم تنوع االحتياج هلا

 .( 2رقم: الشكل البياين )  :اج معيشي وغري ذلك، وملعرفة أمهية الزراعة إمجاال انظرغذائى، واحتي
 

 
 بشكل عام أمهية الزراعة: 2الشكل البياين رقم 
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 ومصادر إحياء األرض وإماتتها الكرمي القرآنحياة األرض وموهتا يف  املبحث الثاين:
 القرآنيف حياة األرض وموهتا على  طالب، ففي املطلب األول نتعرفويشتمل هذا املبحث على ثالثة م

نتعرف على طلب الثالث واألخري ، ويف املمصادر إحياء األرضعلى نتعرف ، ويف املطلب الثاين الكرمي
 .مصادر إماتة األرض

 
 الكرمي القرآناملطلب األول: حياة األرض وموهتا يف 

 كثري من املخلوقات األرضية اليت منها:  حقل الزراعة، وموطئ عيش، وهي األرض من خلق هللا 
ئنات احلية سان واحليوان والكااإلن هامنومن مث يستفيد  ،الزراعةفيها ، فاألرض احلية تنمو اإلنسان واحليوان

 ا، فكل حييا إبذن هللا مع وجود املسببات، ولذلك فقد جعل هللا ميف حياة كل منهسبًبا  ، وتكوناألخرى
--  وألمهية الزراعة يف املنظومة الكونية، ولكون يف حياة اإلنسان واملخلوقات، سبًبا األرض والزراعة

وطبقا لنواميس ، إلنتاج املنتجات الزراعية، األرض دراسة خواص فإننا حباجة إىل ،األرض حقلها الرئيسي
 الكون الذي خلقه هللا، فإن األرض شأهنا  كباقي املخلوقات حتيا ومتوت.

يف مواضع عديدة، منها ما جاء يف  الكرمي القرآنولقد ورد ذكر األرض واحلديث عن إحيائها وإماتتها يف 
 مت ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي نتٱقوله تعاىل: 

نا يعرض ل --د أن هللا واملتأمل يف هذه اآلايت جي ،128
أهنم يتصرفون على ظهرها يف حياهتم  :، أي متٰذنتٱٱخصائص األرض بصفة عامة، واملقصود بقوله:

 .129وينقلبون ويدفنون يف بطنها بعد وفاهتم
ها أوالفقد  كانت األرض كجسم اإلنسان حتيا ومتوت كما حييا وميوت،  والشاهد يف اآلايت الكرميات أنه ملا

، فقد ذكر حياة األرض وموهتا يف أكثر من ستة عشر الكرمي القرآنيف آايت  كبريًا اهتماًما --هللا 
نطوي يبل  عابرًاا مل يكن ذكرً  القرآنيف ياهتا وموهتا وما يتعلق حب باحث أن ذكر األرض، وقد وجد الموضًعا

اليت  اآلايتأن تبني للباحث و  .نظرايتابلتجارب وال بعضها العلم احلديث فسر ،وعظات حتته حكم
حياة  فيها ما ذكر اآلايتفمن  ،جاءت على صور متعددةقد  الكرمي القرآنتناولت حياة األرض وموهتا يف 

نية مبا فيها من عناصر عضوية، األرض بدون ذكر املاء، وهذا دليل على أن األرض قد تكون حية وغ
نه، ومنها ما ذكر حياة األرض وموهتا وعالقتها ابملاء، وعالقة املاء ينبت منها الزرع بدون املاء أو بقليل مو 

يريد أن خيربن أبنه إذا وجد املاء فإن األرض  --، وكأن املوىل حلكمة هللا وقدرته مثااًل حبياة األرض 
 .بقدرته وإرادته  أيًضاحتيا ا وإذا مل يوجد فإهن ،حتيا

                                                
 .26 -25سورة املرسالت، اآلايت: قرآن الكرمي، ال 128
، اجلامع ألحكام القرآنينظر: القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب،  129
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أن يعرف  قضية كونية رابنية ال يستطيع أحد ألهناالكرمي، على إحياء األرض يف كتابه  --هللا يؤكد 
قد أخرب ببعض جمرايهتا، وأوضح مدى  --، ولكن املوىل الكاملة ع على أسرارهالِّ تفاصيلها، أو يطي 

وذلك  ،الدالة على إحياء هللا لألرض بدون ذكر املاء اآلايتقدرته على اإلحياء، وقد وجد الباحث بعض 
 مت مب  زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى نتٱ :يف قوله تعاىل

فاملقصود إبخراج ، 130
هو إخراج اإلنسان من النطفة، والنبات من احلبة، واملقصود إبخراجه امليت من احلي: هو  :احلي من امليت

قادر على  فاهللالعكس من ذلك، واملقصود منها هو إخراج النطفة من اإلنسان، واحلب من النبات، وكذا 
، فكل ونشاطها هائيف إحياسبًبا تكون  واليت ،املوجودة يف داخلهااحلية  ابلنبات والكائناتحياء األرض إ

يف سبًبا كون يلكي  ؛عفعند زراعتها ستحيا ابلنبات والزر  لتايلأرض حية تكون غنية ابملواد العضوية، واب
 .131 حياة من يعيش على ظهرها

 ة اإلحياء بصفة عامة، وهذا مظهر من مظاهر قدرتهخيرب عن قضي --أن هللا الكرمية  اآليةوالشاهد يف 
ابملاء أو بدونه، فاألرض حتيا  امة، وإحياء األرض بصفة خاصة أمر رابين سواءأن إحياء اخلالئق بصفة عو 

قائق هلا إبذن هللا وإرادته، وليس للبشر فيها إال الرؤية والتفكر يف عظمة اخلالق وعظمة ما خلق، وهذه ح
ى عظيم ال يعرفه إال من ز ن ذلك أن قضية حياة األرض ذات مغ، ويتضح معنها البعض أمهية كبرية يغفل

، وحياة األرض يف احلقيقة ليست إال رمحة وال يعرف تفاصيلها الكاملة إال هللا  ،آمن ابهلل حق اإلميان
 : قوله تعاىليف جلًيا واضًحانه حبياة األرض سيحيا  كثري من اخلالئق، وأييت ذلك إمن هللا بعباده، حيث 

 مت  مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من حنخن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل نتٱ
، واملتأمل يف 132

ابخلالئق، وهو وحده من يعلم  --أن حياة األرض رمحة من هللا  اآليةجيد أن العربة من هذه  اآليةهذه 
 .وهو على كل شيء قديرويطلع على كيفيتها، فهو احملي واملميت 

 يث ىث نث نتٱ: ، وقد جاء ذلك يف قوله تعاىلته؛ ألهنا خاضعة إلراد ية من آايت هللاوحياة األرض آ

 مت ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف
تشري إىل أن قضية إحياء األرض هلا عالقة ببين  اآلية، ف133
حياة األرض ابلنبات ف، اإلنسان هاة ابخلالئق، ومن بينالبشر، حيث أنه من الرمحة أن هللا أحيا األرض رمح

 .غريه من اخلالئقمع  ن منتجاهتاكل من خرياهتا ويستفيد مأيلكي لإلنسان  عوالزر 
 
 
 

                                                
 .19سورة الروم، اآلية: القرآن الكرمي،  130
، حتقيق: عبد الرمحن بن معال تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا السعدي،  ينظر: 131
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 مصادر إحياء األرض: املطلب الثاين
واضح  هتمامالا ، وهذافإهنا حتتاج إىل رعاية ابلغة من هللا  ،ابلزراعة لوثيقةألمهية األرض وعالقتها ا نظرًا
الناحية الواقعية فإن  ومنوحيويتها،  نتعاش األرضال أسباابً قد جعل هللا و ، ية السابقةالقرآن اآلايتمن 

كون مبا فيها من مكونت عضوية وكائنات حية تف ،عن حياهتا الداخلية ، فأماا وظاهرايً األرض حتيا داخليً 
ية وخصوبتها إال بعد أن تعيش بداخلها، ويف هذه احلالة ال نستطيع أن حنكم على األرض يف حياهتا الداخل

أرض خصبة أي حية، وأما ظاهراي  عملي، فإن منا فيها النبات يطلق عليهاعن طريق التحليل امل تزرع، أو
 .الرتبة وهذا يظهر بدون حتليل رج منهاخينمو و ي ذيال تكون حياهتا ابلنباتف
 

 : املصادر اليت تعتمد عليها األرض يف حياهتاأوال  
ض تعتمد على أسباب قد أن حياة األر  الكرمي القرآناملذكورة يف  اآلايتوقد تبني للباحث من خالل 

 .حددها املوىل 
 

 املصدر األول: املاء
 األرض وخصوبتها، وجدير ابلذكر أني تعتمد األرض يف حياهتا على املاء، وهو أحد أهم مقومات حيوية 

 بعضهاو  ،وبعضها معلوم لإلنسان إبذن هللا، هناك مكونت أخرى تتحكم يف حيوية األرض وخصوبتها
مصدره  ومن بينها األرض مجيًعااملخلوقات ما يثبت أن حياة  الكرمي القرآند جاء يف ، وقخيتص هللا بعلمه

 ين  ىن مننن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك نتٱاألساسي هو املاء، وذلك يف قوله تعاىل: 

 مت جئ يي ىي ميني زي ري ٰى
يبني أحد أعظم آايته ومعجزاته  --الكرمية أن هللا  اآلية، والواضح من 134

ا: أي ملتصقتني ال خيرج منهما شيء، ففتقنامها أن السماء واألرض كانتا رتقً  ملن يتمادى يف الكفر، وهو
، ولذلك فاهلل خيربن بذلك بقوله: شيءإلخراج املاء منها الذي هو حياة كل  ،أي أن السماء فتقت ابملطر

د يف الوجو  امن املاء، أو أن بقاؤه ةأي أن أكثر األحياء يف األرض خملوق : مت ميني زي ري ٰى ين  ىن  نتٱ
 .135 ملاءمرتبط اب

هللا ابملاء الذي ينزل  اأي مل تكن حية فأحياه ،األرض اليت كانت ال تنبتالشاهد يف اآلية الكرمية أن و 
وحبياة األرض اليت هي مركز بعض خملوقات اخلالق العظيم حييا كل شيء فوقها من نبات  عليها من السماء،

تعتمد عليه األرض يف حياهتا هو املاء،  ذيئيسي الفاملصدر الر  من مثو  ،وإنسان وحيوان وكائنات أخرى
 . ويف ذلك آية ملن آمن ابهلل

                                                
 .30سورة األنبياء، اآلية: القرآن الكرمي،  134
، حتقيق: عبدالرازق معامل التنزيل يف تفسري القرآن ينظر: البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، 135

 .287/ص 3م، م.ج:1999/ه1420، 1املهدي، بريوت، دار إحياء الرتا ، ط
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حبياة األرض، وحبياة ما عليها من خملوقات، فقد  ية اليت حتدثت عن املاء وعالقتهالقرآن اآلايتوقد توالت 
 مت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ نتٱجاء يف قوله تعاىل: 

يف  هو الغيث: أي املطر الذي هو سبب أن خيربن أبن الرزق الذي ينزل من السماء --هللا أراد ، 136
تشري  اآليةيف خصوبة الرتبة واألرض بشكل عام، فسبًبا وقد ينزل مع املطر مكونت تكون  ،حياة األرض

ل املاء أي ال نبات فيها وال زرع، فنزو  :أحيا األرض بسبب هذا املاء بعد أن كانت ميتة --أن هللا 
ولكي  ،ت على قدرة هللا الات اليت تعيش على األرض، وهذه دآليتبعه حياة النبات، ومنه حياة املخلوق

أنبت كل شيء فهو من أنزل املاء وأحيا األرض و   بيده --تكون بينة وبرهان ملن يعقل ويعلم أن هللا 
 . 137الزرع

 يل ىل مل خل نتٱما جاء يف قوله تعاىل:  وقد ذكر املاء وعالقته حبياة األرض يف مواضع أخرى، منها

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم

 مت مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
 اآلية، واملتأمل يف هذه 138

أنه أنزل  اآليةأوضح يف هذه  --هللا حيث إن عتمادها على املاء له غاية رابنية، اجيد أن حياة األرض و 
ألرض وإحياء ما عليها، والعجيب يف ذلك أن هذا املاء الواحد الذي نزل من السماء حييي املاء إلحياء ا

 املخلوقات على وجهطنها أو يف أجوائها، وكل خالئق متعددة متباينة، معظمها يعيش فوق األرض أو يف اب
ه الواحد اجلبار، األرض املختلفة األشكال واأللوان من نبات وإنسان وحيوان تعيش ابملاء الواحد الذي خلق

دابة تستفيد من هذا املاء وغريه، فكل  ومن مث فكل،  مت ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى نتٱوقد أشار هللا لذلك بقوله: 
ذلك ليس إال آية ملن يعقلها ويفهم معىن قدرة هللا 

139 . 
  من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱيف قوله تعاىل:  أيًضاوقد ذكر حقيقة إحياء األرض ابملاء 

 مت مه جه ين ىن
تؤكد لنا حقيقة أن املاء مصدر حياة األرض، وهذه آية لقوم يسمعون  اآليةوهذه  ،140

 ىق يف ىف نتٱ، مث أتيت آية أخرى تبني أن املاء هو حياة النبات، وذلك يف قوله تعاىل: ويطيعون هللا 
 جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق
 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث متهت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

، 141  مت  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص  حص مس خس

                                                
 .5سورة اجلاثية، اآلية: القرآن الكرمي،  136
، 2، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، طاجلواهر يف تفسري القرآن الكرميينظر: اجلوهري، الطنطاوي جوهري،  137

 .47ص/ 21م، م.ج:1931ه/1350
 .164سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  138
 .145ص/ 1، مرجع سابق، م.جاجلواهر يف تفسري القرآن الكرمياجلوهري، ينظر:  139
 .65سورة النحل، اآلية: القرآن الكرمي،  140
 .5سورة احلج، اآلية: القرآن الكرمي،  141
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ابلنبات اليت نراها أبعيننا، وحياهتا الظاهرية تكون  األرض الظاهريةيرى أن املاء حلياة  اآليةواملتأمل يف هذه 
 .على املاء يف منوه أيًضا ويعتمد النباتمنها،  الذي خيرج

 جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱ يف قوله تعاىل: أيًضاوقد جاء ذلك 

 مت ىي مي  خي حي جي يه مهىه
سورة النحل،  من 65:الكرمية تكرر لنا املشهد السابق يف آية اآلية، وهذه 142

استدالل واضح  اآلية، ويف هذه ياء الظاهري لألرض وذلك ابلنباتتؤكد على حقيقة اإلح اآليةولكن هذه 
هو املتفرد إبحياء األرض، وسبحانه جعل  --، فاهلل شيء لإبحياء األرض وإحياء ك على قدرة القدير

والداخلية، وخشوع األرض هو التذلل، وهو مستعار حلال  ا حلياة األرض اخلارجيةومصدرً سبًبا املاء أداة و 
األرض إذا كانت ايبسة ال زرع فيها وال ماء، وهذا احلال يكون كحال العبد اخلاشع الذي يتذلل لربه من 

، ومما ال والشجر ملاء إليها، هو ازدهارها ابلنباتعائه، واهتزاز األرض بعد وصول أو نزول اأجل قبول د
 وعظمته، كما هو احلال عندما يف إنعاش األرض وإحيائها بقدرة هللا رئيسًيادورًا املاء يلعب  أنشك فيه 

 . 143ت الذي أراده هللا يف الوقذلك يا اخلالئق عند البعث و حت
لكي  ؛أن املاء الذي نزل على األرض ينزل بقدر معني قد قدره هللا  ال عجبة أنه الشاهد يف اآليو 

، فإن الرتبة اليت تستقبل املاء حتتوي على مكونت معدنية وليس عذاابً  ،يكون هذا املاء رمحة من هللا
ية اليت يتحكم يف حيوية هذه العناصر األرض ألنه ؛عند وصول قدر معني من املاءومكونت عضوية، تنشط 
واألرض  ،ويتبني لنا من ذلك أن أهم عناصر املنظومة الزراعية هو املاء ،من الرتبةتوجد يف الطبقة السطحية 

يي واملميت، وهو على كل هو املتكفل إبحيائها، فهو احمل --امليتة: هي األرض اليت ال زرع فيها، وهللا 
 .شيء قدير

 مت من خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱ ذلك يف قوله تعاىل: هللا وضحأوقد 
فقد  ،144

 :أي ، مت خم نتٱٱ:بقولهة ال حياة فيها، واملقصود حياء أرض بلدة ميتإلمن السماء املاء  --هللا أنزل 
ها، والقدر هو مبقدار احلاجة، ألن األرض بطبيعتها وبنبااتهتا حتتاج إىل قدر يأمطرن عليها املياه اليت حتي

فاملاء ينشط األرض وحييي ما فيها من  من مثو ، غري نفعو  اجة أصبح ضارً معني يكفيها فإذا زاد عن احلا
مكونت عضوية مهمة إلنبات النبات، ولكن مبقدار معني يناسب نوع الرتبة ويناسب النبات الذي ينبت 

ة ولكن قضية املقادير أهم من وجود املاء، فاحليا من هذه الرتبة، فحياة الرتبة ال تكون بوجود املاء فحسب،
يف حياة األرض كما أراد املوىل  رُ تكون ابملقدار املناسب، فالقدر هو الس ِّ 

145.  

                                                
 .39سورة فصلت، اآلية: القرآن الكرمي،  142
م، م.ج: 1984ه/1404، 1ار التونسية للنشر، ط، تونس، الدالتحرير والتنويرابن عاشور، الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، ينظر:  143
 .302/ص24

 .11سورة الزخرف، اآلية: القرآن الكرمي،  144
، 2، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، طاجلواهر يف تفسري القرآن الكرميينظر: اجلوهري، الطنطاوي جوهري،  145

 .306-153ص/ 20م، م.ج: 1931ه/1350
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من العجيب أن حياة األرض ال تتوقف على املاء فقط، ولكن املاء املقيد مبقدار معني قد ويرى الباحث أنه 
من العجب أيًضا أن و ، ، وبقدر معني خيرج النبات، فنزول املاء من السماء إبرادة هللا  ر إبرادة هللاد ِّ قُ 

، كثري من املاء، ومنها ما حيتاج إىل  قليل من املاءهناك اختالفات بني أنواع النبااتت، فمنها ما حيتاج إىل 
وهنا جمال لفهم أن املاء النازل من السماء الذي  ،فكلها ترتيبات رابنية قد رتبها اخلالق بعلمه وقدرته وإرادته

، مع العلم أبن ذلك يتفاوت بني النبات املختلف األلوانصاحلة لزرع جعلها و أدى إىل إحياء األرض، 
األقطار واألزمان، فقضية اإلنبات اثبتة إبرادة هللا ال حمالة، وقضية إحياء األرض اثبتة إبرادة هللا ال حمالة، 

املاء ابلقدر نزل منزل املاء وهو أيًضا حميي األرض هبذا املاء، وهو منبت النبات، فهو يُ  --وبذلك فاهلل 
 .ض وينبتها ابلكيفية اليت أرادالذي أراد، وحييي األر 

 
 املصدر الثاين: العناصر الغذائية العضوية

، وذلك ملعرفة املكونت الطبقة السطحية خصوًصاعلى األرض و حبا  ألمن ا ادعدمؤخرًا  جريقد أُ 
ي يتم إكثارها يف الرتبة، وهذه األحبا  ؛ وذلك لكلعناصر اهلامة للنباتابوخاصة اليت تتعلق ة الرئيسية للرتب

ة تكون حيا الرتبةوما يزيد أو يضعف من خصوبتها، فبخصوبة  اقائمة على حتليل الرتبة ومعرفة خواصه
هنا إتتباين الرتب إىل حد كبري يف كل أحناء العامل، حيث  من مثو  ،، وبعدم خصوبتها يكون موهتااألرض

العناصر الغذائية األساسية واملهمة لنمو احملاصيل الزراعية، ويرى  تتفاوت يف املخزون الرئيسي فيها من
، مث تتناقص مع مرور الزمن، الباحثون أنه يف بداية زراعة األرض تتوفر معظم العناصر الالزمة بشكل كاف  

ورأى  ،(K)، ويليهما يف األمهية عنصر البواتسيوم (P)، والفسفور(N)ومن أهم هذه العناصر هو: األزوت 
 لذلكلباحثون أنه ال ميكن ألي عنصر من العناصر أن حيل حمل عنصر آخر أبي حال من األحوال، و ا

 فالتحليل له أمهية كبرية يف معرفة الكميات املناسبة من هذه العناصر وزايدهتا عند نقصها، وذلك لتكون
  .146يد من خصوبتها، والذي من شأنه زايدة احملصولز الرتبة غنية بتلك العناصر مما ي

هو معرفة  ،خصوبتهاومدى  الزمة ملعرفة خواص الرتبةأن من أهم املعلومات ال ونوأكد اخلرباء الزراعي
أما ابلنسبة للقدامى وخاصة اليوننيني فكانوا يتعرفون على و ا وقلويتها، وهذه الفكرة حديثة، محوضته

نبااتت من اللون وزايدة النمو خواص الرتبة من مدى أتثريها على النبااتت، فتظهر خواصها على مظاهر ال
اص فكانوا يستخدمون النبات كمعدل ملعرفة خو  من مثوغري ذلك من األشياء اليت تظهر على النبااتت، و 

 .147الرتبة، ومدى خصوبتها من عدمه

                                                
، ترجم الكتاب للعربية: جورج اسطفان وعبدالرشيد، حلب سورية، املركز الدويل يل الرتبة والنبات )حتليل خمتربي(حتلجون راين،  146

 .iii ص:م، 2003ه/1424، 1،ط(ICARDA)للبحو  الزراعية يف املناطق اجلافة 
 .iii ص:، مرجع سابق، حتليل الرتبة والنبات )حتليل خمتربي(جون راين،  147
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ومن هنا يتضح لنا مدي فاعلية مكونت الرتبة، وأتثريها الكبري على النبااتت، ومن مث احملصول الناتج 
ه املكونت احلية ذات صلة ببعضها، وتوجد يف الرتبة وتعترب هي عصب الرتبة وحياهتا، فبوجود منها، وهذ

 .وبعدم وجودها متوت الرتبة ،هذه املكونت حتيا الرتبة
 

 من مكوانت األرض احلية آلية استفادة النبات :اثني ا
لها فيها النفع لإلنسان كو خيرج منها خريات كثرية من نبااتت وأعشاب ومثار وأشجار،  األرض احلية

 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث نتٱ واحليوان ومجيع الكائنات، وقد ذكر هللا ذلك يف قوله تعاىل:

 يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك

 مت مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ
قد  --هللا ، 148

هلا عدة وظائف و الرتبة،  متعمقة يفأسفل  ىلإ دائًماتتجه  اليتاجلذور، و  وا وهعجيبً  شيًئاخلق يف النبات 
 ا كان النبات أكثر ثبااتً ا وتفرعً تثبيت النبات على ظهر األرض، وكلما كان اجلذر أكثر تعمقً  :منهارئيسية، 

ومن وظائف اجلذور ، وأشد مقاومة لفعل الرايح، وعادة املنطقة اخلاصة ابلتثبيت هي األقرب إىل الساق
نه حيد  حالة تبادلية بني جذور النبات وغازات الرتبة، كما حيد  يف ابقي إحيث هتوية الرتبة  :هو أيًضا

ولذلك فالرتبة احلية ، تنفس النبات عن طريق اجلذور ه تعترب عمليةات ومجيع املخلوقات، وهذأجزاء النب
ة األكسجني ت الغازات يف الرتبة وخاص، فإذا قلي ة غنية ابلغازات الالزمة للنباتالصاحلة للزراعة هي ترب

، وذلك عن طريق احلر  الذي يعتاده راعةميوت النبات، وهتوية الرتبة تكون الزمة وضرورية قبل الز 
، واليت غذائية تستخدم يف تغذية النبات املزراعون، إضافة إىل ذلك فاجلذور وظيفتها ختزين ما يلزم من مواد

وظيفة الفم عند  وظيفة اجلذور هي نفسفتكون ميتصها النبات من املكونت الغذائية املوجودة يف الرتبة، 
املوجودة  توفر املكونت تتوقف علىوأييت احلديث هنا عن حياة الرتبة، ولذلك فحياة الرتبة  ،اإلنسان

فإنه من  من مث، و عبارة عن الغذاء الرئيسي للنباتبداخلها، واليت حيتاجها النبات، وهذه املكونت تكون 
صاص املكونت الغذائية املوجودة يف الرتبة الالزمة للنبات، والعجيب هنا أن  متا :أهم وظائف اجلذور هو

أن  أيًضا، ومن العجيب مبقدار معني قد حدده هللا  جلذورعن طريق اما حيتاجه كل نبات ميتص 
اجلذور حتتوي على شعريات جذرية تكون وظيفتها إفراز بعض السوائل اليت تذيب املواد الغذائية الصلبة 

  .149 جودة ابلرتبةاملو 
اإلنسان واحليوان، وكذا  ويتغذى على األرض كما يعيش ويتغذى عيشيونستطيع القول أبن النبات 

شرب كما يالنبات كما أن ،  وتكون من ضمن أغذية النباتحلية اليت تعيش يف ابطن األرض الكائنات ا

                                                
 .36 -33سورة يس، اآلايت:  القرآن الكرمي، 148
، 1، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، طاجلواهر يف تفسري القرآن الكرمياجلوهري، الطنطاوي جوهري،  ينظر: 149

 .309ص/ 17م، م.ج:1932ه/1351
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هذه  كائنات األخرى، وكلا تتنفس الكم  منهتنفس يحباجة إىل هواء هو يشرب اإلنسان واحليوان، و 
يعتمد على األخر يف جانب من و  بعضها البعضحباجة إىل  -- املخلوقات اليت خلقها هللا

 .150اجلوانب
، وهذا كله حتت املنظومة الزراعية فهذه اآللية ة هللا أن نزول املاء آية دالة على قدر  والشاهد يف اآلية

ية، وهو نزول املاء على األرض اليابسة اليت تتغري حالتها  عبارة عن جزء صغري من جمرايت املنظومة الزراع
عما  عملًيا مثااًل يعطينا  --ويتضح لنا من اآلايت الكرميات أن هللا  كل التغري بعد نزول املاء عليها،

دة والغنية ابلعناصر العضوية املفي ،يعد مبثابة طبيعة األرض احلية املؤهلة إلخراج النبات وهذاجيري يف الرتبة، 
ينشط الرتبة ويزيد حيوية والذي  ،للنبات، فتبدأ آلية استفادة النبات من الرتبة مبجرد نزول املاء عليها

ا، ويكون وشجرً  ًعاَزر تخرج لمتتص اجلذور ما يلزمها وتتنفس وتشرب من مياه الرتبة  ذلكوبعد  ،عناصرها
األرض وأن نزرعها؛ ألن الزرع حيييها  منا أن نعمر يتطلب لذلك، و ار واجلنات واألعنابمنهما احلب والثم

 . على اجلميعويزيد مجاهلا، وهذا سيعود ابلنفع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .309ص/ 17، مرجع سابق، م.ج:اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمياجلوهري،  ينظر: 150
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 األرض  ةمصادر إمات :املطلب الثالث
اليت تعرف ابلرتبة صاحلة للزراعة بطبيعتها، وكما و األرض وجعل الطبقة السطحية منها  --هللا قد خلق 

للغاية واهلدف الذي خلقت  تبًعايكون  االختالفكان إىل آخر، وهذا هو معلوم فإن األرض ختتلف من م
للغاية اليت  وفًقامنها  االستفادةجيب استغالل األرض و  لذلكمن أجله، فأنواع األرض كثرية ومتباينة، و 

 كثرية، قد زرعت ابلقدرة الرابنية، أي أهنا زراعة  فهناك يف شىت أحناء العامل أراض خلقها هللا من أجلها،
لكي يزرع ويعمر األرض، لكن ولألسف الشديد فإن هناك   ؛ة، ولقد ترك هللا جماال لإلنسانيرابنية طبيع

قد هنان عن  --، رغم أن هللا تستخدم ابلطريقة الصحيحةمل كثري من األراضي الزراعية مل تستغل و 
 حص مس خس  حس جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت نتٱاإلفساد يف األرض وذلك يف قوله تعاىل: 

 مت مص خص
يف هذه اآلية عن كل أنواع الفساد القليلة أو الكثرية، فيما يتعلق  --هللا قد هنى  ،151

وم، ومن أنواع فالنهي يف هذه اآلية جاء على وجه العم ابلزرع أو النبات أو الرتبة وكل ما يتعلق ابألرض،
 .152وغري ذلك ار املثمرة ضرارً وير العيون املائية: أي دفن عيون املاء، أو قطع األشجاغالفساد يف األرض ت

أنواع الفساد املنتشرة  من، و منهي عنه قد أخرب أبن اإلفساد بكل أنواعه --الشاهد يف اآلية أن هللا و 
كل هذا من مث فإضافة املبيدات احلشرية بصورة مفرطة تضر ابجلميع، أو املواد الكيماوية، و  أيًضا يف اجملتمع

هذه  استخدامالضرر الكبري املرتتب على  هلذا أثبتت الدراسات احلديثةمن شأنه أن يفقد األرض حيويتها، 
 ومن مصادر إماتة الرتبة ما يلي: الرتبة، واليت تؤدي إىل موت ،األشياء الضارة ابلرتبة

 
 : تلوث املياهأوال  

اء هو املحيث إن إن أكثر ما يفسد األرض ويؤدي إىل موهتا هو تلو  املياه، وهذا من أشد أنواع اإلفساد 
الذي هو عصب العملية الزراعية  -ا، فإذا تلو  هذا املاء املاء طهورً  --وقد أنزل هللا  ،شيءحياة كل 

كونهتا، ومنه تغري حالة فإن هذا سيؤدي إىل فساد الرتبة وتغري م - وأحد مكونت املنظومة الزراعية
حلية اليت يعرف ابلنفاايت، أو من الكائنات ا أييت من امللواثت واملخلفات البشرية فيما هالنبات، وتلو  امليا

وقد أييت التلو  يف مكان واحد،  ادهوركو  هد أييت التلو  من عدم حترك امليا، وقاأو جبواره هتعيش يف امليا
 .153ثل الفيضانت والرباكني والزالزلمن الكوار  الطبيعية م

ة أو من الطبيعة من شأنه أن يغري يف كل هذه امللواثت سواء من األنشطة البشريأن   لنا ومن هنا يتضح
، مما يضر ابلرتبة والنبات واألشجار، وأيًضا سيضر اإلنسان والكائنات احلية اليت هاملكونت الطبيعية للميا

                                                
 .56سورة األعراف، اآلية: كرمي، القرآن ال 151
 تفسري القرآنالسمعاين )أبو املظفر(، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي،  ينظر: 152

 .189ص/ 2م، م.ج: 1997ه، 1418، 1، حتقيق: ايسر ابراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، السعودية، دار الوطن، طللسمعاين
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية،  ، األردن،تلوث املياه واستنزافها دراسة شرعيةهايل عبداحلفيظ داوود، رسالة ماجستري بعنوان:  153
 م.2011ه/1432،  3العدد: 
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 نظرًاأو يف الرتبة، مما سيؤدي على املدى البعيد إىل موت الرتبة وعدم صالحيتها للزراعة  هتعيش يف امليا
 .ختالل توازهناال
 
 : تلوث اهلواء والرتبةي ااثن

ولذلك عندما نستخدم املبيدات احلشرية لقتل ومكافحة  ،الرتبة هي أحد أهم عناصر املنظومة الزراعية
مة واألدخنة الناجتة عن بنقل األمراض، وكذلك الغازات السا هأو قد تضر  املزارعاحلشرات الزراعية اليت تزعج 

 مما لنباتات واألدخنة تلو  اهلواء الذي ينتقل إىل الرتبة وإىل االصناعية، فهذه املبيدات والغاز  آتاملنش
كبري على الرتبة،  ات أن املبيدات احلشرية هلا ضرريؤدي إىل فقدان حيويتها، وقد أفادت العديد من الدراس

فإن الكثري من املزارعني ها ابلطريقة الصحيحة، ولكن لألسف الشديد استخدامإذا مل يتم ترشيدها و  خاصةو 
املبيدات احلشرية بشكل مفرط، مما يؤدي إىل دمار الرتبة، ألن املبيدات ليست إال  ونويستخدم ونال يبال
على الرتبة  ، وعند زايدهتا عن الالزم يتحول نفعها إىل ضررم تضاف أو ترش على أوراق النباتمسو 

تبيد فهي تقتل و  ،بقي وال تذرالكائنات احلية النافعة املوجودة يف الرتبة، ألن املبيدات ال تُ و  واإلنسان
ة الصحية، ألنه عندما دات احلشرية يتسبب يف تلو  الرتباملبي استخدامف وابلتايلالكائنات الضارة والنافعة، 

خيتل توازن مكونت الرتبة يؤثر ذلك على خصوبتها، ويؤدي يف النهاية إىل ترسب املبيدات فيها، وخطورة 
توقف حركة كثري من ا صلبة صعبة التحلل والتفكك، وألهن سامةألهنا مواد  ؛املبيدات ليست مؤقتة
يف داخل الرتبة، ومع مرور الوقت تفقد الرتبة معظم مكونهتا احليوية، وينتهي األمر  ةالكائنات احلية املوجود

 .154 مبوت الرتبة وانعدام حيويتها
قد سخر عناصر كونية متعلقة  --، وهللا مسببات إلمتام العملية الزراعية وخالصة القول أنه ال بد من

ابلعملية الزراعية، وهذه العناصر ذات أمهية شديدة يف حياة مجيع املخلوقات، ألهنا متكفلة إبمتام جمرايت 
العملية الزراعية ومرتبطة ببعضها، ومنظمة بصورة متكافئة حسب احتياجات العملية الزراعية، وهذه 

وغري  همن هذه العناصر: كالرتبة وامليا ما هو يف متناول اإلنسان العناصر ذات أمهية، لذا جيب احملافظة على
ملية العإمتام  من أهداف وجودها هوها لتكوين املنظومة الزراعية، و ذلك، وهذه العناصر تتجمع مع بعض

إحياء األرض أهم مصادر  و ،نسان واحليوان والكائنات األخرىاإل يستفيد منه ذيالزراعية إلنتاج النبات ال
 .( 3رقم: الشكل البياين )  اتتها يوضحها:وإم
 
 

                                                
، 23لبيئية، العدد: ، مصر، جملة أسيوط للدراسات امبيدات احلشرات وعالقتها بتلوث البيئة يف اليمنحيدرة على أمحد مظاله،  154

 م. 2002ه/1423
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 حياء األرض وإماتتهااهلامة إلصادر : امل3 البياين رقم الشكل

 
 خالصة الفصل

من معرفة ومجيع الكائنات احلية األخرى، و وان أمهية الزراعة يف حياة اإلنسان واحلي قد تناول هذا الفصل
زراعة ومنظومتها نستطيع أن نتجه االجتاه الذي خيدم مصلحة اجلميع حبيث يستفاد من كل أمهية ال

واستغالهلا يف الزراعة لزايدة اإلنتاج الذي يزيد  الصاحلة للزراعة،وحماولة إحياء األراضي  ،اإلمكانيات املتوفرة
يف حياة اإلنسان  ية الزراعةألمه نظرًانشاط األرض، ويف نفس الوقت يزيد من املنفعة العامة للمجتمع، و 

 --واحليوان ومجيع الكائنات، فإنه ينبغي أن نفهم أكثر على املنظومة الزراعية وعناصرها اليت جعلها هللا 
الكرمي يف الفصل  القرآنعناصر املنظومة الزراعية يف  التعرف على أداة إلنتاج املنتج الزراعي، وهذا ينقلنا

 .التايل
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 حياة األرض وموهتا يف القرآن الكرمي 

 مصادر إحياء األرض
 املاء

 العناصر العضوية 

 مصادر إماتة األرض
 تلوث املاء

 تلوث اهلواء والرتبة
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 الكرمي القرآنعناصر املنظومة الزراعية املتكاملة يف : الثالث الفصل
 وسيكون فيه احلديث متضمًنا على مبحثني وعدة مطالب فيما يلى:

 الكرمي القرآنالعناصر الرئيسية يف املنظومة الزراعية يف : املبحث األول
 يف املنظومة الزراعية الرايحاملطلب األول: 
 نظومة الزراعيةيف امل السحاب املطلب الثاين:

 يف املنظومة الزراعية املاء املطلب الثالث:
 يف املنظومة الزراعية األرض املطلب الرابع:

 الكرمي القرآنالعناصر الفرعية يف املنظومة الزراعية يف املبحث الثاين: 
 يف املنظومة الزراعية اإلنساناملطلب األول: 
 يف املنظومة الزراعية ىاحليوان والكائنات احلية األخر  املطلب الثاين:
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 الكرمي القرآنعناصر املنظومة الزراعية املتكاملة يف  الفصل الثالث:
 متهيد:

لكي ينمو  ه؛ ألجلهذا الكون وأبدع صنعه، وأنبت الزرع، وجعل يف الكون أسباابً  --خلق هللا 
ع طلِّ يف هذا الكون ال يُ  اهلل أسرارً  ى، وإني وينضج، ويستفيد منه اإلنسان واحليوان ومجيع الكائنات األخر 

يف  ، وابلنظرجازيف علم الغيبيات، وله فيها إع --إال إبذنه، وهذه األسرار قد جعلها هللا  عليها أحد
قد أَطلع هللا اإلنسان عليها ليشاهدها بعينه ويسمعها أبذنه، ويفهمها  هذا الكون العريق سنرى أشياء

ار عظمته وقدرته يف هذا الكون الفسيح، وقد ال يشعر بعض الناس هبذه بعقله؛ وذلك من أجل إظه
ية أن القرآن اآلايتيف كثري من ، وقد وجد الباحث  يف صنع هللاوال يتفكر  ،األشياء اليت أظهرها هللا هلم

 زراعة،يف األشياء اليت تتعلق ابللنا من اإلعجاز  وفيما أظهره خلقه ويف صنعه يدعون للتفكر يف --هللا 
هناك عناصر كونية خلقها من خالل اآلايت يتضح أن ف، نضجتحىت  مثارها ة منويوكيف ،نبااتهتا وآلية خروج

 وفائدة يف معني تنظيم خاص، ودور هذه العناصرمن عنصر لكل و  ،رب الربية من أجل النظام الزراعي
 .املنظومة الزراعية

وذلك يف  ناصر الكونية الرئيسية والفرعية،ذه العيف هذا الفصل ه احثسيناقش البعلى ذلك  بناًءاو  
 القرآنمبحثني وعدة مطالب، ففي املبحث األول سيتناول الباحث العناصر الرئيسية يف املنظومة الزراعية يف 

العناصر  احثما يف املبحث الثاين سيناقش البوأكل عنصر يف مطلب مستقل،   وذلك مبناقشة ،الكرمي
 .الكرمي القرآنراعية يف الفرعية يف املنظومة الز 
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 الكرمي القرآنالعناصر الرئيسية يف املنظومة الزراعية يف  املبحث األول:
، ويف يف املنظومة الزراعية الرايح على ، ففي املطلب األول نتعرفأربعة مطالبويشتمل هذا املبحث على 

يف املنظومة   املطلب الثالث نتعرف على املاء، ويفيف املنظومة الزراعية نتعرف على السحاباملطلب الثاين 
 .يف املنظومة الزراعية نتعرف على األرضألخري وا، ويف املطلب الرابع الزراعية

 
 يف املنظومة الزراعية املطلب األول: الرايح

ة وجعل هلا منافع كثرية يف هذا الكون، وتعترب الرايح من العناصر الرئيسية املكونالرايح  --هللا خلق 
عبارة عن هواء، واهلواء ال يكون رايحا  يف العملية الزراعية، والرايح أدوارًاهلا حيث إن للمنظومة الزراعية، 

 يةب، والسبب هو احلرارة الشمسية، والرايح هي عبارة عن جزء من الغالف الغازي للكرة األرضبإال بس
احلرارة، والرطوبة والضغط والشفافية،  اتيتحرك حركة مستقلة، وحركة اهلواء أتيت نتيجة التباين يف درجو 

تتحرك الرايح من مناطق الضغط املرتفع األرض من اجلبال وغري ذلك، و  وكذا اختالف نوع طبقات سطح
 .155 سياأأفقيا ور  تتحرككما اطق الضغط املنخفض،  إىل من

كوكب األرض، وكما أن   يف استمرار احلياة على ، فهي سببالبيئي االتزانوالرايح هلا أتثري فعال يف حتقيق 
هلا دور يف اتزان درجة احلرارة  أيًضافالرايح  ،سبب يف حركة الرايح املنبعثة من الطاقة الشمسية درجة احلرارة

، وبطبيعة احلال فتنظيم الرايح د يف توفري اجلو املناسب للنباتهنا تساعإعلى سطح األرض، حيث 
فإن ارتفاع  ،سطح األرضا يف بقعة ما على واء ساخنً لدرجات احلرارة يكون عن طريق أنه إذا أصبح اهل

مما يسمح وجود فراغ يف هذه البقعة، والذي يتسبب يف  ،ة يؤدي إىل صعود اهلواء إىل أعلىر درجة احلرا
 .156تدفق رايح جديدة حتل حمل هذه الرايح الساخنة اليت صعدت إىل أعلىب

بل  ليس هذا فحسب ،مدينة ومدينة أخرى درجات احلرارة بني كبرية يف هناك فروقأن ولذلك جند 
فعندما تكون درجة  ،له أتثري على تنظيم األمطار يف كل مكان هذاة أخرى، و الفروقات تكون بني قارة وقار 

احلرارة مرتفعة يف مكان ما فيؤدي ذلك إىل تدفق الرايح إليه، وهذه الرايح املتدفقة إىل املكان املرتفع احلرارة 
ا، وهكذا فاملكان الذي جاءت منه الرايح يصبح ساخنً  لذلكمطار فوق السحب، و حتمل معها مياه األ

ترتدد الرايح من قارة إىل قارة منظمة درجات احلرارة، وهذا هو السبب يف اختالف درجات احلرارة من 
على  مكان إىل مكان آخر، وهبذا نستطيع أن نقول أن الرايح عصب وشراين رئيسي يف إدرار األمطار

 .157كبري يف تنظيم املطر بني القارات وكذا املواسم   هلا دور كما أني ن اليت حتتاج إليه،  األماك

                                                
 (.https://www.youtube.com/watch?v=7kTCMxIODmE)زغلول النجار، مقطع فيديو على اإلنرتنت ابلرابط:  155
، 2، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، طاجلواهر يف تفسري القرآن الكرمياجلوهري، الطنطاوي جوهري، ينظر:  156

 .173/ ص4م، م.ج: 1931ه/1350
 .174/ ص4م.ج:  ،، مرجع سابقاجلواهر يف تفسري القرآن الكرمياجلوهري،  ينظر: 157
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هلا اجتاهات حيددها ايح حملية، ورايح يومية، و كثرية فمنها رايح دائمة، ورايح مومسية، ور   أنواع هلا لرايحوا 
األرض نفسها، كلها  اختالف درجات احلرارة، وحيدد اختالف درجات احلرارة الشمسية، وقد تكون من

فعندما يرتفع اهلواء الساخن من على سطح  ،ترتيبات رابنية، والرايح هلا دور كبري يف إنتاج ماء املطر
حيد   لتايلاألرض، فإنه يتصاعد إىل طبقات اجلو الباردة مما يؤدي إىل تكثفه يف طبقات اجلو العليا، واب

د على هيئة خبار من املسطحات املائية من البحار واألهنار، حتمل املاء املتصاع أيًضابعدها املطر، والرايح 
ي يستفيد فالرايح تنظم حركة هذه األخبرة وتلقح هبا السحب اليت متطر املاء الذ ومن مثومن املياه األرضية، 

ذا اليت أتيت من األمطار، وكو  يف إنتاج املياه الالزمة للنبات، ولذلك فالرايح تدخل منه النبااتت والزراعات
النبات املذكر إىل  منهنا تنقل مادة اللقاح إفالرايح تساعد يف نقل حبوب اللقاح بني النبااتت، حيث 

  .158حيد  التزاوج الذي أييت منه الثمار لتايلالنبات املؤنث، واب
ارة والرايح تؤثر يف كثري من أركان هذا الكون، فلوال اهلواء ما عاش إنسان وال حيوان وال أي كائن، ولوال حر 

عجاب، والرايح حتمل السحاب، الذي ينقل املياه إىل  ركت الرايح، ففي كل خلق هللا عجبالشمس ملا حت
، الكرمي القرآنمن آايت  كبريًا جانًباالرايح قد أخذت ف لذلك، و األماكن املناسبة اليت اختارها هللا 

 البحث والتدقيق فيها ملعرفة املزيد عن الرايح. ينبغي
 

 الكرمي القرآنح يف : الرايأوال  
مواضع كثرية متناولة قضااي خمتلفة بعضها متعلق ابلزراعة وبعضها  يف الكرمي القرآنقد جاء ذكر الرايح يف 

 واملثال على ذلك ما جاء يفاليت هلا صلة ابملنظومة الزراعية،  اآلايتحث ا، ولكن سيتناول البهبا غري متعلق
  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱ قوله تعاىل:

 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 مت مب زب رب يئ

تناولت جوانب كثرية من مكونت  اآليةالكرمية جيد أن  اآلية، واملتأمل يف هذه 159
هب فهو يسمى وكل هواء  ،مث ذكر فيها ما خيص الرايح، فتصريف الرايح أي: مهاهبا ،املنظومة الزراعية

سرعة معينة، وتتحدد سرعة الرايح على حسب وزهنا وثقلها، وعندما حيد  ما يسمى ، ولكل رايح ريح
السماء، يف األرض مث ترفعه إىل  ديرهثري الغبار وتتإعصار يكون عبارة عن ريح شديدة  و، وهابلزوبعات
 على شكل حلزون، أي تدور حول نفسها بسرعة عالية مما خيرب كل ما يدخل يفوتكون ريح قوية وهذه ال
مما يؤدي إىل  ادينمتض هنييف سرعة شديدة يف اجتا انعظيمت انهذا حيد  عادة عندما يتقابل رحيجماهلا، ف

 .160 قتالع وتدمري كل ما دخل يف جماهلهماا

                                                
 .175/ص4، مرجع سابق، م.ج: اجلواهر يف تفسري القرآن الكرميينظر: اجلوهري،  158
 .164سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  159
 .155/ص2مرجع سابق، م.ج: ، اجلواهر يف تفسري القرآن الكرميينظر: اجلوهري،  160
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ا قبلها، فكل مببعض األشياء اليت تتعلق ابلرايح، وارتباطها  لنا يبني --أن هللا والشاهد يف اآلية الكرمية 
ة عن منظومة متوازنة حيتاج كل جزء من مكونهتا إىل القسم اآلخر، وكل هذه املكونت هذه املكونت عبار 
، ولذلك فهذه اآلية تعطينا فكرة عن عموم فوائد الرايح، اليت ختدم مكونت املنظومة تسري بقدرة هللا 

، وهذا النوع من الرايح أن الرايح اليت هلا فوائد ومنافع يف املنظومة الزراعيةآايت قرآنية  ذكرتوقد  اآلخرى،
 .رب رمحة من هللا يعت

 مق حق مف  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض نتٱيف قوله تعاىل:  واملثال على ذلك ما جاء

ٱمت  حن جن مم خم حم جم ملهل  خل حل جل مك لك خك حك جك
، فهذا النوع من الرايح 161

ئق مجيعها كما أشارت قد جاء لنفع وفائدة ختدم عمل املنظومة الزراعية، ومنه ختدم اخلال اآليةاملذكور يف 
ليت يستفيد ا ارهاية هو إنتاج الزرع ومنه الثمالكرمية، فالعملية بدأت ابلرايح اليت سيكون نتاجها يف الن اآلية

 مواضع أخرى. وهناك آايت أخرى مشاهبة هلذه اآلية يف، غريهمنها اإلنسان و 
 ذكر ذلك قد جاءو ، و العقاب من هللا وه ،املعاكس االجتاهستخدم يف يل أيًضايت أيومن أنواع الرايح ما 

 يئ  ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي نتٱيف قوله تعاىل: 

 مت ىب نب مب زب رب

على اإلنفاق، واملعىن هنا: أن مثل نفقات  مثااًل يعطينا  --هلل فا، 162
فجاء عليه ته، ، كمثل زرع زرعه صاحبه وأتقن زراعوذهاب ثواب هذه النفقات يوم القيامة الكفار يف الدنيا

الكافر إبنفاقه يوم  نتفعأو نر أحرقته فلم ينتفع أصحابه منه بشيء، كذلك لن ي ،ريح ابردة فأهلكته
 . 163ظلموا أنفسهم بكفرهم وعصياهنم هلل  القيامة، وقد

 تكون رادعة ومهلكة، فقد فعة ومفيدة قديعطينا فكرة أن الريح اليت هي ن --هللا  شاهد يف اآلية أنوال
تسري بقدرة هللا هتا أن سرعة الرايح ودرجة حرار  ظاملني، وهذه إشارة إىلكعقاب رابين لل  ادرستخدم بقدرة قت
فكلها  دخل يف جماهلا،يفإهنا ستدمر كل ما  ،ح عن السرعة املطلوبة واملناسبة، فعندما تزيد سرعة الراي

أن الريح اليت فيها صر هي الريح شديدة تشري إىل  اآليةف من مثالكونية، و العمليات رابنية لسري تدابري 
ما أتيت ريح ابردة سيصاب عندفا؛ ألن درجة حرارة الرايح مهمة ابلنسبة للنبات، الربودة، وهذا ليس طبيعيً 

ني واجلاحدين لنعمه، ، وهذا ال يكون إال عقاب من هللا للظاملدها ستموت خالايهابلتجمد، وبع النبات
ية، ولكن نظومة الزراعية ليس املطلوب وجودها فحسب إلمتام العملية الزراعالرايح يف املجدير ابلذكر أن و 

لكي تتم العملية الزراعية بنجاح، ولذلك فاهلل  ؛فات معينة رابنية قد حددها هللا املهم هو وجودها مبوص
--  ايتاآلف ص الرايح يف املنظومة الزراعية،دقائق هذا الكون الفسيح فيما خيبعض يعطينا حملة عن 

 .من أجلها خلقت الرايحية تصف لنا األدوار اليت القرآن
                                                

 .57سورة األعراف، اآلية: القرآن الكرمي،  161
 .117سورة آل عمران، اآلية: القرآن الكرمي،  162
، حتقيق: عبدالرازق معامل التنزيل يف تفسري القرآنينظر: البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي،  163

 .440/ ص2م، م.ج: 1999ه/1420، 1ء الرتا ، طاملهدي، بريوت، دار إحيا
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 : وظائف الرايح يف املنظومة الزراعيةاثني ا
من أجل هدف معني، و  ،د أوجد الرايح بطريقة معينةق --أن هللا  يتبني لنا خالل اآلايت السابقةومن 

ري مباشرة، ولكن ما هو عجيب ، حبيث يستفاد منها بطريقة مباشرة أو غاخلالقووظائف حمددة قد حددها 
ها هللا كيفما شاء وحيثما شاء، كثرية يف هذا الكون يسري  هلا أدوار --ا هللا هنا أن الرايح اليت خلقه

 :أييتمن وظائف الرايح فيما خيص الزراعة ما و 
 

 تكوين السحاب :الوظيفة األوىل
حركة الرايح احململة ابألخبرة يث إن حالسحاب،  تكوينمن األدوار اليت خلق هللا من أجلها الرايح هو 

هذه األخبرة إىل طبقات اجلو العليا، ومن هذه األخبرة  ة تقوم على نقلمن املسطحات املائياملتصاعدة 
تكوين السحب بفعل تتكون السحب، ولوال الرايح ملا كانت السحب قادرة على التكوين، وقد جاء ذكر 

 جض خصمص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت نتٱ يف قوله تعاىل: الرايح

من  نوًعايصف لنا  --الكرمية جيد أن هللا  اآلية، واملتأمل يف 164 مت جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
أن الكرة األرضية يوجد عليها ما يزيد على سبعني ابملائة من  احب اليت تكونت حبركة الرايح، ومبالس

 ،طحات املائية من حبار وحميطات وحبريات وأهنارالرايح فوق هذه املس تتحرك ماائية، فعنداملاملسطحات 
 .165 السحاب نُ و ِّ كَ ببخار املاء الذي يُ ها يؤدي إىل شحن
 حجمج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ نتٱيف قوله تعاىل:  ذلك أيًضاوقد جاء ذكر 

 مت جخ مح جح
لها ويرس --وكيف أيمرها املوىل  ،الكرمية تعطينا حملة عن عجائب الرايح اآلية، وهذه 166

لكي يتحقق هدف آخر وهو  ؛يف تكوين السحب وجتميعها يف مكان معنيسبًبا بقدرته وعظمته وجيعلها 
رض امليتة إنتاج أحد مكونت املنظومة الزراعية املهمة وهو املاء الذي يسقي الزرع والنبات، والذي حييي األ

 .ءمااليت ال زرع فيها وال 
 

 الوظيفة الثانية: حتريك السحاب
تحريك السحاب ومحلها من مكان إىل آخر ب ، وذلكيف املنظومة الزراعيةدورًا لرايح ل --هللا  جعلقد 

 ىث نث مث زث رث يت نتٱوقد جاء ذكر ذلك يف قوله تعاىل: ، لكي متطر يف األماكن اليت أرادها هللا 

 مت ىك مك لك اك يق  ىق ىفيف يث
يعطينا عالمة واضحة، على  --تشري أن هللا  اآلية، وهذه 167

                                                
 .48سورة الروم، اآلية: القرآن الكرمي،  164
 (.https://www.youtube.com/watch?v=7kTCMxIODmE)زغلول النجار، مقطع فيديو على اإلنرتنت ابلرابط:  165
 .9سورة فاطر، اآلية: القرآن الكرمي،  166
 .48سورة الفرقان، اآلية: القرآن الكرمي،  167
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بشرى للجميع، ألنه حاب الذي حيمل اخلري لإلنسان واخلالئق، فعندما أتيت الرايح فيكون جميئها جميء الس
هو دليل على قرب  بسرعة فوق املعتادالرايح  ءوهنا نالحظ أن جمي حمملة ابخلري واملاء، أييت معها سحب
الرايح بقدر معني جيعلها ، والسرعة يف ، مما يسهل على اإلنسان الشعور بسرعتها الفائقةإنزال ماء املطر

  .168قادرة على محل السحاب الثقيل احململ ابملياه
الرمحة اليت امنت هللا هبا على  لى درجاتمن أع مناسبسرعة الرايح بقدر والشاهد يف اآلية الكرمية أن 

الرايح  الكرمية، ولذلك فهذا النوع من اآليةاخلالئق، فهذا النوع من الرايح يكون من املبشرات كما أشارت 
، واملاء الطهور هو الذي يكون منه الفائدة سينزل املاء على صورة مطرابملاء الذي  حيمل السحاب احململ

ا ، فهذا النوع من املاء الذي جاء بسبب الرايح، يكون بسبب طهارته نفعً ألنه رمحة من هللا  ؛والنفع
 .واحليوان والكائنات احلية األخرىللزرع واإلنسان 

 
 ة: عملية التلقيح للسحب والنباتالثالثالوظيفة 
النبات املذكر و  تنقل اللقاح بني النبات فهي، ة التلقيح اهلامة للسحب والنباتا يف عمليمهمً دورًا  هلاالرايح 

، وقد اءاملمنها تقوم بتلقيح السحب لكي ينزل  أيًضا، والرايح ح األوراق وخترج الثمارتفتت املؤنث، وبعدها
 مت يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث نتٱقوله تعاىل:  ذلك يفهللا ذكر 

، واملتأمل 169
تصف لنا مرحلة أخرية  اآليةهذه حيث إن الكرمية جيد أهنا تبني لنا حقيقة كونية وآية رابنية،  اآليةيف 

متعلقة ابلنبات، ويف نفس الوقت متعلقة ابلسحب، فهذه يف احلقيقة وظيفة مزدوجة وهي وظيفة التلقيح 
ألن إنزال  ،أن مهمة التلقيح متعلقة ابلسحاب :يعين  مت ىث  نث مث نتٱ، فقولة: سحب والنباتلل العامة

، أن اللقاح هنا هو تلقيح النبات وعلى الرغم من أن أغلب علماء التفسري أوضحوا املاء متعلق ابلسحاب،
ملؤنثة واملذكرة يف إىل إنثها، وقد توجد الزهور ا ذكورال األزهار مل حبوب اللقاح منوذلك ألن الرايح حت

النبتة الواحدة، وهذه العملية هي عبارة عن إجراء عملية التزاوج اجلنسي بني طلوع الزهور املذكرة ومبايض 
فمعلوم  يست عملية التلقيح قاصرة على الرايحول ،اإلخصاب إلنتاج الثمار اينتج عنه ، والذياملؤنثة الزهور

 . 170بدور فيها كذلك تقوم أن احلشرات
ءت بصيغة فالرايح تلقح السحب فتمتأل ابملاء وبعدها ينزل املطر، وجدير ابلذكر أن الرايح هنا جا من مثو 

من  املتصاعدةالرايح تقوم بوظيفة هامة يف عملية محل ونقل األخبرة و ، هااجلمع، وذلك لتعدد مهام

                                                
، حتقيق: حممد حسني مشس تفسري القرآن العظيمحلافظ أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، اابن كثري، ينظر:  168

 .104/ ص6م، م.ج:1998ه/1419، 2الدين، بريوت، دار الكتب العلمية، ط
 .22سورة احلجر، اآلية: القرآن الكرمي،  169
     .(https://www.youtube.com/watch?v=MYiP-T5cwEQ)رتنت ابلرابط: زغلول النجار، مقطع فيديو على اإلن 170
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ل ماء املطر يف املكان ينز  لسحب ابألخبرة املرتاكمة عليهاا تمتألاإىل السحب، فإذا  املسطحات املائية
 . 171، ويف الوقت الذي أراده، ويف اجلو الذي أرادهالذي أراده هللا 

األخبرة ابلدورة اهليدرولوجية، وهكذا ينتقل املاء بفعل هبذه على عملية تلقيح وشحن السحب  علمًياويطلق 
ينزل من أعلى إىل الرايح يف صورة منتظمة ودورة حمكمة، من سطح األرض إىل أعلى يف صورة خبار، و 

امليتة يف واألوراق يف عملية التقليم لألفرع  للرايح دور أن ، كماهطر أو غري وهو امل ،أسفل يف صورة ماء
القدمية  حتل حملجديدة ابإلنبات أفرع و ، وهي تعطي فرصة ألوراق اهل اتنظيفذه العملية تعترب األشجار، وه

 .172نة تكون أكثر من الطبيعياليت تساقطت بفعل الرايح اليت أتيت بسرعة معي
ألن سياق اآلية  نظرًاوعالقتها ابلسحب  قضية التلقيح يف اآلية اعلماء التفسري تناولو  قد وجد الباحث أنو 

يتكلم عن إنزال املاء، وتكون آلية إنزال املاء عن طريق محل الرايح لنواة اللقاح املتكونة من نواة التكثف من 
وسيلة من وسائل تكثف املاء  --ح من بعض دقائق امللح، فيجعلها هللا هباءات الغبار وحبيبات اللقا 

يسهل قابليتها للسقوط بفعل اجلاذبية  والذييؤدي لزايدة حجم قطريات املاء يف السحب  ممايف السحب، 
 .وابلقدر الذي يشاء --يف املكان الذي أراد هللا  ال يكون ذلك إالاألرضية على صورة أمطار، و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، حتقيق: حممد حسني مشس تفسري القرآن العظيمحلافظ أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، اابن كثري، ينظر:  171

 .455/ ص4م، م.ج:1998ه/1419، 2دار الكتب العلمية، طالدين، بريوت، 
، الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب، التكنولوجيا احلديثة والتنمية الزراعية يف الوطن العريبحممد السيد عبدالسالم،  172
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 يف املنظومة الزراعية املطلب الثاين: السحاب
العناصر الرئيسية املكونة  من عتربي فهوة يف هذا الكون، منافع كثري  ب، وجعل لهاالسح --هللا خلق 

كثرية يف العملية الزراعية، والسحب عبارة عن جتمعات من األخبرة   أدوارًا لهحيث إن للمنظومة الزراعية، 
، وتتكون السحب نتيجة حركة الرايح، وهلا على سطح األرضمن املسطحات املائية  املائية املتصاعدة

بعدها وقرهبا عن سطح األرض، مدى ارتفاعات خمتلفة وهلا أنواع كثرية، ويكون ارتفاع السحب متفاوت يف 
باقية، من السحب ما يعرف ابلسحب الطو فعة، وسحب متوسطة، وسحب منخفضة، فمنها سحب مرت

يكون أقرب من سطح األرض، والسحب املنخفضة تتحرك حركة أفقية  ئيسي من السحبوهذا نوع ر 
لقرهبا من سطح األرض، والسحب املنخفضة الطباقية عادة تكون منبسطة يف السماء يف الطبقة القريبة من 

، ويكون مسكها عدة أمتار، وهناك نوع آخر رئيسي األرض على مسافات تقدر بعشرات الكيلومرتات طواًل 
ا له مكون يف مستوايت مرتفعة بعيدة عن سطح األرض، وكل منهواليت تللسحب وهي السحب الركامية، 

 . 173دور يف العملية الزراعية بصفة خاصةدور يف الكون بصفة عامة و 
 

 الكرمي القرآن: السحاب يف أوال  
   عن د تتح كثرية  قد وردت آايتو كثر من موضع، يف أ الكرمي القرآنقد جاء ذكر السحاب يف 

، فقد  هلا صلة ابملنظومة الزراعيةاليت اآلايتعلى مناقشة حث االب قتصرالسحاب بشكل عام، ولكن سي
  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱ جاء يف قوله تعاىل:

 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 مت مب زب
ه مع حركة اهلواء، فالسحاب مسخر إبرادة ؛ إلنسحابه وجرايني السحاب سحاابً مسُ قد ، 174

ه وسكناته خاضع لرب وقدرته، والتسخري هنا مبعىن التذليل، أي أن السحاب يف كل حركات --هللا 
، والتسخري من هللا جاء من أجل إجراء بعض املهام اليت ختضع للمنظومة الزراعية، وهي العزة جل وعال
قوة وإرادة حتركه وتدبر مهامه، فاهلل  األمرين حيتاج إىل كاللنبااتت، و والتظليل على بعض ا ،اءعملية إنتاج امل

--  هي املهمة األوىللتسخري من حيث إنزال املاء، و السحاب، ولذلك فا شؤونهو الذي يدبر ويدير 
منه  ، فإذا ثقل ابملاء فإن هللا يسخره وأيمره إبنزال املاء املخزن بداخله يف املكان والزمان احملددينللسحاب
 175. 

أيمره ابلتحرك بفعل الرايح إىل املكان  --يكون من حيث حركات السحاب، فاهلل  أيًضاوالتسخري 
بل وعلى املخلوقات،  النبات والزرع،على  سحاب يف مكان واحد سيكون منه ضرراملناسب، ولو بقي ال

                                                
 (.https://www.youtube.com/watch?v=7kTCMxIODmE)زغلول النجار، مقطع فيديو على اإلنرتنت ابلرابط:  173
 .164سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  174
، 1، القاهرة، املطبعة البهية املصرية، طالتفسري الكبريالفخر الرازي، حممد بن عمر بن احلسني بن علي القرشي التيمي البكري، ينظر:  175
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املخلوقات بصفة ألن بقاء السحاب يف مكان واحد سيحجب ضوء الشمس الذي يستفيد منه النبات و 
عامة، ولو حترك السحاب بسرعة لن حتصل منه الفائدة املرجوة وهو التظليل على النبااتت اليت حتتاج إىل 

نقضاء احلاجة املرجوة منه، اأييت ابلسحاب يف وقت احلاجة ويرده عند  --قليل من الظل، ولذلك فاهلل 
 .176فكلها تدابري رابنية، وهذا هو التسخري احلقيقي

، ولذلك لو كان السحاب أغلبه قريب من سطح األرض لكان ضرره  السحابمن وم أن مصدر الرعد ومعل
أن جعل الربق والرعد أييت من السحب املرتفعة اليت يطلق  --ات، فمن رمحة هللا على املخلوق كبريًا
فلو كان ة شديدة، يأمه ورتفاع السحاب ذاالبعيدة عن سطح األرض، ولذلك ف السحب الركامية :عليها

من الضرر، وعطل جمرايت احلياة الطبيعية، ولو كان  حلد  كثريالسحاب شديد القرب من سطح األرض 
رتفاعه ا شؤونالسحاب بعيدا عن سطح األرض ملا حد  منه املنفعة املرجوة، ولذلك فإن الذي يدبر 

رفعه بعيدا عند انقضاء احلاجة ، فيأيت به قريبا عند احلاجة إىل املاء املخزن بداخله ويواخنفاضه هو هللا 
وكثرته وقلته حبساب، فكل هذه األشياء املتعلقة  ،املرجوة منه وهو نزول املاء، ولذلك فبعده وقربه حبساب

وهذا فيه عربة  ،ا لرب العزة ا وخاضعً يف املنظومة الزراعية مسخرً أساسًيا مكوًن ابلسحاب الذي يعترب 
 . 177هاوعظة ملن يعقل هذه األشياء ويتدبر 

كخلق السموات واألرض بشكل  --كثري من خلق هللا على  ملت تشاأهنا  الكرميةاآلية  والشاهد يف
، ومن املالحظ يف هذه اآلية أن فكلها من خلق هللا  ،وكذا الليل والنهار، وخلق املاء والسحب ،عام

لسحاب صل بنا إىل خلق التعريفنا بعناصر املنظومة الزراعية حىت و  شيًئاف شيًئاأيخذن  --املوىل 
ومن عجائب السحاب املتعلقة بقضية التسخري أن السحاب له ارتفاعات  املسخر بني السماء واألرض،

هلا وظائف خيربن هللا  ،فالسحاب كما السماء واألرض وغريمها من خلق هللا  ،حمددة قد حددها هللا 
-- ولذلك فإذا مل ينزل املاء ، إىل التأمل يف كل هذا  يدعونهبا ويصفها لنا يف كتابه الكرمي، وكأن هللا

ونتيجة حبس املاء عن النزول حيد  فسيكون هناك مضرة على من يستفيد من هذا املاء من اخلالئق، 
 ضررًاد  حي والذيإذا نزل املاء بكثرة سيحد  ما يسمى ابلفيضان،  كذلكالقحط وجفاف املزروعات، و 

، فمهمة إنزال املاء حتتاج إىل قوة قاهرة تسخره وتدبر شؤونه، الزرعراب ؤدي إىل خيعلى اخلالئق، و  أيًضا
 .بتحديد املكان والزمان واملقدار فالتسخري يكون من رب العاملني، وذلك

 

 : وظائف السحاب يف املنظومة الزراعيةاثني ا
 ،بكمية معينةو  ،قد أوجد السحب بوضع معني --، أن هللا الكرمي القرآنمن هنا يتبني لنا من خالل 

، حبيث يستفاد منها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، من أجل هدف معني، ووظائف حمددة قد حددها 
                                                

 .228/ص2جع سابق، م.ج: الفخر الرازي، مر ينظر:  176
، 2، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، طاجلواهر يف تفسري القرآن الكرميينظر: اجلوهري، الطنطاوي جوهري،  177
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هلا أدوار كثرية يف هذا الكون يسريها هللا كيفما شاء  --أن السحب اليت خلقها هللا  العجيبولكن 
فيما يتعلق ية القرآن تاآلايوحيثما شاء، ولكن سيقتصر الباحث على ذكر وظائف السحب من واقع 

 :أييتمن وظائف السحب فيما خيص الزراعة ما و ابملنظومة الزراعية، 
 

 الوظيفة األوىل: ختزين املاء املتصاعد على صورة أخبرة
بني السماء واألرض ممتدة إىل الطبقة القريبة من سطح األرض، وهذه  فارغةمنطقة  --هللا جعل 

عبارة عن الغالف الغازي الذي يفصل بني السماء الدنيا واألرض، وبعض املنطقة قد عرفها العلماء أبهنا 
هذا املكان يعترب و أجزاء هذا الغالف الغازي خيرج من مكونت األرض، وبعضه أييت من دخان السماء، 

  الوسط املناسب لتكوين السحب، والسحاب عبارة عن جزء من الغالف الغازي لألرض، وقد خصه هللا
-- ة قطريات على صور  املسطحات املائية على سطح األرض ى ختزين األخبرة املتصاعدة منابلقدرة عل

في بداية األمر عندما تتكثف األخبرة داخل هذه السحب بنسب صغرية، فصغرية داخل هذه السحب، 
اء فتكون السحابة يف هذه الفرتة عقيم، أي غري مكتملة التكوين وغري قادرة على اإلمطار، وقد مساها العلم

السحب العقيمة، وال تكون السحابة مؤهلة لإلمطار إال بعد أن تزداد قطرات املاء املتكثفة  هي أبهنا
 .178 بداخلها، لكي تصبح سحابة ممطرة

 خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق نتٱيف قوله تعاىل:  الكرمي القرآنوقد جاء ذكر ذلك يف 

 مت  مش هس مس هث مث هت هبمت مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم
 اآلية. وهذه 179

 --أن هللا  :أي، مت خك نتٱوتكون قادرة على أن متطر، فقوله:  السحب،الكرمية تبني لنا كيف تنمو 
لكي تتم عملية التجميع بني سحابة وأخري،  ء، ألن هذه السحب اليت تتحرك ببطءب ببطيدفع السح

عضها بفعل الفروقات يف الضغط وتنجذب السحب لب ، مت حل جل مك نتٱ وسبحانه يشري إىل ذلك يف قوله:
وذلك لتكون  ،يف درجات الرطوبة، وفروقات أخرى عدة جعلتها بقدرة هللا تنجذب إىل بعضها االختالفو 

هو  اآليةلنا نوعني رئيسيني من السحب، وهي السحب الطباقية والسحب الركامية، واملقصود ابلركام يف 
السحب عندما تصل درجة حرارهتا حيث إن  سالتكدياك ظاهرة حتد  بعد اجلمع و اجلمع والتكديس، وهن

خنفاض درجات احلرارة يف اتتربد هذه السحب بسبب  لتايلإىل أعلى، واب صعدفإهنا ت مستوى مرتفعإىل 
ة نتيجة على شكل النافور  ىكم هذه السحب فتنزل مرة أخر ا رت تالطبقات اجلوية العليا، ويف هذه احلالة 

إىل أسفل، وبذلك  فتتكون من هذه القطع قطع سحب جديدة متجهة من مثاختالف درجات احلرارة، و 
 . 180ة هللا ئشيقادرة على اإلمطار، ويلي هذه الظاهرة نزول املطر مب تتكون سحب عظام

                                                
 .(https://www.youtube.com/watch?v=labbaQAnS34زغلول النجار، مقطع فيديو على اإلنرتنت ابلرابط: ) 178
 .43سورة النور، اآلية: القرآن الكرمي،  179
 زغلول النجار، مرجع سابق. 180
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وأتيت آية أخرى تصف لنا املرحلة اليت تلي مرحلة تكوين السحب العظام احململة ابملاء واملؤهلة لعملية 
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت نتٱ: املطر، وذلك يف قوله تعاىل

 مت جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص
يوضح  --الكرمية جيد أن هللا  اآليةواملتأمل يف هذه ، 181

يف  اآليةوهي السحب املشار إليها يف  امنبسط يكونمل املاء، فمن السحب ما لنا أنواع السحب اليت حت
ماء هي السحب الطباقية اليت تنتشر يف املنطقة القريبة من ، وهذه السحب قال عنها العل متحج  نتٱقوله: 

السحب اليت تراكمت على  فهي ، وأما النوع اآلخرلإلمطارلثقلها ابملاء املعد  نظرًاسطح األرض، وذلك 
، وهذه السحب قال عنها العلماء هي السحب الركامية اليت  مت جس نتٱبعضها، وهي املشار إليها يف قوله: 

وقد طق البعيدة عن سطح األرض، وهذه السحب تشبه اجلبال كما ذكر يف آايت أخرى، تنتشر يف املنا
   .182الثاين سحاب متصلعن النوع األول سحاب منقطع و  قال علماء التفسري عن النوع

قد خلق السحب وجعلها قادرة على ختزين وجتميع األخبرة  --والشاهد يف اآلايت الكرميات أن هللا 
الذي حيوي كثريا من ى قدرته العظيمة وملكوته طحات املائية، وهذا إن دل فإمنا يدل علاملتصاعدة من املس

مل السماء فحسب، ولكن هلا من األسرار، فعندما يشاهد السحب اجلميلة املنظر، قد يظن البعض أهنا جتُ 
عض أدوارها و جتميع األخبرة اليت حتملها من مكان آلخر، وهذا من بالوظائف ما هو أعظم من اجلمال، وه

 اليت خلقها هللا من أجله.
 

 خرخآمحل املاء ونقله من مكان : الوظيفة الثانية
من أهم وظائف السحاب هو نقل املاء املتجمع بداخله من مكان إىل مكان آخر، ومن مث ترسله إىل 

  خض حض جض نتٱتعاىل:  ولهق تفصيال أكثر هلذه العملية يف ةاآلي، وجند يف هذه املكان الذي أراده هللا 

 حم جم ملهل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض

 مت  حن جن مم خم
بعض جمرايت عملية  يوضح لنا -- هللا واملتأمل يف اآلية الكرمية جيد أن، 183

هذه السحب حتمل بواسطة الرايح، وهي حاملة للماء حيث إن ما بعد صناعة السحب احململة ابملاء، 
 لعملية اإلنزال، يكون مؤهاًل  من مث، و ا يرتاكم فيه املاء بكثرة يصبح ثقياًل فالسحاب عندم املخزن بداخلها،

لثقله ابملاء، ويف هذه  نظرًاأي إنزال ماء املطر، ويف هذه احلالة عادة يكون السحاب أقرب من األرض 
ذلك يف تشري إىل  اآليةلتمطر فيه، و  --املرحلة تتجه السحب حاملة املاء إىل املكان الذي حيدده هللا 

 اآلية، أي بلد ال زرع فيها وال ماء، فتأتيها السحب حاملة املاء بداخلها، ويف ٱمتٱجك مق حق نت :قوله
وهو  احلاجة، فسبحانه رحيم ابخلالئق أن هللا يوجه السحب إىل أماكن متعددة على حسبإىل  أيًضاإشارة 

                                                
 .48سورة الروم، اآلية: القرآن الكرمي،  181
، 1، القاهرة، املطبعة البهية املصرية، طالتفسري الكبريالفخر الرازي، حممد بن عمر بن احلسني بن علي القرشي التيمي البكري، ينظر:  182

 .133/ ص25، م.ج:1938ه/1357
 .57سورة األعراف، اآلية: القرآن الكرمي،  183
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خاصية القدرة على  سحبللقد جعل  --أن هللا والشاهد يف اآلية الكرمية  .184على كل شيء قدير
محل حبيبات املاء اليت تكون عبارة عن األخبرة املتصاعدة من املسطحات املائية، واليت تتجمع على شكل 
سحب، وعندما تتكون قطع السحب، فإهنا تكون متماسكة مع بعضها، ويكون بداخلها قطرات املاء اليت 

 --إبذن هللا  التدابري هفكل هذ تعرف ابملطر، املاء اليت من تنتظر أمر رهبا أبن تنزل على صورة قطرات
 .وإرادته

 
 الوظيفة الثالثة: عملية إنزال املاء على صورة أمطار
إلنبات فحسب، بل يكون ل منو الزرع، واملاء ال يكونوعندما ينزل املاء حيد  اإلنبات وهو: بداية مراحل 
ذلك، وقد جاء ذكر  ون املاء للشرب والزرع وغري، فيكملنافع أخرى كثرية لإلنسان واحليوان ومجيع الكائنات

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت نتٱتعاىل:  قوله ذلك يف

 مت ىن نن من زن رن مم  ام
إال  شيًئاتبني لنا رمحة اخلالق، وأن هللا ما خلق  اآلايتفهذه ، 185

وقد وردت ظاهرة  . حلكمة، وأن هذا الكون الفسيح فيه الكثري والكثري من األسرار اليت يعلمها هللا
، 186  مت لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت  نتٱإنزال املاء يف آايت أخرى يف قوله تعاىل: 

وكأن  ،بعد أن أعطان بعض التفاصيل عن وظائف السحاب فيعطينا املختصر عن العملية --فاهلل 
ملاء الذي يستفيد منه اخلالئق، سية املشرتكة مع سابقتها من إعداد السحب وأتهيلها إلنزال ايالوظيفة الرئ

هي السحب اليت تعصرها الرايح فتمطر ما فيها من ماء متكثف أو خمزن ،  مت رث نتٱفاملقصود بقوله: 
ا املاء املنصب من داخل هذه السحب، وهذا املاء يكون ماءً  :أي مت مث نتٱبداخلها، واملقصود بقوله: 

 . 187وهي تتابع نزول املطر ،بع للماء يف ظاهرة نراها، وأصل الثج هو الصب املتتابعًضاا يتبع بعضه منصبً 
، وعلى الرغم من ذلك فإن الكثري من هبا علينانعم هللا واملتأمل يف وظائف السحب يتبني له كثرة النعم اليت أ

الناس ال يشعر ابلنعمة إال إذا فقدها، فالرايح والسحاب واملاء كلها من خلق هللا ونعمه، واليت مني هللا هبا 
على خلقه، ومن مث يتطلب علينا الشكر على كل هذه النعم، وهذه األسرار الكونية اليت أخربن هللا بشيء 

 .إىل التأمل والتفكر، وزايدة التعلق ابخلالق عز شأنه وجل سلطانه، وال إله غريهيسري منها، مما يدعون 
 
 

                                                
، القاهرة، دار احلديث، اجلاللنيينظر: اجلاللني، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي  وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  184

 .18/ ص3م، م.ج:2001ه/ 1422، 3ط
 .49 -48سورة الفرقان، اآلايت: القرآن الكرمي،  185
 .16 -14سورة النبأ، اآلايت: قرآن الكرمي، ال 186
، 2، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، طاجلواهر يف تفسري القرآن الكرميينظر: اجلوهري، الطنطاوي جوهري،  187

 .8/ص25م، م.ج: 1931ه/1350
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 يف املنظومة الزراعيةاملطلب الثالث: املاء 
 يك ىك نتٱيف حفظ احلياة على وجه هذه األرض، فقد جاء يف قوله تعاىل: سبًبا املاء وجعله  --هللا خلق 

 مت جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين  ىن مننن زن رن مم ام يل  ىل مل
أن املاء هو  اومب ،188

لكي يسهل على  --األرض، وقد أوجده هللا فهو حياة ، اآلية يفكل شيء حي كما جاء حياة  
 ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب نتٱسبحانه يف كتابه الكرمي:  وقد قال ،اخلالئق العيش على وجه األرض

 مت يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت
فكل اخلري والنفع من عند ، 189

ومن اخلري  ،ذي يريده، ويف املكان الذي يريدهدما أيذن هللا يف خري للناس، فسينزل ابلقدر ال، وعنهللا 
، وحيجبه عن األماكن اليت ال يف األماكن اليت أرادها هللا املطر، واملطر: هو نزول املاء من السماء، فينزل 

 يريد إنزاله فيها.
العملية الزراعية، وهناك نبااتت حتتاج إىل املاء بكميات كبرية، يف جًدا ويعترب املاء من املوارد الطبيعية اهلامة 

   املاء، وذلك يف قوله تعاىل:حملة عن يعطينا  -- ، وكأن هللاى حتتاج إىل كميات قليلةوهناك أنواع أخر 
 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱ

 مت ٰى ٰر ٰذ
، فإن له نظام حمدد وحمكم من هللا  --، وألن هذا الكون الذي خلقه هللا 190

 لنزول املاء من السماء مقدمات، حىت ينزل إىل األرض.
 ،يستخدم كأداة من األدوات اهلامة يف إمتام العملية الزراعيةلثالث يف املنظومة الزراعية، و واملاء هو العنصر ا

واملاء يدخل ، د تصلح لنبات دون غريهوهناك أنواع كثرية من املاء ليست كلها صاحلة للزراعة بوجه عام، وق
فيها، فإذا مل يوجد  رئيسًيا عنصرًاوذلك لكونه  ؛يف مكونت كثري من املخلوقات مبا فيها املنظومة الزراعية

جعل املاء  --واملاء خيزن يف األرض وعلى ظهرها وبني أحجارها، واملوىل ، املاء فإنه ال ميكن الزراعة
سالفة الذكر أنكم لستم قادرين على ختزينه  اآلايتاألخرى، فقد ذكر يف لكائنات إلنسان واحليوان وارزقا ل

  سره هلم.يومن رمحته خبلقه أن ي ت فاهلل قادر على ذهاب هذا املاءإال بقدرة هللا وإرادته، ويف نفس الوق
 

 الكرمي القرآن: املاء يف أوال  
 احثسيتناول الب ،يف كثري من املواضع الكرمي نالقرآيف  وعالقته ابلزراعة ومنظومتها قد جاء ذكر املاء

 حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ نتٱٱ :جاء يف قوله تعاىلمن األمثلة على ذلك ما فبعضها، 

 مت مس خس  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت  خت
 --الكرمية جيد أن هللا  اآليةواملتأمل يف ، 191

تتحد  عن  ىآية أخر  هناك، و ارأمطمن السماء على هيئة  الذي ينزلخيربن عن بعض مصادر املاء، و 
                                                

 .30سورة األنبياء، اآلية: القرآن الكرمي،  188
 .22 -21اآلايت: سورة احلجر، القرآن الكرمي،  189
 .19 -18سورة املؤمنون، اآلايت: القرآن الكرمي،  190
 .22سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  191
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  جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل نتٱوذلك يف قوله تعاىل:  ،عدة مصادر للماء

 مت مس  خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت  خت جتحت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ
واملتأمل يف ، 192

يصف لنا  -- املوىل أن :املاء، واملعينصادر منها ما يتعلق مب ،اي عدةاقض تاآلية الكرمية جيد أهنا تناول
القدير ولكنها تلني وتتشقق بقدرة  ،بعض مصادر املاء، وذلك أن احلجارة تتأثر وتنفعل رغم أهنا متحجرة

 . 193 نقياد ملا أراد هللاافجر منها األهنار، ومنها ما يرتدى من أعلى اجلبال فينبع منها املاء، وكذا تت
املاء النازل من  ومنهاملاء من بني احلجارة، يصف لنا ظاهرة خروج ا --هللا أن  والشاهد يف اآلية

النازل من السماء ، وما يهبط من خشية هللا، وهو املاء زن يف ابطن األرضوهذا يعترب املاء املخ ،الشالالت
 .كان مصدر املاء فهو من عند هللا  فعلى كل حال أاي ،على صورة أمطار
 مس خس حس جس مخ جخ نتٱ: تعاىل يف قوله الكرمي القرآنيف  ابلزراعة ومنظومتهاوعالقته  أيضا وقد جاء ذكر املاء

 مت مع جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص حص
تؤكد على أن املاء النازل من السماء   اآليةف. 194

ينزل املاء  هأن أيًضايف اخضرار األرض اليابسة، وهذا من لطف هللا بعباده ورمحته هبم، ومن رمحته سبًبا كان 
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱ: يف قوله تعاىل حلقيقةهذه اوتتأكد  ،اجةابلقدر الذي يناسب احل

 مت من خن حن  يمجن

قد أنزل من السماء ماء بقدر مناسب حلاجتهم  --أن هللا  واملعىن: ،195
 .196 فيها نباتأحيينا به بلدة ال  :أي  مت خم نتٱ: واملقصود بقوله ،وألنعامهم
املاء، وقد تنوعت  --خلق هللا  بني احلقيقة اليت من أجلهاتُ  يف هذه اآلايت سالفة الذكر أهنا والشاهد
ألن املاء يؤدي إىل إحياء األرض بصفة عامة، وذلك  وذلك ذكر اإلحياء العام لألرض؛فبعضها  اآلايت

إبحياء املكونت العضوية والكائنات احلية املوجودة يف الرتبة، فهناك عدة آايت تناولت قضية اإلحياء 
اإلنسان واحليوان والكائنات  يستفيد منه الذي ائدة على النباتلفبصفة عامة، وهذا بطبيعة احلال سيعود اب

 .احلية األخرى
فقد ذكرت  ،بشكل مباشر الزرعوذلك إبنبات  ،انب اإلنباتهو ج اآلايتواجلانب اآلخر الذي تناولته 
 ألن ،واليت تتحد  عن قضية اإلنبات بصفة خاصة أو اإلمثار ،يةالقرآن اآلايتهذه الظاهرة يف عديد من 

املاء ال يكون فقط يف الرتبة، بل يتبخر جزء منه يكون مرطب لألوراق والسيقان واألزهار والثمار، وقد 
                                                

 .74سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  192
حتقيق: حممد  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر: البيضاوي، نصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي،  193

 .88/ ص 1م، م.ج: 1997ه/ 1418، 1عبد الرمحن املرعشلي، بريوت، دار إحياء الرتا  العريب ط
 .63سورة احلج، اآلية: القرآن الكرمي،  194
 .11سورة الزخرف، اآلية: القرآن الكرمي،  195
اهلداية إىل بلوغ اين مث األندلسي القرطيب املالكي، ينظر: القرطيب، أبو حممد مكي بن أيب طالب مَح وش بن حممد بن خمتار القيسي القريو  196

كلية الشريعة والدراسات   -، حتقيق: الشاهد البوشيخي، الشارقة: جمموعة حبو  الكتاب والسنة النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه
 .65/ ص16، م.ج: 2008ه/1429، 1جامعة الشارقة، ط -اإلسالمية 
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 يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نتٱيف قوله تعاىل:  ما جاء ذكرت الثمرات بصورة مباشرة، واملثال على ذلك

 مل يك ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت

مت ام يل ىل
، أي املاء الذي يشرب، والشجر: هو ما نبت من  مت زت نتٱبقوله:  واملقصود ،197

 .198ترعون أنعامكم جبميع أنواعها  :، أي مت يت نتٱ ماء األمطار، وقوله:
تعطي فكرة واضحة أن املاء الذي ينزل من السماء، داخل يف منافع عدة   والشاهد يف هذه اآلايت أهنا

 يوان وكذا شراب لألشجار والنباتحلكلها تصب يف املنفعة العامة للجميع، ومنها شراب لإلنسان وا
الثمار اخلارجة من األشجار، وكل هذا مدعاة للتفكر يف خلق هللا وعظمة ما  اآليةبشكل عام، مث تذكر 

تتحد  عن قضية اإلنبات بشكل  كلها  الكرمي القرآنوقد تكرر هذا املثال يف كثري من املواضع يف  خلق،
كان عملية اإلنبات سواء  ل دعم املاءعن  حد تت اآلايت ، فكلعام، وعن املنفعة العامة بشكل خاص
الذي تناولت موضوع اإلخراج  الكرمي القرآنغري مباشر، واجلانب األخري الذي جاء فيه آايت يف  أو امباشرً 

 .، ولكن اإلخراج رمبا يكون أعم من اإلنباتيتشابه مع اإلنبات
خلراج أن اخلراج عادة هو احلصاد أو ما ينتج قبل اليت نقشت قضية ا اآلايتوقد تبني للباحث من واقع  

حتد  عن املاء وعالقته ابلنبات يدل قرآنية  آايتوكل ما ورد من ، احلصاد فهي مرحلة أتيت بعد اإلنبات
ضوح أن املاء داخل يف كل أجزاء العملية الزراعية من و ا يف املنظومة الزراعية، و أسياسيً  عنصرًاكون املاء   على

وكل هذا يدعون ، حنصل منه على احملاصيل الزراعية األرض مث اإلنبات، منتهية ابحلصاد الذيبداية حياة 
تسقى ابملاء  ااملختلفة واملتباينة رغم أهن للماء الذي يعطينا أنواع النباتللتفكر والتأمل يف عجيب خلق هللا 

 الواحد، فسبحان من أبدع صنع كل شيء.
 

 الزراعية : وظائف املاء يف املنظومةاثني ا
من أجل هدف  قد أوجد املاء بطريقة معينة، --السابقة أن هللا  اآلايتمن هنا يتبني لنا من خالل 

معني ووظائف حمددة قد حددها سبحانه، حبيث يستفاد منه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، ولكن ما هو 
يسريه هللا كيفما شاء وحيثما  له أدوار كثرية يف هذا الكون --عجيب هنا أن املاء الذي خلقه هللا 

ابلزراعة فيما يتعلق  يةالقرآن اآلايتشاء، ولكن سيقتصر الباحث على ذكر وظائف املاء من واقع 
 ، فمن وظائف املاء ما يلي: ومنظومتها

 
 

                                                
 .11 -10، اآلايت: سورة النحلالقرآن الكرمي،  197
 .82/ ص10، مرجع سابق، م.ج: اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريهينظر: القرطيب،  198
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 الوظيفة األوىل: إحياء األرض
ل بصفة عامة عن و نه مسؤ أه العملية الزراعية، ومن أهم أدوار كثرية يف   أدوارًاللماء  --هللا قد جعل 

إحياء األرض، فاألرض بطبيعة احلال حتتوي على مكونت كثرية منها العناصر العضوية واملواد احليوية، 
الطبقة السطحية منها واليت يطلق عليها الرتبة، وهذه الطبقة  خصوًصاواملركبات األساسية يف بنية األرض و 

فكل هذه احملتوايت ال تنشط إال بوجود املاء، ولكن بنسبة  من مث، و عوالزر  عادة تكون حقل زراعة النبات
متفاوته، ولذلك فالرتبة حباجة إىل املاء حىت تكون تربة حية أو كما يقال تربة خصبة: أى تربة غنية بكل ما 

، الكرمي القرآنحيتاجه النبات من مكونت رئيسية، فإحياء الرتبة بشكل عام قد ذكر يف آايت كثرية من 
 مت مه جه ين ىن  من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱجاء يف قوله تعاىل: منها ما 

199، 
عهود أن حياة به األرض اليت ال نبات فيها، ومن امل افأحي املاء: أي إنزال املطر من السماءواملقصود إبنزال 
 .200 على ظهرها الذي ينمو لنباتابكون تاألرض الظاهرية 

زل املاء إلحياء األرض بعد موهتا، أي بعد عدم حيويتها أن --هللا والشاهد يف اآلية الكرمية أن  
عندما ينزل عليها املاء فإهنا تتحول من أرض غري حيوية: أي غري خصبة إىل أرض حيوية أي و  ،ونشاطها
ختدم نشاط األرض العام، العمليات وكل هذه  ة،يفتتكاثر فيها العناصر العضوية والعناصر الرئيس ،خصبة

 .هبانتفاع الوتزيد من ا
 يفما جاء تفاصيل إحياء األرض ذكر املثال على ، و الكرمي القرآنوقد ذكر ذلك يف عديد من املواضع يف 

 مت ىي مي  خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱقوله تعاىل: 

 :، أي مت حم نتٱٱ صود من قوله:، واملقومن مث يتضح لنا أن إحياء األرض من دالئل قدرة هللا  ،201
 .202بسة غرباء ال نبات فيها وال زرع اي
وهي املكون  ،ة حبيبات الرتبةيعدم حيو وذلك ب ،بعض تفاصيل إحياء األرضقد أثبت العلم احلديث و 

غري حي يف الرتبة، ورغم ذلك فإهنا قادرة بقدرة قدير على حفظ املاء مكوًن  واليت تعتربالرئيسي للرتبة، 
احلية املوجودة يف الرتبة، فعندما ينزل املاء من  مكونتة الالزمة للمن العناصر الغذائي كثريًاالذي حيمل  

                                                
 .65سورة النحل، اآلية: القرآن الكرمي،  199
اهلداية إىل بلوغ  املالكي، ينظر: القرطيب، أبو حممد مكي بن أيب طالب مَح وش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين مث األندلسي القرطيب 200

كلية الشريعة والدراسات   -، حتقيق: الشاهد البوشيخي، الشارقة: جمموعة حبو  الكتاب والسنة النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه
 .4027/ ص6، م.ج: 2008ه/1429، 1جامعة الشارقة، ط -اإلسالمية 

 .39سورة فصلت، اآلية: القرآن الكرمي،  201
، حتقيق: عبدالرازق معامل التنزيل يف تفسري القرآنبغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، ينظر: ال 202

 .134/ ص4م، م.ج: 1999ه/1420، 1املهدي، بريوت، دار إحياء الرتا ، ط
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ا السماء، أو عندما يصل املاء إىل الرتبة وخيتلط هبا، فتبدأ حبيبات الرتبة تتفاعل مع املاء، وتعطي مظهرً 
 .203يبدو منه أن هذا بداية لنشاط الكائنات احلية املوجودة ابلرتبة

حركة اهتزازية  نزول املاء على الرتبية حيد  راسات املعملية أنه مبجردالعلماء عن طريق الد أثبتوقد 
حركة انفصالية وليس حركة كلية للرتبة   وذلك يف ،حبيث هتتز كل حبيبة على حده ،حلبيبات الرتبة املكونة

، 204كما حيد  يف الزلزال، وهذه الظاهرة قد شوهدت من قبل العلماء عن طريق املكروجراف اإللكرتوين
حتمل شحنات كهرابئية سالبة أو موجبة على  ايبات الرتبة جاء نتيجة ألهنهتزاز حباسري ظاهرة وتف

ويلي مرحلة  ،سطحها، فعند نزول املاء بكميات مناسبة عليها يؤدي ذلك إىل عدم استقرارها واهتزازها
انتفخت وزاد  :، أي متحننتٱ: اإلهتزاز تشرب حبيبات الرتبة للماء الواصل إليها، وهذا املراد من قوله

 .205 بعد تشبعها بكمية معينة من املاءفحجم حبيبات الرتبة يزيد  لذلكمسكها، و 
 ظهروذلك إبحياء الرتبة ذات امل ،والشاهد يف اآلايت السابقة أن هللا أراد إبراز قدرة رابنية وحقيقة كونية

ا فيه كثري من معقدً أمرًا  انهيرى الباحث أن قضية إحياء الرتبة ليست أمر عابر، ولك مثومن  حيوي،الغري 
الرتبة، حىت تصبح  مكونتالتفصيالت املتشعبة، وخالصة القول أن املاء مير بعدة مراحل يف تفاعله مع 

يشري فيها هذه إشارات كونية من رب الربية و حية جاهزة للزراعة وإنتاج املنتج الزراعي وهو النبات والثمار، 
 .الزراعيةعلى قدرته يف جعله املاء ذا وظيفة رئيسية يف املنظومة بعض احلقائق املرئية لكي تدل إىل 
 

 الوظيفة الثانية: دعم عملية اإلنبات
 القرآنعملية اإلنبات، اليت جاء ذكرها يف أنه يدعم بشكل كبري  يف العملية الزراعية من أهم أدوار املاء

 جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين نتٱيف كثري من املواضع، منها ما جاء يف قوله تعاىل:  الكرمي

الذي  عواملاء املبارك: هو املاء كثري الربكة، والذي أنبت هللا به البساتني، والزر ، 206متخئ حئ
 .207حتصدونه

ا من اإلنبات عبارة عن نشاط جنني البذرة الذي ينتقل إليه املواد الغذائية تباعً ن أيث دلقد أثبت العلم احلو 
شة اليت تتحول بعد ذلك إىل ساق مث الفروع وبطبيعة احلال الرتبة، وبعد خروج اجلذر خيرج ما يعرف ابلري

                                                
، 4لزراعة جامعة أسيوط، طمصر،كلية ا-، أسيوطعامل النبات -اإلعجاز العلمي قطب عامر فرغلي، سيد حممد زيدان، 203

 م.2006ه/1427
 هو جهاز معملي لكشف حبيبات الرتبة. 204
 ، مرجع سابق.عامل النبات -اإلعجاز العلمي قطب عامر فرغلي، سيد حممد زيدان، 205
 .9سورة ق، اآلية: القرآن الكرمي،  206
، القاهرة، دار احلديث، اجلاللنين أيب بكر السيوطي، ينظر: اجلاللني، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي  وجالل الدين عبد الرمحن ب 207

 .689/ ص1م، م.ج:2001ه/ 1422، 3ط
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فكلها تدابري  هذا ملخص لعملية اإلنبات،و وهكذا فإن اجلذر يتجه إىل أسفل، والريشة تتجه إىل أعلى 
 .208ذه الدقة وهبذا اإلتقانأن تكون هبهللا رابنية أرادها 

املاء  ولكي يشرب النبات ،سي لسقيا النباتهو املصدر الرئيوالشاهد يف اآلايت السابقة الذكر أن املاء 
 ،ية بذر البذور اليت تنشق ابملاءمتصاص املاء، تبدأ من بدااقادرة على  مكونت هل --هللا فقد خلق 

 .ص املاء يف مراحل منوه املختلفةمتاال عن و مسؤ  فاجلذر ومن مث
 

 الوظيفة الثالثة: إخراج النبات
من ابطن الرتبة وكذا  الشجر والنباتل بصفة عامة عن إخراج و عية أنه مسؤُ ومن أدوار املاء يف العملية الزرا

اليت تناولت وظيفة  اآلايت، وقد تبني للباحث من واقع مةواحملاصيل بصفة عا من األغصان إخراج الثمرات
ون مبعىن مبعىن اإلمثار، وهو بصفة عامة يك أومبعىن اإلنبات،  أحيانً  والذي يكونوظيفته اإلخراج،  أن املاء

 عملية اإلخراج تقد قرن الكرمي القرآناملذكورة يف  اآلايتاحملصول املتحصل عليه من العملية الزراعية، ففي 
 يث ىث نث مث زث رث يت  ىت  نتٱيف قوله تعاىل:  جلًياويظهر ذلك  ،يف أغلب مواضعها بقضية الثمرات

مت لك اك  يق ىق يف ىف
ا، وهو ما حبً  بهليخرج  اءأنزل امل --ومن هذه اآلايت يتضح لنا أن هللا  ،209

  .210  والذي أتكله األنعامأيكله الناس، ونبااتً 
 هئ مئ خئ حئ جئ نتٱ: مثلة عليها ما جاء يف قوله تعاىلواأل ،الكرمي القرآنوقد جاء ذلك يف كثري من آايت 

 مت  جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب  مب خب حب جب
  مخ جخ مح نتٱ قوله تعاىل:و  ،211

 مق حق خفمف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من نتٱ: قوله تعاىلو  ،212  مت حك جك

 .213  مت ُّ َّ ٍّ
والثمار واخلضروات اليت خترج من األرض مجيعها حباجة إىل  عوالشاهد يف اآلايت السابقة أن النبات والزر 

هنا، كل ذلك ال املاء الذي خلقه هللا من أجل دعمها وإخراجها من الرتبة، بل وإخراج مثارها من أغصا
تشري  السابقة اآلايت، ومن مث فوهذه من أعظم اآلايت الدالة على قدرته  ،ميكن أن يتم إال بوجود املاء

يف إخراج الثمرات اليت هي رزق لإلنسان واحليوان والكائنات احلية اآلخرى، سبًبا إىل أن نزول املاء كان 

                                                
 ، مرجع سابق.عامل النبات -اإلعجاز العلمي قطب عامر فرغلي، سيد حممد زيدان، 208
 .16 -14سورة النبأ، اآلايت: القرآن الكرمي،  209
، حتقيق: عبدالرازق معامل التنزيل يف تفسري القرآناء البغوي الشافعي، ينظر: البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفر  210

 .200/ ص5م، م.ج: 1999ه/1420، 1املهدي، بريوت، دار إحياء الرتا ، ط
 .27سورة السجدة، اآلية: القرآن الكرمي،  211
 .32سورة إبراهيم، اآلية: القرآن الكرمي،  212
 .53سورة طه، اآلية: القرآن الكرمي،  213
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 بسبب املاءمن األرض ختلفة يف ألواهنا وأشكاهلا وكلها خترج يدل على مشولية الثمار املتعددة واملهنا والتنوع 
 .ليستفيد منها اجلميع

يف املنظومة الزراعية، وذلك لدخوله يف مراحل النمو، من بدايتها حىت هنايتها، جًدا  مهمفإن املاء  لذلكو 
رئيسية، وهي إحياء  ل عن ثال  وظائفو ؤُ د أن املاء مسجييفة املاء يف املنظومة الزراعية واملتأمل يف وظ

واحلبوب اليت ستزرع فيها، فإذا كانت األرض  ستقبال النباتالاألرض بصفة عامة، حىت تكون جاهزة 
، وينتهي هذا األمر ابلوظيفة الثالثة وهي اإلخراج: أي فيكون االنبات وهو الوظيفة الثانيةخصبة وحية، 

لك لغذاء اإلنسان واحليوان والكائنات احلية إخراج الثمار واحملاصيل الزراعية اليت تكون معدة بعد ذ
 .اآلخرى
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 يف املنظومة الزراعية املطلب الرابع: األرض
ا لعيش  مناسبً ليسهل على اخلالئق العيش عليها، وقد جعلها مكانً  ؛األرض وبسطها --هللا خلق 

ابع يف هي العنصر الر و  ،ت النظام الكوين، فاألرض من أدواوحياة اإلنسان واحليوان والكائنات األخرى
املرئية منها،  خصوًصاتستخدم كأداة من األدوات اهلامة يف إمتام العملية الزراعية عامة، و املنظومة الزراعية، و 

أي: اليت نراها أبعيننا، واجلزء املستخدم يف إمتام هذه العملية هو الطبقة السطحية من األرض اليت يطلق 
صاحلة للزراعة، والرتبة من أهم املوارد الطبيعية اليت ت كلها هناك أنواع كثرية للرتبة، فليسو  عليها الرتبة،
فإذا مل توجد تربة صاحلة للزراعة فإنه ال  ،وغريها يف العملية الزراعيةأساسًيا  عنصرًاأداة و  --جعلها هللا 

اإلنسان واحليوان يف احلياة اليومية، ميكن الزراعة، وخاصة فيما يتعلق ابحملاصيل األساسية اليت يستخدمها 
 ، اليت ينتفع هبا اخلالئق.ابطنها العديد من أصناف النبات على تربتها ويفأنبت و األرض  --هللا فخلق 

 
 الكرمي القرآن: األرض يف أوال  

مة ربعمائة موضع بشكل عام، وأما فيما يتعلق ابملنظو أيف أكثر من  الكرمي القرآنلقد جاء ذكر األرض يف 
، وهذا مثلة منهاأ، وسيقتصر الباحث على ذكر موضًعاقد جاء ذكر األرض يف قرابة الثالثني فالزراعية 
، وذكر األرض يف ا ال يعلمها إال هللا أن األرض أداة كونية رابنية حتوي بداخلها أسرارً  االنتباهيلفت 
مبا  منها بشكل صحيح ادةاالستف ومن أجلجاء لكي نتعرف عليها وعلى خصائصها،  الكرمي القرآن

وجد  الكرمي القرآنالزراعية يف  اآلايت، وبعد أن اطلع الباحث على ومبا ينفع الناس أمجعني، يرضي هللا 
 ة.جلي ةأن األرض وعالقتها ابملنظومة الزراعية واضح

يف  ما جاءك  الكرمي، وذلك القرآنقد ذكر متهيد األرض وتيسريها للعملية الزراعية يف أكثر من موضع يف ف
 زن رن مم ام يل ملىل  يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث نثىث  مث زث رث يت ىت نت مت نتٱقوله تعاىل: 

 مت نن من
، فاآلية الكرمية تؤكد على أن األرض قد يسرت لبين البشر لكي يزرعوا فيها، وهذا واضح 214

ري إىل ، يش مت يت ىت نت مت نتٱا ابلعملية الزراعية وإخراج النبات والزرع، فقوله: ألن هللا قد ذكر ذلك مرتبطً 
أن مد األرض املقصود منه هو البسط والسعة، لكي تكون صاحلة للعيش والزراعة، وهذا يدل على كون 

 .215 يف املنظومة الزراعيةأساسًيا مكوًن األرض 
، واملقصود 216 متنن من زن رن مم ام يل ىل مل يك نتٱيف قوله تعاىل:  ما جاء وأثبت هذه احلقيقة

 .217 لعيش اإلنسانبسطها وجعلها ميسرة  :أي،  مت يل نتٱ :بقوله

                                                
 .3: ةسورة الرعد، اآليرآن الكرمي، الق 214
م، م.ج: 1984ه/1404، 1، تونس، الدار التونسية للنشر، طالتحرير والتنويرابن عاشور، الشيخ حممد الطاهر بن عاشور،  ينظر: 215
 .82/ ص13

 .31-30سورة النازعات، اآلايت: القرآن الكرمي،  216
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 فيما يلي: واألمثلة عليها ما جاء ،الكرمي القرآنوقد جاء ذلك يف كثري من آايت 
 مخ جخ مح مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ نتٱ :يف قوله تعاىل -

 مت مس خس  حس جس
218. 

 مت ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي نتٱ: ويف قوله تعاىل -
219. 

 مت َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من نتٱويف قوله تعاىل:  -
220. 

 مت  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس نتٱ: تعاىل ويف قوله -
221. 

 .222  مت ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف نتٱويف قوله تعاىل:  -
قد خلق األرض بشكل معني مناسب للعيش والزراعة، ومل يكن  --والشاهد يف اآلايت السابقة أن هللا 

بصفة  والنبات عالزر  أيًضارضية إال ألجل عيش اإلنسان و استواء بعض أجزاء من الطبقة السطحية للكرة األ
، وعلى سطح املاء ويف أعماق يف الغاابت والرباري بدون تدخل اإلنسان --سواء اليت أنبتها هللا  ،عامة

فكلها ترتيبات كونيه قد نظمها اخلالق  أو اليت زرعها اإلنسان، األهنار والبحار، وفوق اجلبال، ويف الوداين،
لكل عنصر يف هذه املنظومة  -- م يف منظومة عجيبة ال يعلم كامل أسرارها إال هو، وقد جعل هللاالعظي
يسر على اخلالئق الزراعة يف الطبقة السطحية  --يفيد أبن هللا  وهذا ا معينة تسري أبمره وتدبريه.وظائفً 

  .إال بصعوبة شديدة لألرض، ولذلك فإن املزارعني ال يستطيعون الزراعة يف األرض غري املستوية
 

 : وظائف األرض يف املنظومة الزراعيةاثني ا
ووظائف حمدده  ،عدت بطريقة معينة، من أجل هدف معنيقد أُ  السابقة اآلايتواألرض كما اتضح من 

هنا أن األرض مع استوائها وصالحيتها للزراعة، فإن هللا حبكمته وعظمته قد  العجيبو  ،قد حددها هللا 
ينه لزراعات معينه، ومل يكن كل مكان صاحل لكل نبات، وسيقتصر الباحث على ذكر خصص أماكن مع

 من وظائف األرض فيما خيص الزراعة ما يلي:و وظائف األرض ذات الصلة ابملنظومة الزراعية، 
 
 
 

                                                                                                                                          
، حتقيق: حممد حسني مشس تفسري القرآن العظيمبن كثري القرشي الدمشقي، أيب الفداء إمساعيل بن عمر  احلافظابن كثري، ينظر:  217

 .317/ ص8م، م.ج:1998ه/1419، 2الدين، بريوت، دار الكتب العلمية، ط
 .22سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  218
 .19سورة احلجر، اآلية: القرآن الكرمي،  219
 .53سورة طه، اآلية: القرآن الكرمي،  220
 .10سورة الزخرف، اآلية: الكرمي، القرآن  221
 .7سورة ق، اآلية: القرآن الكرمي،  222

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

93 
 

 الوظيفة األوىل: ختزين املاء
 هوار أهنا مكان آمن لتخزين املياكثرية يف العملية الزراعية، ومن هذه األد  أدوارًالألرض  --هللا قد جعل 

يف أهنارها ويف حبارها ويف  ة، ولذلك فاملاء الذي ينزل من املطر، خيزن جزء كبري منهيزمة للعملية الزراعالال
  جت هب نتٱيف عديد من املواضع، منها ما جاء يف قوله تعاىل:  الكرمي القرآن، وقد جاء ذكر ذلك يف هاابطن

 جغمغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت

 مت  حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك  جك مق مفحق خف حف جف
ينزل املاء من  --فاهلل  ،223

يف  اآليةالسماء آبلية معينه، يف األماكن اليت حيفظ فيها هذا املاء على سطح األرض فيتجمع كما أشارت 
ينزل  ذيكان أوىل لتخزين املاء الاألودية، وهي األماكن املوجودة بني اجلبال، واليت تصب يف األهنار كم

على سطح األرض، ومن رمحة هللا أن املاء ينزل بقدر ال يزيد عن مساحة الوادي أو النهر، وأما ما زاد 
 .224فيتوجه إىل البحار أو يدخل إىل ابطن األرض فكل بقدرة قدير

 ي:فيما يل واألمثلة عليها ما جاء ،الكرمي القرآنوقد جاء ذلك يف كثري من آايت 
 جل مك  لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ نتٱ :يف قوله تعاىل -

 مت خل حل
225. 

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱيف قوله تعاىل: و   -

 .226  مت ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي
 هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل نتٱ قوله تعاىل:ويف   -

 مت  هش مش هس مس هث مث هت هبمت مب  هئ مئ
227.  

ه ستخدامالأراد أن يوضح لنا دور األرض يف ختزين املاء وحفظه  --اآلايت السابقة أن هللا والشاهد يف 
مدبر من أجل الراحة على وجه شيء كل   إن وقت احلاجة، وهذه من النعم الرابنية على اخلالئق، حيث

 .ويف ابطنها من املاء املوجود على ظهرها االستفادةاألرض و 
 

 الوظيفة الثانية: اإلنبات
األرض هلا أدوار كثرية يف هذا الكون، وهي مكان عيش ومستقر اإلنسان وكثري من اخلالئق، واإلنبات هو 

 الذي، زرععن بداية حياة النبات وال عبارة اإلنبات متام العملية الزراعية، وذلك ألنمن أهم أدوار األرض إل

                                                
 .17سورة الرعد، اآلية: القرآن الكرمي،  223
م، م.ج: 1997ه/1418، 1، القاهرة، مطابع أخبار اليوم، طتفسري الشعراوي )الخواطر(الشعراوي، حممد متويل الشعراوي، ينظر:  224
 .7268/ ص12

 .44 ود، اآلية:سورة هالقرآن الكرمي،  225
 .19 -18سورة املؤمنون، اآلايت: القرآن الكرمي،  226
 .21سورة الزمر، اآلية: القرآن الكرمي،  227
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يف  -اإلنبات  وظيفة وهي -هلا  األرض املخصصة وظائف أحد ، وقد جاء ذكرله أمهية يف حياة اخلالئق
قوله واملثال على ذلك ما جاء يف ، أمثلة عليها ن عشر مواضع، سيناقش الباحثيف أكثر م الكرمي القرآن
 مت  يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت نتٱتعاىل: 

 سؤااًل يعرض  --لنا من هذه اآلية أن هللا  يتضح ،228
أن يلفت األنظار إىل حقيقة كونية يف كيفية  --أراد هللا حيث مع دعوة للتأمل يف أمر اإلنبات، 

رغوبة األرض كحقل لإلنبات، وهذا من عجائبها، وكذلك إنباهتا لكثري من األصناف احملمودة وامل استخدام
القدرة واحلكمة يف علم هللا  معجزة تظهر األرض إنباتلدى من ينتفع هبا، و 

ومن اآلايت اليت  ،229
  مت زت رت يب ىب نب مب نتٱ قوله تعاىل: يف ذكرت اإلنبات أيًضا ما جاء

230. 
 ،منها االستفادةالسابقة أن هللا خيربن أبن عملية اإلنبات قدرة رابنية جيب اغتنامها و  اآلايتوالشاهد يف 

حتدى هللا به كل من أنكر  ذياألرض بطريقة صحيحة، وعملية اإلنبات من اإلعجاز ال ستخداموذلك اب
املنظومة الزراعية اليت ال ميكن أن تتجزأ عن غريها من ابقي  تمكونواألرض أحد  ،قدرة اخلالق 

 كونتاملنظومة، ومن أهم هذه امل مكونتحباجة إىل ابقي  فإهنا األرضلكي تنبت و املنظومة،  مكونت
 املاء.و الرايح والسحاب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .7سورة الشعراء، اآلية: القرآن الكرمي،  228
قيق: حممد ، حتأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، نصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي،  ينظر: 229

 .411/ ص 4م، م.ج: 1997ه/ 1418، 1عبد الرمحن املرعشلي، بريوت، دار إحياء الرتا  العريب ط
 .17سورة نوح، اآلية: القرآن الكرمي،  230
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 الكرمي القرآنالعناصر الفرعية يف املنظومة الزراعية يف  املبحث الثاين:
، ويف اإلنسان يف املنظومة الزراعيةعلى  مطلبني، ففي املطلب األول نتعرفويشتمل هذا املبحث على 

 .احليوانت والكائنات احلية األخرى يف املنظومة الزراعية على نتعرف واألخري املطلب الثاين
 

 يف املنظومة الزراعية املطلب األول: اإلنسان
بعض  شؤونعقل، وذلك تكرميا له على مجيع اخلالئق، ولكي يدبر اإلنسان ومنحة نعمة ال --هللا خلق 

لرعاية اجلزئية، األكرب يف العملية الزراعية عبارة عن ا ودور اإلنساناملزروعات ويستخدمها فيما يفيده، 
ألن اإلنسان ال يشارك يف رعاية كل النبااتت املوجودة على سطح األرض، وعادة أغلب ، ةوليس اإلمجالي

ت اليت يرعاها اإلنسان هي عبارة عن نبااتت احملاصيل، كاألرز والقمح وغريها، وأشجار الفواكه، املزروعا
  وللحيوانت اليت ختدم حياة اإلنسان لهوهلا فوائد  به ونبااتت الزينة، وغري ذلك من املزروعات اليت هلا صلة

على  به لإلنسان وميزه -- ، وهذا من التمكني الذي قد منحه هللاوغريها كاإلبل واألغنام واخليول
 مجيع اخلالئق.

 
 الكرمي القرآن: اإلنسان وعالقته ابلزراعة يف أوال  

اعية، فقد يف العملية الزر دورًا بعض ما يدل على أنه قد منح اإلنسان  الكرمي القرآنيف  --هللا قد ذكر 
 مت رن  مم ام يل نتٱ جاء ذلك يف قوله تعاىل:

رايت العملية الزراعية جم بعض واملقصود ابحلر  هنا هو ،231
، وهذه مرحلة يليها إلقاء البذور، مث سقي لزراعة من إعداد الرتبة للزراعةيف مرحلة متقدمة، أو ما قبل ا

جعل لإلنسان  --، واملتأمل يف اآلية جيد أن هللا ثمارهي هذه املرحلة ابحلصول على الالبذور، وتنت
لية اخلالق ؤو زرع، وأما إخراجه من الرتبة فهو مسوذلك ابحلر  وال ،بتداء املرحلةاالتمكني يف 

232. 
 نيىي مي زي  ري ٰى ين نتٱوقد جاءت إشارة مطلقة لعمل اإلنسان يف املنظومة الزراعية يف قوله تعاىل: 

 مت حئ جئ يي
خيرب أن اإلنسان أيكل من الثمار اليت شارك  --، واملتأمل يف اآلية جيد أن هللا 233

حيتمل أن تكون ما نفية: أي أهنم ،  مت نيىي مي زي نتٱإبرادة هللا، فقوله: يف زراعتها، على الرغم من إنباهتا 
أكلوا مما أنبت هللا هلم من مثار األرض، وقد حيتمل أن يكون املقصود هو: والذي عملته أيديهم من مشاركة 

ته، وهذا دراينبتها هلم بقدرته وإ --يف العملية الزراعية، وذلك ابلبذر والغرس ورعاية النبات ومثاره، وهللا 
 .234 شاماًل دورًا ، وليس العملية الزراعيةيدلنا على أن لإلنسان دور مقيد يف 
                                                

 .63سورة الواقعة، اآلية: القرآن الكرمي،  231
، 1، القاهرة، املطبعة البهية املصرية، طالكبري التفسريالفخر الرازي، حممد بن عمر بن احلسني بن علي القرشي التيمي البكري، ينظر:  232

 .181/ ص29، م.ج: 1938ه/1357
 .35سورة يس، اآلية: القرآن الكرمي،  233
 .68الفخر الرازي، مرجع سابق، صينظر:  234
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 رت يب  ىب  نتٱوذلك يف قوله تعاىل:  ،إىل زراعة اإلنسانتشري  الكرمي القرآنوقد وردت آايت أخرى يف  

مت ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت
قد كلف  --أن هللا  تاآلايوالشاهد يف  ،235

 .اليت تفيده وتفيد غريه زروعاتعة وتعمري األرض ابملاإلنسان ابلزرا
 

 : وظائف اإلنسان يف املنظومة الزراعيةاثني ا
اإلنسان،  حيتاجه لذيا الزرعالسابقة له دور يف العملية الزراعية اليت ختص  اآلايتواإلنسان كما اتضح من 

تنوعت وظائف  من مثومجع الثمار، و فتكون وظيفة اإلنسان بداية من هتيئة الرتبة للزراعة، وحىت احلصاد 
 :يتاألاإلنسان يف العملية الزراعية يف أربع وظائف رئيسية، وهي ك

 
 الوظيفة األوىل: حرث األرض وهتيئتها للزراعة

حباجة إىل زايدة احملاصيل الرئيسية،  خصوًصاومن املعروف أن معظم احملاصيل اليت حيتاجها اإلنسان، و 
ملهمة اإلنسان يف العملية الزراعية، هو البحث عن الرتبة الصاحلة للزراعة وهي اليت فاملرحلة األوىل  مستمرة،

عية حباجة لإلعداد يطلق عليها الرتبة اخلصبة، الغنية مبستلزمات اإلنبات، أو املهيئة للزراعة، فاألرض الزرا
ها ويتها كمرحلة مبدئية لتنشيطهتبعد عثور اإلنسان على الرتبة املناسبة للزراعة، يقوم بتقليبها و و قبل الزراعة، 

وقد ذكر هللا حر  اإلنسان لألرض ورعايتها يف قوله  ،تسمى حر  األرض، وهذه العملية وحتريكها عضوايً 
 .236  مت ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل نتٱتعاىل: 

 
 يف الرتبةأو بذر البذور  النبات غرسالوظيفة الثانية: 

، الشجرغرس و  بذر البذورحلة السابقة، يقوم اإلنسان مبهمة وبعد إعداد األرض وجتهيزها للزراعة يف املر 
املاكينات، وبعد  استخدام، ومنها ما يتم عن طريق يكون يدوايً  ما وهناك أساليب خمتلفة يف الزراعة، فمنها

عملية الغرس يقوم املزارع بعملية تسوية األرض، مث أتيت مرحلة البحث عن املاء، إذا كان املزروع ال بد أن 
رع على أرض جافة، وأما إذا كان املزروع حيتاج إىل أرض رطبة، فيزرع على أرض غنية ابملاء، وهناك يز 

وبعضها تعتمد على األهنار، وهذا ينقلنا إىل مرحلة  ،بعض املناطق تعتمد على األمطار يف سقيا زراعاهتا
 أخرى بعد اإلنبات أو النمو املبدئي.

 
 
 

                                                
 .47سورة يوسف، اآلية: القرآن الكرمي،  235
 .64 -63سورة الواقعة، اآلايت: القرآن الكرمي،  236
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 خالل فرتة النمو مباشرتهرعاية النبات و  الوظيفة الثالثة:
 من مثالنبات يزداد قوة عن بداية عملية التكوين املبدئية، و حيث إن وهذه املرحلة تلي مرحلة اإلنبات 

ولذلك  ،بعض النبااتت حتتاج إىل املاء بكثرةحيث إن إلنسان يقوم بدور املريب والراعي للنبات، اف
، تهاعاية املختلفة حسب نوعيض النبااتت حتتاج إىل الر فاإلنسان ميده ابملاء دوراي وابلقدر الكايف، وبع

نمو غريها، وهناك تفإن هناك بعض األشجار حتتاج إىل التقليم، حيث يتم تقطيع األفرع امليتة لكي  أيًضاو 
فإن بعض النبااتت  لذلكتعويض نقص بعض عناصر الرتبة، و ل ت حتتاج إىل التسميد العضويبعض النباات

مع زايدة تطور ومنو النبات، وهكذا يتابع املزارع النبات حىت ذلك يف البداية ويقل  حتتاج إىل جهد مكثف
 يصل إىل مرحلة النضج واإلمثار، وهذا ينقلنا إىل آخر وظيفة لإلنسان يف املنظومة الزراعية.

 
 الوظيفة الرابعة: مجع احملاصيل الزراعية

اصيل مومسية مع احملفإن املزارع جي، ع احملصولومج احلصادووصوهلا إىل مرحلة  الثمار واحلبوبوبعد نضج 
ها ابقي العام، كاألرز وغريه، ومجع احملاصيل اليت تستخدم طازجة كالفواكه جبميع ستخدامزينها الخياإلنتاج و 

كيفية مجع الثمار، ألنه إذا قد أهلم وعلم اإلنسان   -- هللا ومن مث فإن أنواعها وتوزيعها على املستهلك،
نسان الثمار ابلطريقة الصحيحة سيؤدي ذلك إىل فساد كثري من احملاصيل الزراعية، وبعد عملية مل جيمع اإل

اجلمع نكون قد حصلنا على احلاصل النهائي من العملية الزراعية، وهو املنتج الزراعي يف صورة حماصيل 
على  -- نعم هللابقولية أو أخشاب أو أي منتج من املنتجات الزراعية اليت ال حصر هلا، وكل هذا من 

   يف العملية الزراعية.جًدا ومن هنا يتضح لنا أن دور اإلنسان حمدود  ،مجيع اخلالئق
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 يف املنظومة الزراعية والكائنات احلية األخرى يواناحل املطلب الثاين:
مة ويف البيئة يف هذا الكون بصفة عا أدوارًااحليوانت والكائنات احلية، وجعل هلا  --هللا قد خلق 

الزراعية بصفة خاصة، ومن هذه املخلوقات ما يعلمه اإلنسان ومنها ما ال يعلمه، ألن هللا مل أيذن له يف 
وال زال العلم  ،ات اليت احتفظ هللا هبا لنفسهيخفية عن رؤية اإلنسان من الغيبمعرفتها، وتعترب املخلوقات امل

 .ه الكائنات يف العملية الزراعيةر هذاحلديث يكتشف كل يوم اجلديد واجلديد عن أدوا
 

 الكرمي القرآنيف  الكائنات احليةو  احليواانت: أوال  
ية اليت عثر عليها القرآن اآلايتومن خالل  ،الكرمي القرآنقد جاء ذكر بعض احليوانت والكائنات يف 

قد ذكر  --حظ أن هللا و قد ل، يف العملية الزراعية انت والكائنات احلية األخرىالباحث واملتعلقة ابحليو 
 :أييتوذلك فيما  ات اليت ختدم املنظومة الزراعية،بعض املخلوق موضًعالنا يف أكثر من عشرين 

 
 الكرمي القرآنالدواب يف  .1

يف قوله ما جاء ية قد ذكر هللا فيها املخلوقات بصيغة الدواب، واملثال على ذلك القرآن اآلايت هناك بعض
 مت ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱتعاىل: 

، واملتأمل 237
كل ما يدب على وجه هذه األرض من حيوان   :أي،  مت يل نتٱالكرمية جيد أن املقصود بقوله:  اآليةيف هذه 

 يرزقه، وهو املتكفل بكفاية حاجته، --ن، فإن هللا وإنسان وطائر، وكل ما له روح وحييا كحياة اإلنسا
ولكنه يعرف مكاهنا اليت تستقر فيه وإىل أين ترحتل،  ،يرزقها فحسب ومن قدرته وعظمته سبحانه أنه ال

 .238مشلت احليوانت والطيور والكائنات احلية الدقيقة اليت تعيش يف الرتبة ويف اهلواء اآليةفإن هذه  من مثو 
والشاهد يف اآلية أن كل ما يدب على وجه األرض أو يف أجوائها، أو يف ابطنها، فإن هللا يرزقه لكي 

 .يف العملية الزراعية على وجه اخلصوصو يف هذا الكون على وجه العموم، دورًا تستمر حياته، ألن له 
 
 الكرمي القرآناألنعام يف  .2

يف قوله  ما جاء ية قد ذكر هللا فيها احليوانت بصيغة األنعام، واملثال على ذلكالقرآن اآلايتهناك بعض 
 مت يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ نتٱ تعاىل:

239 ،
الكرمي، كالوحوش  القرآنومن املالحظ هنا أنه مل أيت ذكر كثري من أنواع احليوانت بشكل صريح يف 

                                                
 .6هود، اآلية: سورة القرآن الكرمي،  237
، حتقيق: عبدالرازق معامل التنزيل يف تفسري القرآنينظر: البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي،  238
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نعمة من هللا؛ ألن الوحوش  كلها، و وابا داخلة حتت الدهنإوالسباع واهلوام واحليات، ولكن يف احلقيقة 
، ولكي تكون أحشاء هذه اليت تعد غذاء هلاو إلزالة الكائنات امليتة  --والسباع قد خلقها هللا 

احليوانت مقربة للحيوانت الربية اليت ال ينتفع هبا اإلنسان يف العملية الزراعية، وأما ابلنسبة للهوام واحليات 
والعقارب فإهنا تنظف أجواء األرض الداخلية من قاذوراهتا الداخلية، فتحملها يف أجسامها، ويف الغالب 

فائدة يعلمها اخلالق و له دور  ل  الكائنات الضارة ابلرتبة اليت هي حقل اإلنتاج الزراعي، فكُ فهي تتغذي على 
 240. 
من التخصيص، ألن األنعام  شيءالصيغة، وهذا  هفيها األنعام هبذ ذكرالشاهد يف هذه اآلايت أن هللا قد و 

القة ابإلنسان أو أن اإلنسان يف يقصد هبا اإلبل والبقر واألغنام وغريها من احليوانت اليت غالبا هلا ع
هلا عالقة ابلعملية الزراعية على وجه اخلصوص،  احليوانتوذلك على وجه العموم، وهذه  ،حاجة إليها
أال وهو مدى كثرة املنافع اليت يستفيد منها  ،الناس بعضال يلتفت إليه  شيًئاأن يظهر  هللا رييدومن مث ف

شرب لنب بعض األنعام، مث خيرب سبحانه عن ك أبحد املنافع، --اإلنسان من هذه األنعام، فيخرب 
مساعدة كثري من احليوانت من اإلنسان يستفيد حيث إن املنافع الغري مقيدة اليت يستفيد منها اإلنسان، 

 .بشكل غري مباشر أحيانً يف العملية الزراعية بشكل مباشر، و 
 ىت نت مت زت رت  ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  نتٱ تعاىل: على ذلك ما جاء يف قوله واملثال

 مت  يث ىث نث مث زث يترث
أنه ليس يف الكون من طائر يطري يف األجواء وال دابة تسري يف أي  واملعىن: ،241

وهو من سخرها ألداء دورها   ،إال وقد أحصى هللا عملها وآاثرها وحركاهتا فكل تصرفاهتا بعلم هللا مكان
 . 242، والذي حيصي أعمال الطري والبهائم هو هللا اعبثً  شيًئا هللا كما يقوم البشر بدورهم، ومل خيلق

يف  خصوًصافيما يتعلق ابحليوانت والكائنات احلية األخرى وعالقتها ودورها يف الكون و  ةاآليوالشاهد من 
ا، وكل هذه املخلوقات عبارة عن العملية الزراعية، يوحي أبن هللا خلق كل هذه املخلوقات وجعل هلا دورً 

وهلا عادات وقوانني وتقاليد وأساليب يف احلياة كما لإلنسان يف  ،عيش كما يعيش اإلنسانجمتمعات ت
خيربن أبن كل الدواب بكل أجناسها وفصائلها وكذا الطيور اليت الحصر هلا، كلها أمم  --اجملتمع، فاهلل 

،  ات اليت خلقها هللامشلت كل أنواع الكائن اآليةأمثالكم، تقوم أبدوار كما تقومون وكما تعيشون، وهذه 
وهي تؤكد على فعالية ودور الكائنات يف املنظومة الزراعية، واإلخبار بذلك له أمهية كبرية، من أمهها إظهار 

 عظمة اخلالق وعظمة ما خلق.

                                                
، 2، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، طاجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي: اجلوهري، الطنطاوي جوهري، ينظر 240

 .156/ ص12م، م.ج: 1931ه/1350
 .38سورة األنعام، اآلية: القرآن الكرمي،  241
اهلداية إىل بلوغ لقريواين مث األندلسي القرطيب املالكي، ينظر: القرطيب، أبو حممد مكي بن أيب طالب مَح وش بن حممد بن خمتار القيسي ا 242

كلية الشريعة والدراسات   -، حتقيق: الشاهد البوشيخي، الشارقة: جمموعة حبو  الكتاب والسنة النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه
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 والكائنات احلية يف املنظومة الزراعية احليواانت: وظائف اثني ا
يف مجيع  لية الزراعيةيف العم دورهلا  لفة الذكرالسا تاآلايوغريها من املخلوقات كما اتضح من  احليوانت
 : يتاآلوهي ك ية الزراعية يف عدة وظائف رئيسيةيف العملها قد تنوعت وظائفو مراحلها، 

 
 الوظيفة األوىل: مساعدة اإلنسان يف إجناح العملية الزراعية

ت أمجل قدا من املخلوقات، ية بعض وظائف احليوانت وغريهالقرآن اآلايتلنا يف  --قد أوضح هللا 
ٱٱمت يت ىت نت مت نتٱ :تعاىل كما جاء يف قولهيف بعض املواضع   هذه األدوار

، وهذا يدل على أن وظائف 243
هو الذي يعلم حدود كل خملوق، وما له وما  --وغريها من املخلوقات بال حدود، فاهلل  احليوانت
قد خص كل خملوق  --وص، رغم أن هللا فاملنفعة العامة تدل على العموم وليس اخلص من مثعليه، و 

 مخ جخ جحمح  مج  نتٱذلك يف قوله تعاىل:  --معني ال ميكن أن يتعداه، وقد أوضح املوىل  شيءب

 مم خم حم جم يل ىل مل خل  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس

 مت  ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن يمجن  ىم
واملقصود ، 244

بقر والغنم، وكلها قد خلقها هللا ملساعدة اإلنسان، واملراد ، يعين اإلبل والةابألنعام يف اآلايت الكرمي
تستدفئون هبا، واملراد ابملنافع: هو كل  ا وأشعارها وأصوافها كمالبس وحلفأوابره استخدامابلدفء: هو 

 .245ما يستفيده اإلنسان من األنعام كاألكل والركوب واحلمل وغري ذلك
أخبار واضحة متبوعة بتفصيل لبعض املنافع اليت ال حصر  شتملت علىاوالشاهد يف اآلايت السابقة أهنا 

 اإلبل والبقر واألغنام وغري ذلك، :األنعام اليت منها قِّ لَ افتتحت خبَِّ  اآلايت، فمن األنعام واحليوانت هلا
اة الذي هو أد اإلنسانحيث إن أسرار كثرية، عن اإلبل اليت هلا منافع كثرية، وفيها  مثاًل عندما نتحد  و 

يث القوة اجلسدية، الزراعية اليت ال يقدر عليها من حالعمليات يف كثري من  ايستعني هب وات املنظومةمن أد
األشياء اليت تعينه على عمله يف جمرايت بعض العملية الزراعية،  وكذلك يستخدمها يف بعض، وقوة التحمل

اإلبل يف صناعة املالبس  أصواف استخدام اآلايتيف هذه  --ومن أهم هذه األشياء اليت ذكرها هللا 
يلة أكل حلوم اإلبل، ومن املعروف أن اإلبل تعترب وس أيًضااليت جتلب لإلنسان الدفئ يف املواسم الباردة، و 

 .وال زالت تستخدم حىت اآلنالنقل األساسية يف السابق 
بعد املشقة والتعب،  إىل أن اإلبل حتمل أثقالكم إىل مسافات بعيدة، مل تقدروا عليها إال أيًضا اآليةوتشري 

نقل األشخاص لعدم قدرهتا على لوسيلة كاليت تليها إىل أن اخليل والبغال واحلمري تسخدم   اآليةمث تشري 
يف نقل األمحال بوسائل خمتلفة عن طريق  أيًضامحل األشياء الثقيلة كما حتمل اإلبل، رغم أهنا تسخدم 

                                                
 .21: ة، اآليؤمنونة املسور القرآن الكرمي،   243
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 ألن ؛نفسها احليوانتإلنسان، بل وتعود على هذه اجلر، فكل هذه األشياء وغريها تعود ابلنفع على ا
 .األرض من نبات معظمها يستفيد مما تنبته

حيث ختمها بقوله وخيلق ما ال تعلمون، عن بعض احليوانت  مثااًل أن يعطينا  اآلايتهبذه  --هللا أراد 
عملية الزراعية، وقد ورد ذكر من املخلوقات املختلفة اليت هلا دور مباشر أو غري مباشر يف ال كثريًاهناك   ألن

وال ميكن أبي حال من ، ملرتابطة حبياة اإلنساناحليوانت املشاهدة وا خصوًصاأهم الوظائف للكائنات و 
فهذه احليوانت  خلوقات األخرى مهما تقدم العلم،األحوال أن يستغين اإلنسان عن هذه احليوانت أو امل

هلا بعض أمور معيشتها ويوفر  يدبرألنه  ؛حباجة لإلنسان أيًضا انتاحليو هذه منتشرة يف مجيع أحناء العامل، و 
هلا الطعام إذا استصعب عليها األمر يف احلصول على غذائها أو يف ظروف مسكنها، فهناك منافع متبادلة 

 ومشرتكة.
 لقرآنايف كثري من املواضع يف آايت  --هللا نت يف املنظومة الزراعية فقد ذكرها اوألمهية هذه احليو 

 فيما يلي: وذلك الكرمي
 مت ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ نتٱيف قوله تعاىل:  -

246. 
  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نتٱ :ويف قوله تعاىل -

 مت ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي
247. 

 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ نتٱويف قوله تعاىل:  -

 مت ىث نث مث  زث رث يت ىت
248. 

أن احليوانت ذات دور فعال يف العملية الزراعية بصورة مباشرة حيث  السابقةية القرآن اآلايتيف  الشاهدو 
يف حر  األرض، ويف احلراسة ويف  أيًضا احليوانتيستخدم اإلنسان خملفاهتا كتسميد لألرض، ويستخدم 

من املنافع اليت مل تذكر الكشف عن أماكن وجود املاء وغريها من املنافع الكثرية اليت ال حصر هلا، وهذه 
والدور الغري مباشر يف العملية الزراعية حيث يستخدمها اإلنسان يف املطعم أبكل  ،اآلايتبشكل صريح يف 

جلودها وصوفها، ويف  ستخدامحلومها، ويف املشرب بشرب لبنها، ويستخدمها اإلنسان يف امللبس اب
بضائعه ول ستخدمها يف السفر كوسيلة نقل لهوقد ي ،جلودها يف عمل اخليام استخداماملساكن اخلفيفة يف 

 الثقيلة اليت ال يستطيع محلها.
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 يف إمتام العملية الزراعية الوظيفة الثانية: مساعدة النبات
من املخلوقات  خلق للنبات اإلنسان وجعل له من يساعده يف العملية الزراعية، فقد --وكما خلق هللا 

الزراعية، بداية من اإلنبات وحيت اإلمثار، ولذلك فإن العمليات د من العجيبة اليت تساعده يف العدي
يعلمها هو، ومن هذه  ىخالئق أخر  ستخداما أخرى ابكها، مث يدبر هللا أمورً اإلنسان يضع البذور ويرت 

 نث مث زث نتٱاخلالئق والكائنات اليت أخرب هللا تعاىل هبا يف كتابه الكرمي كمثال على ذلك يف قوله تعاىل: 

 ني مي زي  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

 مت مب خب  حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي
أهلمها وفهمها،  --، أي أن هللا  مت زث نتٱواملقصود بقوله:  ،249

هلا وهي: اجلبال  --هللا من ومن هذا اإلهلام أن تعيش تلقائيا يف ثالثة أماكن مفضلة ملعيشتها إبهلام 
، أيًضامث كلي من الثمرات وهذا من اإلهلام لنحل من مساكن خمصصة له، والشجر وما يبين الناس ل

من الغذاء واألزهار املتنوعة، وهذا نوع من التسخري اليت خص هللا  سلكي الطرق اليت يوجد فيها حاجتكوا
ه، ويستفيد منه ئبه النحل يف تسخريه للنبات والزرع، والذي يستفيد منه النحل يف احلصول على غذا

 .250ت يف نقل حبوب اللقاحالنبا
على بعض املخلوقات العجيبة وهي النحل،  مثااًل يعطينا  --الكرميات أن هللا  اآلايتيف هذه  الشاهدو 

، فهو إهلام وأمر يف نفس قوم بدورهيلوقات الصغرية يف هذا الكون لكي من املخ هللا أهلمه وغريهحيث إن 
يف عملية  خصوًصاكبري وفعال يف العملية الزراعية، و الوقت، واكتشف العلم احلديث أن النحل له دور  

ما أمر النحل ابألكل من كل الثمار إال لغرض وهو  --التلقيح بني ذكور الزهور وإنثها، ولذلك فاهلل 
الثمار ال ميكن حيث إن نقل حبوب اللقاح، وإذا نظرن إىل عملية التلقيح سنجد أهنا هي عصب اإلنتاج، 

، ومن املعلوم أن هناك كثري من وسائل التلقيح املتنوعة يف العملية الزراعية ومل يكن أن تنضج بدون تلقيح
 شيءخالق كل  --ل عنها، ولكن النحل يساهم يف عملية التلقيح أبمر رابين، ؤو النحل فقط هو املس

 عليم. شيءوهو بكل 
 

 الوظيفة الثالثة: تنشيط الرتبة بصفة عامة إلمتام العملية الزراعية 
من الكائنات  كثريًايف إمتام العملية الزراعية، فقد خلق هللا  سبًبا ما خلق هللا اإلنسان واحليوان وجعلهما وك

يف كثري  واضًحااحلية اليت تعيش يف الرتبة، وهذه الكائنات تساعد على تنشيط الرتبة وإحيائها، وأييت ذلك 
 حت جت هب خبمب حب جب هئ  مئ نتٱعاىل: يف قوله تواملثال على ذلك ما جاء ، الكرمي القرآنمن آايت 

 حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت

                                                
 .69 -68سورة النحل، اآلايت: القرآن الكرمي،  249
، حتقيق: عبدالرازق التنزيل يف تفسري القرآنمعامل ينظر: البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي،  250

 .86/ ص3م، م.ج: 1999ه/1420، 1املهدي، بريوت، دار إحياء الرتا ، ط
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 مت  لك خك حك جك مق حق خفمف
كل ما يعيش يف األرض، والعجيب   : هو، واملقصود بدواب األرض هنا251

ويف إىل تثبيت األرض لكي يسهل على الكائنات احلركة عليها  اآليةلفت األنظار يف بداية  --أن هللا 
 .252 داخلها، ولو كانت األرض متحركة ملا استطاعت الكائنات من السكون والتحرك يف داخلها

، فوجدوا أن كل مرت امكونهت تعرف العلماء على بعضو  ،وقد توصل العلم احلديث إىل فحص الرتبة
رات، مكعب من الرتبة حيتوي على ما يزيد على مئيت ألف من الديدان العنكبية، ومئة ألف من احلش

ف املاليني من اجلراثيم الدقيقة اليت ال ترى ابلعني اجملردة، ومليارات الآوثالمثائة ألف من الديدان العاجية، و 
؛ لكي تستمر منظومة هذا الكون يف تناسق ااحملدد هل اقوم بدورهتمن عناصر البكرتاي، وكل هذه الكائنات 

، وهذه الكائنات حباجة للماء، وتنشيطها ياء الرتبةوانسجام، والوظيفة الرئيسية لكل هذه الكائنات هو إح
تربطها صلة يف العيش والغذاء وغري ذلك، وقد أفادت الدراسات أنه إذا أبيدت هذه الكائنات لتوقفت و 

 .253على حياة هذه الكائنات شيًئاؤثر تاحلياة على وجه األرض، ولو انتهت حياة اإلنسان مل 
أراد أن خيربن  --ية اليت حتدثت عن دواب األرض يفيد أبن هللا القرآنوالشاهد فيما سبق من اآلايت 

كثري من   والعجيب أن هناكأبن هذه األرض حتتوي على كثري من املخلوقات العجيبة اليت ال حصر هلا، 
احليوانت والطيور والكائنات األخرى تقوم بدور املنظف للرتبة، حيث يكون غذائها عبارة عن ديدان 

تكون ضارة ابإلنسان، وهذا الدور يكون له فائدة عامة للجميع.  أحيانً ابحملاصيل، و و  رتبةتكون ضارة ابل
فالطيور حتصل على غذاء مناسب هلا، والرتبة تكون أكثر نظافة، واإلنسان حيصل على نبات وغذاء صحي 

 ونظيف. 
ذات ارتباط فيما  - بداية من الرايح وحىت اإلنسان -من هنا اتضحت الصورة أن العناصر سالفة الذكر 

 وقد استخدم الباحث ولكن هذا التأثري يتفاوت من عنصر آلخر،  ،وذات أتثري على بعضها البعض ،بينها
الشكل إظهار النسب التقريبة يف التفاوت بني عناصر املنظومة الزراعية كما يوضحها: )النسبية يف  الدوائر

 .( 4البياين رقم: 
 
 
 

                                                
 .11 -10سورة لقمان، اآلايت:القرآن الكرمي،  251
، 1لبهية املصرية، ط، القاهرة، املطبعة االتفسري الكبريالفخر الرازي، حممد بن عمر بن احلسني بن علي القرشي التيمي البكري، ينظر:  252

 .143/ ص25، م.ج: 1938ه/1357
، ضمن جمموعة مقاالت موسوعة النابلسي، الكائنات احلية يف الرتبة الزراعيةبعنوان:  ، مقالالنابلسي، حممد راتب النابلسيينظر:  253

 .356م، املوضوع 1998ه/1419، 1ط
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 : أهم عناصر املنظومة الزراعية4 البياين رقم الشكل

 
 خالصة الفصل

قد تناول هذا الفصل التعريف بعناصر املنظومة الزراعية الرئيسية والفرعية، وكذلك التعريف بوظائف وفوائد 
 الكرمي القرآنية يف العناصر الرئيسية يف املنظومة الزراع وقد ظهر للباحث أنكل عنصر يف املنظومة الزراعية، 

وذلك من خالل سري إمتام العملية الزراعية،  هلا دور يفكلها الرايح والسحاب واملاء واألرض،   :اليت منها
يف  فرعيةالعناصر وأما ال تدخل يف مجيع مراحل العملية الزراعية،وهذه العناصر متوازن ونظام حمكم، 

احليوانت  وكذلك من أحد هذه العناصر، يعد ، والذياإلنسان اليت منها الكرمي، القرآناملنظومة الزراعية يف 
اليت تعيش على ظهر األرض ويف ابطنها، والطيور اليت تعيش على ظهرها ويف أجوائها، إضافة إىل ما حيويه 

، كاحلشرات والكائنات الدقيقة اليت ال ترى ابلعني اجملردة وتعيش يف اهلواء ويف الرتبة: اهلواء من كائنات حية
 نظرًا، دخل يف بعض جوانبها فقطيدخل يف كل العملية الزراعية، ولكنه يال وجدير ابلذكر أن اإلنسان 

بل ويف املسطحات املائية، إضافة إىل  ،رضية يف املناطق اليابسةيف شىت أقطار الكرة األ الزرعنتشار ال
نميتها أو رعايتها، سان يف تبعض النبااتت يف أعماق احمليطات، وكل هذه النبااتت ال دخل لإلن انتشار

يف املشاركة يف إمتام دورًا قد جعل للمخلوقات األرضية  --فإن هللا  من مثو  ،رعايتهابفاهلل يتكفل 
سبحانه ف ،لكل خملوق من هذه املخلوقات دور خاص، وكلها خاضعة للمنظومة الزراعيةو العملية الزراعية، 
: يوضحها وأهم وظائفها  كاملة لعناصر املنظومة الزراعيةلوالصورة ا ،وعلى كل شيء قدير بكل خلق عليم

اإلجيابية والسلبية املتعلقة ابملنظومة الزراعية يف  اآلاثروهذا ينقلنا إىل التعرف على  ،(5رقم: الشكل البياين )
 .التايلالفصل 

 مدى أتثري العنصر على العناصر األخرى
 الرايح
 السحاب
 املاء
 األرض
 الكائنات احلية 
 االنسان
 احليوان
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 وأهم وظائفها عيةاملنظومة الزرا عناصر: 5 البياين رقم الشكل

 
 

 

 عناصر 
 املنظومة الزراعية
 وبعض وظائفها

 عناصر رئيسية

 الرايح
 تكوين السحاب
 حتريك السحاب

 عملية التلقيح للسحب والنبات

 السحاب
 ختزين املاء

 محل املاء ونقله
 إنزال ماء املطر

 املاء
 إحياء األرض

 دعم عملية اإلنبات
 إخراج النبات

 األرض
 ختزين املاء

 حقل اإلنبات

 عناصر فرعية

 اإلنسان

 حرث األرض
 غرس النبات أو بذر البذور

 رعاية النبات
 مجع احملاصيل

 مساعدة اإلنسان احليوان

الكائنات 
 احلية األخرى

 مساعدة النبات
 تنشيط الرتبة والبيئة بشكل عام
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 التنمية اإلميانية والنفسية والزراعية علىالكرمي  القرآنأثر املنظومة الزراعية يف الفصل الرابع: 
 وسيكون فيه احلديث متضمًنا على مبحثني وعدة مطالب فيما يلى:

 فسيةالتنمية اإلميانية والن على الكرمي القرآنأثر املنظومة الزراعية يف : املبحث األول
  تنمية اجلانب اإلمياين والعقائدي   على الكرمي القرآنأثر املنظومة الزراعية يف املطلب األول: 
 تنمية اجلانب النفسي والعقالين على الكرمي القرآنأثر املنظومة الزراعية يف  املطلب الثاين:

 يةالتنمية الزراع على الكرمي القرآنأثر املنظومة الزراعية يف  املبحث الثاين:
من  التنمية الزراعية على الكرمي القرآناملنظومة الزراعية يف عناصر أثر  املطلب األول:
 الناحية البيئية

 االقتصاديةمن الناحية  التنمية الزراعية علىأثر املنظومة الزراعية  املطلب الثاين:
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 التنمية اإلميانية والنفسية والزراعية على ميالكر  القرآنأثر املنظومة الزراعية يف : الفصل الرابع
 متهيد:

قد وضع لنا منظومة كونية يسري هبا هذا الكون حتت قوانني  --الكرمي أن هللا  القرآنجيد املتتبع آلايت 
رابنية ختضع هلا هذه املنظومة، وينطوي حتت هذه املنظومة الكونية املنظومة الزراعية اليت تناول الباحث 

قد وضع أمهية خاصة ملوضوع  --مفاهيمها يف الفصول السابقة، وقد وجد الباحث أن هللا من  بعًضا
بالتنمية فا الكبري على التنمية بشكل عام، الكرمي، وذلك ألثره القرآنيف كثري من آايت  ومنظومتها الزراعة

م الصحيح للمنظومة وابلفهيستطيع اإلنسان واحليوان والكائنات احلية األخرى أن يعيشوا يف وضع أفضل، 
 .الزراعية يستفاد من األثر اإلجيايب، ويتخلص من األثر السليب

، ومن خالل الدراسة بدا جمرايهتا إبرادة هللا عدة عناصر تقوم عليها  املنظومة الزراعية تتكون منف
، وهذه للمنظومة الزراعيةقد أخربن يف كتابه الكرمي أبن هناك مقومات أساسية  --للباحث أن هللا 

ا أو يسكن وال يستطيع اإلنسان وال احليوان وال أي خملوق أن حيرك فيها ساكنً  ،املقومات متعلقة برب الربية
فإن هذه العناصر إذا مت عملها بشكل طبيعي ومناسب جملرايت العملية  من مث، و إال إبذن هللا افيها متحركً 

من أهم أهداف الدول حول العامل، بل اجملتعات  الزراعية، فهذا كفيل بتحقيق التنمية الزراعية اليت هي
والقبائل، حىت أهنا تشغل األفراد يف اجملتمع، فاجلميع يريد أن حيقق التنمية الزراعية من الناحية البيئية 

تاج إىل دراسة، وإعادة حيواالقتصادية، ومما ال شك فيه فإن حتقيق التنمية ليس ابألمر املستحيل، ولكنه 
 بشكل خاص. العملية الزراعيةملنظومة الزراعية بشكل عام، ويف مفهوم نظر يف مفهوم ا

التنمية، وأقصد ابلتنمية هنا، التنمية  علىويف هذا الفصل سيحاول الباحث توضيح األثر اإلجيايب والسليب 
، وإذا مل قتصاديبشقيها البيئي واالاإلميانية والفكرية العقائدية، والتنمية النفسية والعقالنية، والتنمية الزراعية 

سيناقش  من مثتتحقق أنواع هذه التنمية يف اجملتمع سيأيت األثر السليب الذي ال يريده كثري من الناس، و 
الكرمي، يف مبحثني وعدة مطالب، ففي املبحث  القرآنالتنمية من خالل  يفالباحث أثر املنظومة الزراعية 

التنمية لإلنسان من الناحية اإلميانية والفكرية العقائدية،  علىاألول سيتناول البحث أثر املنظومة الزراعية 
 علىوأما يف املبحث الثاين سيتناول البحث أثر املنظومة الزراعية  ،ا من الناحية النفسية والعقالنيةوكذ

 التنمية الزراعية من الناحية البيئية واالقتصادية.
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 التنمية اإلميانية والنفسية علىالكرمي  القرآنأثر املنظومة الزراعية يف : املبحث األول
الكرمي  القرآنيف  الزراعية أثر املنظومة على ويشتمل هذا املبحث على مطلبني، ففي املطلب األول نتعرف

تنمية اجلانب  علىنتعرف على أثرها واألخري طلب الثاين ، ويف املتنمية اجلانب اإلمياين والعقائدي على
 .النفسي والعقالين

 
 تنمية اجلانب اإلمياين والعقائدي على الكرمي القرآناألول: أثر املنظومة الزراعية يف املطلب 
من احلقائق  كثريًاابإلميان الكامل به، واليقني الصادق، وقد أعطان يف هذا الكون   --هللا قد أمرن 

يقوي ثباتنا على ، حىت يزداد إمياننا به، ونتفكر فيما خلق بشكل صحيح، مما اجملردة املشاهدة ابلعني
 مف خف حف جف  مغ  نتٱالطريق القومي يف عبادته سبحانه، وقد لفت هللا األنظار إىل ذلك يف قوله تعاىل: 

هبذه اآلية أن  --أراد هللا ، 254 متمم خم حم جم هل مل خل حل جل  لكمك خك حك جك مق حق
النبات  الكون، واملوجودة يف أقطار السماوات واألرض من مألتيظهر عظمته ابإلشارة اىل اآلايت اليت 

، وهذه اآلايت يظهر فيها لطف الصنع وبديع وغريها من املخلوقات اليت تدل على قدرة هللا واألشجار 
 . 255احلكمة، وهذا يبني للجميع عظمته 

، واليت تدعون إىل  الدالة على قدرة هللا اآلايتابحلقائق و  تأن اآلفاق قد امتأل اآليةيف هذه  والشاهد
الكون عناصر املنظومة الزراعية، اليت من أهدافها إظهار عظمة  هذه احلقائق اليت متألاإلميان به، ومن بني 

أراد أن يؤثر على الناس ابملنظومة الزراعية وعناصرها لتبصريهم  -- هللا اخلالق وعظمة ما خلق، وكأن
ر إىل الزراعة جيب على اجلميع النظمن مث وإبعادهم عن كل ما هو سليب، و  ،وجذهبم إىل كل ما هو إجيايب

املتعلقة  الكرمي القرآنمن هذه الناحية اإلميانية، وال تتحقق التنمية اإلميانية إال ابلفهم الصحيح آلايت 
 .اآلايتمن هذه  االعتبارابملنظومة الزراعية، وأخذ 

 
 اإلجيابية املتعلقة ابجلانب اإلمياين والعقائدي اخآاثر: أوال  
  اهلداية إىل طريق هللا .1

أسرار ال تأمل اإلنسان العناصر الكونية املكونة للمنظومة الزراعية، جيد أن فيها عجائب كثرية و عندما ي
، وقد الحظ الباحث أن معظم ، فكل هذه العجائب من شأهنا زايدة اإلميان ابهلل الناس بعضيعلمها 
على  إجيابًياواليت تؤثر  اليت تصف املنظومة الزراعية قد قرنت أبمور عدة حتتاج إىل وقفة مع النفس، اآلايت

بدعوهتم  ثر إجيايب خاص للمسلمني،أ أيًضا، و عموم الناس، وذلك بدعوهتم إىل اإلسالم مث اإلميان ابهلل 

                                                
 .53سورة فصلت، اآلية: القرآن الكرمي،  254
، القاهرة، دار احلديث، اجلاللنيالل الدين حممد بن أمحد احمللي  وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، اجلاللني، ج ينظر: 255

 .637/ ص1م، م.ج:2001ه/ 1422، 3ط
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املرتبطة ابلزراعة  اآلايتفيها كثري من  الكرمي القرآنومن املالحظ أن آايت  ،إىل قوة اإلميان ابخلالق العظيم
  مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ حئ نتٱه تعاىل: ومنظومتها، فمنها ما ورد يف قول

 مق حق مف حفخف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

لنا حال املؤمن الذي نور هللا قلبه  --هللا يصف   ،256 مت خم حم جم هل مل حلخل  جل مك لك حكخك جك
ملا  ، و نور هللا ومن أراد أن يستزيد من النور فلينظر يف ملكوت السموات واألرض اليت فيها  ،ابإلميان

اإلميان به و ملن أراد اهلداية  بل يعطيه، فإنه ال يعطيه لكل إنسان كان هذا من نور هللا
257.  

وزيته املعروف بزيت  استخدم الشجرة املباركة اليت ينتج منها الزيتون --هللا والشاهد يف هذه اآلية أن 
 داية.كمؤثر إجيايب يدعو به الناس إىل طريق اهل  جعلهو  ،الزيتون

يصب يف جذب غري املسلمني إىل اإلسالم، ومن مث  واضًحا اهدف أن هلا الكرمي القرآنايت آلجيد املتأمل 
 نئ مئ  رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ نتٱ، واملثال على ذلك ما ورد يف قوله تعاىل: إمياهنم ابهلل 

ه بسؤال أمر نبي --يتضح لنا من هذه اآلية الكرمية أن هللا ، 258  مت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
املطر، ومن إبنزال من الذي يرزقكم من السماء  :املشركني الضالني الذين مل يسلكوا طريق اهلداية، أي

ه إجابة ، مث أيمر هللا نبيه ابإلجابة على السؤال أبنه هو الذي يرزقهم، وأن هذنبات الزروع والثماراألرض إب
إخبار املشركني ، و هيستحق العبادة دون غري لنعم، وهو الذي هو املتفضل اب يقني وأتكيد على أن هللا

طريق اهلداية،  -- طريقنا وطريقكم واحد، مع الفرق يف أن طريقنا وهو طريق النيبالضالني أبن 
 .259حتما طريق الضاللة  ونوطريقكم أيها املشرك

بطريق اهلدى،  مااللتزاا من رب الربية، أال وهو حيوي يف طياته طلبً  سؤااًل أهنا تعرض  جند اآليةمن خالل و 
يف تقوية اجلانب اإلمياين للمؤمنني بصفة عامة، واملزارعني بصفة خاصة، ولذلك  هذه اآلية وغريهاوتصب 

عرض و  .ويف نعمه أييت ابألثر اإلجيايب الذي يدعون إىل اهلداية لطريق هللا  --فالتأمل يف خلق هللا 
، ابهلل  واريق اهلداية، ودعوة لغري املؤمنني لكي يؤمنتثبيت للمؤمنني على طلإال  وية ما هالقرآناملعجزات 
الزراعة ومعجزاهتا يف هذا الغرض،  ستخدامأراد أن يدعو الناس إىل طريق اهلدى والرشاد اب --وكأن هللا 

، فيجب على ونوذلك إبثبات عظمته وعلو قدره وشأنه على كل ما عداه، فهو اخلالق وهم املخلوق
اخلالق، ويسلم نفسه له مجلة وتفصيال، وهذه رسالة واضحة أبن جمرايت الزراعة  املخلوق أن يؤمن ويصدق

                                                
 .35سورة النور، اآلية: القرآن الكرمي،  256
، حتقيق: عبد الرمحن بن معال سري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفالسعدي، عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا السعدي،  ينظر: 257

 .568/ ص1م، م.ج: 2000هـ/1420، 1اللوحيق، دمشق، مؤسسة الرسالة، ط
 .24سورة سبأ، اآلية: القرآن الكرمي،  258
، بريوت، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنينظر: الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي،  259

 .268/ ص6م، م.ج: 1995ه/1/1416دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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رها مبقدارها ملن فهمها ووعيها، وقدي  ، وذلكإجيابًيافيها العديد من املعجزات اليت تؤثر على اجلانب اإلمياين 
 هللا من أجله. االيت خلقه

ا كثرية واليت حتوي أسرارً  ،ه اإلنسان من معجزاتالعناصر املكونة للمنظومة الزراعية هي من أعظم ما يشاهد
املتعلقة بعناصر  اآلايت فعند النظر يفيف هذا الكون سواء من األشياء املرئية أو احملسوسة أو غري ذلك، 

أن هللا قد أعطى أمهية ألشياء قد يظن البعض أهنا ليس هلا دور يف العملية الزراعية،  جنداملنظومة الزراعية، 
 ؛على العملية الزراعية اصر املنظومة الزراعية هلا أتثريا، ولكن األمر ليس كذلك، وعنهامشيً دورًا  أو أن هلا

على العملية الزراعية فحسب، ولكن دورها أكرب من ذلك بكثري، ومن دورها أهنا تؤثر  ال يتوقف دورهاألن 
 على اجلانب اإلمياين، وتقوي صلة اإلنسان ابخلالق العظيم.

احلقائق على  االطالعو التفكر يف جمرايت املنظومة الزراعية، أن األثر اإلمياين أييت من  نفهم من ذلك
  هللاإال  ال يقدر عليه ذياإلعجاز ال واليت يربز فيهاالكونية بشكل عام، واحلقائق الزراعية بشكل خاص، 

--  يف تفرد هللا مما يقوي إمياننا به، فقد جاءت آايت كثرية متعلقة ابلزراعة تربز اإلعجاز-- 
ابلقدرة على كل شيء  هنظومة الزراعية دون غريه، وتفردابلعلم بكل شيء يف امل هابخللق دون غريه، وتفرد

يف  شيءابإلذن يف كل  هغريه، وتفرد نيف املنظومة الزراعية دو  شيءابلتقدير لكل ه دون غريه، وتفرد
ة يف احلقيقة ما هي إال رسالة حتدي لكل من كفر املنظومة الزراعية دون غريه، وكل هذه اآلايت اإلعجازي

تؤمن به وتزداد قوة إميانك ابلتمسك  اعظيمً  أن لك رابً  ابهلل يف ، ورسالة عزة وكرامة لكل مؤمنابهلل 
 .260هبديه والسري على صراطه املستقيم

أي أهنا تدخل يف كل  تتمثل يف عناصر رئيسة الكرمي القرآنوقد بدا للباحث أن العناصر اليت أبرزها هللا يف 
ب مث املاء مث األرض. االرايح ابلدرجة األوىل، ويليها السح :عملية زراعية على كوكب األرض، وهي

ط ومتد األرض ابلتهوية املناسبة حىت تنش ،ألهنا حترك السحب واملاء ؛والعجيب أن الرايح متعددة املهام
ألهنا ختزن األخبرة املتصاعدة، مث تنتج املاء يف  ؛موحيوية. ويليها السحب متعددة املها وتكون أكثر خصوبة

حياة اإلنسان واحليوان ومجيع الكائنات.  املاءف ،ألنه حياة كل شيء ؛ويليها املاء متعدد املهام ،رصورة أمطا
ويليه األرض متعددة املهام، ألهنا املكان الرئيسي ملستقر الكائنات األرضية، وهي حقل املنتجات الزراعية، 

 زن املياه الكونية، املخصصة لألحياء األرضية، فاملاء خيزن يف ابطن األرض، وخيزن يف أهنارها.وخما
 
 
 

                                                
)املواضع اليت ذكرت فيها صور اإلعجاز العلمي فيما يتعلق ابلزراعة(، الفصل  3رقم: تنبيه: لقد ذكر الباحث هذه األايت يف اجلدول  260

 .34ص:  الثاين/األول، املطلب 
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بدعوات لإلميان  غالبيتها قد اختتمت متهامنظو اليت تناولت الزراعة وعناصر  اآلايتومن املالحظ أن 
 .4يف اجلدول رقم: كما بصورة مباشرة  

 

 السورة األثر املباشر  الرقم
 .6اجلاثية:  ،8-7الشعراء:  ،30األنبياء:  ،99األنعام:  متاناإلمينت  .1

 اليت ذكر فيها األثر على اإلميان بصورة مباشرة القرآنية املواضع: 4اجلدول رقم 
 

 إلميان،أو من شأهنا زايدة ا،  غري مباشرة بصورة وهناك بعض اآلايت اليت اختتمت أبشياء تؤثر على اإلميان
  .5حث أمثلة عليها يف اجلدول رقم: ذكر الباقد وهي تعترب صفات املؤمنني، 

 

 ورقم اخآية السورة املباشر على اإلمياناألثر غري  الرقم
، 11-10 ، النحل:69: ، النحل24، يونس:266البقرة:  متٱالتفكرٱٱنت  .1

 .32 – 23عبس: ، 3الرعد: 
 .22-21البقرة: متٱالتقوىنت  .2
  .28 -27اطر: ف متالخشيةنت  .3
 .56األعراف:  متاإلحساننت  .4
 .62، النمل: 130، األعراف: 57األعراف:  متالتذكرنت  .5
: إبراهيم، 58، األعراف: 10 ، األعراف:172البقرة:  متالشكرنت  .6

  .73-71 ، يس:35-33، يس: 37
 .172البقرة:  متٱالعبادةنت  .7
، 5: ، اجلاثية63، العنكبوت: 54 ، طه:164البقرة:  متٱالعقالنيةنت  .8

 .4، الرعد: 17، احلديد: 21الزمر:
 .65النحل:  متٱالسمعنت  .9

 . 10، الزخرف:31األنبياء:  متٱاهلدايةنت  .10
 .5اجلاثية:  متٱاليقنينت  .11
 .155البقرة: متٱالصربنت  .12
 .261البقرة:  متٱاإلنفاقنت  .13
 .265البقرة:  متٱاإلخالصنت  .14

 اليت ذكر فيها األثر على اإلميان بصورة غري مباشرةة القرآنياملواضع : 5اجلدول رقم 
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، هللا خلق مايف اجلدول السابق حتث على اإلميان ابهلل، وذلك ابلتفكر في جند أن كل األشياء املذكورة
 على نعمه اليت ال هللاشكر أتمر بر بيوم القيامة واحلساب، وك ِّ ، وتُذَ يف سبيل هللا واإلحسان بفعل اخلريات

الكون من األمور  والعقالنية بتأمل كل ما يدور يف حتصى، والعبادة له وحده، وعدم الشرك به،تعد وال 
يف الظاهر والباطن، واهلداية إىل طريق هللا املستقيم، واليقني الكامل  --الظاهرة، والسمع والطاعة هلل 

شياء تعد من صفات حبقيقة كل ما غاب عن العيون، والصرب على البالء ومشاق احلياة، فكل هذه األ
 .املؤمنني ابهلل 

هذا من الطبيعة، ولكن من هداه هللا فإنه  عي أني ولكن ال يعترب وال يتأثر، ويدي  وأما الكافر فقد يتفكر
قد استخدم هذه املنظومة الزراعية وما فيها من اإلعجاز الذي ال  --فكر بشكل خمتلف، وكأن هللا تي

 بكل ما أمرهم به.  االلتزامة الناس إىل اإلميان به و يقدر عليه أي خملوق، كأداة لدعو 
املخلوقات، وقد تكفل سبحانه أبرزاقهم، وإعطائهم كل ما ييسر هلم العيش على وجه  --هللا قد خلق 
فإن الزراعة ومنتجاهتا من األشياء املهمة لعيش اإلنسان على وجه هذه األرض، والذي  من مثاألرض، و 

نها ، ولذلك فاإلنسان حباجة إىل هللا الذي ميده ابألرزاق اليت مهتا هو هللا يتحكم يف الزراعة وجمراي
فإنه قد تبني للباحث أن األثر  ومن هنا، يؤمن مبن يرزقه ويكفل له احلياةال بد عليه أن و املنتجات الزراعية، 

الزراعية الظاهرة وغري اإلمياين الذي أييت من الزراعة، هو أثر ديين حبت، وأييت من معرفة جمرايت العملية 
املتعلقة هبا، وملن نظر إىل عناصر املنظومة الزراعية  اآلايتالزراعة تنمي اجلانب اإلمياين ملن تدبر فالظاهرة، 
، فكل هذا له أثر إجيايب على التنمية اإلميانية والفكرية هللا  خلقه ذيوكذا من نظر إىل النبات البتأمل، 

 العقائدية.
 

 رمالتحلي بصفة الك .2
ية هتدف إىل ضرب أمثلة أبشياء ذات صلة ابلزراعة مبا هو ممدوح من القرآن اآلايتالرسالة الرابنية يف 

، ومن يتحلى هبا قد وصفه هللا ابملؤمن يف مواضع أخرى من آايت هبااملؤمن الصفات اليت ال بد أن يتحلى 
صفة  الكرمي القرآنل آايت ن خال، ومن هذه الصفات املمدوحة اليت عثر عليها الباحث مالكرمي القرآن

  جه ين ىن من خن نتٱالكرم، وذلك ابإلنفاق يف سبيل هللا، واملثال على ذلك ما جاء يف قوله تعاىل: 

 مت جي يه ىه مه
 يصدقون بكل ما أخرب هللا به وغاب عن أعينهم، :أي ، مت من نتٱ واملقصود بقوله: ،261

ا حقيقة اإلميان ابهلل وهذ وابللسان وعمل ابجلوارح واألركان، قليبوهذا التصديق 
262.  

                                                
 .3اآلية: سورة البقرة، القرآن الكرمي،  261
، حتقيق: نور الدين طالب، دمشق، دار فتح الرمحن يف تفسري القرآنالعليمي، جمري الدين بن حممد العليمي املقدسي احلنبلي،  ينظر: 262

 .50/ ص1م، م.ج: 2009ه/1430، 1اإلسالمية، ط الشؤونالنوادر إصدارات وزارة األوقاف و 
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ب هللا الناس يف اإلنفاق فقد قرنه غِّ  رَ ، ولكي يُـ املؤمنني الصادقنيبه يعد من الكرم الذي يتحلى اإلنفاق و  
حياته، فاهلل أراد من اإلنسان أن يؤمن به من  شؤونهللا أبشياء زراعية؛ ألن الزراعة مرتبطة ابإلنسان يف كل 

 يب ىب نب نتٱيف قوله تعاىل: املثال على ذلك ما جاء و  ،حياته شؤونخالل ما يشاهده وحيتاجه يف 

 ،263  مت يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
شبيه املنفقني يف سبيله كاحلبة اليت كانت واحدة فتضاعفت إىل سبع  --يتضح من اآلية الكرمية أن هللا 

سنابل، وهكذا املنفق سيتضاعف أجره عند هللا 
264.  

وكثرة  كرمالناس إىل التحلي بصفة ال به استخدم الزراعة كمؤثر إجيايب يدعو --الشاهد يف اآلية أن هللا و 
 .اإلنفاق، وهذا هو سبيل املؤمنني الطائعني هلل 

 
 التحلي بصفة اإلخالص .3

قد وضع ضوابط لإلنفاق فليس اإلنفاق فحسب، ولكن اإلنفاق مع  --من املالحظ أن هللا 
 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل نتٱوقد ذكر ذلك يف قوله تعاىل: اإلخالص، 

 واملعىن ،265  مت ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن
أهنم ما أنفقوا يف وجوه اخلري املتعددة إال ابتغاء  :أي،  مت  خم حم جم يل ىل مل نتٱ :يف قوله

ده، وهكذا كمثل البستان ، وألهنم متيقنني بقبوله عند هللا وحصوهلم على اجلزاء منه وحمرضاة هللا 
 .266املوجود يف مكان مرتفع أصابه مطر فتضاعفت مثاره 

استخدم أجود أنواع البساتني اليت تنمو يف املرتفعات، وجعلها كمؤثر  --والشاهد يف اآلية أن هللا  
ة ولذلك فإن هللا أراد أن يلفت األنظار إىل طبيع ،الناس على اإلخالص يف كل إنفاقهمإجياىب يف حث 

إال إذا  ثواب اإلنفاق ال يكتمل وأنه،  به اإلنفاق يف حد ذاته إميان وحال من ينفق مع اإلخالص، وأن
 .ابإلخالص الكامل هلل  صاحبهحتلى 

 
 التحلي حبسن الخلق .4

بشجرة النخيل اليت ينتج  هقد ربط --من الصفات اليت البد أن يتحلى هبا املؤمن حسن اخللق، فاهلل 
 خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف نتٱر، وذلك كما جاء يف قوله تعاىل: منها خري الثما

                                                
 .261سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  263
 .377/ ص1، مرجع سابق، م.ج: فتح الرمحن يف تفسري القرآنالعليمي،  نظر:ي 264
 .265سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  265
تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب ، حممد األمني، حممد أمني بن عبد هللا بن يوسف بن حسن أبو ايسني األرمي اهلرري ينظر: 266

 .63/ ص4، م.ج: م 2001ه/ 1421، 1ار طوق النجاة، طبريوت، د -، لبنانعلوم القرآن
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 مت  حم جم هل مل
واملقصود ابلكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، والشجرة الطيبة هي: النخلة، اليت ، 267

ليزيد من ثباهتا، وكذا املؤمن الذي رسخ إميانه يف قلبه سيمتد إىل لسانه بطيب الكالم  ميتد أصلها يف الرتبة
   .268لقوحسن اخل

، اليت تنبت أجود أنواع الثمار، الشجراستخدم أجود أنواع قد  --والشاهد يف اآلية الكرمية أن هللا 
كون يف ولذلك فاملؤمن ي ،حسن الكالم يف كل كالمهم اختيارا كمؤثر إجيايب يف حث الناس على وجعله

 إذا حسن خلقه.أمسى درجات اإلميان 
 
 امر والنواهييف األو  -- بطاعة هللا االلتزام .5

     األوامر والنواهي اليت فرضها هللا توضيح ، هتدف إىل ية املتعلقة ابلزراعةالقرآن اآلايتالرسالة الرابنية يف 
--  ،على الناس عامة وعلى املسلمني خاصة، وذلك من خالل أشياء متعلقة ابلزراعة ألهنا هتم اجلميع

 ملن التزم ابألوامر الرابنية، وعلى النقيض من ذلك ضعف وكل هذه األوامر تصب يف تقوية اجلانب اإلمياين
، لكي يسهل عليهم العيش على وجه الكرمي القرآنرسم هللا منهجا لعباده يف وقد اإلميان ملن عصى وأدبر، 

ا سينال الشرف األمسى يف الدارين الدنيا واآلخرة، ومن هذه األوامر اليت تقوي األرض، فمن آمن واتبع حتمً 
، ومن يشرك ابهلل فليس مبؤمن، واألمر بتوحيد اخلالق جاء توحيد هللا  :هو إجيابًياتؤثر عليه و  اإلميان
يدعون إىل اإلميان به وتوحيده  --ا ابلنعم الزراعية اليت أنعم هللا هبا على الناس أمجعني، وكأن هللا مرتبطً 

 ا يف ذلك الزراعة.مستخدمً 
ب الرزق واملشي يف األرض، وهذه من األوامر الرابنية لكي يكون السعي على طل :أيًضاومن هذه األوامر 

،  هناك هدف من هذا السعي، وليكن السعي بنية تنفيذ األمر الرابين، وبذلك يكون السعي طاعة هلل
قد عرض يف مشهد  --التفكر فيما خلق، فنجد أن هللا  :ومن األوامر الرابنية ،وهذا من اإلميان به 
ابلتفكر فيها: نزول  --ام ذات صلة ابملنظومة الزراعية، ومن هذه األشياء اليت أمر هللا التفكر آايت عظ

لتفكر يف أشكال الثمار ا، و ا التفكر يف كيفية إنبات النباتاملاء على األرض اليت ال زرع فيها وال ماء، وكذ
ني من يتفكر فرق كبري بوأنواعها املختلفة، وقد أمر سبحانه ابلتفكر يف عظمته وعظمة ما خلق، وهناك 

ان به وبكل آايته يف ما أمرن ابلتفكر إال لغرض منه سبحانه، وهو اإلمي --فاهلل  ،ويعترب ومن ال يتفكر
 .مرئية أو غيبية اآلايتسواء كانت هذه  هذا الكون،

فالذي نشاهده يف هذا الكون من أشياء وظواهر حقيقية هو دليل على صحة ما مل نشاهده من أشياء 
، والتفكر يبية كالبعث وغري ذلك، ولذلك وجد الباحث أن آايت الزراعة مرتبطة ابلتفكر يف خلق هللاغ

                                                
 .24سورة إبراهيم، اآلية: القرآن الكرمي،  267
، حتقيق: نور الدين طالب، دمشق، دار فتح الرمحن يف تفسري القرآنالعليمي، جمري الدين بن حممد العليمي املقدسي احلنبلي،  ينظر: 268

 .376/ ص14م، م.ج: 2009ه/1430، 1ية، طاإلسالم الشؤونالنوادر إصدارات وزارة األوقاف و 
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 اآلايتفقط، وجند أن معظم  عابرًا شيًئاإميانه بعد التفكر، وليس التفكر  يوقو  إجيابًيا يقوي اإلميان ملن أتثر
وله أن من تفكر وأخذ العربة والعظة ال فيها ابلنظر والتفكر يف خلق هللا قد ختمت بق --اليت أمر هللا 

 -- العظام ومل يتفكر فيها ومل يؤمن ابهلل اآلايت، وأن كل من يشاهد هذه يكون إال ملن آمن ابهلل 
 فهو يف ضالل مبني.

قد أمرن ابألكل من  --، فاهلل ناس من األرضهللا لل هااألكل من اخلريات اليت أخرج :ومن هذه األوامر
إبطعام احليوانت احمليطة بنا، وجند هنا أن رعاية احليوانت اليت تساعد اإلنسان يف إمتام  أيًضارن الثمار، وأم

، وهذا أمر رابين ال يلتزم به إال عليهوالعطف  العملية الزراعية وغريها من احليوانت هو من اللطف ابحليوان
ب وعدم اإلنفاق من اخلبيث، فكل من التزم اإلنفاق من الطي أيًضا، ومن األوامر الرابنية من آمن ابهلل 

 .هبذه األوامر صغريها وكبريها فهو مؤمن ابهلل 
، ومن هذه النواهي الكرمي القرآنقد جاءت يف  أيًضاوكما أن هناك أوامر متعلقة ابلزراعة فإن هناك نواهي 

ه مبوضوع الزراعة قد ربط --أمر عام، وقد وجد الباحث أن هللا وهو النهي عن اإلفساد يف األرض، 
لنا احلقائق  --هللا يعرض  .فإن اإلفساد يف األرض ال يكون من مؤمن ابهلل  من مثومنظومتها، و 
من األرض أبنواعها املختلفة، منها اخلضراء   املاء من السماء، وإخراج النبات كإنزال  :راعيةالكونية الز 

وغري ذلك  والرمان ونالزيتو  األعنابو  النخيل واألشجار اليت من أعجبهاكاألعشاب اليت نراها أبعيننا، 
يدعون دعوة صرحية إىل  --الكثري والكثري من أنواع النبااتت والثمار اليت ال حصر هلا، وجند أن هللا 

أن كل هذه العجائب يف  --، وخيربن هللا سبحانه إال بتدابريه نظر لكل هذه األشياء اليت مل أتتال
 .وب من يؤمن به ويعبده حق العبادةا أثر خاص يف قلالكونية سيكون هل اآلايت

 
 السلبية املتعلقة ابجلانب اإلمياين والعقائدي اخآاثر: اثني ا

 الكفر ابلنعمة والشرك ابهلل .1
يف  زراعًيا مثااًل الكفر ابلنعمة اليت ال ينبغي أن يتحلى هبا املؤمن، وقد أعطى هللا  املذمومة األشياءومن 

املثال على راب احملاصيل، و خبمن يكفر ابلنعمة  شبه ، فقده عند هللااؤ نعمة وجز وصف حال من يكفر ابل
 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت نتٱيف قوله تعاىل:  جاءذلك ما 

 مت خض حض جض مص
أصيب مثره ابهلالك مما جعله يصفق بيديه حسرة  :، أي مت خت نتٱ: واملقصود بقوله، 269

 .270 نتيجة كفره وعدم إنفاقه ها، ورغم ذلك مل ينفعه كل ذلكعلى ما بذله من أموال يف تعمري وندامة 

                                                
 .42سورة الكهف، اآلية: القرآن الكرمي،  269
، حتقيق: نور الدين طالب، دمشق، دار فتح الرمحن يف تفسري القرآنالعليمي، جمري الدين بن حممد العليمي املقدسي احلنبلي،  ينظر: 270

 .179/ ص4م، م.ج: 2009/ه1430، 1اإلسالمية، ط الشؤونالنوادر إصدارات وزارة األوقاف و 
 .24سورة يونس، اآلية: القرآن الكرمي،  270

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

116 
 

أن من يكفر ابلنعمة ال بد أن يتأثر مبا  تؤكد علىاإلميان أبمثلة زراعية  قد ربطوالشاهد يف اآلية أن هللا 
لكي يشكر هللا على نعمه، وكأن  االعتبارال يريده أي إنسان، وأيخذ  الذيو يشاهده من خراب احملاصيل 

 ال يكفروا النعم اليت أنعم هبا عليهم.أقد استخدم الزراعة يف دعوة الناس لشكره، و  --هللا 
 

 الرايء .2
وصف فيه  زراعًيا مثااًل املؤمن، وقد أعطى هللا  توجد يفال ينبغي أن  ذيالرايء، وال املذمومة األشياءمن 

دمارها، وقد جاء ذلك يف قوله وذلك نتيجة خلراهبا و ، هائكحال أردئ املزروعات وأسو   هحال املرائي، فحال
 حق خفمف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس نتٱٱ تعاىل:

 مت  مه جه هن من خن حن ممجن خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لك خك  حك جك مق
   يؤكد، 271

الناس  أن يقول أجل على أن هناك مبطالت لإلنفاق، واليت منها الرايء، فالذي يعمل من --هللا 
ر، ألن إنفاقه غري مقبول من رب البشر، والرايء ال يكون إال من فليبحث عن أجره من بين البش ،عمل

 .272ضعفاء اإلميان 
هتا، وجعلها كمؤثر إلبعاد ءقد استخدم خراب احملاصيل وردا --أن هللا  ةالكرمي ةاآليوالشاهد يف 

ائي عند هللا، اإلنسان عن الرايء، وأراد هللا من ذلك أن يبتعد اإلنسان عن الرايء، وليعرف اإلنسان حال املر 
 اإلنفاق. خصوًصاحياته و  شؤونوميتنع عن الرايء بكل أشكاله يف كل 

 
 قل  الخ   وء  س   .3

، وقد املؤمن ال ينبغي أن يتحلى به ذيوء األخالق والتلفظ خببيث الكالم، والاملذمومة سُ  األشياءمن 
 ين ىن نتٱ تعاىل: وذلك يف قوله ،الذي يتكلم خببيث الكالم اخللق ءيف وصف سي مثااًل أعطى هللا 

كلمة الكفر   :، واملقصود ابلكلمة اخلبيثة هي273  مت ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه
بكل أنواعه، والشجرة اخلبيثة هي أي شجرة ال منفعة منها، أو أي نبت متعلق أبغصان شجرة كبرية، وال 

نه سوء الكالم، أصل هلا ممتد يف األرض، وكذا إذا مل يرسخ اإلميان يف قلب اإلنسان سيمتد إىل لسا
 .274سوء اخللق خصوًصاو 

                                                
 .264سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  271
م، م.ج: 1997ه/1418، 1القاهرة، مطابع أخبار اليوم، ط تفسري الشعراوي )الخواطر(،الشعراوي، حممد متويل الشعراوي،  ينظر: 272

 .1154/ص2
 .26، اآلية: سورة إبراهيمالقرآن الكرمي،  273
، حتقيق: نور الدين طالب، دمشق، دار فتح الرمحن يف تفسري القرآنالعليمي، جمري الدين بن حممد العليمي املقدسي احلنبلي،  ينظر: 274

 .379/ ص14م، م.ج: 2009ه/1430، 1اإلسالمية، ط الشؤونالنوادر إصدارات وزارة األوقاف و 
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 اخيرج منه ذيمن األشجار وهو شجرة احلنظل ال نوًعااستخدم  --والشاهد يف اآلية الكرمية أن هللا 
د به الناس عن سوء األخالق، ألن اإلنسان يتأثر مبا يشعر به من مذاق مثار بعِّ مثار مرة، وجعلها كمؤثر يُ 

من و  ،نسان، وأيخذ االعتبار لكي يبتعد عن سوء اخللق يف كل حياتهاحلنظل اليت ال يتحمل طعمها كل إ
  .أمر سليب ال يريده هللا  قلُ اخلُ  وءُ فسُ  مث

 
 ابلدنيا االغرتارالغفلة و  .4

ابلدنيا ونسيان اآلخرة، وقد ضرب هللا أمثلة أبشياء ذات صلة  االغرتارمن األشياء املذمومة: الغفلة و 
قد وصفه هللا أبنه غري  توجد فيهاملؤمن، ومن  توجد يفياء اليت ال ينبغي أن ابلزراعة مبا هو مذموم من األش

 هت مت خت حت نتٱيف قوله تعاىل: كمثال الكرمي   القرآنالدنيا يف احلياة ذُكرت وقد مؤمن به حق اإلميان، 

 جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث

 مت جم هل مل خل حل جل لكمك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع
اإلنسان بطبيعته ، و 275

 : تعاىل يف قولهبعد نضجه، وهذا ما ذكر يف اآلية  خصوًصاوخبضرته وهبجته ومثاره و لنبات وفطرته يفرح اب
       منها، فسرعان ما أيتيها قرار  االستفادةعلى جين مثارها و  : قادرينأي،  متجغ مع جع مظ حط نتٱ
وقت سواء كان يف الليل أو النهار، فتكون  وأمره هبالكها قبل حصادها، وأمر هللا أييت يف أي -- هللا

  .276 كل شيء لقوم يتفكرون  هللا لُ صِّ فَ يُـ وهكذا  ،األرض كما هو احلال بعد احلصاد، وكأهنا مل تزرع
ابلدنيا والغفلة عن اآلخرة أمر سليب ال يريده هللا  االغرتارأن والشاهد يف اآلية الكرمية وعالقتها ابلزراعة 

 ،يبعد مؤثرًا عمار، وجعل حال دمارها الدمار بعد اللألرض يف حالة  زراعًيا ااًل مثهللا استخدم  وقد
 ويبتعد عن الغفلة يف االعتبارعن الغفلة ونسيان اآلخرة، ألن اإلنسان ال حيب الدمار، ولكي أيخذ  الناس

 ابلدنيا وينسى ينبغي على اإلنسان أن ال يغرتومن هنا  يضع اآلخرة حمل اهتمام، ألهنا هي الباقية.الدنيا، و 
 .اآلخرة، بل يعمل يف الدنيا لتعمري آخرته ويستعد للدار الباقية وهي اآلخرة

 
 الِكرب .5

، ا، وكذلك عدم اإلميان ابهلل ا وكربً الكونية تعاليً  اآلايتالغفلة هو عدم التدبر والتفكر يف  من أسباب
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ نتٱذلك يف قوله تعاىل:  --هللا وقد ذكر 

 مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت
 مت زن رن

الكونية وتغافل عنها  اآلايتالكرمية جيد األثر السليب على من نظر يف  اآلية، واملتأمل يف 277

                                                
 .24سورة يونس، اآلية: القرآن الكرمي،  275
، حتقيق: عبدالرازق معامل التنزيل يف تفسري القرآنالبغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي،  ينظر: 276

 .416/ ص2م، م.ج: 1999ه/1420، 1املهدي، بريوت، دار إحياء الرتا ، ط
 .146سورة األعراف، اآلية: القرآن الكرمي،  277
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       . حق اإلميان، ومن يتصف ابلصفات املذمومة، كالتكرب والشرك ابهلل  --ومل يؤمن ابهلل 
وبعدهم  --ألهنم قد استبقوا الكفر ابهلل  ؛كان يف املستقبلن هذا الصرف  أ :أي ، مت مئ نتٱوقوله: 

  أيًضاابلبعد عن طريق اإلميان، وهذا الصرف  وذلك ،وصفهم ابلتكرب --وذلك ألن هللا  عن اإلميان به،
دم الكون، فكل هذا كان عقوبة هلم على كفرهم وع ا هلم على عدم إمياهنم آبايت هللا اليت متألكان جزاءً 

أتثرهم آبايت هللا 
278. 

، وجعلها الزراعيةالكونية اليت منها عناصر املنظومة  اآلايتاستخدم  --الكرمية أن هللا  اآليةوالشاهد يف 
          ، ولذلكيعرف قدر هللا و ية، يف إظهار عظمته، لكي خيفض اإلنسان جناحه لرب الرب سبًبا 
 .يف كل حياتهالكرب  وهي ،بيةأراد أن يبعد اإلنسان عن صفة سل -- فاهلل
 
 اإلسراف .6

ابألكل  الكرمي القرآنيف  --املذمومة اإلسراف يف املأكل واملشرب وغري ذلك، وقد أمر هللا  األشياءمن 
متبوعة أبوامر  ىوجاء نفس األمر ابألكل من الثمرات يف آايت أخر من اخلريات، وهنى عن اإلسراف، 

  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن نتٱ وله تعاىل:يف قما جاء ذلك املثال على ، و ىأخر 

 جس مخ محجخ جح حجمج  مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب  جب هئ مئ خئ حئ جئ

 مت  مس خس حس
ا عن اإلسراف يف إعطاء الصدقة وكذا البخل حبيث قد هنى هنيا صرحيً  --، فاهلل 279

 . 280 ال حيب املسرفني --، ألن هللا فراط وال تفريطإال يكون 
خيرب ابخلريات اليت أنعم هبا على الناس، ومع ذلك فإن هللا حيذر  -- الكرمية أن هللا اآليةيف  الشاهدو  

إىل درجة اإلسراف فإن هللا هذه اخلريات ابإلسراف، وهو أنه من وصل  استخداممن األثر السليب ملن أساء 
ا مؤثرً سبًبا استخدم اخلريات املتحصل عليها من العملية الزراعية، وجعلها  --ومن مث فإن هللا  ،يكرهه
 .اإلنسان عن اإلسراف يف كل حياته يبعد
 
 
 
 
 

                                                
، 1، القاهرة، املطبعة البهية املصرية، طالتفسري الكبريبن عمر بن احلسني بن علي القرشي التيمي البكري، الفخر الرازي، حممد ينظر:  278

 .2ص/ 14، م.ج: 1938ه/1357
 .141سورة األنعام، اآلية: القرآن الكرمي،  279
حدائق الروح والرحيان يف روايب تفسري ، حممد األمني، حممد أمني بن عبد هللا بن يوسف بن حسن أبو ايسني األرمي اهلرري ينظر: 280

 .101/ ص9، م.ج: م 2001ه/ 1421، 1بريوت، دار طوق النجاة، ط -، لبنانعلوم القرآن
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 تنمية اجلانب النفسي والعقالين على الكرمي القرآناملطلب الثاين: أثر املنظومة الزراعية يف 
الظاهرية للعناصر الكونية أثر على احلالة النفسية والعقالنية، والذي أييت من الناحية ا مالزراعة ومنظومتها هل

يف ألواهنا، واألنواع  فق، وكذا أنواع األراضي املختلفةالسحب يف األ خصوًصالزراعية، و ة للمنظومة ااملكون
ذات األلوان الزاهية اليت ال حصر هلا، فكل هذه املظاهر اجلمالية هلا املختلفة من نبااتت الزينة، واألشجار 

ظاهر تبعث الراحة والسعادة أثر كبري على الراحة النفسية لإلنسان واحليوان وكثري من الكائنات، فهذه امل
اليت ال حدود هلا، ألن اإلنسان حيتاج إىل أجواء مناسبة يعيش فيها، فالساحات اخلضراء  الطمأنينةو 

، واحليوانت تسخدم هذه لطمأنينةتشعر اإلنسان اب الشاسعة املليئة أبنواع النبات املختلف والغاابت
 .الطمأنينةوكل هذا يشعرها ابلراحة النفسية و  ختباء خلفها أو الوقوف على أغصاهنا،األشجار لال

 
 اإلجيابية املتعلقة ابجلانب النفسي والعقالين اخآاثر: أوال  
 الراحة النفسية .1
وذلك يف قوله  ،أمثلة على الراحة النفسية اليت يشعر هبا املزارع وغريه الكرمي القرآنيف  -- هللان اعطأ

 حط مض خض حض جض خصمص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت نتٱتعاىل: 

 متجف  مغ جغ مع جع مظ

لراحة اب يتحصل، أي أهنم يفرحون، والفرح  مت مغ نتٱ :واملقصود بقوله، 281
النفسية، بعد أن جاءت السحب ابلفيض الرابين من ماء املطر الذي سيسقى به زروعهم، واليت سيأيت 

خراجها ومثارها بعد حني إبذن هللا 
282. 

يصف لنا حال من شاهد السحب احململة ابملياه املرتاكمة  -- ن هللاأالكرمية يف هذه اآلية  والشاهد
ومن العجائب يف خملوقات هللا اليت  ،بداخلها، واليت جاءت من األخبرة املتصاعدة من املسطحات املائية

 ٰى ين ىن نن نتٱما جاء يف قوله تعاىل:  وهذاوتشعر ابلراحة النفسية عند مشاهدهتا:  أيًضاتتأثر هبا النفوس 

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 مت حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح  مج حج
جند أن اجلبال اليت  ،283

خلقها هللا ذات ألوان خمتلفة فمنها األبيض، ومنها األمحر ومنها األسود، واالختالف هنا يكون يف كل نوع 
عندما يشاهد اإلنسان هذه و سود، الوالغرابيب فاألبيض متفاوت يف ألوانه، أي أن له درجات، وكذا األمحر 

فإنه يشعر ابلراحة النفسية، كما ختتلف الناس يف ألواهنا فهذا أقرب  ،األنواع املختلفة يف ألواهنا وأنواعها
للمشاهدة، وكذا الدواب اليت ال حصر هلا يف أنواعها، وكذا األنعام اليت ال حصر هلا، فكل هذا حيتاج إىل 

. ال املخلوقات اليت خلقها هللا له أتثري على التنمية من الناحية النفسية يف اجلانب اإلجيايبنظرة أتمل، فجم
                                                

 .48سورة الروم، اآلية: القرآن الكرمي،  281
ق: عبدالرازق ، حتقيمعامل التنزيل يف تفسري القرآنينظر: البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي،  282

 .580/ ص3م، م.ج: 1999ه/1420، 1املهدي، بريوت، دار إحياء الرتا ، ط
 .28 -27سورة فاطر، اآلايت: القرآن الكرمي،  283
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يعطينا عينة من عجائب خلقة يف الثمرات اليت خترج من  --الكرمية جيد أن هللا  اآليةواملتأمل يف 
  ،مت ىن نننتٱقوله: ب اآليةقد بدأ  --األرض، وكذلك اجلبال، وكذلك الناس والدواب واألنعام، فاهلل 

وهذا خطاب للجميع فالكافر واملسلم يرى، ولذلك فهذا خطاب عام، فإن كل من يرى التباين الشديد يف  
ولو كانت كل األشياء بلون واحد ملل  ،كل خلق هللا، فإن هذا يريح النفس البشرية اليت حتب التغيري والتنوع

 .284اإلنسان من رؤية الشيء الواحد
جند أن الثمار وتنوع ألواهنا فيه و ق كل هذا للراحة النفسية للبشر، قد خل --ن هللا أ اآليةوالشاهد يف 

متتع ابلنظر، ومن اللطائف أن هللا قد جعلها متنوعة حىت خيتار اإلنسان ما حيب من أنواع الفواكه والثمار، 
 . أيًضاواللون ليس املقصود منه األلوان فقط، ولكن املقصود منه التنوع 

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت نتٱ: يف قوله تعاىل ذكر الزينة الطبيعية للنباتجاء وقد 

 مت  ىن نن من زن رن اممم يل ىل يكمل ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
الكرمية  اآلية، واملتأمل يف 285

نبات الكون من  أراد أن يلفت األنظار إىل أن كل اجلمال والبهاء واحلسن الذي مأل --جيد أن هللا 
خلق كل هذا لسعادة اإلنسان وراحته يف هذه الدنيا، وهناك بحانه فس، هو من خلقه وصنعه  وزرع

اليت حتتاج إىل ظروف جوية معينة، واخلارجية واليت ميكن أن  نبااتت وأشجار الزينة املنزلية أنواع الكثري من
تتعرض للظروف اجلوية العادية وتزرع خارج املنازل، فكل هذه األنواع وغريها من األزهار ذات األلوان 

 .286الزاهية والروائح الطيبة هلا أتثري إجيايب على حياة وراحة اإلنسان يف هذا الكون
البهجة ال تتوقف على الزينة فقط، ولكن على املزروعات بصفة عامة، وذلك ألن الشاهد هنا أن و 

يبة، يكون هلا أثر مشاهدة البساتني املليئة ابلثمار املتنوعة والفواكه الكثرية، ذات األلوان الزاهية والروائح الط
ها، ءألن هذه الثمار جاءت بعد جده وتعبه يف إنشاء هذه املزارع اليت يسر هللا له منا ؛نفسي على املزراع

ا يف احلالة جعل سرً قد  --فإن هللا لذلك أتيت الراحة النفسية، و  أيًضاربؤية احملصول بعد مجعه فوهكذا 
 سبحانه هو املنعم حتياجه، وهللااألخرى، فكل يستفيد حسب النفسية لإلنسان واحليوان والكائنات احلية ا

ومن هنا يظهر لنا أن للزراعة ومنظومتها أثر كبري على التنمية النفسية والعقالنية من الناحية  ،على اجلميع
على احلالة النفسية لإلنسان واحليوان والكائنات احلية األخرى، وهذا اجلانب  إجياابً اجلمالية اليت تؤثر 

على  --تأثريي هو عام لكل الناس املؤمن والكافر، ولكن يف احلقيقة ال بد على املؤمن أن يشكر هللا ال
يف هذه األشياء اليت خلقها من  --التنعم والتمتع هبذه املشاهد الزراعية اجلميلة، وأن يتأمل عظمة هللا 

 أجل راحته على هذه األرض.

                                                
، 1، القاهرة، املطبعة البهية املصرية، طالتفسري الكبريالفخر الرازي، حممد بن عمر بن احلسني بن علي القرشي التيمي البكري، ينظر:  284

 .20ص/ 26، م.ج: 1938ه/1357
 .60سورة النمل، اآلية: القرآن الكرمي،  285
، 2، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، طاجلواهر يف تفسري القرآن الكرمياجلوهري، الطنطاوي جوهري،  ينظر: 286

 .235-230ص/ 8م، م.ج: 1931ه/1350
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 ب النفسي والعقالينالسلبية املتعلقة ابجلان اخآاثر: اثني ا
 الخوف واحلزن .1

على احلزن واليأس الذي يشعر به املزارع وغريه، وذلك كما جاء  الكرمي القرآنأمثلة يف  --هللا يعطينا 
 مت ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين نتٱيف قوله تعاىل: 

واملعىن أي:  ،287
       ت، وهذا مبثابة اختبار منولنصيبنكم بقليل من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرا

  .288وال يصرب على هذا االبتالء إال الصابرون يف كل حال من أحواهلم --هللا 
نه من إالثمرات واخلريات، حيث  قلت عندهيصف لنا حال من  --أن هللا  والشاهد يف اآلية الكرمية

مثار حقله، واخلوف واحلزن قصت نوصل إىل هذه احلالة سيشعر ابخلوف واجلوع، وهذا حال املزارع الذي 
 ،الطمئناناب ال يشعر الغذاء اإلنسان إذا فقد ألنعلى احلالة النفسية والعقلية،  سلًبامن األشياء اليت تؤثر 

 .الطعامعلى  غريهيزول عندما حيصل اإلنسان أو  ولكن هذا أتثر مؤقت وكذلك الكائنات اآلخرى،
 

 اليأس والقنوط .2
أتخر بعض اخلري، ولذلك فإنه إذا أتخر املطر الذي أييت ابملاء، فإن املزارعني وكل  ن  اليأس والقنوط أييت مِّ 

  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف نتٱ: من حيتاج املاء يشعر ابليأس، وقد جاء ذكر ذلك يف قوله تعاىل

 مت  مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من حنخن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل
واملقصود  ،289

اب لعدم نزول املطر الذي أييت ابملاء النافع للنبات والزرع، آليسني من السح :، أي مت مك نتٱ :بقوله
 .290يف خروج النبات وحياة األرضسبًبا واآلية اليت تليها تشري إىل رمحة هللا عند نزول املاء الذي يكون 

اآلية خترب ابملؤثر السليب الذي حد  قبل نزول املاء، وهو اليأس والقنوط، مث  ت جيد أهنااآلايواملتأمل يف 
 تتحد  عن احلال إذا نزل املاء فإنه يزول اليأس. اليت تليها

 
 
 
 
 

                                                
 .155سورة البقرة، اآلية: القرآن الكرمي،  287
، حتقيق: حممد أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، نصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي، ينظر:  288

 .115/ ص 1م، م.ج: 1997ه/ 1418، 1عبد الرمحن املرعشلي، بريوت، دار إحياء الرتا  العريب ط
 .50-49سورة الروم، اآلايت: القرآن الكرمي،  289
 تفسري القرآنعاين )أبو املظفر(، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي، ينظر: السم 290

 .220/ ص4م، م.ج: 1997ه، 1418، 1، حتقيق: ايسر ابراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، السعودية، دار الوطن، طللسمعاين
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 التنمية الزراعية على الكرمي القرآنأثر املنظومة الزراعية يف  املبحث الثاين:
تنمية  علىأثر عناصر املنظومة الزراعية على  مطلبني، ففي املطلب األول نتعرفويشتمل هذا املبحث على 

تنمية الزراعة من  علىأثر املنظومة الزراعية نتعرف على واألخري ، ويف املطلب الثاين يةالزراعة من الناحية البيئ
 .الناحية االقتصادية

 
 تنمية الزراعة من الناحية البيئيةال على يف القرآن الكرمي أثر عناصر املنظومة الزراعيةاملطلب األول: 

منتشرة يف و  من عناصر حمددة مكونةألركان، مبنظومة متكاملة اهذا الكون بنظام حمكم  --هللا قد خلق 
قد  --ومنها ما هو بعيد، وألن الدنيا دار اختبار، وليست دار قرار، فإن هللا  ،البيئة، منها ما هو قريب

جعل يف املنظومة الزراعية بعض العناصر اليت ال دخل لإلنسان يف جمرايهتا، كالرايح والسحاب وغري ذلك، 
 مكونتاإلنسان من التحكم يف بعض عناصر املنظومة الزراعية: كاملاء وبعض  --هللا  نَ كي وقد مَ 

لكي تتحق التنمية الزراعية ال بد من معرفة مقوماهتا اليت حتققها، وال يكون من مث األرض وغري ذلك، و 
  ها ابلشكل الصحيح.استخدامذلك إال بفهم املنظومة الزراعية ومعرفة كل عناصرها وكيفية استغالهلا، و 

 
 على التنمية الزراعية من الناحية البيئية الرايحأثر : أوال  
 تسري أغلب جمرايت املنظومة الزراعيةف ،الرئيسية للمنظومةاملقومات الرايح وجعلها من  --هللا خلق  

، الرايح يعلم كل شيء عن --بدون الرايح ال ميكن الزراعة، وهللا و ، هباهلا وظائف كثرية  ألن، ابلرايح
فإذا أرسل  ،بتقدير هللا  أيًضا، ومقدارها در على أن يرسلها حيث شاء، والرايح تسري إبذن هللا وقا

 على تنمية الزراعة. إجياابً فإن ذلك سيوثر  ايت املنظومة الزراعية الطبيعية،هللا الرايح ابلقدر املناسب جملر 
 سلًبافإن ذلك سيؤثر  ،ايت املنظومةوعلى النقيض من ذلك فإذا أرسل هللا الرايح بشكل غري مناسب جملر 

 --وكذا املزارعني، وبذلك يكون نظام املنظومة قد خرج عن احليز الطبيعي، وقد أعطان هللا  ععلى الزر 
 خي حي جي مهٰه جه هن من حنخن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل نتٱعلى ذلك يف قوله تعاىل:  مثااًل 

مت يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مئ هي مي
أنه لو  -- خيرب املوىليف هذه اآلية  ،291

ا مضرة على النبات والزرع الذي نشأ نتيجة املطر لظل بعض الناس يكفر ابهلل رغم أنه أنعم عليهم رحيً  أرسل
 .292 بكثري من النعم قبل إرسال هذه الريح

األثر السليب من أحد عناصر املنظومة الزراعية،  على مثااًل يعطينا  --هللا  أن اآلايتوالشاهد يف هذه 
ر وُمتلِّف  وهو الرايح ، وهذا بطبيعة احلال يوحي أبن الرايح من مقومات للزرع والنباتاليت أتيت بشكل ُمضِّ

                                                
 .51 -50سورة الروم، اآلايت: القرآن الكرمي،  291
، حتقيق: عبد الرمحن بن معال تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا السعدي،  ينظر: 292

 .644/ ص7م، م.ج: 2000هـ/1420، 1اللوحيق، دمشق، مؤسسة الرسالة، ط
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من أهم  ألنهالتنمية الزراعية، وهذا مبثابة مثال على أحد عناصر املنظومة الزراعية، وقد ذكره هللا تنبيها 
فإن الرايح خارج سيطرة البشر إال بشكل . ويف احلقيقة سلًبا أو إجياابً  العناصر املؤثرة يف التنمية الزراعية

بعض املزارعني قد يقوم بزرع نبااتت قوية مثل النخيل حول املكان الذي يريد أن يزرع فيه حيث إن يسري، 
نبااتت خيشى عليها من الرايح لضعف بنيتها، ولكن هذا ال حيميها كلية من الرايح؛ ألن الرايح قد أتيت 

أن الرايح من مقومات التنمية الزراعية اليت جيب األخذ يف  ومن هنا نفهمبقي وال تذر، بسرعة حبيث ال ت
 .االعتبار من أثرها السليب أو اإلجيايب على التنمية الزراعية

 
 على التنمية الزراعية من الناحية البيئية السحابأثر : اثني ا

، أيًضات املنظومة الزراعية  بعض جمرايسري ِّ يُ ب اب، فالسحابني الرايح والسح مثة ارتباط --هللا جعل 
 بقوة قادر على أن حيركه هو، و ب ويعلم كل شيء عنهاالسح --هللا خلق قد و ، هاوظائف كثرية في وله

بقدرة هللا  ، وحجمهسري إبذن هللا يب اكما شاء، فالسح  الرايح إىل أي مكان شاء، ويرفعه وخيفضه
 ،ركت ابلسرعة املناسبة جملرايت املنظومة الزراعيةفإن السحب إذا حت مث منو ، وابملقدار الذي حيدده، 

وعلى النقيض من ذلك فإذا حتركت السحب بسرعة أكثر من ، على تنمية الزراعة إجياابً سيؤثر فإن ذلك 
ماكن األيف  املوجود ععلى الزر  سلًباء، فإن ذلك سيؤثر املناسب، أو كانت سحب عقيمة ليست حمملة ابملا

يف املناطق  اليت تعيش على املخلوقات أيًضا سيؤثر كذلكو ، فيهااملاء وجود يندر  ليتا األماكن رتفعة، أوامل
من عناصر املنظومة  رئيسًيا عنصرًانتج لنا يب ا؛ ألن السح ال يتوفر فيها املاء العذبالصحراوية اليت

راعية لتوفر لتنمية الز ا من الرايح على اكون أقل أتثريً يب االزراعية، أال وهو املاء الذي مصدره املطر، والسح
 .أكثر من مصدر للماء

  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض نتٱيف قوله تعاىل: على ذلك  مثااًل  --هللا  يعطيناو 

 مت  حن جن مم خم حم جم ملهل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

293،        
الذي  املاء الينزل منه --هللا إىل أن السحب حتمل بواسطة الرايح إىل حيث أراد  --يشري املوىل 

 .294 أييت ابلثمار النافعة لإلنسان واحليوان وكثري من اخلالئق مما، بسببه خيرج النبات والزرع
مدى ليوضح  ،بعض جمرايت املنظومة الزراعية يصف لنا أراد أن --هللا  أن يف اآلية الكرميةالشاهد و 

مل تتحرك السحب؛ ألن حتركها إذا  أييت األثر السليبو لسحب، اك حتر الرايح ف ،الربط بني الرايح والسحاب
يسوق هذه السحب إىل املكان املناسب لتمطر به، وهذا يؤثر  خيرب أنه --اهلل لذلك فو  ،رمحة من هللا

ومن هنا نفهم أن السحب من مقومات التنمية الزراعية اليت جيب ، بشكل عام على التنمية الزراعية إجياابً 

                                                
 .57سورة األعراف، اآلية: القرآن الكرمي،  293
، القاهرة، دار احلديث، اجلاللنيل الدين حممد بن أمحد احمللي  وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ينظر: اجلاللني، جال 294

 .18/ ص3م، م.ج:2001ه/ 1422، 3ط
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جيايب على التنمية الزراعية، وجدير ابلذكر أن السحب من أثرها السليب أو اإلمن األخذ يف االعتبار 
 العناصر اليت هي خارج سيطرة البشر بشكل شبه كامل.

وسائل  استخدامومت فيها  ،اوعلى الرغم من أن هناك بعض الدراسات والتجارب اليت اكتشفت مؤخرً 
قذف السحب ابألخبرة  ستمطار، وذلك عن طريقي متطر املاء، يف ظاهرة عرفت اباللتلقيح السحب لك

ت فإن الباحثني والابعد إجراء كثري من التجارب واحملالطائرات لكي ينزل املطر الصناعي، و  ستخداماب
لعدم ضمان النتائج اإلجيابية هلا، ولتكلفتها  نظرًامن الصعوابت،  كثريًاهذه الطريقة واجهت   وجدوا أن
املكان الذي ستمطر فيه، ولذلك فإن عملية  معرفة دمولعدم التحكم يف حركة السحب، وعالباهظة، 

مل تكن هذا الوسائل  أيًضا، و عاألماكن اليت اليوجد فيها زر  ب يفالسح تستمطار لن تنجح إذا وجدالا
نجحة يف كل األحيان، ومن هنا نفهم أن السحاب من مقومات التنمية الزراعية اليت جيب األخذ يف 

 .295  على التنمية الزراعيةاالعتبار من أثرها السليب أو اإلجيايب
 

 على التنمية الزراعية من الناحية البيئية املاءأثر : اثلث ا
رايت املنظومة ب واملاء، فاملاء يتحكم يف بعض جمامثة ارتباط وثيق بني الرايح والسح --هللا جعل 

بقدرة هللا من عدة مصادر كل شيء ، واملاء أييت عنه  اهلل خلق املاء ويعلم ف، هاوظائف كثرية فيله الزراعية، و 
اليت من أمهها األمطار، وماء املطر ال أييت إال ابلرايح والسحب، وهللا حيدد كمية ماء املطر ومكان نزوله و 

فإن املاء إذا  من مثه، و استخدامزن يف األرض حىت يتم خي ، وقد يستخدم املاء مباشرة أووختزينه يف األرض
تنمية العلى  إجياابً فإن ذلك سيؤثر  ،بني جملرايت املنظومة الزراعيةجاء ابلكمية واملكان والوقت املناس

 ة.يالزراع
نبات على ال سلًباسيؤثر  همكان غري مناسبني، فإنلك إذا جاء املاء بكمية ووقت و وعلى النقيض من ذ

ما  بشكل عام، وقد يؤثر زايدة املاء على حدو  الفيضانت، وكذا إذا قل املاء سيؤدي إىل حدو  والزرع
يعرف ابجلفاف، وقد يؤثر ذلك على املخلوقات اليت هي حباجة إىل املاء بصفة عامة، ألن املاء ينتج لنا 

، ومن املاء من وايستفيد اإلنسان واحليوان وكثري من الكائنات األخرىاملنتج النهائي للعملية الزراعية، و 
 على املنظومة الزراعية، ولتأثريه الفعال املالحظ هنا أن املاء متعدد املصادر؛ وذلك ألمهيته الشديدة يف

 فإنه ال ميكن إمتات العملية الزراعية. يتوفر املاءراعية، ولذلك إذا مل التنمية الز 
 حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب نتٱ: يف قوله تعاىل -- وقد ذكر هللا

 مت خص  حص مس خس
 ،ليت أنعم هبا علينايذكر النعم ا --أن هللا  يتضح لنا من اآلايت الكرميات  ،296

                                                
م العلوم والتقنية، مدينة امللك عبد العزيز للعلو  ، السعودية، جملةاستمطار السحابالرمحن إبراهيم العبد العايل، مقال بعنوان: عبد 295

 .18/ ص12م، العدد: 1990ه/1411والتقنية، 
 .70 -68سورة الواقعة، اآلايت: القرآن الكرمي،  296

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

125 
 

د، وأن ملا حصل عليه أح ،احلصول عليه يسر املاء وسهل --واليت منها الشراب العذب، ولوال أن هللا 
هو الذي أنزله من املزن، وهو السحاب واملطر، وبعد نزول املاء يكون منه األهنار اجلارية على وجه  هللا

فلوال  ،ملحا أجاجا مكروها للنفوس ال ينتفع به ولو شاء جلعله األرض، ومن النعمة أنه جعله عذاب،
  .297هللا تعاىل على ما أنعم به عليكم تشكرون

خطورة عدم توفر املاء الذي  حيذرن من مدى --أن هللا  الذكر ات السالفةالكرميت اآلاي والشاهد يف
 زت رت يب ىب نتٱ :ه تعاىلمن سوء عاقبة فقدان املاء يف قول هللا وقد حذر حيتاجه الزرع واإلنسان واحليوان،

 مت مث زث رث يت ىت نت مت
ن املاء، وهذه من فالقضية حتتاج إىل شكر هللا على ما توفر مولذلك  .298

 .ه فيما ينفع اجلميعستخدامال ستكمال الشكر جيب احلفاظ على هذا املاءالأعظم النعم، و 
 

 على التنمية الزراعية من الناحية البيئية األرضأثر : رابع ا
ة ارتباط بني الرايح والسحاب واملاء واألرض، وهي من العناصر الرئيسية يف املنظومة مث --هللا جعل 

مل أيذن له  --الزراعية، ولذلك فإن الرايح والسحب ليس يف مقدور اإلنسان أن يتحكم فيها؛ ألن هللا 
قد مكن اإلنسان من التحكم بشكل أكرب وليس بشكل كامل يف  --هللا إال بشيء يسري، ولكن 

عناصر أخرى يف املنظومة الزراعية: كاملاء واألرض، وأقصد ابألرض الرتبة اليت يستخدمها اإلنسان يف 
لكي تتم العملية  ؛األرض واملاء استخدامقد منح اإلنسان فرصة يف  --الزراعة، ولذلك فإن هللا 

 الزراعية، وألن األرض هي مكان عيش اإلنسان واستقراره.
 مكجل لك خك حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع جع نتٱيف قوله تعاىل:  الكرمي رآنالقوقد جاء ذكر ذلك يف 

 مت ٰه  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل
 :، أي مت جم نتٱواملقصود بقوله:  ،299

  .300ما فيها أي ابلزراعة والصناعة والبناء، وقد قيل أطال عمركجعلكم عمارً 
ويعمرها  ية يف أن يتحكم يف األرضخيربن أنه قد جعل لإلنسان صالح --أن هللا  اآلية يف الشاهدو 

واستعمار األرض أي تعمريها مبا ينفع من مزروعات وغري ذلك، ولكي يعمر  ،واحلفاظ عليها ابلزراعة،
احلياة  شؤوناإلنسان األرض فإنه حباجة إىل املاء، وإىل بعض احليوانت اليت تعينه يف العملية الزراعية ويف 

عليه أن  ينبغيالزراعية الشاقة، ولذلك فاإلنسان لعمليات ي يقوم ابإىل صحة بدنية لك األخرى، وحيتاج

                                                
، حتقيق: عبد الرمحن بن معال تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا السعدي، ينظر:  297

 .835م، ص2000هـ/1420، 1اللوحيق، دمشق، مؤسسة الرسالة، ط
 .30سورة امللك، اآلية: القرآن الكرمي،  298
 .61سورة هود، اآلية: القرآن الكرمي،  299
تفسري ، حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين احلسيين، رشيد رضاانظر:  300

 .110/ ص12م، م.ج: 1990ه/1410، 1امة للكتاب، ط، القاهرة، اهليئة املصرية الع)املنار( القرآن احلكيم
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التنمية الزراعية، وإذا مل يستخدم  قحقتتو حيح حىت أييت األثر اإلجيايب يستخدم هذه األشياء بشكل ص
 فسيأيت األثر السليب الغري مرغوب. بشكل صحيح اإلنسان هذه املقومات

  هت مت خت نتٱأييت ابألثر السليب، كما جاء يف قوله تعاىل:  عن إفساد األرض الذي --وقد هنى هللا 

 مت مص خص حص مس خس  حس جس جخمخ مح جح مج حج مث
إىل أن األرض  --يشري املوىل  ،301

األسباب األصلية الستبقاء احلياة بشكل عام مبا   منها اإلنسان، وقد جعل هللا فيها منمكان اخلليقة واليت
ه فقد طالب يساعده على العيش،أن هللا سخر لإلنسان كل ما  فيها اإلنسان والكائنات احلية األخرى، وكما

صالح إولن يستطيع  ،افسد قوانني الكون العلييتطيع أن سيال  اإلنسان ألن فيه اختيار، أبال يفسد فيما له
، والنهي افيه نه ال اختيار لهكحركة الشمس واجتاه الريح وغري ذلك، أل   :فسادهإعلى  يقدر ما ال ميكن أن

جيب احلفاظ على  ولذا فإنه ن اإلفساد يف األشياء اليت خيري فيها اإلنسان كالرتبة واملاء وغري ذلك،هنا ع
ولكي أتيت ابخلريات اليت فيها النفع لإلنسان واحليوان  ،األرض وعدم إفسادها حىت تكون صاحلة للزراعة

 .302ومجيع الكائنات احلية األخرى
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .56سورة األعراف، اآلية: القرآن الكرمي،  301
م، م.ج: 1997ه/1418، 1القاهرة، مطابع أخبار اليوم، ط تفسري الشعراوي )الخواطر(،الشعراوي، حممد متويل الشعراوي،  ينظر: 302
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 االقتصاديةة من الناحية يالزراع التنمية علىنظومة الزراعية أثر املاملطلب الثاين: 
فإذا مت اختاذ  من مث، و االقتصاديةالتنمية الزراعية من أهم الركائز الرئيسية اليت هلا دور كبري يف حتقيق التنمية 

ختص اجملتمع،  على كثري من احملاور اليت إجياابً التدابري الكافية لتحقيق التنمية الزراعية، فإن ذلك سيؤثر 
 العملية األرض من املقومات األساسية يفأن  اومب ،االقتصاديةالزراعة ترتبط بكثري من القطاعات حيث إن 
اإلنسان إذا حافظ على  فإنيف متناول اإلنسان بشكل جزئي،  سية يف املنظومة الزراعية اليتالرئيو  الزراعية

لواثت اليت تفقدها حيويتها، وابحملافظة على توازهنا األرض اليت يف متناوله، وذلك حبمايتها من كل امل
يف أعلى مستوى إنتاجي، مما جيعل األثر  لتايليف أعلى مستوى من اخلصوبة، واب األرض ستكونالطبيعي، 

 اإلجيايب على التنمية الزراعية يف أعلى مستوايته.
الزائدة عن املبيدات احلشرية و  تى األرض ولوثها ابملخلفاوعلى النقيض من ذلك إذا مل حيافظ اإلنسان عل

اإلضرار ابلكائنات النافعة  ذلك يسببسماوية املضرة ابلرتبة، ياملفرط للمواد الك ستخدامالاحلاجة، واب
يؤدي إىل اإلخالل بتوازهنا الطبيعي، وبذلك ستكون األرض يف أدىن مستوى من  ممااملوجودة يف الرتبة، 

األثر السليب على املستوى اإلنتاجي،  يتسبب يف زايدة وهذاي، أقل مستوى إنتاج ومن مث إىلاخلصوبة، 
 ،ةتوفر بعض األراضي الصاحلة للزراعت أن املؤسف يف عصرن هذامن و  والذي يضعف التنمية الزراعية.

 على التنمية الزراعية.  سلًبا أيًضاولكن ال يتم استغالهلا بشكل كامل، مما يؤثر 
الرئيسية يف املنظومة الزراعية اليت هي يف متناول اإلنسان و العملية الزراعية،  املاء من املقومات األساسية يفو 

اإلنسان إذا حافظ على املاء الذي يف متناوله، عن طريق محايته من التلو ، حيث إن بشكل جزئي، 
عة، وهذا للزرا اصاحلً  سيكون املاء، فيهاملواد الكيماوية الضارة و  املبيدات احلشريةوعدم إلقاء املخلفات و 

 بدوره يؤدي إىل األثر اإلجيايب على التنمية الزراعية.
      على التنمية الزراعية، ولذلك  سلًباوعلى النقيض من ذلك فإذا لو  اإلنسان املاء فإن ذلك سيؤثر 

ددة، إذا حصل على املاء من أي مصدر من مصادره املتععل للماء مصادر متنوعة، فقد ج --اهلل ف
فإن اإلنسان  من مثو  استغالله بشكل كامل حىت تتحق التنمية املرجوة.شكل صحيح، و جيب ختزينه ب

مستأمن على بعض عناصر املنظومة الزراعية، كاملاء والرتبة واحليوانت والكائنات احلية األخرى اليت تعيش 
 يف الرتبة.
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 االقتصاديةاملرتتبة على حتقيق التنمية الزراعية من الناحية  اخآاثر -
 الذايت االكتفاءحتقيق  .1

 والذي، الذايت االكتفاءحتقق  :هو االقتصاديةاإلجيابية املرتتبة على التنمية الزراعية من الناحية  اآلاثرمن 
األغذية املناسبة  توفركما أهنا لإلنسان،   الغذائية بشكل عاميتكفل بتوفري املستلزمات املعيشية والصحية و 

نسان نسان، وهذا سيعود ابلفائدة على اإلنسان بشكل غري مباشر، ألن اإلللحيوانت اليت يستفيد منها اإل
، ومن مث فعندما تتحقق التنمية الزراعية تساعده يف العملية الزراعية اليت يتغذى على هذه احليوانت،

سيتحقق تبعا هلا االكتفاء الذايت؛ ألنه أمر ضروري للمجتمع أبكمله، ويكون حتقيقه عن طريق زايدة 
حتقيق االكتفاء الذايت كما أن ،  االستهالكية تاج الزراعي وخاصة احمللي، والذي أييت منه السلع الزراعيةاإلن

يعترب من املبادئ األساسية يف اجملتمعات، ولذلك يتطلب من الزراعيني وغريهم استغالل الثروة الطبيعية 
الكتفاء الذايت املتحصل عليه من التنمية يف حتقيق االزراعية والبشرية واملادية، فكلها من شأهنا املساعدة 

 الزراعية.
 
 حتقيق االستقرار االقتصادي .2

اإلمكانيات املتوفرة  بعض الركائز املهمة، واليت من أمهها يعتمد علىالذي حتقيق االستقرار االقتصادي يعترب 
، وكذلك احمللي نتاجتسخدم يف حتسني وزايدة اال عادة واليت، منها لدى الدولة، وخاصة االمكانيات املادية

تحقق عندما ت من مث فإن التنمية، و بشكل عام دعم كل وسائل التقدم الزراعي الذي خيدم التنمية الزراعية
ولذلك واإلنتاجيه،  والصناعية سد حاجات اجملتمع الغذائيةالذي هدفه  ُيستغىن عن االسترياد اخلارجي

، وابلتايل احمللية ناك فرصة لتصدير بعض املنتجاتسيكون هكون هناك فائض من اإلنتاج احمللي فعندما ي
، وهذا كله يتحقق رتفاع بشكل دائماليدفع الدخل القومي إىل اسيزيد العائد من هذا التصدير الذي بدوره 

 .بكل جوانبها عندما تتحقق التنمية الزراعية
 
 حل مشكلة البطالة  .3

اليت  -حل مشكلة البطالة  :هو االقتصاديةالناحية  اإلجيابية املرتتبة على التنمية الزراعية من اآلاثرمن 
غالهلا يف الزراعة، مما يزيد تاستصالح األراضي املتوفرة واسعن طريق  وذلك - ارتفعت نسبتها بشكل خطري

والذي بدوره يوفر فرص عمل يف القطاع الزراعي، ومن مث يضمن راتب اثبت  ،الطلب على العاملني
على زايدة  إجياابً والدول يف اإلنتاج الذي ينعكس  ألشخاصالفردي لل للعاملني، مما يزيد من الدخ

 ن، وقد اظهرت الدراسة امليدانية قضية البطالة، فبعدما كان هناك كثري من الشباب الذيالصادرات احمللية
ليس لديه فرصة عمل، أصبح األمر عكس ذلك عندما مت حتقيق التنمية الزراعية يف منطقة الدراسة، ولذلك 

 .كاملقيق التنمية الزراعية ذا أمهية ابلغة؛ ألهنا تقضي على مشكلة البطالة بشكل شبه  حت

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

129 
 

 تنمية القطاع الصناعي .4
، قطاع الصناعة، وذلك ألن كثري من املوارد الطبيعة واملواد اخلام اليت حتتاجها اإلنتاجية من أهم القطاعات
حدثت وفرة يف هذه املواد اخلام، فإن ذلك سيوفر إذا فة يتم احلصول عليها من الزراعة، املنتجات الصناعي

سترياد هذه املواد من اخلارج، والذي حيتاج إىل تكاليف وغري احتياجات القطاع الصناعي دون احلاجة إىل ا
 .303ذلك
 

 خالصة الفصل
راعية بشقيها من الناحية اإلميانية والنفسية والتنمية الز  ر املنظومة الزراعية على التنميةقد تناول هذا الفصل أث
ا أخرى سلبية على التنمية، مع العلم أبن ا إجيابية وآاثرً بني للباحث أن هناك آاثرً وتالبيئي واالقتصادي، 

السلبية ليست ابلضرورة  اآلاثر، وأن ومنها ما يتحكم فيه ،نسانمنها ما ال يتحكم فيه اإل ،اإلجيابية اآلاثر
وأثر املنظومة الزراعية على  يف العملية الزراعية، اا فيهخمريً  ليساليت  األشياء يفوخاصة  ،من صنيع اإلنسان

ومن مث هذا ينقلنا إىل الدراسة امليدانية على موضوع املنظومة  ،(6يتضح يف: ) الشكل البياين رقم:  التنمية
   يف الفصل األخري.

                                                
، السعودية/جامعة أم التنمية الزراعية يف ضوء الشريعة اإلسالميةكتوراه بعنوان: خلف بن سليمان بن صاحل بن خضر النمري، رسالة د  303

 . 38م، ص1995ه/1416، 1القرى، معهد البحو  العلمية وإحياء الرتا  اإلسالمي ط
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 راعية على التنميةأثر املنظومة الز  :6البياين رقم  الشكل

 
 

أثر املنظومة 
الزراعية على 

 التنمية 

 اجلانب اإلمياين

 آاثر إجيابية

 اهلداية إىل طريق هللا
 التحلي بصفة الكرم

 التحلي بصفة اإلخالص

 التحلي حبسن الخلق

 االلتزام بطاعة هللا

 آاثر سلبية

 الكفر ابلنعمة والشرك ابهلل

 الرايء

 سوء الخلق

 الغفلة واالغرتار ابلدنيا

 الكرب

 الرايء

 اجلانب النفسي
 الراحة النفسية آاثر إجيابية

 آاثر سلبية
 الخوف واحلزن

 اليأس والقنوط

تتحقق التنمية عندما  اجلانب البيئي
 حيدث التوازن البيئي

 حتقيق االكتفاء الذايت اجلانب االقتصادي
 القضاء على البطالة

تنمية القطاع الصناعي 
 والتجاري
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 ومدى فهمها للزراعة ومنظومتها وأثرها على التنمية االت َِفاقتعريف مؤسسة الفصل الخامس: 
 وسيكون فيه احلديث متضمًنا على مبحثني وعدة مطالب فيما يلى:

 مبيدان الدراسة وعينتها، واملقابالت الشخصية وأسئلتها وأهدافهاالتعريف املبحث األول: 
 التعريف مبيدان الدراسة وعينتها ب األول:املطل

 وأهدافها ستمارة املقابالت الشخصيةاسئلة التعريف أباملطلب الثاين: 
   التنمية علىوأثرها ، عن الزراعة ومنظومتها االت َِّفاقمؤسسة املفهوم العام لدى املبحث الثاين: 

 ا وعناصرهاومتها وأمهيتهعن الزراعة ومنظ االت َِّفاقاملفهوم لدى مؤسسة املطلب األول: 
 التنمية علىأثر املنظومة الزراعية يف  االت َِّفاقمؤسسة وجهة نظر املطلب الثاين: 

 يف حتقيق التنمية بشكل عام االت َِّفاقخربات مؤسسة الثالث: املطلب 
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 ثرها على التنميةومدى فهمها للزراعة ومنظومتها، وأ ،االت َِفاقتعريف مؤسسة الخامس: الفصل 
 :متهيد

املتعلقة ابملنظومة الزراعية يف الفصول السابقة من حيث النظرية من املفاهيم  اقد تناولت هذه الدراسة كثريً 
ولكي تكون نتائج هذه الدراسة واقعية فإهنا حتتاج إىل دراسة  ،املفهوم العام للمنظومة وأثرها على التنمية

 من أجل الوقوف على مدى تطبيق املؤسسة ملعايري االت َِّفاقمؤسسة على معلومات من لحصول لتطبيقية 
، وأثر ذلك على التنمية، ومما ال شك فيه فإن هناك معلومات قد ذُكرت الكرمي القرآناملنظومة الزراعية يف 

يف اجلانب النظري، وهناك معلومات ستضيفها الدراسة امليدانية من خالل املقابالت الشخصية، فكالمها 
طبيقية ستؤكد ألن الدراسة الت ؛املعلومات سيتم ذكرها مث حتليلهام البحث بشكل عام، ومن مث فهذه خيد

 .أهنا ستظهر مدى احتياج اجملتمع ملثل هذه الدراسة النظرية ، كماالنظرية املعلومات
ق مبفهوم ويتعرف على املعلومات اليت لديها فيما يتعل، االت َِّفاقسيعرف الباحث مؤسسة ويف هذا الفصل 

يف مبحثني وعدة ا على التنمية، وذلك ، وأثرهومن الناحية العملية ،الكرمي القرآنالزراعة ومنظومتها يف 
املقابالت الشخصية آلية عينتها و التعريف مبيدان الدراسة و مطالب، ففي املبحث األول سيتناول البحث 

عن الزراعة  االت َِّفاقفهوم العام لدى مؤسسة املوأما يف املبحث الثاين سيتناول البحث  ،وأسئلتها وأهدافها
يف حتقيق  االت َِّفاقمؤسسة وكذلك أمهيتها وعناصرها، مع التعرف على خربة  ،ومنظومتها وأثرها على التنمية

 .التنمية بشكل عام
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 امبيدان الدراسة وعينتها، واملقابالت الشخصية وأسئلتها وأهدافهالتعريف املبحث األول: 
، ويف املطلب ميدان الدراسة وعينتهاويشتمل هذا املبحث على مطلبني، ففي املطلب األول نتعرف على 

 .نتعرف على آلية املقابالت الشخصية وأهدافهاواألخري الثاين 
 

 املطلب األول: التعريف مبيدان الدراسة وعينتها
 (االت َِفاقمؤسسة ): التعريف مبيدان الدراسة أوال  

م، وتقع املؤسسة يف 1934/فرباير/1 :ه، املوافق1353/شوال/16بتاريخ:  االت َِّفاقمؤسسة  نشئتلقد أُ 
ها احلاج منصور وترأسها أوقد أنش ية جبمهورية إندونيسيا،جنوب مدينة ابندونج التابعة جلزيرة جاوة الغرب

م، مث ترأسها احلاج 1970 :م، مث انتقلت رائستها إىل احلاج رفاعي حىت وفاته رمحه هللا سنة1953 :حىت عام
 ، وهو يعترب حفيد احلاج منصور املؤسس األول.ؤاد أفندي يف نفس العام وحىت اآلنف

عبارة عن مؤسسة زراعية تعليمية جتارية، ولكن يف بداية األمر كانت جمرد مؤسسة زراعية  االت َِّفاقمؤسسة 
وطالهبا كانوا من عامة الناس ومن كل  تعليمية، وكان فيها دراسة بعض املواد الدينية بصورة غري رمسية،

األعمار واألطياف، وكانوا يشتغلون ابلزراعة إضافة إىل التعليم الديين ملا هو متعلق ابلعبادات وغريها من 
م قام احلاج فؤاد أفندي ابقرتاح أن تكون املؤسسة إنتاجية، 1970 :األساسيات الدينية التعبدية، ويف عام

ه يف توسعة املساحات الزراعية يف املؤسسة واستغالل استخداميتم  هلا دخلون تصبح جتارية، ويك من مثو 
طبيعة الطقس املناسبة لزراعة كثري من حماصيل اخلضروات وبعض الفواكه، وكذلك إنتاج القهوة، وتدرج 
ة النجاح التجاري يف املؤسسة حىت أصبح هناك فائض مايل يف خزانة املؤسسة فقرر احلاج فؤاد إنشاء مدرس

، واآلن يوجد هبا أكثر وطالبة طالبا هذه املدرسة بثالثة عشر م، بدأت2003 :وذلك يف عام ،أهلية رمسية
 من ألف طالب وطالبة.

، االقتصاديةيف هذه الفرتة حققت املؤسسة جناحات كثرية يف التنمية من الناحية اإلميانية والنفسية والبيئية و 
 اىل. ستظهر من خالل الدراسة مبشيئة هللا تع

 
 : التعريف بعينة الدراسة )األفراد اليت قام الباحث ابملقابلة معهم(اثني ا

إدارة  لطلب وفًقا، وذلك األفراد املعنيني مبوضوع الدراسةمع إبجراء املقابالت يف املؤسسة لقد قام الباحث 
 الشؤونوكذلك  الدينية الزراعية، لشؤونقتصار على إجراء املقابالت مع من هو معين ابالاملؤسسة اب

 احمللية يف منطقة جاوة الغربية. وهي اللغة، اإلدارية التجارية، وكانت العينة تتحد  اللغة اإلندونيسية
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 وأهدافها املقابالت الشخصيةآلية املطلب الثاين: 
 : أدوات البحثأوال  
مبعايري املنظومة  ت َِّفاقااللتحقيق أهداف الدراسة امليدانية، املتمثلة يف التحقق من مدى التزام مؤسسة و 

ستمارة أسئلة إلجراء املقابالت الشخصية االتنمية، فقد أعد الباحث  علىالكرمي وأثرها  القرآنالزراعية يف 
ستمارة على جمموعة من احملكمني األكادميني املتخصصني يف جمال ال، ومت عرض هذه ااالت َِّفاقيف مؤسسة 

ستمارة أعدت ابللغة العربية، مث ترمجت إىل اللغة العي، وهذه ايف اجملال الزرا وكذلكالكرمي،  القرآن
من قبل العينة املعنية ابلدراسة، وألن عينة الدراسة تتحد   ونيسية، وذلك لسهولة تداوهلا وفهمهااإلند

 اللغة اإلندونيسية.
وم العام حول املفه كان  فاحملور األول ول عدة حماور ختدم موضوع الدراسة،ستمارة حالوقد متحورت ا

وكان احملور الثاين حول أمهية الزراعة  الكرمي ومن الناحية العملية، القرآنللزراعة واملنظومة الزراعية يف 
وكان احملور الثالث حول أثر املنظومة  الكرمي ومن الناحية العملية، القرآنومنظومتها وعناصرها من خالل 

وأما احملور الرابع واألخري  قتصادي،الالبيئي وا ة الزراعية بشقيهانفسية والتنميالتنمية اإلميانية وال علىالزراعية 
 علىالكرمي، وأثر ذلك  القرآنملعايري املنظومة الزراعية يف  االت َِّفاقمدى تطبيق مؤسسة كان للتأكد من ف

ة، وأنواع يف العملية الزراعي واجهتها، وكذلك معرفة اإلجنازات اليت حققتها املؤسسة، واملعوقات اليت التنمية
 ى لتحقيقها يف املستقبل.عالتنمية اليت تس

 
 : املنهج املتبع يف مجع املعلومات اثني ا

، وقد تنوعت االت َِّفاققد قام الباحث إبجراء مقابالت شخصية مع عدد من املختصني يف مؤسسة 
ملعدة يف املقابالت ما بني مقابالت تعريفية بشكل عام عن املؤسسة، ومقابالت متعلقة ابألسئلة ا

االستمارة، وقد كانت املقابالت بشكل فردي لكل شخص على حدة، وذلك بعرض السؤال على الفرد 
كي تكون ستماع إىل إجابته مع توضيح بعض األسئلة اليت مل تفهم مباشرة، ولالاملراد مقابلته، ومن مث ا

عد، ويف واه ابللغة العربية فيما بفيها التسجيل الصويت الذي مت تفري  حمت الباحث املقابلة سلسة قد استخدم
 يف الرتمجة عند احلاجة فقط.  هستعانة بالمت ا مساعد ترمجة، والذي بعض املقابالت قد استخدم الباحث

 
 التطبيقية : أهداف الدراسةاثلث ا
من خالل املقابالت الشخصية مع املختصني لديها، ومن خالهلا معرفة  االت َِّفاقالتعريف مبؤسسة  .1

، والزراعة بشكل خاص، هبدف الوصول إىل ابملنظومة الزراعية بشكل عام املتعلقةقيق التنمية معايري حت
مدى تطبيق التحقق من وكذلك  أثر إجيايب على الفرد واجملتمع، هلا منظومة زراعية ذات معايري منوذجية

 تنمية بشكل عام.، وأثر ذلك على الالكرمي القرآناملنظومة الزراعية يف  ملعايري االت َِّفاقمؤسسة 
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هلا خربة يف هذا  االت َِّفاقحبث املوضوع يف مؤسسة هلا عالقة ابلزراعة، وقد بدا للباحث أن مؤسسة  .2
 على الفرد واجملتمع. إجيابًيايف حتقيق أنواع كثرية من أنواع التنمية، اليت تؤثر  خصوًصا، و اجملال

ا من الناحية يكون البحث واقعيً لكي  ؛جامعة مالاي أوجبت علي الباحث إجراء دراسة ميدانية .3
 العملية.
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 عن الزراعة ومنظومتها، وأثرها على التنمية    االت َِفاقمؤسسة املفهوم العام لدى  املبحث الثاين:
ويشتمل هذا املبحث على ثالثة مطالب، ففي املطلب األول نتعرف على املفهوم العام لدى مؤسسة 

ن الزراعة ومنظومتها وأمهيتها وعناصرها، ويف املطلب الثاين نتعرف على وجهة نظر املؤسسة يف ع االت َِّفاق
يف  االت َِّفاقخربات مؤسسة أثر املنظومة الزراعية على التنمية، ويف املطلب الثالث واألخري نتعرف على 

 .حتقيق التنمية بشكل عام
 

 ا وعناصرهاالزراعة ومنظومتها وأمهيته عن قاالت َِفالدى مؤسسة  العام فهومامل :األولاملطلب 
 العمليةالنظرية و من الناحية  الكرمي القرآنلزراعة واملنظومة الزراعية يف املؤسسة ل: مفهوم أوال  
 --هللا أهنم حياولون نشر املفاهيم الزراعية يف إندونيسيا؛ ألن عند لقائي به  أحد أفراد املؤسسةذكر 

نتشار يف األرض وإحياء األرض امليتة وتعمريها والعمل والزراعة بشكل عام، الى االكرمي عل القرآنحيثنا يف 
أبنه ميكن القول  اأيضً وذكر  سينبته بقدرته، --جتهاد ابلزراعة، وهللا الجيب على اإلنسان اجلد واأنه و 

رد احلصول على الزرع والزراعة ليست جم ،زاد يقيننا ابهلل  الزراعة من الناحية العملية أبننا كلما تعمقنا يف
ضي، ولكن الزراعة حتتاج إىل معرفة كيفية اإلدارة اجليدة، والتسويق اصالح األر إوليست جمرد  ،واخلضروات

قة هلا اجليد، وال ميكن بشكل من األشكال أن يكون هناك نظام زراعي موحد يف كل مكان، فكل منط
ر، وجيب استغالل املناطق فعة عن سطح البحيف املناطق املرت خصوًصا، و نظامها اخلاص الذي يناسبها

فعلم الزراعة علم متوار  عرب األجيال، فكثري من العلوم الزراعية أتيت من خربة  من مثو  للزراعة، الصاحلة
فإن هذا حيتاج إىل التجربة العملية على أرض  عن الزراعة أردن اكتشاف اجلديد ولو ،السابقنيالزراعيني 

وابلتدريب يكتشف اجلديد،  ايدة الفهم عن املنظومة الزراعية،النظرية ال تكفي لز  الواقع، ألن املعلومات
 شبكة اليت ميكن احلصول عليها من خاللالزراعية، و العمليات يسر كثري من والتكنولوجيا احلديثة ت

 وكل هذا يوصلنا إىل التنمية املطلوبة. ،الزراعية العلمي ومن مراكز البحث ،اإلنرتنت
، ومن أجل احلصول على الزراعة يف حد ذاهتا عبادة هلل أن  ص آخر من أفراد املؤسسةشخ قد ذكرو 

بصل والعدس وغري ذلك من ية عن اخلضروات كالالقرآنقد حتدثت بعض اآلايت أنه الرزق والكسب، و 
، وبذلك النبات ح حبمد هللا مبا فيهابِّ  سَ أن كل املخلوقات تُ  إىل الكرمي القرآنقد أشار يف  وأن هللا النبااتت،

من أنه  يف املؤسسة قد أخرب أحد املعلمنيو  ،ح هللا ب ِّ سَ فإن اإلكثار من الزراعة سيكثر من عدد من يُ 
قد ورد يف السنة النبوية ما حيث ذكر أنه عدم اإلفساد يف األرض، و  :ية املتعلقة ابلزراعة هوالقرآنالتعاليم 

سيحصل الزارع على  امنه الطيور وغريه توأكل ر ًعازَ قد أخرب أن من زرع  --على الزراعة، فالنيب 
 صدقة. ألن هذا الزرع سيكون مبثابة -- من هللا احلسنات والثواب

 القرآنلزراعة ومنظومتها يف معلومات متعلقة ابملفهوم العام عن ا على ما حصل عليه الباحث من بناًءاو 
عن الزراعة ومنظومتها يف ية وليست دقيقة سطحخلفية  مأفراد املؤسسة لديه بعضالكرمي، فقد تبني أن 
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 القرآنحىت منظومتها يف لديهم أي معلومات عن الزراعة أو  فليس، وأما عن غالبية أفرادها الكرمي القرآن
 من ذلك رغمال وعلى ،(7 الشكل البياين رقم: : )وقد مت توضيح ذلك يف صورة أعمدة نسبية يف الكرمي،

 للزراعة ومنظومتها، وهذا يف القرآيناملفهوم  معرفة ستزادة منالرغبتهم يف ا ادو ن مجيع أفراد املؤسسة قد أبفإ
حلاجة اجملتمع  إثبات واضحهذا ، و اليت الحظها الباحث من خالل الدراسة تجيابيامن اإلاحلقيقة 

 . مثل الدراسة احلالية - الكرمي القرآنيف مفهوم الزراعة ومنظومتها يف  -دراسات ل
الزراعية، وكذلك التجارب اليت تزيد من التعمق العمليات نستغين عن خربات السابقني يف  نأوهذا ال يعين 

العمليات كل قطر أو رقعة على وجه هذه األرض هلا نظامها اخلاص يف الزراعة و   وأنيف النظام الزراعي، 
ومن  بشكل عام، ة الرتبةيالزراعية، وأن العملية الزراعية حباجة إىل التكنولوجيا احلديثة مع احلفاظ على حيو 

فإن املعلومات املتحصل عليها من نحية املفهوم قد أضافت هلذا البحث مفاهيم جديدة ال غىن عنها يف مث 
 العملية الزراعية، وقد أكدت على حاجة املؤسسة هلذه الدراسة.

 

 
 االت َِفاقلدي أفراد مؤسسة  الكرمي قرآنالفهوم الزراعة يف م :7 البياين رقم الشكل

 

 أمهية الزراعة ومنظومتها يف حياة اإلنسان واحليوان والكائنات األخرىيف  االت َِفاقرؤية مؤسسة : اثني ا
الزراعة هي شراين حياة اإلنسان أن ذكر  االت َِّفاقمؤسسة أحد املسؤولني يف يف املقابلة الشخصية مع 
يف يده عن طريق تقليب األرض والزراعة وغري  ميلك ُسبل العيش خرى، فاإلنسانواحليوان واملخلوقات األ

الزراعية، وال يستطيع اإلنسان واملخلوقات العيش بدون الزراعة، ولكن إذا أراد هللا  الشؤونذلك من 
لإلنسان أن يعيش بدون الزراعة فاهلل قادر على ذلك، والزراعة تعترب مصدر الغذاء الرئيسي لإلنسان 
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يوفر  مماالزراعة تساعد أفراد اجملتمع وخاصة الشباب يف احلصول على فرص عمل،  ذكر أبنواملخلوقات، و 
 الدخل اليومي الذي يغطي تكاليف املعيشة.هلم 
عصب حياة املخلوقات، ألن اإلنسان حيتاجها وكذلك احليوانت  ن الزراعةعلى ذلك يرى الباحث أ بناًءاو 

اإلنسان قوة عقلية مع قليل من القوة البدنية، اليت تكفيه ليدير  --هللا  والكائنات األخرى، وقد رزق
قد رزق هللا احليوان قوة بدنية مع قليل من القوة العقلية اليت تكفيه لية الزراعية، و وحيرك بعض جمرايت العم

يف الكائنات  قد جعل هللا سره العملية الزراعية، ويف نفس الوقتاإلنسان يف بعض جمرايت  ويشارك ليساعد
احلية األخرى اليت حترك العملية الزراعية من بدايتها حىت هنايتها، وجعل مجيع املخلوقات حباجة إىل بعضها 

حلياة املخلوقات، فوجود الزراعة يعترب الشراين الرئيسي  من مثاملتحكم يف اجلميع، و  هوهو سبحان ،البعض
ومنظومتها، فاإلنسان يستطيع أن يعيش بدون املال أو تعترب من أهم ما يُعرف عن الزراعة  وهذه األمهية

بقليل منه، ولكنه ال يستطيع أبي حال من األحوال أن يعيش بدون الغذاء الذي مصدره الزراعة مهما   
 كان وأينما كان.

 
الكرمي ومن الناحية  القرآنعناصر املنظومة الزراعية يف عن  االت َِفاقالفكرة العامة لدى مؤسسة : اثلث ا

 العملية
عناصر  هناك فغالبية األفراد ذكروا أن  ،قد حصل الباحث على إجاابت متقاربة فيما يتعلق بعناصر املنظومة

 همأخرب بعضالكرمي كاألرض واملاء والرايح واحلرارة والضوء واحليوان واإلنسان، و  القرآنكثرية قد وردت يف 
قد ذكروا و  داة تستخدم يف تشغيل عناصر أخرى،أألنه عبارة عن يف املنظومة؛  عنصرًااإلنسان ليس أبن 
 كرأس املال واملواد العضوية الطبيعية اليت تضاف للرتبة لكي حتافظ على  :إضافية ن هناك عناصرأب

 ت الزراعية املساعدة للمزارع يف إمتام العملية الزراعية.وكذلك اآلال ،وعلى حياة النبات خصوبتها
الكرمي والبارزة ال ُيستغىن عنها يف العملية  القرآنعناصر املوجودة يف ال يرى الباحث أنعلى ذلك  بناًءاو 

الزراعية، فهي أساس من حيث البناء والتنظيم، وهي تعد مبثابة الكيان الرئيسي للمنظومة الزراعية، رغم أن 
األخرى  هناك معلومات قد أضافتها الدراسة امليدانية، وأكدت على أن احليوانت والطيور والكائنات احلية

للعملية الزراعية، مع العلم أبهنا مكملة  مكماًل  عنصرًارب تتع بة ويف األجواء احمليطة ابلنباتاليت تعيش يف الرت 
 مثاًل ال ميكن النفوذ منها، فبعض احلشرات اليت كأهنا حلقة مغلقة يف املنظومة الزراعية لبعضها البعض، ف

، ولكن هللا بقدرته قد جعل غذاء خترب النبات هناأل ه؛ا لتكون صديقة لإلنسان، وبعضها يكون عدوً 
ت الصديقة لإلنسان هو احلشرات الضارة، فعندما يقاوم اإلنسان احلشرات الضارة ويقتلها، فإنه ااحلشر 

يف العملية الزراعية، ولذلك جيب احلذر عند مقاومة أو قتل  يسبب خلاًل  يقتل معها احلشرات النافعة، مما
 يئة.أي كائن يعيش يف الب
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 وجهة نظر املؤسسة يف أثر املنظومة الزراعية على التنميةاملطلب الثاين: 
 االت َِفاقمن وجهة نظر مؤسسة  املنظومة الزراعية على تنمية اجلانب اإلمياين : أثرأوال  

الزراعية ال بد من التدبر العمليات عند ممارسة  أنهذكر  املؤسسةيف  نيألحد املسؤولمن خالل مقابليت 
يف انتظار  --عتماد على هللا اللتفكر يف جمرايهتا، والتوكل على هللا بعد زراعتها، والثقة يف النفس واوا

 ،والدعاء إىل هللا ومداومة الشكر عند احلصول على حمصول ،جتهاد من أجل الكسبالحمصوهلا، وكذلك ا
مجيع أفراد العينه  وكانت إجابة يساعد يف تقوية اجلانب اإلمياين، أن ، كل هذا من شأنهعند فسادهوالصرب 

وهذا يؤثر بشكل غري مباشر على  ،قيت الصالة يف مجاعةامبو  االلتزام :من أهم ما جيب الرتكيز عليه هو أنه
 . ولدينا جتربة بذلك زايدة احملصول

يث إن ح، تنمية اجلانب اإلمياين على إجيابًياالزراعية بكل جمرايهتا تؤثر العمليات على ذلك فإن  بناًءاو 
يجة إجيابية، وقد بنت ذلك تقوية اجلانب اإلمياين عند املزارعني، وقد جاء حتاول بشىت الطرق االت َِّفاقمؤسسة 

، وكانت النتيجة ويف مجاعة ابلصالة يف أوقاهتا االلتزاموهو  ،يف اجلانب اإلمياينأساسًيا أمرًا  جربت املؤسسة
وقد حصل الباحث  ،(8الشكل البياين رقم: يف: ) ح ذلكوقد مت إيضا  أبن احملصول زاد من حني إىل آخر،

طبقه رغم أن ما تعية على تقوية اجلانب اإلمياين، فعلى بعض املعلومات اإلضافية يف أثر املنظومة الزرا
ما جاء يف ع ةبعيد تليس اإال أهن ،يةالقرآنكان بطريقة فطرية طبيعية دون التعمق يف املعاين   االت َِّفاقمؤسسة 
جتهاد والشكر هلل تعاىل، والصرب الحيث على التدبر والتفكر والتوكل على هللا وا القرآنالكرمي، ف القرآن

، فكل هذا بشكل مباشر أو غري مباشرابلتعاليم الرابنية بغض النظر عن عالقتها ابلعملية الزراعية  االلتزامو 
ا قد سرقه م على نية التصدق بكل ميهِّ عِّ زارِّ يقوي اجلانب اإلمياين عند املزارع، ومن العجيب أهنم يربون مُ 

ابملنطقة، وحياربون التبذير بكل  كله الطري أو الكائنات اليت تعيشأيكل ما أو فواكه، و  الناس من نبات
 . وهذا من اإلميان ابهلل ،أشكاله

 

 
 احملصول: أثر اإلميان على زايدة 8 البياين رقم الشكل
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 االت َِفاقمن وجهة نظر مؤسسة  : أثر املنظومة الزراعية على تنمية اجلانب النفسيني ااث
نشغال ابلزراعة واألعمال الزراعية يؤثران على الاأبن  االت َِّفاقيف مؤسسة  راد العينةفجابة أغلب أإكانت 

د احملصول أو عدم احملصول، وعلى النقيض من ذلك ابليأس عند فسا زايدةعند  خصوًصاالراحة النفسية و 
 .أو نقصانه احلصول عليه

تنمية اجلانب النفسي يف كل وسط حسب  على إجيابًيا تؤثراملنظومة الزراعية  أنمما ال شك فيه و 
مؤسسة إنتاجية للمحاصيل  االت َِّفاقحتياجاته، ولذلك ظهر من املعلومات املتحصل عليها أن مؤسسة ا

كانت عندما حيصدون احملصول، وقد أثبتت الدراسة النظرية ذلك   الزراعية، ولذلك فالراحة النفسية لديهم
ية، والشاهد من ذلك أن كل وسط وكل جمتمع أيخذ قسطه من الراحة النفسية من القرآنمن خالل اآلايت 

ا املنظومة الزراعية مبا يناسب جمتمعه، ومن األمثلة على ذلك أن يف جمتمعات غري الزراعيني يتأثرون نفسيً 
تضح يف: )الشكل البياين وهذا ي .وغري ذلك اجلميلة الزينة والزهور والروائح الطيبة ومناظر النباتبنبااتت 

 .(9رقم: 

 
 أثر املنظومة الزراعية على تنمية اجلانب النفسي: 9 البياين رقم الشكل
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 االت َِفاقمن وجهة نظر مؤسسة  من الناحية البيئية أثر املنظومة الزراعية على التنمية الزراعية :اثلث ا
 رن  مم ام يل ىل مل نتٱ: وهي قوله تعاىل -- هللاآية من كتاب  أحد أفراد املؤسسةذكر 

 مت  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن
 أردف قائاًل  قدو  ،304

ة احمليطة ابملنطقة ولكن ليس احملصول فقط بل سيحسن البيئ ،النظام اجليد سيؤدي إىل حتسني احملصولن أب
أن  املؤسسةأفراد  بعض، وقد أخربين نت املوجودة فيهابصفة عامة، وكذلك سيؤثر على حتسني حالة احليوا

تقضي على ال أي مواد كيماوية يف العملية الزراعية؛ ألهنا  استخدامالرئيس اإلندونيسي حياول منع 
 .أيًضاة ولكنها تفسد الرتب، فقط الكائنات اليت تفسد احملصول

املواد العضوية الطبيعية، اليت تضمن السالمة للرتبة واإلنسان ومجيع  استخدامحتاول املؤسسة  لذلكو 
 ،قد عنصر واحد من عناصر املنظومة مثل املاءفهو الزراعية املخلوقات، ومن املؤثرات السلبية على العملية 

البيئة الزراعية الصحية تزيد من أن ؤسسة امل أفرادوقد أخرب معظم ل هذه املشكلة، وعند وجود املاء حتَُ 
 ات اجملتمع من املنتجات الزراعية، واستغالل املساحاتحتياجاوكذلك تساعد على توفري  ،التنمية الزراعية

من نشاط الرتبة  يزيد ، وهذاأبكثر من نوع من النبااتت يف مكان واحد ية عن طريق زراعتهاالزراع
 .عامل األرض بشكل يفيد يف استغال وفاعليتها، وهذا

بعض  رغم أن الكثري يظن أن ،موجود يف البيئة احمليطة بنا له فائدة شيء نستخلص من ذلك أن كل
، أيًضامن البيئة  ربة ما يضر ابلبيئة النباتية بشيءر، ولذلك فسياسة املؤسسة هي حماولة حماضُ األشياء تَ 

 الناجتة املواد العضوية الطبيعة ستخدامتاجي ابيئي، وبتحسني املستوى اإلنتزان البالوذلك للحفاظ على ا
من خملفات الطيور وغريها، وكذلك مما حصل عليه الباحث من معلومات أن ترك األرض الزراعية بدون 

زراعة أكثر من ف، ولذلك عتربته املؤسسة ختريب يف البيئةا ، وقدزراعة يفسدها ويقلل من جودهتا ونشاطها
 .بشكل عام ، وكذلك تنمية البيئةإنتاجي مستوى ألرض ويرفعها إىل أعلىط انشيحمصول يف نفس املكان 

 
 االت َِفاقمن وجهة نظر مؤسسة  االقتصاديةأثر املنظومة الزراعية على التنمية الزراعية من الناحية  :رابع ا

 ،ستلزمات هلاتوفري املو  ،ختيار الطريقة اجليدة يف العملية الزراعيةان أحد املسؤولني يف املؤسسة أذكر يل 
على احلالة  إجيابًياوالوصول إىل املوزع النهائي للمستهلك، يضمن الربح اجليد ويؤثر  ،وتقليل التكاليف

، يف التنمية االقتصادية أيًضا إجيابًيا ان، وحماولة الوصول إىل أعلى إنتاج مع أعلى جودة يؤثر االقتصادية
له ، فكل ما خلقه هللا تللحيوانيكون  النبات من فائضكون للنبات، والملخلفات من احليوانت تفا

حتياجات املالية، الكفاية األشخاص من ا  يفالتنمية الزراعية تساعد أن  أحد أفراد املؤسسةقد ذكر و  ،منفعة
وغري وبناء املساجد واألضحية أتدية فرائض اإلسالم كفريضة احلج  يفاألفراد كثري من وكذلك تساعد  

يف نفس املكان يوفر  أنواع النبااتت الزراعيةاخللط بني أن  يف املؤسسة نيأحد املسؤولأخرب و  ذلك،
                                                

 .191سورة آل عمران، اآلية: القرآن الكرمي،  304
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وعند خسارة أحد احملاصيل ينجح نوع آخر من احملاصيل اآلخرى، ألن  ،احتياجات السوق يف كل وقت
 .ايكون مستمرً  أيًضاوالدخل  يومًيااحملصول يكون 

ملنظومة الزراعية البشرية، ابه يف العملية الزراعية، إلنسان بهللا ا لَ الدور الذي وكي من هنا ميكن أن نسمي 
تنتعش  مثوهي ترتكز يف اإلدارة اجليدة للعملية الزراعية، والتنظيم اجليد الذي يؤثر على التنمية الزراعية، ومن 

 دقو  ،(10) الشكل البياين رقم:  :يفوهذا يتضح عود ابلنفع على الفرد واجملتمع، اليت ست االقتصاديةاحلالة 
تتلخص يف حماولة التنمية الزراعية من خالل اإلدارة والتنظيم اجليد، وحماولة  بدا للباحث أن سياسة املؤسسة
، ومن خالل هذه التنمية مستوى إنتاجيوكذلك الوصول إىل أعلى  ،الوقوف على متطلبات السوق

ومساعدة الفقراء، وغري ذلك من وزايدة اإلنتاج وزايدة دخل الفرد،  ،تستطيع املؤسسة توسعة الرقعة الزراعية
 .االقتصاديةالتنمية الزراعية من الناحية على اإلجيابية املرتتبة  اآلاثر

 

 
 حتقيق التنمية الزراعية س ب ل   :10 البياين رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 

 رعاية النبات  1

 اختيار النظام املناسب  2

 اإلدارة اجليدة  3

 التنمية الزراعية  4

 مجع احملصول  5

 املنتج الزراعي   6

 توزيع املنتج يف األسواق املناسبة  7
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 عام يف حتقيق التنمية بشكل االت َِفاقالثالث: خربات مؤسسة املطلب 
 التنمية بشكل عام حتقيق يف االت َِفاقمؤسسة الوسائل اليت تسخدمها : أوال  

نتفاع بكليهما يف تقوية اجلانب اإلمياين التقوم املؤسسة على تقوية العقيدة وكذلك تقوية البدن، وا .1
اجلانب مع إدماج اجلانب التعليمي األكادميي والزراعة يف املؤسسة جانب من التعليم فال بد من  ،والنفسي
 يف نفس الوقت. قادر على الزراعةلكي يتخرج طالب علمي  ،الزراعي

تقوم املؤسسة بعمل برامج تعاونية بينها وبني املزارعني غري القادرين على التكاليف الزراعية، وذلك  .2
توزيعها إبقراض املزارعني بعض األموال، مث أتخذ منهم املنتجات الزراعية مقابل القرض، وتتصرف يف 

 بيعها.و 
يف تلقي عليهم حماضرات سبوعية، لأتقوم املؤسسة بني احلني واآلخر جبمع املزارعني يف اجتماعات  .3

جتذب املزارعني إىل  لكي ؛الدييناجلانب قتصادي املايل و البني اجلانب ا دمج هذاو التوعية الدينية، 
 املؤسسة.

 ولكن حبماسة وبطريقة تلقائية. ،حتاول املؤسسة أبساليب خمتلفة أن حتفز املزارعني على العمل .4
الطالب الذين يدرسون يف املؤسسة لديهم خلفية زراعية، وتقوم املؤسسة بعمل برامج تدريبية حلث  .5

 ربطها ابلزراعة.ل أن تالطالب على الزراعة، ولديها كتب دينية حتاو 
لرعاية  ، وجلان أخرىؤثر يف زايدة اإلنتاجتقوم املؤسسة بعمل جلان خاصة لرعاية اجلانب البيئي الذي ي .6

 قتصادي الذي يؤثر يف زايدة الدخل.الاجلانب ا
املواد  ستخدامتقوم املؤسسة بعمل دورات تدريبية لتوعية املزارعني يف كيفية حتسني حالة الرتبة، وذلك اب .7

ناسة ، ولتدريبهم على كيفية التجارة والبيع يف األوقات املواحليوانت العضوية الطبيعية من خملفات الطيور
 استغالل املساحات الفارغة من الرقعة الزراعية.كذلك و 

يف  خصوًصاتقوم املؤسسة على تنشيط العمل اجلماعي بني كثري من األطراف املعنية ابلزراعة، و  .8
، من أجل استرياد التكنولوجيا احلديثة إىل املؤسسة، وكل هذا يساعد يف واملؤسسات اجلامعات واحلكومات

 على املعلومات املتحصل عليها من الزراعيني السابقني فقط.التنمية، وال نعتمد 
لة املساس بكل يتضح لنا من خالل ما سبق فيما يتعلق بسياسة املؤسسة يف حماولة التنظيم اجليد، وحماو  

اإلميانية والنفسية  :حماولة التنمية أبنواعها املختلفةالب، و الناس العاديني وكذلك الط مبا فيهماجملتمع  طوائف
، فأما ابلنسبة لتنمية اجلانب اإلمياين فتحاول املؤسسة إعطاء حماضرات التوعية الدينية االقتصاديةوالبيئية و 

قول ى ما ميلك، وقد لفت نظري ا يف عملة وحمافظا على البيئة وعلجادً ا مزارعني، حىت خترج مزارعا أمينً لل
عني حىت ينبت يف أقواهلم وأفعاهلم قبل أن يزرعوا نزرع اإلميان يف قلوب املزار  »: أحد املسؤولني يف املؤسسة

 .«يف الرتبةالبذور 
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خ يف قلوب املزارعني الرضا التام عن الربح وما قدره وأما ابلنسبة للجانب النفسي فاملؤسسة حتاول أن ترس
اك سياسة جلانب البيئي فهنالستمرار يف العمل، وأما اجتهاد والشكر والصرب عند اخلسارة، واالواجلد واهللا، 

خاصة للتوعية البيئية، وذلك بعدم ترك بقعة بدون زراعة، وقد تعجبت عندما وجدهتم مل يرتكوا مساحة إال 
قتصادي فإهنم الأواين الفخار يف ذلك، وأما اجلانب ا ستخداموزرعوها، حىت أهنم زرعوا أسطح منازهلم اب

ها:               نمية واليت أوضحومن هنا يتضح لنا مصادر حتقيق الت ،ىل آخرإيتوسعون من حني 
 .(11الشكل البياين رقم: )
 

 
 مصادر املعرفة الزراعية: 11 البياين رقم الشكل

 
 

وسائل حتقيق 
 التنمية 

 بشكل عام

 خربات السابقني

 التجربة العملية 

 التكنولوجيا احلديثة

 املختربات املعملية

 الدراسات النظرية

 الوعظ واالرشاد 
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 فيما يتعلق ابلتنمية بشكل عام االت َِفاقاإلجنازات اليت حققتها مؤسسة : اثني ا
على تكرمي من رؤساء  أيًضايف إندونيسيا، وحتصل  ت املؤسسة على هدية أفضل مؤسسةلقد حصل .1

مرت مربع عند  600 :ن، ولقد توسعت املؤسسة يف املساحة الزراعية منإندونيسيا منذ نشأهتا وحىت اآل
متلكها املؤسسة   هذه املساحةمرت مربع، و  160,000 :وهو ما يعادل ،هكتار 16 :وحىت أكثر من ،النشأة

 ، واآلن تنتج ابألطنان.اتتج من اخلضروات ابلكيلو جرامكاملة، وقد كانت املؤسسة تن
 يف كثري من املؤسسات األخرى يف إندونيسيا. قتدى بهكمثال يُ   االت َِّفاقت مؤسسة ذَ لقد اختِّ  .2
 ستهالكية الكبرية يف إندونيسيا.الختيار املفضل لكثري من األسواق االاملؤسسة أصبحت ا .3
 بعض التقنيات احلديثة. أدخلتملستخدمة يف الزراعة، و لقد قامت املؤسسة بتحديث بعض اآلالت ا .4
إجنازات ال مثيل هلا يف إندونيسا، ومن أهم اإلجنازات احلصول على  حققت ملؤسسةيتضح لنا أن ا هنا من

أعلى مستوى يف اجلودة واإلنتاجية يف إندونيسيا، وقد حصلت على وسام من رئيس الدولة يف كل 
 إال وطرقته من أجل اإلجناز والوصول إىل هذا املستوى، وهكذا ال بد ابابً  العصور، ألن املؤسسة ما تركت

 أعلى مستوى. كل مكان، وذلك مبحاولة الوصول إىلأن يكون شأن اجملتمع يف  
 

 يف حتقيق التنمية بشكل عام االت َِفاقاملعوقات اليت تواجهها مؤسسة : اثلث ا
مع من جمتمع عادي إىل جمتمع زراعي ينتج ويعمل من لقد واجهت املؤسسة مشكلة يف تغيري تفكري اجملت .1

 .واجملتمع أجل خدمة نفسه
 اإلدارية من النواحي التسويقية وغري ذلك يف السابق. لشؤونيما يتعلق ابمشكلة فاملؤسسة لقد واجهت  .2
خالل موسم اجلفاف، وكذلك  خصوًصامشاكل كثرية عند سوء األحوال اجلوية و  املؤسسة لقد واجهت .3

تواجه املؤسسة مشكلة  أحيانً سم الفيضانت، وهناك بعض احلشرات اليت تفسد املزروعات، و خالل مو 
 الطلب. عنوذلك عند زايدة العرض من املنتجات  ،خنفاض األسعارا

 ؛قلة املساحات املتوفرة للزراعةتواجه املؤسسة صعوابت يف احلصول على أراض صاحلة للزراعة، بسبب  .4
 سلًباوهذا يؤثر  ،األراضي الزراعية إىل أنشطة غري الزراعة بعض والُ وي رين قد حَ كثري من املستثم  هناك ألن

 على اإلنتاج الزراعي.
 أيًضالقد واجهت املؤسسة مشكلة يف عدم أمانة بعض اجلهات املتخصصة يف التسويق، وتعرضت  .5

 كاحلواد  والسرقات وغري ذلك.  :لكثري من اخلسائر املادية
ذا الصدد أن مشكلة الدراسة لدى الباحث هو توضيح املفهوم احلقيقي للزراعة يف ه لفت نظر الباحثقد 

الكرمي، قد أوصلها  القرآنيسريا من مفهوم الزراعة يف  شيًئاقد طبقت  االت َِّفاقومنظومتها، ومبا أن مؤسسة 
 ؟فإىل أين تصل من النجاح ،إىل كل هذه النجاحات، فكيف لو توصلت املؤسسة إىل املفهوم الكامل

وأكرب مشكلة واجهتها املؤسسة هو فهم الناس للزراعة ومنظومتها، وهذا ما يدور حوله هذا البحث، وأما 
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 التحكم فيهاابلنسبة لألحوال اجلوية فهذا إثبات على أن األحوال اجلوية مسألة عامة ال يستطيع اإلنسان 
 عندوذلك أمامها،  اإلرادة البشريةف حىت ولو أتت ابألثر السليب، ألن اإلرادة الرابنية تريد أن تثبت ضع

طريق الذي يريده قلب املوازين الزراعية، ويف حتريك العملية الزراعية من الطريق الذي يريده اإلنسان إىل ال
تتحسن الظروف بعد  وبعد انتهائهختبار، اعلى العملية الزراعية، فرمبا يكون  هناك ضررولو كان ،  الرمحن

الكرمي من شأهنا  القرآنتعاليم يف  --هللا فقد أعطى ا يعلم جنود ربك إال هو، ختبار، ومالنتهاء مدة اا
عد كثري من الناس عن هذه أن تقضي على املعوقات الزراعية بكل أشكاهلا، ومن العواقب السيئة هنا بُ 

 الكرمي القرآنالتعاليم، وذلك ابلغش واخلداع، ولذلك فإن حل كل هذه املشكالت وغريها قد وجد يف 
 هذه الدراسة، واليت تسعى إىل الوصول ألعلى درجات التنمية بكل أنواعها. كما هتدف

 
 لتحقيقها يف املستقبل االت َِفاقمؤسسة أنواع التنمية اليت تسعى : رابع ا

األصناف جملتمع، وزايدة الرقعة التسويقية و تسعى املؤسسة لعمل نظام أفضل يسمح بتوفري احتياجات ا .1
 لك تسعى املؤسسة لزايدة الرقعة الزراعية.اليت تنتجها، وكذ

بدينها،  أي: غنية ابملزروعات، ورب غفور، وذلك بتمسكها طيبة هتا بلدةتريد املؤسسة أن تكون بلد .2
مبا تستخدم خملفاهتا كمواد عضوية للتسميد، وتسعى املؤسسة لزايدة احليوانت يف داخل املشروع لكي 

 .الذايت االكتفاءحيقق 
أن تكثر من استخدم التكنولوجيا الزراعية اليت تزيد من احملصول، وحتاول احلصول على  تريد املؤسسة .3

الياابن وكثري من الدول املتقدمة  دولة ذلك ابلتعاون مع مراكز البحو  الزراعية، وتتخذ املؤسسة يف ذلك
 لزايدة التنمية بشكل عام. ،تستند إليه مثاًل  زراعًيا

سني األوضاع اليت هي عليها، على الرغم من تفوقها يف عديد من تحليتضح لنا أن املؤسسة تسعى 
زايدة احملصول،  لتنمية اإلميانية، واباالقتصاديةالتنمية حتقيق الذايت  الكتفاءاجملاالت، فاملؤسسة تستطيع اب

قت املواد العضوية حتسني حالة البيئة بشكل كامل، وابلتكنولوجيا املقننة رفع اإلنتاجية يف و  ستخدامابو 
قصري، ألن التكنولوجيا توفر الوقت واجملهود، ومبشاركة مجيع األطراف تستطيع أن حتصل على مزيد من 

 وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل. ،املعلومات اليت حتقق التنمية اليت توصلها إىل الرقي والتقدم
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 الخامتة
 وتوصياهتا نتائج الدراسة ل علىشتموت
 

 النظرية وامليدانية لدراسةانتائج : أوال  
ا إىل يوصلنالكرمي  القرآنوأثرمها على التنمية يف  ،مفهوم الزراعة واملنظومة الزراعية، وأمهيتهماإن دراسة  

 :بعض النتائج اليت من أمهها
 النظرية اليت توصل إليها الباحث ما يلي:الدراسة من نتائج  -

 يقتصر على الدراسات املعملية، وأن هلما أصل يف الزراعة ومنظومتها مل موضوع أثبتت الدراسة أني  .1
 الكرمي، حيث أظهر هللا تفاصيلهما يف بعض املواضع وأخفاها يف أخرى؛ الثبات عظمته. القرآن

ية املتعلقة ابلزراعة ومنظومتها اشتملت على صور متعددة ذات مغزى القرآناآلايت  أثبتت الدراسة أني  .2
 :البشرية بعض املفاهيم والتعاليم الرابنية، فجاءت صور ضرب األمثلة أن يُعلم به --معني أراد هللا 

للتعريف  :للحث على ما هو ممدوح من العمل والبعد عما هو مذموم، وقد جاءت صور اإلعجاز العلمي
للتعريف ابلتعاليم الرابنية الكفيلة إبصالح الفرد  :قدرته، وقد جاءت صور األوامر والنواهيو  --ابخلالق 

 تمع.واجمل
أثبتت الدراسة أني الزراعة هي شراين حياة اإلنسان واحليوان والكائنات األخرى، فهي ليست متوقفة  .3

الزينة اجلمالية واملكتسبات أغراض تلزمات املعيشية و سعلى سد احتياجات اجملتمع من الغذاء والصحة وامل
 شكل عام.االقتصادية فحسب، ولكنها ذات أمهية كبرية من الناحية اإلميانية ب

أكدت الدراسة أني احلياة البشرية يف أي مكان تبدأ من حياة األرض وتوفر املاء، مث النبات والزرع،  .4
ولكي حييا النبات والزرع ال بد من أرض حية، وأنه إذا ماتت األرض ومل يتوفر املاء مات النبات والزرع، 

 وكذلك ماتت األحياء.
كالرايح   :الكرمي، هلا عناصر رئيسية القرآنة متكاملة األركان يف أثبتت الدراسة أني هناك منظومة زراعي .5

كاإلنسان واحليوان والكائنات احلية   :ال تتم الزراعة إال بوجودها، وعناصر فرعيةو  ،والسحاب واملاء واألرض
ض، وال وأن هذه العناصر مكملة لبعضها البع ،ك يف بعض جوانب العملية الزراعيةواليت تشار  ،األخرى

 وكذلك ال ميكن ألي عنصر أن حيل حمل آخر. ن االستغناء عن إحدها،ميك
، مث ة، فأكثرها أمهية الرايح والسحابتوصلت الدراسة إىل أني عناصر املنظومة الزراعية تتفاوت يف األمهي .6

 ية.القرآنملا جاءت به اآلايت  وفًقااملاء واألرض والكائنات احلية واإلنسان، وهذا الرتتيب 
حث من خالل الدراسة أني الرايح هلا الدور األكرب يف املنظومة الزراعية، واألكثر فعالية يف تبني للبا .7

 فيها، ألن دوره متوقف على رعاية النبات الذي يستفيد منه.دورًا العملية الزراعية، واإلنسان هو األقل 
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سقيا النبات والزرع رغم أظهرت الدراسة أنيه من مظاهر اإلعجاز العلمي يف استخدام املاء الواحد يف  .8
، ويزيدن إميان به ويقينا بكل ما اختالف طعم مثاره ولونه، وأن هذا من اإلعجاز الذي يثبت عظمة هللا 

 الكرمي. القرآنجاء به يف 
استخدم املنظومة الزراعية يف التأثري على اجلانب اإلمياين  --تبني للباحث من خالل الدراسة أن هللا  .9

تأثري املنظومة الزراعية على اجلانب ل ابلنسبة نب الزراعي بشقيه البيئي واالقتصادي. فأماوالنفسي، واجلا
نان عند التأثر اإلجيايب بقوة ئجلوارح يف التطبيق والعمل واالطمهو أتثري معنوي ترتمجه افاإلمياين والنفسي 

تأثري املنظومة الزراعية على بة لأما ابلنساإلميان. ويف الكفر واجلحود عند التأثر السليب بعدم اإلميان. و 
هو أتثري حسي، وذلك عند زايدة اإلنتاج من التحسن يف التنمية البيئية، وزايدة فاجلانب البيئي واالقتصادي 

 الدخل القومي من التحسن يف التنمية االقتصاديه.
، وبدون أحيانً  كون ابختيار اإلنسانتأظهرت الدراسة أن اآلاثر اإلجيابية والسلبية على التنمية قد  .10

 أخرى. أحيانً اختياره 
 

 من نتائج الدراسة امليدانية اليت توصل إليها الباحث ما يلي: -
فيما يتعلق ابملفهوم العام للزراعة  االت َِّفاقأظهرت الدراسة امليدانية الضعف املعريف لدى أفراد مؤسسة  .1

على رغبة أفراد  بناًءاذه الدراسة، الكرمي، وأكدت أن اجملتمع حباجة إىل مثل ه القرآنومنظومتها يف 
 املؤسسة.

 .بينت الدراسة أنه كلما تعمقنا يف الزراعة من الناحية العملية كلما زاد يقيننا ابهلل  .2
أثبتت الدراسة امليدانية أن الزراعة ليست جمرد رعاية النبات ومجع احملصول، ولكنها حتتاج إىل الدراية  .3

 بعد اإلنتاج واإلدارة اجليدة.الكاملة اليت تضمن توزيع احملصول 
الدراسة امليدانية أنه ال ميكن بشكل من األشكال أن يكون هناك نظام موحد للزراعة يف كل  وضحتأ .4

 مكان، فلكل منطقة نظامها اخلاص الذي يتناسب معها.
أكدت الدراسة امليدانية أنه ابلتجربة العملية ميكننا اكتشاف اجلديد، أكثر مما ميكننا اكتشافه  .5

 ابلدراسات النظرية.
وكذلك التكنولوجيا يف  ،تبني للباحث من خالل الدراسة أنه ال ميكن االستغناء عن خربات السابقني .6

 فهم الزراعة ومنظومتها.
أكدت الدراسة امليدانية أن مجيع املخلوقات حباجة إىل بعضهم البعض، فقد رزق هللا اإلنسان قوة عقلية  .7

تكفيه ليدير وحيرك بعض جمرايت العملية الزراعية، ورزق احليوان قوة بدنية مع  مع قليل من القوة البدنية اليت
قليل من القوة العقلية اليت تكفيه ليساعد اإلنسان يف بعض جمرايت العملية الزراعية، وجعل سره يف 
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يف  الكائنات احلية األخرى اليت حترك العملية الزراعية من بدايتها حىت هنايتها، وهو سبحان املتحكم
 .اجلميع

الدراسة امليدانية أن كل كائن يف املنظومة الزراعية له فائدة، فرمبا يكون هناك كائن له فائدة لكائن  بـَيينت .8
آخر غري اإلنسان، فعندما يقضي اإلنسان على هذا الكائن يسبب الضرر هلذا الكائن اآلخر الذي له 

 فائدة ومنفعة لإلنسان.
، وذلك عندما ى زايدة احملصول بطريق غري مباشرعل إجيابًياميان ابهلل يؤثر أثبتت الدراسة امليدانية أن اإل .9

 وقلة احملصول عند عدم االلتزام ابلصالة يف أوقاهتا. ،التزم بعض املزارعني ابلصالة يف أوقاهتا
أظهرت الدراسة أن كل جمتمع أيخذ قسطه من الراحة النفسية من املنظومة الزراعية مبا يناسب جمتمعه،  .10
ا بنبااتت الزينة والزهور والروائح الطيبة ومناظر النبات اجلميلة وغري مجتمعات غري الزراعيني يتأثرون نفسيً ف

 ذلك، فكٌل يتأثر حبسب احتياجاته ومبا يناسبه.
تبني من خالل الدراسة أن االنتعاش االقتصادي حيتاج إىل إحاطة ومعرفة بكل جوانب اإلدارة اجليدة،  .11

 ابلشؤون الزراعية فقط. وليس جمرد املعرفة
أظهرت الدراسة امليدانية أن حتقيق التنمية ال يتوقف على الزراعيني فحسب، بل حيتاج إىل مشاركة من  .12

 مجيع أطياف اجملتمع .
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 واملقرتحات : التوصياتاثني ا
  ائج الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:على نت بناء ا

ولتكن نظرتنا للزراعة نظرة شاملة؛  ،حمط أنظار الزراعني وغريهمن تكون الزراعة أب يوصي الباحث .1
االهتمام لذلك فو ، متداخلة يف كل شؤون احلياةألهنا مبجاالهتا املتعددة و  لكوهنا قضية جمتمع وهتم اجلميع؛
أن يف إنبات الزرع، و  --رة هللا على املزارع وغريه أن يتأملوا قد وينبغي هبا سيعود ابلنفع على اجلميع.

 .ابلزراعة بوجه خاص مبا يتعلقالكرمي بوجه عام و  القرآنابلتعاليم الرابنية يف  يلتزمواو  يف الزراعةجيتهدوا 
لحد من استخدام املواد الكيماوية املضرة ضع قوانني لبوالرمسية و  اجلهات احلكومية يوصي الباحث .2

إعادة  دائًما ويفضل بيعية املفيدة للصحة.واالقتصار على استخدام البدائل الط، العملية الزراعيةيف ابلصحة 
 .عند سوء استخدامها تجنب األضرار اليت قد تسببهاتخدام التكنولوجيا احلديثة، وذلك ليف اس النظر

لقوانني الرابنية ن خاضعة لوتكو  ،يقرتح الباحث أن يتم إنشاء مراكز متخصصة يف الدراسات الزراعية .3
من الدراسات املتعلقة ابلزراعة ومنظومتها ابإلكثار  وصييكما  الكرمي. رآنالقاملتعلقة ابملنظومة الزراعية يف 

لكي يتم  ؛الكرمي القرآنمنظومتها يف  خصوًصاملعرفة األهداف الرئيسية للزراعة و وذلك  الكرمي؛ القرآنيف 
لقة وينبغي عمل دراسات علميه للكشف عن اآلاثر السلبية املتع ستفادة منها يف األحبا  العملية،الا

وضع رؤية مستقبلية من أجل  ، وذلكلها إىل آاثر إجيابيةتحويلأو  ،للتخلص منهاابلتنمية، وحبث الُسبل 
 .واجملتمعتعود ابلنفع والفائدة على الفرد أفضل للزراعة 

دراسة املوضوعات املتعلقة ابلزراعة متخصصة يف راعية ز يقرتح الباحث أن يتم إنشاء مدارس تعليمية  .4
ملا جاء به  وفًقاة على أرض الواقع، حبيث يُدريس فيها الزراع عملًياالكرمي، وتطبيقها  القرآن ومنظومتها يف

  .يف املدارس العاديةكما  إضافة إىل دراسة الدراسات التقليدية الكرمي، القرآن
 يف الكرمي القرآننظومة الزراعية يف أن يضاف هذا املوضوع كمادة دراسية تتعلق ابمليقرتح الباحث  .5

، ويضاف واحلديث الكرمي القرآنيف أقسام  كليات الدراسات اإلسالمية، وحتديدا  خصوًصاو  ،اجلامعات
وكليات  القرآناملدارس الدينية، ويفضل أن يكون هناك تعاون مشرتك بني أقسام كليات الزراعة و   أيضا إىل

 الزراعة يف هذا اجملال، ليكمل بعضها البعض حبسب احلاجة.
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 واملراجعاملصادر 
  الكرمي القرآن .1

 آايت القرآن الكرمي املتعلقة ابلزراعة ومنظومتها.
 
 كتب التفسري .2

، 1، تونس، الدار التونسية للنشر، طالتحرير والتنويربن عاشور، ابن عاشور، الشيخ حممد الطاهر 
 م.1984ه/1404

، حتقيق: سري القرآن العظيمتفحلافظ أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، اابن كثري، 
 م.1998ه/1419، 2، طالكتب العلمية، دار بريوت حممد حسني مشس الدين،

، القرآنمعامل التنزيل يف تفسري البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، 
 م.1999ه/1420، 1حتقيق: عبدالرازق املهدي، بريوت، دار إحياء الرتا ، ط

أنوار التنزيل وأسرار ، نصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي، لبيضاويا
ه/ 1418، 1، دار إحياء الرتا  العريب، بريوت، طحممد عبد الرمحن املرعشلي ، حتقيق:التأويل
 م.1997

مصطفى البايب احلليب  ، القاهرة، مطبعةالكرمي القرآناجلواهر يف تفسري اجلوهري، الطنطاوي جوهري، 
 م.1931ه/1350، 2وأوالده مبصر، ط

، حتقيق: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا السعدي، 
 م.2000هـ/1420، 1عبد الرمحن بن معال اللوحيق، دمشق، مؤسسة الرسالة، ط

بن أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث بد اجلبار (، منصور بن حممد بن عالسمعاين )أبو املظفر
، حتقيق: ايسر إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، السعودية، دار الوطن، للسمعاين القرآنتفسري الشافعي، 

 م.1997ه، 1418، 1ط
ن الرتكي، حتقيق: عبدهللا بن عبداحملسالدر املنثور يف التفسري ابملأثور، السيوطي، جالل الدين السيوطي، 

 م.2003ه/1424، 1القاهرة، مركز هجر للبحو  والدراسات العربية واإلسالمية، ط
، وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  جالل الدين حممد بن أمحد احمللي السيوطي،

 م.2001ه/ 1422، 3، القاهرة، دار احلديث، طاجلاللني
، 1القاهرة، مطابع أخبار اليوم، ط راوي )الخواطر(،تفسري الشعالشعراوي، حممد متويل الشعراوي، 

 م.1997ه/1418
ح يضا إأضواء البيان يف األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي،  الشنقيطي، حممد

 م.1995ه/1/1416، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طلقرآناب القرآن
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، 1، القاهرة، دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع، طفوة التفاسريصالصابوين، حممد علي الصابوين، 
 م.1997ه/1418

، حتقيق: نور الدين القرآنفتح الرمحن يف تفسري العليمي، جمري الدين بن حممد العليمي املقدسي احلنبلي، 
 .م2009ه/1430، 1ون اإلسالمية، طؤ طالب، دمشق، دار النوادر إصدارات وزارة األوقاف والش

، القاهرة، املطبعة التفسري الكبريالفخر الرازي، حممد بن عمر بن احلسني بن علي القرشي التيمي البكري، 
 .1938ه/1357، 1البهية املصرية، ط

اجلامع القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، 
، 2لربدوين وإبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب املصرية، ط، حتقيق: أمحد االقرآنألحكام 
 م.1964ه/1384

بن أيب طالب مَح وش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين مث األندلسي القرطيب  القرطيب، أبو حممد مكي
قة: ، حتقيق: الشاهد البوشيخي، الشار وتفسريه القرآناهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين املالكي، 

، 1جامعة الشارقة، ط -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية   -جمموعة حبو  الكتاب والسنة 
 .2008ه/1429

تفسري حدائق الروح ، حممد أمني بن عبد هللا بن يوسف بن حسن أبو ايسني األرمي اهلرري، حممد األمني
 .م 2001 ه/1421، 1بريوت، دار طوق النجاة، ط -، لبنانوالرحيان يف روايب علوم القرآن

حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة  ،رشيد رضا
، 1، طاهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، )املنار( تفسري القرآن احلكيم ،القلموين احلسيين

 م.1990ه/1410
، 2لك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط، السعودية، جممع املالتفسري امليسر خنبة من العلماء،

 م.1999ه/1420
 
 كتب احلديث النبوي الشريف .3

فتح الباري بشرح بن حجر العسقالين، د بن علي ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد بن حمم
 .م2000ه/1421، 1ألفكار الدولية، ط، عمان، بيت اصحيح البخاري

 
 علمية والزراعيةالكتب ال .4

 ، د.ت.1ط د.م، د.د.، املقدمة: دالرمحن بن حممد، عبابن خلدون
، ترجم الكتاب للعربية: جورج اسطفان وعبدالرشيد، حتليل الرتبة والنبات )حتليل خمتربي(جون راين، 

 م.2003ه/1424، 1،ط(ICARDA)حلب سورية، املركز الدويل للبحو  الزراعية يف املناطق اجلافة 
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، الكويت، اجمللس الوطين احلديثة والتنمية الزراعية يف الوطن العريبالتكنولوجيا  حممد السيد عبدالسالم،
 م.1982ه/1402، 1للثقافة والفنون واألدب، ط

 ، اجمللس الوطين للثقافة والفنون، الكويتمشكلة إنتاج الغذاء يف الوطن العريبحممد على الفراء، 
 م.1979ه/1399، 1األدب، طو 
 
 معاجم اللغة العربية .5

، حتقيق األساتذة: عبدهللا علي الكبري، وحممد لسان العرب معجمدهللا حممد بن املكرم، ابن منظور، عب
 م.1980ه/1400، 1أمحد حسب هللا، وهاشم أمحد الشاذيل، مصر، دار املعارف، ط

 م.2008ه/1429، 1، القاهرة، دار عامل الكتب، طمعجم اللغة العربية املعاصرة
  قع على اإلنرتنت ابلرابط:، عريب عريب، مو معجم املعاين اجلامع

.(http://www.almaany.com/ar/dict/ar).    
 
 املوسوعات العلمية .6

 م.1999ه/1420، 2السعودية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، ط، املوسوعة العربية العاملية
                                              املوسوعة العربية، موقع على اإلنرتنت ابلرابط:

 ./http://www.arab-ency.com/ar)الزراعية-)البحو /املنظومات
، ضمن جمموعة موضوعات موسوعة الكائنات احلية يف الرتبة الزراعية، النابلسي، حممد راتب النابلسي

 .356م، املوضوع 1998ه/1419، 1النابلسي، ط
 
 كادمييةاألالدراسات  .7

 : رسائل الدكتوراة:أوال  
الكرمي والسنة النبوية  القرآنالنبات يف ضوء جواهر حممد سرور سعد ابسلوم، رسالة دكتوراه بعنوان: 

، 1كلية الشريعة والدراسات الشرعية قسم الدراسات الشرعية، ط  -، السعودية، جامعة أم القرىاملطهرة
 م.1987ه/1407

التنمية الزراعية يف ضوء الشريعة ضر النمري، رسالة دكتوراه بعنوان: خلف بن سليمان بن صاحل بن خ
، 1جامعة أم القرى، معهد البحو  العلمية وإحياء الرتا  اإلسالمي، ط، ، السعوديةاإلسالمية
 م.1995ه/1416
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 رسائل املاجستري اثني ا
وادي نعمان مبنطقة مكة : الزراعة حبوض شاهينة حممد عناية هللا البلوشي، رسالة ماجستري بعنوان

 م.2006ه/1427، 1قسم اجلغرافيا، ط -كلية العلوم االجتماعية  -السعودية، جامعة أم القرىاملكرمة، 
الكرمي: دراسة تطبيقية يف عهد  القرآنالزراعة يف عمر حممد األشرت نصر، رسالة ماجستري بعنوان: 

، 1جامعة مالاي، ط، اإلسالمية ، ماليزاي، أكادميية الدراساتالخليفة عمر بن عبد العزيز
 .2011ه/1432

فلسطني، جامعة  -نبلس ،مشكلة الغذاء وعالجهالينا زايد أمحد الدبك، رسالة ماجستري بعنوان: 
 م.2009ه/1430، 1قسم أصول الدين بكلية الدراسات العليا، ط -النجاح الوطنية

اجمللة  ، األردن،استنزافها دراسة شرعيةتلوث املياه و هايل عبداحلفيظ داوود، رسالة ماجستري بعنوان: 
 م.2011ه/1432 ،3األردنية يف الدراسات اإلسالمية، العدد: 

 

 : املقاالت العلميةاثلث ا
، إيران، الكرمي القرآنالزراعة يف محد هللا اسكندري، عبدالزهري جالل، مقال ابللغة اإلجنليزية بعنوان: 

 م.2013ه/1434جامعة طهران، 
، مصر، جملة مبيدات احلشرات وعالقتها بتلوث البيئة يف اليمند مظاله، مقال بعنوان: حيدرة على أمح

 م. 2002ه/1423، 23أسيوط للدراسات البيئية، العدد: 
، العلمية لهائغزى دالمالكرمي و  القرآناإلشارات الكونية يف  القرآنأسرار زغلول النجار، مقال بعنوان: 

 .م2002ه/1423، 126 مصر، جملة قضااي وآراء، العدد:
العلوم والتقنية، مدينة  ، السعودية، جملةاستمطار السحابإبراهيم العبد العايل، مقال بعنوان:  نعبد الرمح
 م.1990ه/1411، 12 :للعلوم والتقنية، العدد زعبد العزيامللك 

اعة جامعة مصر،كلية الزر  -، أسيوطعامل النبات -اإلعجاز العلمي قطب عامر فرغلي، سيد حممد زيدان،
 م.2006ه/1427، 4أسيوط، ط

، اجمللة األردنية يف الدراسات تلوث املياه واستنزافها دراسة شرعيةهايل عبداحلفيظ داوود، مقال بعنوان: 
 م. 2011ه/1432، 3 اإلسالمية. اجمللد السابع، العدد:

 
 مقاطع الفيديو .8

 (.https://www.youtube.com/watch?v=7kTCMxIODmE)زغلول النجار، مقطع فيديو على اإلنرتنت ابلرابط: 
     .(https://www.youtube.com/watch?v=MYiP-T5cwEQ) زغلول النجار، مقطع فيديو على اإلنرتنت ابلرابط:
 .(https://www.youtube.com/watch?v=labbaQAnS34)زغلول النجار، مقطع فيديو على اإلنرتنت ابلرابط: 
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 رسالة التماس من رائسة قسم القرآن واحلديث إىل مؤسسة االتفاق.امللحق األول: 
 رسالة إقرار من مؤسسة االتفاق إىل رائسة قسم القرآن واحلديث.امللحق الثاين: 

نص احلوار الذي دار بني الباحث واملعنيني من مؤسسة االتفاق مرتجم امللحق الثالث: 
 اللغة العربية. إىل
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