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ABSTRACT: 

The study addressed the prophetic speech's contained in the disparage of the agriculture 

machine, and what occurred between it and the speeches which desire in planting and planting of 

conflicts, and it formed the meaning of the speeches of the disparage, some claimed to hate 

agriculture because it is a cause of humiliation, As one of the contemporary writers claimed that 

incorrectness speech's' of Abi Omamah Elbahly in the disparage of the agriculture machine and 

Stabbed at Al-Bukhari's correct Book. The study aimed to remove the overlapping of speeches and 

push the conflict between their meanings in light of the approach of the modernists and their rules, 

and the study concluded that the conflict between the speeches and the desire is apparent. The 

study addressed the behavior of the modernists in pushing the conflict of agriculture talks by 

combining and reconciling them, and the established ones without collision, as the study 

emphasized the importance of agriculture and its bounty and the permanence of its rewards and all 

its religious and worldly benefits, and Focused its role in achieving food security and sustainable 

economic development. 

Keywords:  overlapping - Speeches - Disparage- Machine - Agriculture 

 : البحثملخص  
تـناوـلا اـلدارســــــــــــــة األاـادـيث النبوـية الواردو يف ذم اـلة الزراعـةا ومـا وغي بينهـا وب  أاـادـيث ال  ـي  يف الزر  
كيث  املع  املراد من أااديث ال م ا فزع  البع  كراهية الزراعة لكو ا   ملل ب ة  لل لةا   ــمل ُت ـــــــــ ــمل والغرس من تعارضا وغد اُســـــــــ

ــرين عـدم صــــــــــــــحـة اـدـي ث أ ِبي أُمـ امـ ة  الملبـ اهيليييفي يف ذم اـلة الزراعـة وهعن ـبه البكـاري وكـتاـبه وادعى أاـد الكـتاب املعـاصــــــــــــ
الصــــــــــــحيد ا وهدفا الدراســــــــــــة دف دزالة دضــــــــــــكاض األااديث ودفي التعارض ب  مدلو  ا يف  ــــــــــــو  منه  ا د   

ســة مســلد ا د   وغواعده ا وخلصــا الدراســة دف أ لت التعارض ب  أااديث ال م وال  ي  ياهري ا وأبرزت الدرا
ــة أ ية  ــتمام املراد منها بال تصــــــــــادم ا كما أكدت الدراســــــــ يف دفي تعارض أااديث الزراعة ابجلمي والتوفيق بينها فاســــــــ
ــلهــا ودنومــة  وايــا وعموم منــافعهــا الــدينيــة والــد يويــة ا وأبرزت دورهــا يف  ميق األمن الغــ ا ي والتنميــة   الزراعــة وفهــــــــــــ

 ا غتصادية املستدامة.  

 الزيفير اع ةي    -آلة  -ذ ميفي    -أ ا ادييثي   –اإلمليضملك اض  الكلمات املفتاحية:  

 املقدمة:
ل  ي   فيه   ت كمل ــمل ــر ا وجعله  ُمســـــــــ كتر  ما يف الكول للب ـــــــــ ــ  احلمد هلل جعث األرض ذ ُلو ًا وف جتر املا  ُعُيوًًن ا وســـــــــ

ُكُروا النـتع   وُخملليصـُوا العبادو للملُمنملعي  ر  ت   يف   -صـلى   عليه وسـل   –  ا والصـالو والسـالم على النا األكرم  ليـ عملُمُروا وي  ـمل
ر م  أهله ا وو ي أسس التنمية املستدامة فحث على دايا  املوات وداباة   احلرث والزر  فأعظ  أجرها وأ عملل ى غدره ا وأ كمل
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ــا   ــل  الصــــــــ ــة والعامة وعر  الســــــــ ــي   لينت ي يا اماصــــــــ للزراعة غدرهاا فا طلموا يف أرض   متلكهاا ودغطا  األمل ر  ــــــــ
 مستثمرين را ب  يف عمارو الد يا ومثوبة األخرو.

ويف عصرًن احلا ر ك ثـُر تمل التعدايت على األرض املزروعة فتناغصا رغعتها ا وعز  الكثري من أبنا  األمة عن 
ها وتب  فهــلها وضــرفها ودنومة  وايا دف  ممارســة الزراعة مل ــمتها وكل تها وغلة عوا دها ا  فجا ت الدراســة لتيكد أ يت

لة الزراعة وتوفق بينه وب  أااديث ال  ي  يف الزر  آيوم الميامة ا وترفي دضـــكاض احلديث الصـــحيد  ال يف ورد يف ذم 
 والغرس ليستمي  املدلوض وُتص حتُد الملُ ُهومي وتتغري وجهات النظر السلبية عن المطا  الزراعي.

 م مشكل احلديث، وقواعد احملدثني يف رفع اشكاالت االحاديث النبويةاملطلب األول: عل 

 .(1) ويسمى عند ا د  : عل  خمتل  احلديثا وعل  اختال  ومناغهة ا ااديث  :علم مشكل احلديث

ك اً    ويف اللغة: ب ُه  (2)أضـكث األمل مر واسـت ـكث: التبس وورد ع ل يملهي دضـمل ا أ يمل أ ضـمل ك ُث بيك    ا أ ضـمل ُث: الملميثملُث يـُم اُض: ه    كمل ا وال ـت
ُث فاللا أي: مثله يف اا ته  (3)به   تـ ل  (4)ا وفالل ضــــــكمل ك ث ع ل يت األ ُمر: ديذا اخمل كيثعا وأ ضــــــمل  ا وغييث  لأل مر امل ــــــت به: ُم ــــــمل
ا فيماض ملا  م  معناه  لتباسه بغريه واستتار املعاين املكتل ة  ا ل ظه ُم ملكيثع كما يماض ملا متا ث واختل  ودخث  (5)

    .(6)يف أضكاله ُم ملكيثع  

ِكُل احلَِديِث االــط:ح ا: ُر اُد مينملهُ  هو احل دييُث ال يي ُمشــْ
ب  ي    التـملب س  م عملن اُه فل  مل ي ظمله رمل امل ــ  ةي  بيسـ ــ  ُ موض  يفي ل  ملظيهي أ ومل ُمعار  ـ

يد  ك ي ة ا حي ا م ي  د لييث  آخ ر  صـــــــ  ا   ا أو ديمجمل ا و    أو ا دييث  رملعييتة ا و و ملوي ذ ليد  ث  أ ومل غ اعيد و  ضـــــــ  ا أ ومل أ صـــــــمل ا أ ومل ع مملث  أ ومل غيياس 
نـمله ا  جيوز رده اىت يســتيمن فســادها وتنظر ال ايه وتهــب  معا يها ا تملة ويبحث ع ني  ُراد  مي

ُ امل يتةي الّتيفي تـُب  يفي الم را يني ام اريجي
 .(8)ا فم كث احلديث: اديث ي كث معناها أو احلديث  يتعار ال ياهراً (7)

ا أو تعارض مي  هو ما تعارض ياهره مي المواعد فأوه  مع  ابهالً " ث احلديث: ــــــــــكي مُ وعرفه نور الدين عرت بقوله: 
 .(9)"  ص ضرعي آخر

 .(10) "  م كث احلديث هو أل يرد اديثالا يناغ  كث منهما اآلخر ياهراً " وعرفه الشيخ حممد أيب زهو:

 علم خمتلف احلديث لغة واالط:حا:
ُهـــــــــــاديفويـَُقاُل يف اللغة

ُ : امل الفاًا واميال  ا و غ دمل خ ال   ه خُم ال   ة وخي ًَا آخ ر  يـمل ن ي  ضـــــــــــ  لع ديذ ا ف ار غ ُه ع ل ى أ مر ف صـــــــــــ  ا  : خ ل   ُفال 
ال    األ مملرال   تـ ل  ا: ل مل وَت  تـ ل     واخمل ا فـ م دمل َت  ال    واخمل  .(11) يـ تت يماا وكثُّ م ال مل يـ ت س او 

احلــــــديــــــث   ا   معنــــــا :  االـــــــــــط:حــــــا  وخمتلف  ــ  نـ ُهمـــــ بـ يـمل فـ يـُو فيفيُق  اهيرًا  ــ  يـــــ الملم عمل    يفي  ادتالي  ُمت هـــــــــــــــــــــ  الي  ــ  دييثـــــ ــ  اـــــ َي ملِتي    أ لمل 
ُد أ ا د  ُ ا  .(12)  أ ومل يـُر جيفي
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ــافع : ي ال معاًا دِا املكتلي  ما ل  و يقول اْلمام الشـ "و  يـُنملســــ   احلديثال دف ا ختال ا ما كال وما وجهاً ا نهــــ 
 .(13)ى د  بسموط  ريها مثث أل يكول احلديثال يف ال ي  الواادا ه ا ُيُيلُُّه وه ا ُُي ريفيمه"  ُنمله  

ا أو  ا  " وقال احلافظ ابن حجر: ُي ب  مدلول يملهيما بغريي تعسُّ   ودل كا ا املعار ة مبثله؛ فال خ مللو: ديمتا أ لمل ُنملكين  اجل ممل
ُي فهو النتو ُ   .(14)"  املسمتى: خمت لي   احلديثفإيلمل أ مملك ن  اجل ممل

ُي ب    يف احلــــديث  املتمــــا ل   فجعـــل احلـــافظ ابن حجر خمتلف احلـــديـــث: التتعــــاُرُضا ايــــث ُنملكين  اجل ممل ويــــاهيُر ــــا 
ا وخال ه ال افعي.  مدلول يملهيما بغريي تعسُّ  

ث    ـــــــــــكي أل خمتل  احلديث يكول يف املتعارض من احلديث ومُ   :لهُ شـــــــــكِ والفرق بني مصـــــــــطلح  خمتلف احلديث ومُ 
ــه مي   احلديث ي ـــــــــــمث ما تعارض من احلديثا واحلديث ال ي أضـــــــــــكث معناه ملكال ته يف الظاهر للمرآل أو لتعار ـــــــــ

 .(15)احلما ق العلميةا فهو أع  

فهو يف الظاهر   -ال دذا ك  -و صــــــوع ال ــــــر  الصــــــحيحة   يعارض بعهــــــها بعهــــــا تعار ــــــا اميمياا فالتعارض بينها
 سو  فـ همل ي املتلمي.  -يف الغال    -ومن يه 

ح ا   بملني ُخز نمل ة  أ ه غاض:   لت     " مث امطي  البغدادي عن حُم ميفد بملن  ديســـــــمل لتى  ُ ع ل يملهي و ســـــــ  يفي صـــــــ     أ عملريُ  أ  تُه ُرويي  ع ني النتاي
نـ ُهم ا ُه فـ لملي أملتي بيهي ا ىتت أُؤ ليفي   بـ يـمل ي ُمت ه ادتالي , ف م نمل ك ال  عينملد  يح  مل ن اد يملني ص حي  .(16)" ا دييث الي ِبييسمل

يح الي صـــــ  " ويقول ابن القيم: حي ا     و أ متا ا دييث الي صـــــ  خ ريا فـ ه    ًكا ليمَل ســـــي ه ا ل يملس  أ ا ُد ُ ا ًن  الي مينمل ُكثيفي و جمل ريُي الي ُمتـ ن اغيهـــــ 
ي ضـــــــــ   تـ يمل  ُدو ي الت يي    خ ملرُُ  مينمل ب  مل ادي ي الملم صـــــــــمل مي الصـــــــــت اًلا و م ع اذ  ايتي أ لمل يُوج د  يفي ك ال  ف ُة مين   يُوج ُد أ صـــــــــمل هي دي ت احلمل قُّا و اآلمل

ر ا مــُ هــمل ي  ــ  فـ يفي  وري  ُمصــــــــــــــــُ ــمل ال ن   مــي أ ومل  هيا  ــي لــُولـــــ عــمل و مــ  هي  ــي يــحـــــ حــي صــــــــــــــــ  بــ  مل   يــزي  ــي ي مــمل ــتــت و ال وضي  مــُ ــمل نـ مــ  ــمل ال ةي  ــ  ريفـــــ عــمل مــ  يفي  ريي  مملصــــــــــــــــي ــت ــتـ   "ديهي ال
ُ ع ل يملهي و س لت   -  .(17)  -ص لتى ايت

 وما ظاِهُرُ  التَّعاُرُض من األحاديث على ِقْسَمنْيِ : 
ُد ُـ ا: أ لمل   يا   أ اـ  ُي ب  مل  احلـمل دييث  مل ين َـي     ُنملكين  اجلمل ممل ُ اي اا فـ يـ تـ ع  ت ه  يـ نمل يي تـ نـ افييـ ُهمـ  اُ  و جـمل ُث يييمـ ا    يـ تـ عـ  تر  ديبمـلد  ُ  الملع مـ  ُ و جيـ ي فـ يـ تـ ع  ت

ادتا   ــ  : أ لمل يـ ت هـــــــ ُ  الثتايني ــمل رُي ديف  ذ ليد  و الملم وملُض يييم ا م ًعاا والملميســـــــ ــي ي الملم صـــــــ رملب  مل ــ  نـ ُهم اا و ذ ليد  ع ل ى  ـــــــ ُي بـ يـمل اي يملُث    ُنملكيُن اجلمل ممل
و ُ  لنتاســــي ي و يُ مل ُو الملم نملســــُ وًخاا فـ يـُعملم ُث ابي خ ري م نملســــُ ًكا و اآلمل ــي ســ  ا ًن 

ل ةع  أ ا ُد ُ ا: أ لمل ي ظمله ر  ك وملُل أ ا دي ي : أ لمل    تـ ُموم  د    ا و الثتايني
ا ــت الــنـــــ أ لت  لــ ى  ا عــ  ــ  مـــــ هــُ نـــمل مــي دي  ألمل رملجــ  ابي ُث  ــ  مـــــ و يــُـعــمل ا  يــدي الــ تملجــي ديف   ــي    َـــــ يــنــ  اــي ز ُ   يـــُ ــمل فـــ  اا  ــ  مـــــ أ يـــُّهــُ و    ــُ نملســـــــــــــ و الــملمــ  ا  ــ  مـــــ أ يـــُّهــُ ــي     ســـــــــــــ
ثـ ر  واألكثر  باتً  يح اتي و أ كمل ًها مينمل ُوُجوهي ال تملجي ثـملر وي الرُّو اويا أ و  بيصي  ا يي مل يفي َخ ملسي   و جمل يدي بيك    .(18) ا ك ال تملجي

ُي ب  مدلويل احلديث   املتعار   بغري تعسُّ   دل   فدفي التعارض الظاهري ب  األااديث يمي على ه ا ال تي : اجل ممل
ا مث التوغ  عن العمث أب ا دي احلديث   والتعبري ابلتوغ  أوف   أمكنا وا  فاعتبار الناســ  واملنســو  ا فال جيد دلمل تـ ع  يف

 ا د   ومسالكه  يف دفي تعارض احلديث النبوي ورفي اضكا ته. ا وه ه هر  (19)من التعبري ابلتساغ  
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 :املطلب الثاين: مشكل احلديث النبوي بني سوء الفهم وكيد االعداء
من أه  أسـباب دعويف دضـكا ت األااديث النبوية: غصـور وسـو  فه  متعاهي النصـوعا وسـو  المل  ه  ع ن   و ر سـُوله  
يم ا ديل أ ـــي  ديل يملهي ســـو    وض و الملُ ُرو  و    ســـي ُصـــُ أصـــث كث بيدع ة و ـــاللة   ـــأت يفي الدينا بث ُهو  أصـــث كث خطأ يفي األمل

 .(20)الملم صملد وخبث الطوية  
هد بعهــه لب ع  فا ختال  واإلضــكاض وا ضــتباه ديِت ا ُهو  يفي  ا و ي ــمل ديفيُ  بعهــه بـ عملهــً مه صــلى   عليه وســل  ُيصــ  فك ال 

م   .(21)اإلفهام   فييم ا خر  من ب   ض   تـ يمله من الملك ال 

عاً ليبلو   تعاف ما يف الن وسا  ُ ُهومي وتباين املدارو من سنن   عز وجث يف خلمه ا وهو أمر ممصود ضر م  وت اوت المل 
 .(22)من اجلهاد يرفعه    به درجات   ونتحن ما يف الصدورا وييسر للعلما  أبواابً 

وعصــرًن احلا ــر أزمته ال كرا وآفته ســو  ال ه  عن   ورســوله ا وهابعه أغالم مســمومةا وكتاابت مغلوهة ا ومحالت  
عن جهث صــــريد   توف كربها دعاو ال كر والتنوير -مصــــادرها الصــــحيحة تســــتهد  الســــنة النبوية و -ضــــرســــة مســــعورو  

 وفه  غاصر وخربو حمدودو  بمواعد أهث احلديث ومناهجه  ا لغرض خبيث أو ل هرو زا  ة .
فســــــــو  ال ه  وفمد أهلية تطبيق المواعد املنهجية يف التعامث مي النصــــــــوع النبوية ييدي ايل التباس املراد منها ومن مث   

وجود اإلضـكا ت فيها ا وا ضـكاض احلميمي يف عدم المرا و الصـحيحة للنص النبوي يف  ـو  سـياغه ومالبسـاته  دعويف 
ر يف املت مة معه يف مو ـوعه ا أويف اجلمود والتمسـد ارفية النصـوع   ُخمل وأسـباب وروده ا أويف عدم مراعاو النصـوع األمل

مهية وا صــــــــــولية أو يف ســــــــــو  ال ه  والتطبيق لمواعد علوم احلديث  ا أو يف عدم الدراية بعلوم اللغة العربية والمواعد ال 
و ريها من العلوم الّت متثث روافد وأدوات تع  على ال ه  الصـــــــــــــحيد  للنص النبوي ا أويف تعاهي النصـــــــــــــوع النبوية  

عند التعارض  مبعزض عن مماصـدها الكلية وأهدافها العامة ا أو يف اجلهث الصـريد بمواعد اجلمي وال جيد ب  النصـوع 
 لرفي اضكا  ا ودفي تعار ها.  

ــو  اويث النصـــــوع  ــبابه اجلهث وردا و ال ه -وســـ ــنة النبوية عن منهجها  وببعد يا عن  -وعلى رأس أســـ ينحر  ابلســـ
أهدافها ومماصــدها ا وك  هعنا الســنة النبوية على يد أعدا ها يتبعه   ــعا  الدين وال ه  من األبنا  بدعويف وجود  

 األااديث النبوية واســـت ـــكاض املراد منها ومن مث دشرو ال ـــبهات اووا عن عمد وســـو   ية وخبث هويةا  التعارض ب 
 أو عن جهث وسو  فه  وفمدال أهلية ومنهجية.

وغد غي    عز وجث للسنة النبوية جهاب و عدوض أزالوا تعارض النصوع ورفعوا دضكا  ا وو عوا المواعد املنهجية  
 .وتطبيماً   واستنباهاً  ه  ليحسن تعاهي النص النبوي فمهاً الّت تهب  ال 

ويف عصـــــرًن احلا ـــــر  تا  النصـــــوع النبوية ملن يمريا للناس ليعملوا يا   ملن يثري ال ـــــبهات اووا  تا  من ي يعها  
وين ــــرها على مســــامي الب ــــرية لتســــعد يا يف الد يا واآلخرو   ملن يدعى تعار ــــها واســــت ــــكاض املراد منهاا  تا  من  
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ســـــالم من كبو ا  وتلحق برك  األم    ملن يعطلها ويســـــعى إلغصـــــا ها  يطبمها يف   ســـــه وبيته و تمعه لتنه  أمة اإل
 واسماهها لت مد األمة اجلا   احليوي العملي التطبيمي يف دينها.

 

 املطلب الثالث: أحاديث ذم الزَّرِْع وآلَِة الزراعة رواية ودراية 
 : أوال :حديث َأيب أَُماَمَة الَباِهِل ِ  مرفوعا  

الي    (25)  ا والطرباين(24)  والطحـاوي  ا(23)أخرجـه البكـاري    دت ـ نـ ا ع بـملُد ايتي بملُن ســـــــــــــــ  ا اـ  ــُ   من هريق ع بـملُد ايتي بملُن يُوســــــــــــ
  : ا غ اض  ُّا ع نمل أ ِبي أُم ام ة  الب اهيليييفي د  األ ومل ايني ا ا دت ـ ن ا حُم متُد بملُن زياي  : َس يعملُا  "احليمملصييُّ ا فـ م اض  ًَا مينمل آل ةي احل رملثي كتًة و ض يـمل و ر أ يف سي

ت  ُ ال ُّضت " ص لتى  ُ ع ل يملهي و س لت   يـ ُموُض: النتاي ا بـ يملا  غـ وملم  دي ت أ دملخ ل ُه ايت ُخُث ه     "   ي دمل

 واحلديث إبسناد البخاري: الحيح 

ا  نا ب مييتُة بمل وأخرجه الطرباين قال ا  نا أ ِبي يُّ ُن الملو لييديا ا دت  ِني ع بملُد  ي بملُن سـ الي   : ا دت ـ ن ا ديبمـلر اهييُ  بملُن حُم متدي بملني عيرمل   احلمليمملصـي
ا َس يع تـ ا أ اب  أُ  ُمـ  بـ ة  بملني ع بمـلد ا و امملر أ وع مينمل آضي أ ِبي أُمـ امـ ة  أ  ت دت ـ تملِني بينمـلاع ليُعتـمل ا اـ  ايييُّ لتى  ُ الملُواـ  ــ  ت صــــــــــــ مـ امـ ة ا يـ ُموُض: َس يعـملُا النتاي

ثي بـ يملا  يـ غملُدو ع ل يملهي مل ف دتالع دي ت ُذلُّوا"  ع ل يملهي و س لت  ا يـ ُموُض:  (26)"  م ا مينمل أ همل

ب ة  بملني ع بملد ا و امملر أ وع مينمل آضي أ ِبي أُم ام ة   هولتال   واحلديث إبسناد الطرباين: ُعتـمل    .(27)   عي  فيه بينملاع ي

 . الب اهيليييفي يف الصحيد فهو اسن لغريه   وللمنت ضاهد من اديث أ ِبي أُم ام ة  

  : حديث عبد هللا بن عمر مرفوعا  اثنيا  
ا ع نمل  (32)ا والبيهمي(31)وأبو  عي    ا(30)ا والطرباين   (29)ا والبزار  (28)أخرجه أبو داود    -1 ر يملد  يـملو ُو بملُن ضـــــــُ من هريق ا 

ُر ا ا أ لت ع ط اً  اممل يفي ايني ُر اسـ  ل يملم اُل: ع نمل أ ِبي ع بملدي الرتمحمل ني اممل ح ا   أ ِبي ع بملدي الرتمحمل نيا غ اض  سـُ فيًعا ا دت  ُها ع ني ديسـمل تا ا دت  ُه أ لت ًن  ايني سـ 
وض  ايتي  : َس يعملُا ر ســــــــُ ا غ اض  لت   يـ ُموُض: ابملني ُعم ر  لتى  ُ ع ل يملهي و ســــــــ  يُت مل " صــــــــ  ُُتمل أ ذملًن ب  الملبـ م ريا و ر  ــــــــي لملعيين ةيا و أ خ  مل ديذ ا تـ ب ايـ عملُت مل ابي

ُعوا ديف  ديينيُك مل  ُ ع ل يملُك مل ُذ ا    يـ نملزيُعُه ا ىتت تـ رملجي ُتُ  اجلمليه اد ا س لت   ايت ا و تـ ر كمل لزترمل ي  "ابي

يفي   هبذا اْلسناد:واحلديث   ُر اس ايني   عي ؛ فيه دسحا  بن أسيد أبو عبد الرمحن اممل

ا وغاض ابن اجر:  (34) ا وغاض ابن ابال: ك ال  خطئ (33)  : ضي  خراساين ليس ابمل هور و  ي تغث بهقال أبو حامت
 .(39)ا والسكاوي (38)ا وابن اجر(37)ا واملن ري (36)  و ع  احلديث به ابن المطال   ا(35)فيه  ع 

: َس يعملُا   (41)والبيهمي    (40)وأخرجه أمحد بن انبث    -2 ا ع ني ابملني ُعم ر  غ اض  ح  ا ع نمل ع ط ا ي بملني أ ِبي ر اب  من هريق األمل عملم شي
لت   يـ ُموُض: " ديذ ا  لتى  ُ ع ل يملهي و ســـــــ  وض   ي صـــــــ  لديفيين اري و الديفيرمله  ي   -ر ســـــــُ نت النتاُس ابي يا و اتـتبـ ُعوا أ ذملًن ب    -يـ عملِني  ـــــــ  لملع  مل تـ ب ايـ ُعوا ابي

عُ ا ً ا فـ ل  مل يـ رملفـ عملُه ع نـملُه مل ا ىتت يـُر اجي    وا ديينـ ُه مل"لملبـ م ريا و تـ ر ُكوا اجلمليه اد  يفي س بييثي  يا أ  مـلز ض   ُ ييي مل ب ال 
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ــاين؛ واحلديث هبذا االســـناد فـــعيف : فيه األعمش مدلسا ول ي كر َساعه من عطا ا وُيتمث أل يكول عطا  امراسـ
 .(42) لتسويةا ِبسماط ًنفي ب  عطا  وابن عمرفيكول فيه تدليس ا

ن اد":  وقال ابن القطان يد كث ريج اله  يم ات اإلمليســــمل حي   (45)ا واســــن  ابن المي   (44) ا وصــــححه ابن عبد اوادي(43)  صــــ 
 .(47) "ا وغاض ا لباين: صحيد مبجمو  هرغه(46) والسيوهي دسناده

حتح ُه ابملُن الملم طتالي م عملُلوضع ألي  تُه    يـ لملز ُم مينمل ك ومللي ريج اليهي  و عينملديي أ لت  ": غـُلملا: قال ابن حجر ن اد  احلمل دييثي الت يي صــــــــــــــ  دســــــــــــــمل
يًحا  .(48)  " يم ات  أ لمل ي ُكول  ص حي

ــة: حـديـث عبـد هللا بن عمر مرفوعـا   ــن لغريه مبجمو  هرغـها ايـث وردت متـابعـة لألعمش وعطـا     واخل:الـــــــــ اســــــــــــ
ا ع ني ابملني ُعم ر   فيي  ا ع نمل ًن  يفي تيي ايني كمل امراساينا تبعهما ف ه ال ُة بملُن ُاص  مل  ع نمل أ يُّوب  السيفي
(49.) 

  : حديث عبد هللا بن مسعود مرفوعا  اثلثا  
ــيبة(51)ا واحلميدي (50)أارجه ال م ي   ــاضـــــي  ا(53)محد بن انبث  أا و (52) ا وابن اِب ضـــ ا (55)  وابن ابال  ا(54)وال ـــ

: (57)والبيهمي   ا(56) واحلاك  ا غ اض  ملر  بملن  ع طييتة  األمل سـ دييت ا" من هريق األمل عملم شي
ر مي   َس يعملُا ِشي ع نمل ُمغيري و  بملني سـ عملدي بملني األمل خمل

ُ و  لت  : "    تـ تتكي لتى  ُ ع ل يملهي و ســ  وُض  ي صــ  : غ اض  ر ســُ ُعود ا غ اض  ا ع نمل أ بييهيا ع نمل ابملني م ســمل يـملع ة ا ف   مل  ُبوا يفي الدُّ مـلي ا الطتا يييفي ا الهــت
". 

ــاضــــــيا (59)والطيالســــــيا (58) وأخرجه عبد   بن املبارو ملري بملني ع طييتة ا ع ني  (60)  وال ــــ ا ع نمل ِشي من هريق غـ يملُس بملُن الرتبيييي
لتى ع ل يملهي و   ــ  وُض ايتي صـ ــُ : غ اض  ر سـ ُعود  غ اض  ــمل ا ع نمل أ بييهيا ع ني ابملني م سـ

ر مي عملدي بملني األمل خمل ــ  يـملع ة ؛  الملُمغيري وي بملني سـ ــت ُ وا الهـ لت  :     تـ تتكي ــ  سـ
 ".اف   مل  ُبوا يفي الدُّ مـلي  

ُعود : اســــنه ال م ي ا وصــــححه  (63)ا وصــــححه احلاك  وأغره ال ها(62)ا  والبغوي  (61)  واحلديث بطرغه ع ني ابملني م ســــمل
 .(66)وصححه األلباين  ا (65) ا  وغواه احلافظ ابن اجر (64) السيوهي

ابن مع    ــه  ــة و مــ ــاده: ِشر بن عطيــ ــنــ دســــــــــــ ــديــــث يف  ابن اجر ا  (69)ا والعجلي(68)  والنســــــــــــــــــا يا  (67)واحلــ ــاض   وغــ
:(70)صدو    نـملب ث   .(71) األمل عملم ُش ل مل ي سملم يمل مينمل ِش يري بملني ع طييتة     ا ويف دسناده األعمش غاض أ محمل ُد بملُن ا 

 و تبعه غـ يملُس بملُن الرتبيييي عند الطيالسي وال اضي. 

 : اسن بتحس  ال م ي له والبغوي وابن اجر.وخ:الة احلكم على احلديث

 شرح األحاديث وبيان غريب مفرداهتا :
ي  احلديدو التّتي ُيرث ي ا

ديد الملك ا : هي مل ة و ت  مل ر السيفي  الملُمهمل كتةا بيك سمل  .(72) غـ وملله: و ر أيف سكتةا السيفي
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لتـتثملمييــثي آلــ ُة احلمل رملثي و يُطملل ُق ع ل ى الثـتومل "غـ ومللــه:   اُل ابي دت ُدو ع ل يملهي مل فــ دتالعا المل ــ  ادييُن و غــ دمل يـ غــمل ا يفي غير ال  و مج ملعــُُه فــ د  ر يملني ُُيملر ُث ع ل يملهيمــ 
ا وغـ ومللـــه: دي ت ُذلُّوا ملـــا تطـــالبه  بـــه العمـــاض والو و من امو  األرض املوجبـــة ل دي ـــ ة  و فـــُُدل  م ُي ع ل ى أ فـــمل لـــ لـــةا  ُخ  تُ  فـ ُيجمل

ــل   -واحلديث من أخباره    ــــــــاهد اآلل أل أكثر الظل  دِا هو على أهث احلرث" ابملغيباتا فال -صــــــــلى   عليه وســــــ
(73.)   

ت اُل و الملم رملي ُة و الملم زملر ع ُة والملع م اُر و األمل رملُض الملُمغ لتةُ "غـ وملله:  ــمل ي  الملُبسـ
يـملع ُة هي ــت يـملع ة ا الهـ ــت ُ وا الهـ يـملع ُة الرتُجثي م ا ي ُكوُل مينملُه    تـ تتكي ــ  ا و  ـ

ُه   ام ع اضــُ يـملع ةي و التيفيج ار وي و الزيفير اع ةي و   ريملي ذ ليد  ُي ع ني   ك الهــت ر يف و الملُمر اُد النـتهمل ُخمل وغـ وملله: ف   مل  ُبوا يفي الدُّ مـلي ا أ يمل فـ ت مييُلوا ديل يـمله ا ع ني األمل
اد وي  بيعيبـــــــ  امي  الملمييـــــــ  ع ني  ا  ا يعـــــــً مـــــــ  ي ُكوُل  ا  ممـــــــيت ا  اوـــــــي  ثـــــــ  أبي ممل و  ا  يـــــــي  اضي  تيغـــــــ  ــمل ضــــــــــــ أُُموري  ا ي ديف   يـ نـملب غيي  ا  هي ك مـــــــ  التـتو جـــــــُّ و ع ني  الملم وملف     

 .(74)"  الملُعمملب  
لملعيين ةي  بـ يملي  "غـ ومللُُه:  لملع ًة بيث م ن  م عملُلوم  دف  أ ج ث  مُثت ي  ــــــــــمل  ييه ا مينمل الملُم ــــــــــمل  يي أبي غ ثت لييـ بـملم ى ديذ ا تـ ب ايـ عملُت مل ابي  الملعيين ةي ُهو  أ لمل ي بييي  ســــــــــي

ي أ يمل النـتمملدي فييه ا و ألي  تُه يـ ُعوُد دف  الملب ا ييي ع   ُ الملك ثيرُي يفي ذيمتتيهيا و َُسيفيي امل عيين ًة حليُُصوضي الملع  مل  ." م اليهي  مل

لزترمل ي كين اي ةع ع  "و غـ ومللُُه:  ا ابي ــ  ا و الريفي ـــــــ حلمل رملثي تيغ اضي ع نمل اجلمليه ادي ابي ــمل ضـــــــ ُُتمل أ ذملًن ب  الملبـ م ري كين اي ةع ع نمل ا ي ار    ُُّه مل و أ خ  مل ــ  نمل ك ومل يهي غ دمل صـــــــ
لييُ  ايتي كين اي ةع ع نمل ج عملليهي مل أ ذي ت    تتـُُه ملا و ت ســــــمل

ُعوا دف  ديينيُك مل  و  ي ريا و غـ ومللُُه: ا ىتت تـ رملجي ليي ي ليم ا يفي ذ ليد  مينمل الملغ ل ب ةي و الملم همل لتتســــــمل ابي
تيغ اضي أبي عملم اضي الدتيملني   ضمل ُعوا دف  ا ي : اممل ر اُ  ا(75)أ يمل تـ رملجي : ص غ ارًا و م سملك ن ًةا و مينمل أ  مـلو ا ي ال ُّضيفي لت يي ُيس ليفيُمو  ُه ا وغـ ومللُُه: ُذ ا أ يمل

وي األمل رملضي   .(76)" ُكثت س ن ة  ليُمالت

ــا  بع  املعاصـــــرين  وياهر األااديث يدض على كراهية الزارعة والنهي عن ا ضـــــتغاض يا لكو ا  لبة للم لةا وغد أســـ
ــرغ فه  املع  املراد من اديث أ ِبي أُم ام ة  الب اهيليييفي فناديف ب و احلرث والغرس جتنبا للم ــت ــــــــ يف   لةا وهعن بع  املســــــــ

 ا و تبعه  أذًني  من الكتاب املعاصرين.(77)صحة احلديث 

مجاض البنا يطعن صــحيد البكاري وينادي بتجريده من األااديث الّت   تلزم ومنها اديث أ ِبي أُم ام ة  الب اهيليييفي   فكت  
ويدعى تعار ــه مي تر يبه صــلى   عليه وســل  يف الزراعة و ريها من احلر  والصــنا ي وتمديره ملن اضــتغث ياا فيموض: 

 .(78)  الرجث ا    ويمبث اليد الّت  لتها املسحاو  ه ا احلديث   يت ق مي أل الرسوض كال ُي 

 املطلب الرابع : أحاديث الرتغيب يف الزراعة رواية ودراية 

ُ َعْنُه مرفوعا      أوال :  أحاديث أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِفَ  اَّللَّ
من هريق  أ ُِب ع و ا  ة ا ع نمل غـ ت اد و ا ع نمل  (82)محد بن انبث  أا و   (81)ا وال م ي   (80)ا ومسل   (79)أخرجه البكاري   -1

لت  :   لتى  ُ ع ل يملهي و ســــ  وُض ايتي صــــ  : غ اض  ر ســــُ ُ ع نملُها غ اض  ي  ايت د  ر  ــــي
اا أ ومل يـ زملر ُ  "أ   سي بملني م الي لي   يـ غملريُس   رملســــً م ا مينمل ُمســــمل

 " ي ييم ةعا دي ت ك ال  ل ُه بيهي ص د غ ةع ز رملًعاا فـ ي أملُكُث مينملُه ه ريملع أ ومل دي ملس الع أ ومل 
 واحلديث صحيد ِبسناد البكاري ومسل .
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عييد   (84)واحلميدي  (83) أخرجه البكاري -2 ــ  ُ ع نملُه : د ع ا ا    من هريق ُي ملَي  بملني ســــ ي  ايت د   ر  ــــــي
َس يع ُه مينمل أ   سي بملني م الي
وض  ايتيا ديلمل  ــُ ر يملنيا فـ م اُلوا: اي  ر ســــ لملب حمل ُ مل ابي ار  لييـُمملطيي  و  ــ  لت   األ  ملصــــ ــ  لتى  ُ ع ل يملهي و ســــ ــ  ُّ صــــ و ا ين ا مينمل النتاي ُت مل إلييخمل  فـ ع لملا  ف اكمل

: غـُر يملش  مبييثملليه اا فـ ل   لت  ا فـ م اض  ــ  لتى  ُ ع ل يملهي و ســـــ ــ  يفي صـــــ ُوا ا ىتت " مل ي ُكنمل ذ ليد  عينملد  النتاي ربي ــمل ــ    وملل  بـ عملديي أ  ـ ر ًوا ف اصـــــ دي تُك مل ســـــ
 .ا واحلديث صحيد ِبسناد البكاري  "تـ لملم ومليني 

 واحلديث إبسناد البخاري ومسلم الحيح
وض (86)والبيهمي   (85)  أخرجه البزار   -3 ــُ : غ اض  ر ســـــــــــ ا غ اض  ا من هريق حُم مد بن ُعب يد   العرزميا ع ن غ تادوا ع ن أ   س 

ُرُهنت مينمل بـ عملدي م وملتيهيا وُهو يفي غ ربمليهي: م نمل ع لت  بمليع جي ملريي ليلملع بملدي أ جمل ــ  لت : ســ ــ  ُ ع ل يه و ســ لتى ايت ــ     عيلملًماا أ ومل ك ر يف   ملرًاا أ ومل ا   ر    ي صــ
تـ غمل يُر ل ُه بـ عملد  م وملتي  ًداا أ ومل و رتث  ُمصملح ً اا أ ومل تـ ر و  و ل ًدا ي سمل ـملرًاا أ ومل   ر س  َن ملالا أ ومل ب    م سملجي  هي.بَي

ــناد: عيي ع  واحلديث هبذا اْلسـ ــ  ا و ُهو   ــ ــل   يف الصــــحيد من  (87) فيه حُم متُد بملُن ُعبـ يملدي ايتي الملع رملز ميييفي ــاهد عند مســ وله ضــ
اُل ا مـلم ط ي  ع نملهُ  ــ  : " ديذ ا م ات  اإلملي ملســ لت  ا غ اض  ــ  لتى  ُ ع ل يملهي و ســ ــ  وض   ي صــ ُلُه دي ت مينمل   ال   ة : دي ت  اديث أ ِبي ُهر يمـلر و ا أ لت ر ســــُ  ع م 

ُعو ل ُه " تـ   ُي بيهيا أ ومل و ل د  ص اليد  ي دمل  .(88) مينمل ص د غ ة  ج اريي ة ا أ ومل عيلمل   يـُنـمل

د وي   ي  جت ملم ُي م ا و ر د  بيهي مين  الزيفياي 
 .(89)غاض البيهمي: فـ م دمل غ اض  فييهي دي ت مينمل ص د غ ة  ج اريي ة  و هي

 .(90)اسن لغريها وغد اسنه األلباين    فاحلديث:

 ا والهــيا  املمدســي(94)  ا والبزار(93)يف األدب امل رد  ا والبكاري(92)ا وعبد بن محيد (91)أخرجه أمحد بن انبث    -4
يفي (95) ا ع ني النتاي ا ع نمل أ   سي بملني م اليد  امي بملني ز يملدي بملني أ   سي بملني م اليد  ــ  ل م ة ا ع نمل هي ـــ ــ  لتى  ُ ع ل يملهي ا من هريق مح تاُد بملُن ســـ ــ   صـــ

  : ه اديلمل غ ام اي الستاع ُة "و س لت   غ اض  ت ط ا   أ لمل    تـ ُموم  ا ىتت يـ غملريس ه ا فـ لمليـ غملريسمل يل ةعا ف إيلي اسمل  ".و يفي ي دي أ ا ديُك مل ف سي
وصـحد الهـيا   (97) ر و اُه الملبـ زتاُرا و ريج الُُه أ  مـلب اتع  يم اتع   ا وغاض اويثمي: (96) واحلديث ي ا اإلسـناد: اسـنه البدر العيِن

ن اده    ا واحلديث صحيد .(100)ا  واأللباين(99)  ا واملناوي(98)املمدسي ديسمل

ُ َعْنُه مرفوعا    اثنيا : أحاديث    :َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا  َرِفَ  اَّللَّ
: غ اض  ر ُسوُض    أخرجه اإلمام مسل   غاض -1 ا ع نمل ع ط ا  ا ع نمل ج ابير ا غ اض  ا ا دت ـ ن ا ع بملُد الملم ليدي ا دت ـ ن ا ابملُن ُِ ريمل ا ا دت ـ ن ا أ ِبي

غ ًةا و م ا سـُري   " ي صـ لتى  ُ ع ل يملهي و سـ لت  :   لي   يـ غملريُس   رملسـًا دي ت ك ال  م ا أُكيث  مينملُه ل ُه صـ د   مينملُه ل ُه صـ د غ ةعا و م ا أ ك ث   م ا مينمل ُمسـمل
ُبُي مينملُه فـ ُهو  ل ُه صـ د غ ةعا و م ا أ ك ل اي الطتريملُ فـ ُهو  ل ُه صـ د غ ةعا و    يـ رملز ُؤُه أ ا دع دي ت ك ال  ل   غ ةع السـت ا واحلديث ِبسـناد   (101)" ُه صـ د 

 مسل   صحيد.
ا  أخرجه ا مام مســــــــل   غاض ا دت ـ ن ا أ محمل ُد بمل   -2 ح ا   عييدي بملني ديبمـلر اهيي  ا ا دت ـ ن ا ر وملُح بملُن ُعب اد و ا ا دت ـ ن ا ز ك ريايت بملُن ديســــــــمل ُن ســــــــ 

ُرو بملُن ديين ار ا أ  تُه َس يي  ج ابير  بملن  ع بملدي  يا يـ ُموُض:   لت   ع ل ى أُميفي م عمل "أ خملرب  يني ع ممل ــ  لتى  ُ ع ل يملهي و ســــــــــ ــ  ُّ صــــــــــ ب د  ا ا يطًاا  د خ ث  النتاي
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: ف ال  يـ غمل  لي عا غ اض  : ب ثمل ُمســـمل ؟ فـ م ال امل لي ع أ ممل ك افيرع ث ؟ أ ُمســـمل ا النتكمل : اي  أُمت م عملب د ا م نمل   ر س  ه    اا فـ ي أملُكث  فـ م اض  ليُ    رملســـً ريُس الملُمســـمل
غ ًة ديف    (.102) " يـ وملمي الملميي ام ةي مينملُه دي ملس العا و    د ابتةعا و    ه ريملعا دي ت ك ال  ل ُه ص د 

 واحلديث صحيد ِبسناد مسل .

ن اجر بووصله احلافظ    (106)محد بن انبث  أا و (105)ا والنسا ي  (104)ا وابن ابال  (103) أخرجه البكاري تعليماً  -3
: غ اض  (107)يف تغليق التعليق   ال ا ع نمل ج ابيري بملني ع بملدي  يا غ اض  ــ  امي بملني ُعرملو و ا ع نمل و همل ي بملني ك يملســـــــ ــ  ا مجيعه  من هريق هي ـــــــ

وُض  ي  لت   -ر ســُ لتى  ُ ع ل يملهي و ســ  نـمله ا -صــ  ت ًةا فـ ل ُه مي ا م يـمل ي ا أ رمل ــً رًا   -: "م نمل أ امل نـمله اا فـ ُهو  ل ُه  ا و م ا أ ك ل اي الملع و ايفي -يـ عملِني أ جمل مي
غ ةع "  .ص د 

ا وغاض ابن ابال: و غ دمل َس يي  هي ـ اُم بملُن  (109)ا واأللباين (108) صـححه ابن امللمن يف البدر املنري  واحلديث هبذا اْلسـناد:
ال ا و ع بملُد ايتي بملُن ع بملدي الرتمحمل ني بملني ر افي  ــ  ا اممل رب   مينمل و همل ي بملني ك يملســ يي بملني خ ديي   ع نمل ج ابيري بملني ع بملدي ايتيا و  ُ ا ه رييم الي  ُعرملو و  ه   

 .(110)حم ملُ وي الي  

ن اده  ام يفي ديسـمل تيال   فييهي على هي ـ  خمل وعلمه اإلمام البكاري بصـيغة التمري ا وغاض احلافظ بن اجر: ف إي تُه عينملده ُمع لث لالي
حتة فم ن اد الصــــــيفي ن اد لعلث فييه اا و ديل ك ال  ي اهر اإلمليســــــمل يح ة اإلمليســــــمل حي ا وللحديث  (111)  د غدمن ا أ  ه ُرمب ا مرض أ ا ادييث صــــــ 

 .(112)ضاهد من اديث عا  ة وجابر ر ى   عنهما  فهو اسن لغريه  

: غـ    أخرجـه   -4 ابيري بملني ع بـملدي  يا غـ اض  دت ـ نـ ا م ط رع الملو رتاُ ا ع نمل ع طـ ا  ا ع نمل جـ  ا اـ  دييُّ بملُن م يملُمول  ــل  من هريق م هـمل اض  مســــــــــــ
لت  :  لتى  ُ ع ل يملهي و ســــــــــــ  وُض  ي صــــــــــــ  ا واحلديث (113)"  ه ا أ خ اهُ ل مل يـ زملر عمله اا فـ لمليـُزملريعمل  م نمل ك ا  امل ل ُه أ رملضع فـ لمليـ زملر عمله اا ف إيلمل "ر ســــــــــــُ

 صحيد ِبسناد مسل .

ُ َعْنه  مرفوعا   ا : حديثاثلث      َأيب ُهَريـَْرَة َرِفَ  اَّللَّ

ــل (114)أخرجه البكاري   -1 م  ا ع نمل ُي ملَي  بملني أ ِبي ك ثيري ا   ُمع اويي ةُ   ا من هريق (116)ا وابن ماجه  (115) ا ومســـــــ الت ــ  بملُن ســـــــ
: غ اض  ر ُسوُض  ي ص لتى  ُ ع ل يملهي و س لت    م نمل ك ا  امل ل ُه أ رملضع فـ لمليـ زملر عمله اا  ":  ع نمل أ ِبي س ل م ة  بملني ع بملدي الرتمحمل نيا ع نمل أ ِبي ُهر يمـلر و ا غ اض 

ه ا أ خ اُها ف إيلمل  ن حمل دمل أ رمل  هُ أ ومل ليي ممل  ا واحلديث ِبسناد البكاري ومسل   صحيد."أ َب  فـ لملُيمملسي

:   (118)والنســا ي   ا(117) أخرجه البكاري -3 ا ع نمل أ ِبي ُهر يمـلر و ا غ اض  ديا ع ن األمل عملر  ي اُر "من هريق أ ِبي الزيفيًن  غ ال اي األمل  ملصــ 
نـ ن   يفي ص لتى  ُ ع ل يملهي و س لت  : اغملسي مل بـ يـمل ريُكُك مل يفي ليلنتاي ُ وًن  الملم ُيو  ة ا و ُ  مل « فـ م اُلوا: ت كمل     : يث ا غ اض  و ا ين ا النتكي ا و ب  مل  ديخمل

 ا واحلديث ِبسناد البكاري صحيد."َس يعملن ا و أ ه عملن ا  الثتم ر وي غ اُلوا:
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َها مرفوعا  رابع      ا: حديث أم املؤمنني َعاِئَشَة َرِفَ  هللاُ َعنـْ

ا من هريق  ُعبـ يـملدي ايتي بملني أ ِبي ج عمل  ر ا  (122)ا والبيهمي (121)  ا وابن اجلـارود(120)ا وابن زجنويـه   (119)  البكـاريأخرجـه  
يفي صـ لتى  ُ ع   ُ ع نـمله اا ع ني النتاي ي  ايت ة  ر  ـي  الرتمحمل نيا ع نمل ُعرملو و ا ع نمل ع ا ي ـ 

: ع نمل حُم متدي بملني ع بملدي لت   غ اض  م نمل أ عملم ر  أ رمل ـًا  "ل يملهي و سـ 
امل ألي ا د  فـ ُهو  أ ا قُّ  ال ف تيهي "غ اض  ُعرملو ُو:  ا  "ل يملســـــ  ُ ع نملُه يفي خي ي  ايت ى بيهي ُعم ُر ر  ـــــي ا ول ظ رواية البيهمي وابن زجنويه م نمل  "غ هـــــ 

 ع متر  أ رملً ا ل يملس امل ألي ا د  فـ ُهو  أ ا قُّ يي ا "ا واحلديث ِبسناد البكاري صحيد .

  َعْنه مرفوعا  ا: حديث َأيب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِ  َرِفَ  اَّللَُّ خامس  

والل ظ له من هريق ع بملُد ايتي بملُن   ا(126) ا وابن ضــاه (125)  وال ــاضــي  ا(124)وأبو يعلىا (123)  أخرجه  أمحد بن انبث
 : ا غ اض  ا ع نمل "ع بملدي الملع زييزي اللتيملثييُّ  بملني ي زييد  اللتيملثيييفي

ا ُُي ديفي ـُن اا ع نمل ع ط ا ي ه اب  يفي  أ ِبي أ يُّوب  َس يعملُا ابملن  ضــــــي اريييفي ا ع ني النتاي األمل  ملصــــــ 
: لت   غ اض  لتى  ُ ع ل يملهي و ســــ  ري ذ ليد  الثتم ري " صــــ  ري بيم دمل ا ك ال  ل ُه مين  األمل جمل ا ف أ مَل ر  م نمل   ر س  " ا ول ظ ال ــــاضــــي:"م نمل   ر س    رملســــً

ُ ع د د  م ا   ا أ عملط اُه ايت ا ف أ مَل ر  ا دي ت ك ت     ُ ل ُه مين   أا ول ظ  "خ ملرُُ  مين  الثتم ري   رملســً محد بن انبث :" م ا مينمل ر ُجث  يـ غملريُس   رملســً
ر  م ا خ ملرُُ  مينمل َ  ري ذ ليد  الملغير اُس " ري غ دمل  .األمل جمل

وله ضــاهد من أااديث جابر بن عبد  ا(127)  لهــع  ع بملُد ايتي بملُن ع بملدي الملع زييزي الملل يملثييُّ     ــعي  :واحلديث هبذا اْلســناد
ري.     يف الصحيد  يف  بوت أجر ما يطع  من الزر  والغرس دول  ديد ممدار األمل جمل

ُ َعْنه مرفوعا    حديث َأيب الدَّْرَداءِ :  اسادس    َرِفَ  اَّللَّ

و يملُد بملُن ع بملدي   (130)ا وابن ضــاه   (129) ا والطرباين (128)أخرجه  أمحد بن انبث بنحوه  من هريق  ب مييتُة بن الوليد  وســُ
ل ا بيُا بملُن ع جملال  ر ا  ـ ن ا ش  :    الملع زييزي وحُم متدي بملني ُمه اجي ج ا   غـ وملمع ديف  أ ِبي الدترملد ا ي ي طمللُُبول  "ا دت   ي الملم اسي ي بملني ع بملدي الرتمحمل نيا غ اض 

ُ ع ل يملهي الملعيلمل  ا فـ و ج ُدوُه يـ غملريسُ  لتى ايت وضي ايتي صــــ  ُ  ر ســــُ ااي هيا فـ م اُلوا: اي  أ اب  الدترملد ا يا أ  ملا  صــــ  بياًل ع ل ى   رملســــي ا ُمممل لت       رملســــً و ســــ 
لت   يـ ُموُض:  ُ ع ل يملهي و ســـــ  لتى ايت وض  ايتي صـــــ  : َس يعملُا ر ســـــُ بياًل ع ل ى الدُّ مـلي ا فـ م اض  ر  م نمل أ ك ث   م نمل   ر س    رمل "ُمممل ُ ل ُه أ جمل ر يف ايت ا أ جمل ســـــً

 ".مينملُه مينمل دي ملس ال  أ ومل ه ريمل  أ ومل د ابتة  ا ىتت يـ يـملب س  

رُّ   واحلديث هبذا اْلســناد قال اثيثم : مع    ي هــُ ا واحلديث (132)  ا وصــححه األلباين(131)و ريج الُُه ُمو  ـتُمول ا و فييهي مل ك ال 
 صحيد. 

ُهَما  سابعا   ُ َعنـْ  : حديث َأْْسَاَء بِْنِت َأيب َبْكٍر َرِفَ  اَّللَّ

ــل   (133) أخرجه البكاري ر    (134)ومســــ ا ع نمل أ َسمل ا   بينملاي أ ِبي ب كمل : أ خملرب  يني أ ِبي امعا غ اض  ــ  ام ة ا ا دت ـ ن ا هي ــــ ــ  من هريق أ ِبي أُســــ
  : ُ ع نـملُهم اا غ ال امل ي  ايت ــي لت "ر  ـ ــ  لتى  ُ ع ل يملهي و سـ ــ  وُض ايتي صـ ــُ يا ُكنملُا أ  مـلُمُث النـتو يف مينمل أ رملضي الزُّب ريملي التّتي أ غملط ع ُه ر سـ ــي    ع ل ى ر أملسـ
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ي  ميِنيفي ع ل ى  ـُلُث يمل فـ رملسـ    
لت   أ غملط ي  الزُّب ريمل  أ رمل   "و هي لتى  ُ ع ل يملهي و سـ  ت صـ  ا ع نمل أ بييهي: أ لت النتاي ام  ر و ا ع نمل هي ـ  ا مينمل  و غ اض  أ بُو  ـ ممل  ـً

 ا واحلديث صحيد ِبسناد البكاري ومسل  ."أ مملو اضي ب ِني النتهيريي 

 شرح األحاديث وبيان غريب مفرداهتا :
ا و ري  على ا ســــتثمار يف الزترمل ي ا ليه اا   يف األااديث تر ي  يف الملغ رملسي وبيال ل هــــلها وأ ه أ هملي  ي الملم ك اســــي ي و أ فملهــــ 

ومل اي مـلتـ م ث  ميلملكه ديف   لعموم   عها وجتدد أجرها ودوام  وابه م ا د ام  الملغ رملس أ ومل الزترمل  م أملُكوً  مينملُه و ل ومل م ات  ز اريعه أ ومل   اريسـه و ل  
ها فـالزار  يعود عليـه   ي زرعـه يف الـد يـا وين ت ي بـه  تمعـه وأمتـه ويبمى لـه  وابـه يف األخرو مـا أكـث منـه د ســـــــــــــــال أو   ريمل

 ايوال أو هري ودل ل ينوي ذلد.

ال  يـُث   ليمي   ا و أ لت اإلملي ملســــ  لملُمســــمل ر وي خُمملت صل ابي خي ر  يفي اآلمل ا أ لت الثـتو اب  و األمل جمل ري   مينمل م اليهي أ  و يفي األمل ا ادييثي أ يملهــــً ومل اُب ع ل ى م ا ســــُ
لت  : و    يـ رملز ُؤهُ  ُ ع ل يملهي و ســــ  لتى ايت َي ملُخُ  مينملُه ا  أ تـملل   تملُه د ابتةع أ ومل ه ا يرع و و ملُو ُ ا و غـ ومللُُه صــــ  ُه و  غ ةع  أ يمل :يـ نـملُمصــــُ د  أ ا دع دي ت ك ال  ل ُه صــــ 

: ه و الـيُ  الريفيزمل ي  ي    و غـ ومللـُُه: الملع و ايفي أ يمل
تـُُه والملعـ افييـ ُة: هي : أ تـ يـمل ة  أ ومل هـ ا ير  مينمل ع   وملتـُُه أ يمل ال  أ ومل ي ييمـ  ثُّ هـ الـي ي ريزمل   مينمل دي ملســـــــــــــــ   كـُ

اريسُ  ــ  ا الزتاريُ  و الملغـ ــ  اُب ع ل يـملهـ ــ  ةع الزترمل  يـُثـ ــ  غـ د  ُدضُّ ع ل ى أ لت صـــــــــــــــــ  ــ  ادييـــثي يـ ــ  اهير األمل اـ ــ  ُه ا و يـ ــ  ُ  م عملُروفـ ــُ د    أ همللـ  مينمل   ريملي غ صـــــــــــــــــمل
 .(135)ة   و     ييت 

ــل  يف عمارو األرض ودايا  األرض املوات ابلزترمل  والملغ رملس والملبنا  ويرت   ــلى   عليه وســـ ويف األااديث ير   النا صـــ
رع  يفي  ـ  ملسي اإلايا  عالوو على ملكية األرض ملعمرها ضــــــــريطة أل   يعتدي على ملكية الدولة أو األفراد   على ذلد أ جمل

ا و    ج ريف ع ل يـمله ا ميلُد أ اد   كملص ألرض  (136)ا والملمو ات األ رض التّتي ل مل تـُزملر  مل و ل مل تـُعملم رمل ا ودايا  الملمو ات أ ل يعمد ال ــــت
ا ألاد فيحييها ابلسـمي أ و الزترمل  أ و الملغ رملس أ و الملبنا ا ف يصـري ب لد ملكها سـ و ا  فييم ا غرب من     يعل  تمدم ملد ع ل يـمله  

ُهور ُممل  (.137) الملعمر ال أم بعدا و س و ا  أذل ل ُه اإليم ام ب لد أم ل َي ملذ ل عينملد اجلمل

بيس ةً "وغوله:  : ز ر    أ رملً ا اي  ي ا أ رملً ا م ييفيت ًة أ يمل :   ريمل   م نمل أ امل ي ا أ رملً ا م ييفيت ًة أ يمل ا و م نمل أ امل رع ي ا يه ا  أ جمل : يفي  ـ  ملسي ديامل   فـ ل ُه فييه ا أ يمل
ا و ل مل يـ تـ ع لتقمل ليم صملل ح ةي بـ ل د و  أ ومل غـ رملي ة  أبي لمل ي ُكول  م رملك    د و اييفيي مل م ث اًل ف   لي   : ص ار تمل تيلمل مم ملُلوك ة  ليُمسمل د  األمل رملُض مم ملُلوك ًة هيي  ل ُه  أ يمل

افيعييُّ و أ محمل ُد حُمملت جيفي   "ل هُ  ب اُه و ال ـــــت ااي رملطع ل ُه عينملد  أ ِبي ا نيي  ة  و خ ال   ُه صـــــ  ا ويف (138)  ِبييهملال  ي احلمل دييثي  ا ل كينت ديذملل  اإلمليم امي ضـــــ 
ــثا واحلــاجــةا و  املن عــة العــامــةا كــالعلمــا ا وا ــاهــدينا  األاــاديــث جواز دغطــا  اإلمــام األرض ملن يراه من أهــث ال هـــــــــــــ

    .(139)و ريه ا لكن تكول تلد األرض املمطعة من موات األرض أو من األرض املوغوفة ملصا  املسلم  

تـ عملم ُث   ثـ ُر م ا ُيســـــــمل ا و أ كمل اًل لي  ليد  ًَا ليم نمل يـ ر اُه أ همل يـمل وييُم اإلمليم امي مينمل م اضي ايتي ضـــــــ  غملط ا  : ت ســـــــمل نـمله ا واإلملي ا و ُهو  أ لمل ُخملري   مي يفي األمل رملضي
ُه فـ يـُعملمير ُها و ديمتا أبي لمل جي ملع ث  ل ُه   لتت ُه ُمدتًو   ليم نمل يـ ر اُه م ا ُي ُوزُُها دمتا أبي لمل ُن ليفيك ُه دايت
(140). 
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ــل  دغطا  األرض ملن جيد لديه ر بة وغدرو على تعمريه ا ا ابحلرث والغرس   يزً وغد كال من هديه صـــــــــلى   عليه وســـــــ
ــتثماراً  ــرية املعطلة  وت ـــــجيعاً  على العمث النافي  واســـ ــتصـــــالح األرض وعمار ا مبا ين ي الناسا   للطاغات الب ـــ على اســـ

وغوله : أغطعه  أي أعطاه غطعة من األرض الّت جعلا األ صـــار لرســـوض   صـــلى   عليه وســـل  ا  غدم املدينة أو 
ُ  فـ ُهو      ــ  لملم ديين ةي و أ متا المل  رملســـ ك نيه ا ابي ــمل ــ    أ يمل مينمل م ســـ ُ مل من أرا ـــــي بِن النهـــــري ا و ـُلُث يمل فـ رملســـ ال   ُة أ مملي اض  ا وغوله :لييـُمملطيي  و 

ر يملنيا غاض امطاِب : ُيتمث أ ه أراد املوات منها ليتملكوه ابإلايا  أو أراد أل خصيفه  بتناوض جزيتها  لملب حمل  .(141)ابي

ــل  المادر على الزرا ــا أل يزرعهاا فإل عجز فليمنحها أخاه املســــ ــل  من نلد أر ــــ عةا فال وغد أمر صــــــلى   عليه وســــ
ــاد وهو  ــالم لتعطيث املوارد وعرغلة اركة اإل تا  والتنميةا وغوله : ليمنحها أخاه خر  خمر  الندب واإلرضـــ  اض يف اإلســـ

حمتاًجا أل ننحه أر ـــه للزراعة    من غبيث املواســـاو فيما ب  املســـلم ا فينبغي لصـــاا  األرض دل رأيف أاًدا من دخوا ه
ودل ل يكن واجًبا عليه ت ــريًعا ولكنه مما اث عليه رســوض   صــلى   عليه وســل   من  ري أجرو ويواســيه أبر ــه وه ا

 (.142)فال يلزم من كول ال ي   ري واج  أل يهجر أصاًل 

وعجز عن زراعتها أو ل تكن لديه الر بة أو امربو يف ا اض   وغد وجه النا صــــــــــــلى   عليه وســــــــــــل  من مللد أر ــــــــــــاً 
عر  ذلد بعمد املســاغاو واملزارعة نلد امربو والمدرو وي ــ كال يف ما خر  من َرات األرض ويُ  الزراعي أل يدفعها ملن

ا وغد ضــــارو املهاجرين األ صــــار فيما خر  من َرات النكيث فكال من املهاجرين النكيث ومن األ صــــار العمث والميام  
ل ح تيهي وما ُيتا  دليها مز  معلوم  ديف  م نمل    واملســاغاو د فملُي ضــجر له َر  ابلســميا وخدمة األرضا مييهي و يـ ُموُم مبي صــمل يـ عملُمرُُه و ي ســمل

ُزمل   ُم  ا    وم ا  من َره كالنص ا أو الربيا أ وو ا  و الملب اغيي لليم اليدي ا واملزارعة دفي أرض ملن يزرعهاا ويموم عليها مي
 (.143)  لباغي ملالد األرضم عملُلوم  مما خر  منها كالنص ا أو الربيا أو وو اا وا

فيأمر املصط ى صلى    عليه   وَيِت التأكيد على أ ية الغرس واملبالغة يف احلرع على عمارو األرض ابحلرث والزر  ا
وسـل  من كا ا بيده فسـيلة فليغرسـها ودل اغ با  اية الكولا فه ا هو منه  اإلسـالم يف احلرع على ا تنام ال رع 
ري  واســـتثمارهاا وتوجيه الطاغات الب ـــرية و  يزها وو العطا  هاعة وغرَب لرب العبادا وغياما اق ا ســـتحال  اىت آخي

 األ  اس.

ســيلة: النكلة الصــغريو ا وأراد بميام الســاعة: أمارا اا واحلاصــث أ ه مبالغة واث على  رس األضــجار وا ر األ ار  وال 
لتبمى ه ه الدار عامرو دف آخر أمدها ا دود املعلوم عند خالمهاا فكما  رس  ريو ما ضــــــــــــبعا به فا رس ملن جيي  

 .(144)بعدو 
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 اجلمع بني أحاديث الذم والرتغيب   املطلب اخلامس :

 صــوع ال ــر  الثابتة الصــحيحة   تعارض بينهاا فإل وجد  صــال ياهر ا التعارض وج  ا جتهاد يف صــرفهما عن 
ه ا الظاهرا والوغو  على اميمة املراد منهما تنزيًها لل ـــــــار  العلي  احلكي  عن التناغ  يف ت ـــــــريعها فإل أمكن دزالة  

 ؛ أل ه   تعارض يف احلميمة بينهما  النصــــــــــــــ  ابجلمي والتوفيق بينهما يعمث يماا وكال ه ا بياًنً التعارض الظاهري ب
(145). 

دُّ  لت   ت ك لت   يييم ا ف ال  ي صـــــــي لتى  ُ ع ل يملهي و ســـــــ  ت صـــــــ   ُدُخوُض التـتع اُرضي فييهيم ا يموض امطي  البغدادي: ُكثُّ خ رب  يملني ُعلي   أ لت النتاي
ي, ألي لت م عمل   التـتع اُرضي ب  مل  اممل رب  يملني و الملُمرملآلي مينمل  ــ  مل ه , و ديلمل ك ال  ي اهيُر ُ ا ُمتـ ع اري ـــــــــــ ا أ لمل ي ُكول   ع ل ى و جمل أ مملر  و   ملي و   ريملي ذ ليد 

ليي   ديلمل  خ ري, و ذ لـيد  يـُبملطـيُث التتكمل  ا ُمنـ افييـًا ليُموجـي ي اآلمل
ُ  أ اـ دي ـي ُ  ك وملل  أ اـ دي ـي ا    ُموجـي اـ ًة و ا ظملرًا, أ ومل يُوجـي كـ اًن  أ مملرًا و   مليـًا و دياب 

لت   ُمنـ زتهع ع نمل ذ ليد  أ مجمل ي   لتى  ُ ع ل يملهي و ســــ  ُّ صــــ  خ ري ك  ياًب ديلمل ك اًن  خ رب  يملني, و النتاي غًا و اآلمل دمل ُمتةي و ُكثيفي صــــي تيفي  ا ي األمل ومع مينملُه ابي  , و م عملصــــُ
 .(146)ُمثملبيا  ليلنـُّبـُوتوي 

ومن ضـــــــــرا   العلما  يف تعارض األدلة ال ـــــــــرعية أل يتســـــــــاويف الدليل  من ايث الموو فال تعارض ب  دليل  َتتل   
ا وغـد (147)غو مـا من ايـث   س الـدليـثا كـاملتواتر مي اآلاـاد؛ وذلـد ألل التعـارض فر  التمـا ـثا و  متـا ـث بينهمـا  

الزراعـة  الوارد يف صــــــــــــــحيد البكـاري مي أاـادـيث احلـث وال  ـي  على احلرث والزر   الواردو يف متـاـ ث اـدـيث ذم اـلة 
 الصحيح  من ايث الموو واحلجية .

وســــــــلد ا د ول يف دفي دضــــــــكاض اديث ذم الة الزراعة ورفي التعارض الظاهري بينه وب  أااديث ال  ي  مســــــــلد  
تى ذلد بال تعســــــ  ا فحملوا اديث ال م على مع    يتصــــــادم مي  اجلمي والتوفيق ب  مدلوض األااديث ايث يتأ

 أااديث ال  ي  ا فات ق املراد من األااديثا ووج  العمث يا مجيعا.

 وجاء اجلمع بني األحاديث على وجهني:

ــها اجلها الوجه األول: ــيو ه العظام وعلى رأســ ــغث ابلزر  والغرس عن أمور الدين وضــ د محث اديث ال م  على من أ  ــ
وغتهاا ودعته دف التمصري يف دينه واق ربه فإ ا  يفوته عن أدا  العبادو أيف سبيث  ا فمن جاوز احلد يف الزراعة اىت 

 ا.تـُوملري  ه ال لة والصغار جزا  وفاغً 

  على من اعتــدض فل  جيــاوز احلــدا ووازل ب  رعــايــة ار ــه وزرعــه والميــام اق دينــه وربــه مث  وحتمــل أحــاديــث الرتغيــب:
ر وي و ويف به الميام بواج  ا ســتحال  وعمارو األرض ومواســاو أخوا ه  خي ااتســ  عمله يف الزراعة فاَت ه م طييتُة دف  اآلمل
ــلم  وك اية  تمعه و ميق أمنه الغ ا ي لتعلو  ــل  بزرعه وار ه   ي املسـ وك الة ا تاج  من أبنا  أمته ا فإذا ابتغى املسـ

ويعود علـيه  ـلة الزر اآخر  ـبه من دا رو اـل م الوارد يف اـدـيث    ايـتها فزرعـه عـبادو وارـ ه غرَبكلمـتها ويعز ديـنه وترت ي ر 
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دتوي احلـاجـة دلـيها ويـ ا املع    يتـنا  ع ــي مـارو    ـعه يف اـلد ـيا ومثوبـته يف األخروا واألجر يـ عملظُُ  بيتـ عـ دي النـ  مليي وكثرتـيهي مي ضــــــــــــ
لــة الزراعــة مي  آالتملــث من الــد يــا كمــا زع  بع  املتزهــدوا و  يتعــارض ذم  ا رض ابلزر  والغرس والبنــا  مي الزهــد و 

 ال  ي  واحلث على عمارو األرض مبا ين ي الناس ويك ث الموت والغ ا .

ــوكاين ا يقول الشـــ ُ فييهي اجلمليه   -يعِن اديث ال م    –: و غ دمل محُيث  ه    لزترمل ي يفي ز م ن  يـ تـ ع  ت تيغ اضي ابي ضـــــــمل ا ع ل ى ا ي ب ُ  ه    اُد و ســـــــ 
مي و دييمل  ال  بييثي ايتي الت يي فييهي عيزُّ اإلمليســــــمل ُ مل ل متا تـ ر ُكوا اجلمليه اد  يفي ســــــ  ُ أ عملل ُ  أ  ت هيا ال ُّضيفي و ا يت ُ بين مييهــــــي ه ارُُه ع ل ى ُكثيفي ديين  ع ام ل ُه مل ايت

ي  أ ع زُّ م ك ال  و ُهو  د مـلز اُض ال يفيلتةي ف ص اُروا ن ملُ ول  خ لمل   
 .(148)  أ ذملًن بي الملبـ م ري بـ عملد  أ لمل ك ا ُوا يـ رملك ُبول  ع ل ى يُُهوري اممل يملثي التّتي هي

ل ة الزترمل ي أ ومل ُ  او  وقال ابن حجر تيغ اض زي ضــــمل ب م ا ُي ر من عواغ  ا ي ل تملمج  ةي  للحديث بموله :اب  ار  الملُبك ارييُّ ابي ز وي  : غ دمل أ ضــــ 
ثي الزترمل ي و المل  ي يفي ف هــمل يي ب  مل  ا دييثي أ ِبي أُم ام ة  و احلمل دييثي الملم ا ــي رملسي و ذ ليد  أبي ا دي أ مملر يملني ديمتا أ لمل  غ  احلمل ديفي الت يي أُمير  بيهي ديف  اجلمل ممل
ب بيهي م ا أُمير   يتي  بيســـ  تـ غ ث  بيهي ف هـــ  ايي ملظيهي و ديمتا أ لمل ُُيملم ث  ع ل ى م ا ديذ ا ل مل   ُُيملم ث  م ا و ر د  مين  ال تميفي ع ل ى ع اغيب ةي ذ ليد  و حم  لُُّه م ا ديذ ا اضـــمل

 .(149)و ز  احلمل دت فييهي  ُيه ييفييمل دي ت أ  تُه ج ا

لزراعة ع نمل أ مملري الديفييني و مح ملث  وقَاَل اْلُقْرُطِبُّ  تيغ اضي ابي ضـــــــــــــمل ث اري و ا ي تيكمل ســـــــــــــمل : جُيملم ُي ب  مل  األااديث  اي مملثي اديث ال م ع ل ى ا ي
ليمي   يي ا و   يثي  ـ و ايي اا دييثي ال  ي  ع ل ى اَتيفي اذيه ا ليلملك   ا ي أ ومل لينـ  مليي الملُمسمل  .(150)   ملصي

احل  على معاف األاواضا وهل  الرز  من أضر  الصناعات    -و  أعل     -مع  اديث أِب أمامة   وقال املهلب:
ملا خ ــى النا صــلى   عليه وســل  على أمته من ا ضــتغاض ابحلرث وتهــييي ركوب اميث واجلهاد يف ســبيث  ا أل   

من مكاســـبها فحهـــه  على التعيش من اجلهاد   من املود  ةاملتعاي ـــته  األم  الراكبة للكيث دل اضـــتغلوا ابحلرث  لب
 .(151)  دف عمارو األرض ولزوم املهنةا والوغو  ب لد  ا أيديف الساله  وركاب اميث

ُهوًما ويف عصـــــرًن احلا ـــــر أصـــــبد م هوم الموو الّت جي  على املســـــلم  دعدادها إلرهاب أعدا ه  وكســـــر ضـــــوكته  م      مل
امياًل متعدد العناصـــــر   يمتصـــــر على الموو العســـــكرية  فحســـــ ا فالدولة الموية األل  هي الّت متتلد موارد وغدرات   ضـــــ 

وخربات  مق التنمية ا غتصـادية وا كت ا  ال اِت مما جيعلها غادرو على فرض  ظامها وسـياسـتها على اآلخرينا والدوض  
ــادها على  ريها ــنيي وتطوير ســـــــــالاها   -ال مريو الّت تعتمد يف اغتصـــــــ فال متلد   ا ها و  تنت  دوا ها و  نكنها تصـــــــ

   يا أعداؤها فيستنزفول خريا ا ومن مث ُيكمول السيطرو عليها.يسته -العسكري 

 ــــرب  فالزراعة والصــــناعة و ريها من احلر  واملهن الّت تســــاه  يف  ميق الك اية والتنمية ا غتصــــادية للمجتمي  هي 
ــبيث   يف عصـــــــــرًن احلا ـــــــــرا فمن اا   الزراعة   من دعداد الموو ملواجهة أعدا  الدينا ولول من ألوال اجلهاد يف ســـــــ
واضـتغث ابحلرث والغرس فسـاه  بعمله يف زايدو اإل تا  والتنمية ا غتصـادية  تمعها وضـارو يف دعداد غوو أمته مب هومها  

 دينه و دعال  كلمة أمته.  ال امث فهو يف جهاد لكسر ضوكة أعدا 
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ا نكن اجلمي ب  أااديث ال  ي  يف الزراعة واديث ذم    وعلى ه ا املع  ــً لتهاا فال ض والصــــــغار يمي على من  آأ يملهــــ
 ا   الزراعة فغش وااتكر فل  ينت ي بغرسه وزرعه دخوا ه وأمتها وال  ي  يف اق من زر  فأخلص فـ نـ   ي  وأ  مـلت  ييمل.ا

ا يـ لملز ُم املزارع  مينمل ُاُمو ي األمل رملضي التّتي ُتطـ اليبـُُه مل يـي    الوجـه الثـاين: ة  البـ اهيليييفي مـ  امـ  ُوا  الملُمر اُد ابلـ ض يف اـديـث أ ِبي أُمـ  ا الملُو  
اه د    ــ  لملُمغ يـتب اتي ألي لت الملُم ـــ لت   ابي ــ  ُ ع ل يملهي و ســـ لتى ايت ــ  ب اريهي صـــ ا مينمل ديخمل ثي  غ اض  ابن التيفي ي: ه    ثـ ر  الظُّلمل ي ديِت ا ُهو  ع ل ى أ همل ل  أ لت أ كمل اآلمل

ا واحلاصــــــــث أل الزراعة فيها ذض الد يا وعز اآلخرو ملا فيها من الثواب وذض الد يا بســــــــب  ما وغي يف آخر الزمال    احلمل رملثي
ــتعماو  وأخ  فو  ما جي  عليه  من اإلغطاعات وال ــل  الو و الظلمة على أهث احلرث ابسـ ــور فيمي عليه  من تسـ ع ـ

 .(152)  ال ض بسب  ذلد

والواغي ال ي  عي ـــــه األل خري دليث على ما يعا يه أرابب احلر  والصـــــناعات من معوغاتا وما يواجه المطا  الزراعي 
ــها الدولة مي عدم   ــرا   الّت ت ر ــــــ ــويق والهــــــ من  دايت وعمباتا وما يتحمله املزارع  من أعبا  يف التمويث والتســــــ

ــباب   توافر الهـــــــمال  ا جتماعي والصـــــــحيا ومن هنا َيِت دور اجلهات املعنية يف دصـــــــالح المطا  الزراعي و  يز ال ـــــ
للعمث ابلزراعة وت ليث عمبا اا ويمي على املتكصــصــ  من علما  األمة مهمة تصــحيد  األفهام وتغيري النظرو الدو يةا 

ابألجر واملثوـبة   جيـل  امـل ـلةا ـبث البطـاـلة والعزو     ـفالعمـث ابلزراعـة كمهـنة يمـدرهـا اإلســــــــــــــالم ويعلي ـغدر العـامل  يـا
ــي الدا  وتمد  األدوا  هو  ــث التكطي  ود اض ت ــــــكيص موا ــــ ــو  التنظي  وف ــــ عن العمث النافي  هو ع  ال ض  وســــ

  لبة امل لة.  

 الزراعة أمهيتها  ودورها يف حتقيق األمن الغذائ  والتنمية االقتصادية للمجتمع  املطلب اخلامس :

خلق   املق وأمره  بعمارو األرض واســـــــتثمار ما أودعه فيها من  روات وخريات وتســـــــكريه مدمة الب ـــــــرية لتتحمق   
رملُبُ  ب  عمث الد يا و واب األخرو  العبودية للكالق عز وجث وه ا هو املطلوب األ ج ثتا فاإلســــــــــالم دين عبادو وعمث يـ  

ر بملطًا ا ثييثًاا فالزراعة عمث د يوي فيه عبادو وغرَب ووســيلة ملر ــاو   عز وجث و يث  وابه الدا  ا كما أ ا مموم من أه  
ــيلة لتحميق ا كت ا  ال اِت ل ــاديةا ووسـ ــاس من ركا ز اإل تا  والتنمية ا غتصـ لمجتمي  ممومات األمن الغ ا ي وركيزو أسـ

ومن أكث من فأسه غراره من رأسها فك  فر ا الدوض املنتجة من غيود على املستوردو  ا  فمن أ ت     ا ه ملد سيادته
ل وتاا بســــالح العموابت ا غتصــــادية  يف ســــبيث فرض   أ مملل امل عليها من ســــياســــيات وضــــروط ممابث الغ ا ا وك   ا وك 

 هيمنتها وتن ي  خمططا ا.

ومن مث ضـرعا  ا  نة النبوية  تيكد أ ية الزراعة ا وتر   و رض على اسـتزرا  األرض وعمار اوغد جا ت  صـوع السـ
ــببا لتملكها ا ومنطو  الما ول   ــتزرعة ا فجعلا دايا  األرض امليتة ســــــــ اللوا د والموا   الّت تنظ  ملكية األرض املســــــــ

زا   وتوجيه الطاغات وو ا ســــتثمار يف المطا  ا ميتة فهي له " وهو ك يث بتحريد اوم  والعالت ــــريعي "من أايا أر ــــً 
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ــدـيدو أل ـما خر  من األرض املزرعـة من َرات وخريات يعود   ـعه على    الزراعيا كمـا أكـدت التوجيهـات النبوـية الســــــــــــ
 ا تمي  أبسرها وبه ييجر املالد ومن ابضر الزراعة لكو ه سببا يف توفري أغوات الب ر واستمرار احلياو واألايا .

ــعهاا فحري  وب ــحراوية وما أوسـ ــعة تتمثث يف املناهق الصـ ــاسـ ــااات ضـ ــالم ا ل يا من األرض الّت ل تعمر مسـ الد اإلسـ
بو و األمر َتصـــــــيص ه ه للمناهق ملن لديه الر بة والمدرو على تعمريها يف  ـــــــو  ما يســـــــمى اب ســـــــتصـــــــالح الزراعي 

 من ال باب على ا ستثمار يف  اض الزراعة.وتنظي  لوا حه  يف  و  ال ريعة اإلسالمية مبا ي جي الكثري 

وغد  ظما السنة النبوية  واب  اإلجارو واملزارعة ابمل اركة مراعاو للمصلحة العامة يف استزرا  األرض واستثمارها بد   
لنات  من تعطيث املوارد وجتميدها ا فمن ل يسـتطي احلرث والزر  يدفي أر ـه ملن يزرعها منيحة أو مهـاربة وم ـاركة يف ا

 ا.فيع  امري الب ر مجيعً 

وال ل يتبمى و  من األجث ما     -  و أدرو الســـــــل  الصـــــــا  أ ية الزراعة وفهـــــــلها فتســـــــابموا إلايا  ا رض وعمار ا
ابلتوجيه النبوي الســديد وو ا ســتثمار يف ا اض الزراعي فإل   هلبا لألجر األخروي وعمالً  -يك ي لينت عوا مبا  رســوا  

 عة وبدت أهواوا ويف يد مسل  فسيلة فليزرعها . غاما السا

ح اُب ز رمل     ُ ع نملُه يمســ  (153)وكال الصــحابة ر ــوال   عليه   مهاجرين وأ صــار أ صــمل ي  ايت ا فه ا عمر بن امطاب ر  ــي
يفي صــلى    وغته ب  رعاية  ــيعته وَساعه احلديث من رســوض   صــلى   عليه وســل  ا فكال يتناوب النـُُّزوض  ع ل ى النتاي

ُ ع نمل  ا وذاو أ س بن مالد (154)عليه وســـل  اىت   ي ـــغله معاضـــه عن اهـــور  لس العل   ي  ايت ت الع ر  ـــي ُه ك ال  ل ُه ُبســـمل
يا و ك ال  فييه ا ر ُيمل الع ك ال  جي ييُ  مينملُه رييُد الملميسملدي    .(155)ُي ملميُث يفي الستن ةي المل  اكيه ة  م رتت  مل

وعمد فمها  األمة يف ميل ا   اباب واســـــــــعا بعنوال " دايا  املوات  أكدوا فيه الدعوو اف عمارو األرض واســـــــــتثمارها مبا 
ــلها وعموم   عهاا يموض المرها:   و الزيفير اع ُة مينمل فـُُروضي الملكي  اي ةي ين  ي الناس ا كما ب  األ مة األجال   اكمها وفهــــــــــــ

ُ  ع ل ى اإلمليم امي أ لمل جُيملربي  النتاس  ع ل يـمله ا و م ا ك ال  يفي م عملن اه ا مينمل   رملسي األمل ضملج اري   .(156)  فـ ي جي

نـملع ُةا وعينملديي أ لت الزيفير اع ة  أ هملي ُ  ألي  ت ا أ غـملر ُب دف  التـتو  ويموض الملم او رملدييُّ   ــت وُض املكاســـــ  الزارعة و التيفيج ار ُو و الصـــ ــُ كُّثي  ويف  : ُأصـــ
ث  ل ُه أ جمل  صـــــــــُ رُُه و ديلمل ل مل ي ُكنمل مميتنمل الزترملُ    عا عاما للمســـــــــلم  والدواب وأل ه  بد يفي الملع اد وي أ لمل يـُيملك ث  مينملُه بيغ ريملي عيو ض  فـ ي حمل

 .(157)يـ عملم ُث بيي ديهي ب ثمل يـ عملم ُث ل ُه  يلملم ا ُُه و أُج ر اُؤُه 

ا ا غ دتم  بـ عملُ  م  ــ  ةي و وي    ابي بيط رييقي الزيفير اع ةيا و الملغير اســ  تيســ  كمل لي   م نملُدوبع دف  ا ي ُ   -خيين ا  ويموض الســرخســي: الملُمســمل   - ر محي ُهُ  ايت
ض ر ه ا ر ُسوُض ايتي   غ ًةا و غ دمل اب  ثـ ُر ص د  ًعا و أ كمل ُ ع ل يملهي و س لت    -الزيفير اع ة  ع ل ى التيفيج ار وي؛ ألي  ت ا أ ع  ُّ  ـ  مل  .(158)ص لتى ايت
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الدو ية ويف عصــــــرًن احلا ــــــر تغريت النظرو اإلجيابية للزراعة كحرفة ومهنة وَتصــــــص وممارســــــة ا و لبا يف ا تمي  ظرو 
وا زدرا  ل وي احلر  والصــــناعات ا فرييف الكثري من ضــــباب األمة اليوم العمث ابلزراعة مهنة ممتهنة   تعلي صــــاابها  

 غدرا كغريها من املهن املكتبيةا فهال عن امل مة والكل ة وغلة العوا د.  

المطا  الزراعي من ايث املوارد ورأس املاض فيج  على الدولة واملراكز العلمية والبحثية املتكصـــصـــة دراســـة م ـــكالت  
والتســــــميد والتســــــويق والهــــــرا   املســــــتحمة  و ريها ا وتمد  احللوض الناجحة و ه املعوغات لت ليث ســــــبث ا ســــــتثمار 
الزراعي وَت ي  أعبا  املزارع  ا كما يتع  على مراكز البحث العلمي املتكصـــــــــــصـــــــــــة   يز البااث  لتمد  مزيد من  

ت والبحوث لتطوير المطا  الزراعي و ميق معد ت د تاجية عالية ا ويمي على عاتق متكصــــــــــصــــــــــي  العلوم  الدراســــــــــا
ال ـرعية والوعا  وامطبا  يف املسـاجد مهمة الت كري والتأكيد على أ ية الزراعة وفهـلها وضـرفها ودنومة  وايا الد يوي 

األرض ابألغوات كأسـالفه  من فهـال  الصـحابة فالتابع  ومن    واألخروي ليمبث أبنا  األمة على ممارسـة الزراعة وعمارو
 بعده  ويتحمق للمجتمي املسل  األمن الغ ا ي وا كت ا  ال اِت والتنمية املستدامة.

 نتائج البحث: 

 ويف ختام الدراسة ميكن استخ:ص النتائج التالية:
دييـثي أ ِبي أُمـ امـ ة   -1 الوارد يف ذم الـة الزراعـة صــــــــــــــحيد يف أعلى درجـات الصــــــــــــــحـة ا والتعـارض ب  أاـاديـث الـ م    اـ 

 وال  ي  يف الزراعة تعارض ياهري.
 نكن اجلمي والتوفيق ب  أااديث ال م وال  ي  بال تعس . -2
ديث ســـــو  ال ه  واجلهث مبنهجية التعامث مي النصـــــوع النبوية من أه  أســـــباب دعويف وجود اإلضـــــكا ت يف احل -3

 النبوي.
 أشر املغر ول ال بهات اوض بع  األااديث النبوية وهعنوا يف صحتها بدعويف التعارض. -4
 للمحد   جهود ابرزو يف رفي دضكا ت األااديث النبوية وو ي الهواب  املنهجية ليحسن ال ه  ويصد التطبيق. -5
 اياتية.فرض ك ا يا ومطل  ضرعيا و رورو   عمارو األرض ابلزر  واحلرث -6
 أ ية الزراعة ودورها يف  ميق األمن الغ ا ي والتنمية ا غتصادية. -7
 دور الدولة واكوما ا ومراكزها البحثية املتكصصة يف عال  م كالت المطا  الزراعي. -8
 دور علما  الدين ومتكصصيه  يف التأكيد على أ ية الزراعة وبيال فهلها و وايا وعموم   عها .  -9

 :اتــالتوالي
لرفي دضـــكا  اا    ا  مزيد من البحوث والدراســـات يف األااديث الّت تثار اووا اإلضـــكا ت يف عصـــرًن احلا ـــردجر  -1

 وبيال  واب  ال ه  الصحيد للنص النبوي ال ري .
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  رورو العناية بتمد  البحوث العلمية املتكصصة يف  اض الزراعة وتطوير آليا ا واث م كال ا . -2
 توجيه املراكز البحثية املتكصصة لدع  البااث  و  يزه  إلجرا  املزيد من البحوث املتكصصة يف ا اض الزراعي. -3
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