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ُهُُللهُُُالحمدُ  القائلُهُُرب  كتابهُُُالعالمين،ُ ُُالكريمُهُُهُهفيُ َجنَّاٍتََََوُهوََ}: أَنَشأََ الَِّذيَ

ْرَعََ َوالزَّ َوالنَّْخَلَ َمْعُروَشاٍتَ َوَغْيَرَ ْعُروَشاٍتَ ْيتُوَنَمَّ َوالزَّ أُُكلُهَُ ُمْختَِلفًاَ

اَنَُمتََشابًِهاََوَغْيَرَُمتََشابٍِهََُۚكلُواَِمنَثََمِرِهَإِذَاَأَثَْمَرََوآتُواََحقَّهَُيَْوَمََ مَّ َوالرُّ

إل ُُُأنُ ُُوأشهدُ ُُ،{َحَصاِدهَِ اُُاُمحمدُ ن سيدُ ُُأنُ ُُ،ُوأشهدُ له ُُُالُشريكُ ُُه ُوحدُ ُُُللا ُإالُ ُُه ُالُ

ُُه ُورسول ُُُه ُعبدُ  آلُهعليهُهُُوباركُ ُُوسلمُ ُُصل ُهُُاللهمُ ، ومُ هُهوصحبهُُُهُه،ُوعلىُ تبع ُ،ُ مُهُ نُ

 ُ.الدينُهُإلىُيومُهُبإحسانُ 

ُ
 
ُُ:وبعد
 فهيُصمامُ ُُ،اهُ واستقرارُهُُالدولُهُُلبناءُهُُاالقتصاديةُهُُالركائزُهُُنُأهم ُهمُهُُالزراعة ُُُفإنُ 

ُالقرآنُهُُ،ُوالمتأملُ االكتفاءُهُُ،ُوتحقيقُهالغذاءُهُُلتوفيرُهُُاألمانُه ُه ُهُسبحان أن ُُُيجدُ ُُالكريمُهُُفي

ُأكثرُهُُالزراعة ُ ذکرُ  ُأهميتهُنُموضع؛ُتنبيهُ مُهُُفي ََ:ه ُسبحان ُُالحقُ ُُيقولُ ُُا،ُحيثُ هُ اُعلى

ََََْْلَْرِضَٱَوفِىََ) َونَِخيٌل َوَزْرٌعَ َ ٍبٍۢ أَْعنََٰ ْنَ م ِ ٌتَ
َوَجنََّٰ ٌتَ ِوَرَٰ تََجَٰ مُّ ُ،ُويقولُ (قَِطٌعَ

أََولَْمَيََرْواَأَنَّاَنَُسوُقَاْلَماَءَإِلَىَاْْلَْرِضَاْلُجُرِزَفَنُْخِرُجَبِِهََزْرًعاَ):ه ُسبحان 

ََ َوأَنفُُسُهْمَۖ أَْنعَاُمُهْمَ ِمْنهَُ قبيلُهمُهُُالزراعة ُُُالحنيفُ ُُالشرع ُُُوقدُجعلُ ُُ(تَأُْكُلَ ُُنُ

َماََ) (:يهُوسلمعلُُللا ُُُیاُ)صل ُن نبي ُُُيقولُ ُُا،ُحيثُ هُ لصاحبهُُُالثوابُ ُُالتيُتحققُ ُُالعبادةهُ

َأوَبهْيَمةٌَ َإنَساٌن َأو َأوَيَزَرُعََزْرًعاَفيأُكُلَِمنهََطيٌر ِمنَُمسلمَيَغِرُسََغْرًسا

بِهََصدقَةٌ(، ُ(ُإلىُالمداومةُهوسلم عليُهُُللا ُُُیاُ)صل ُن اُنبي ُن اُأرشدُ كمُ ُُإالَكانَلهَُ

َإنَْ)وسلم(:ُُعليُهُللا ُُُُی)صل ُُُيقولُ ُ،ُحيثُ فيُالحياةهُُُلحظةُ ُإلىُآخرُهُُعلىُالزراعةُه
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أحِدكَََُتَِقامََ يِدَ فيَ وَ فإنَْالساعةَُ َ، فسيلةًَ أنَََْمَ حتىَََاستطاَعَ تقوَمَ الَ

َ.(يغِرَسهاَفليغِرْسها

ُُموتُهُُاُبعدُ هُ ثواب ُُُالتيُيمتدُ ُُالجاريةُهُُنُالصدقاتُهمُهُُاُاإلسالمُ هُ جعل ُُُالزراعةُهُُلشرفُهو

وهوَفيََََنََّهَُأجرَََُللعبدَِيََ))سبٌعَيجرَِعليهُوسلم(:ُُُُللا ُُُی)صل ُُُيقولُ ُُا،هُ صاحبهُ

ََا،َأوَغرسََبئرًَََا،َأوََحفَرََىَنهرًَا،َأوَأجرََِعْلمًَََنَعلَّمََ:َمََََهَِموتَََِبعدََََهَِقبرَِ

بنََنخلًَ أوَ مسجدًََ ثََىَ ورَّ أوَ أمصحفًَََا،َ تركََا،َ يستغفرَُولدًَََوَ ََبعدََََلهَََُاَ

ُأنُ ُُ؛((هَِموتَِ ُإن ُُُهُهلنفسُهُُيعشُ  ،ُولمالحياةهُُُفيُعمارةهُُُشاركُ ُُالزارع ُُُذلك ُُاُعاشُ مُ فقط،

ُ.ولوطنهُهُلمجتمعهُهُالخيرُ ُا،ُباذالُ مخلصُ 

 وتحقيقُهُُالوطنُهُُفيُقوةهُُُ؛ُفهوُيسهمُ سامية ُُُومكانة ُُُعظيمة ُُُمنزلة ُُُجد ُهالمُ ُُوللزارعهُ

ُُُوتحقيقُهُُهُهاستقرارُه  اُالُتملكُ هُ غذاءُ ُُالتيُالُتملكُ ُُ؛ُفاألمة ُلمواطنيهُهُُعملُ ُُفرصه

 ،عاليةُ ُ،ُفيُهمةُ ولوطنهُهُلنفسهُهُُالحُ الفُُيحققُ ُفيُزراعتهُهُهُهبجد ُهُوالزارع ُُا،هُ قرارُ 

ُهُُُقولُ ،ُممتثال ُصادقةُ ُُوتضحيةُ  َُٱفََسيََرىََََْعَملُواَْٱَوقُِلََََ}:ُُه ُسبحان ُُالحق  َعَملَُكْمََََّللَّ

ِلِمَََْۖلُمْؤِمنُونََٱوََََۥَوَرُسولُهَُ ََعَٰ َإِلَىَٰ َدةَِٱوََََْلغَْيبَِٱََوَستَُردُّوَن َبَِماَُكنتُْمََََلشََّهَٰ فَيُنَب ِئُُكم

اللَُّهمََّبَاِرْكََ):ُُيقولُ ُُوسلم(ُحيثُ ُُعليُهُُللا ُُُُیاُ)صل ُن نبي هُُُدعوة ُ اوملتمسُ ُُ{،تَْعَملُوَنََ

تِيَفِيَبُُكوِرَها ُاُيعملُ مُ ،ُإن ُوالعشوائية ُُُاالرتجالُ ُُالُيعرفُ ُُالمجدُ ُُوالزارع ُ . (ِْلُمَّ

)عليهُُُُاُيوسفُ ن سيدُهُُفيُقصةُهُُ،ُوالمتأملُ والعملُهُُالعلمُهُُبأسبابُهُُذُ ،ُوأخواع ُُُبتخطيطُ 

هُُُلالقتصادُهُُتخطيطُ ُُمشروعُ ُُيلمحُ ُُ،الكريمُه (ُفيُالقرآنُهالسالمُ  ُُنبيُ ُُه ُأسسُ ُُالزراعي 

ُُالمنطقة ُُُستصيبُ ُُغذائيةُ ُُبأزمةُ ُُاُالصادقةُهرؤي ُاُلُُخاللُُنمُهُُاُعلمُ الكريم،ُبعدمُ ُُللاهُ

فاقترحُ هُ كل ُ الخيرُ ُُا،هُ ونفذ ُ إصالح ُُُخطة ُُُا،ُ فيهاُ وماُُُُعلىُمصرُ ُُوالبركة ُُُفكانُ

حيثُ هُ حول ُ ُُه ُسبحان ُُيقولُ ُُا،ُ َحَصْدتُْمَََ}: فََماَ َدأَبًاَ ِسنِيَنَ َسْبَعَ تَْزَرُعوَنَ قَاَلَ

ِلَكََسْبٌعَِشَداٌدََ
َيَأْتِيَِمْنَبَْعِدَذََٰ اَتَأُْكلُوَنََثُمَّ َقَِليًلَِممَّ فِيَُسْنبُِلِهَإاِلَّ فَذَُروهَُ

َإاِلََّ ْمتُْمَلَُهنَّ اَتُْحِصنُونََيَأُْكْلَنََماَقَدَّ ِلَكََعاٌمَفِيِهََََقَِليًلَِممَّ
ثُمََّيَأْتِيَِمْنَبَْعِدَذََٰ

ُ.(يُغَاُثَالنَّاُسََوفِيِهَيَْعِصُرونََ
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ُُُوالعلمُهُُالخبرةهُُُأهلُ ُُيستشيرُ ُُالمجدُ ُُالزارعُ ُُأنُ ُُكما ُليقدمُ هُهفيُزراعتهُُُواالختصاصه ، 

ُهُُُقولُ ،ُممتثال ُه ُومجتمع ُُُه ُوطن ُُينفعُ ُُالجودةهُيُُعالُهُُامنتجُ  فَاْسأَلُواََََ}:ُُه ُسبحان ُُالحق 

ُعليهُوسلم(ُفيُحديثُهُُللا ُُُیاُ)صل ُن اُبنبي هُي ُ،ُومقتد{أَْهَلَالِذ ْكِرَإِنَُكنتُْمَاَلَتَْعلَُمونََ

ُ.م(مَفيَدنياكَُاَيصلحكَُبمَََمَأعلمَُنتَُ)أ:ُقالُ ُحينُ ُالنخلُه رُهيتأب

*ُ** 

ُهُُللهُُُالحمدُ  اُُن والمرسلين،ُسيدُهُُاألنبياءُهُُعلىُخاتمُهُُوالسالمُ ُُالعالمين،ُوالصالة ُُُرب 

 أجمعينُ.ُوصحبهُهُعليهُوسلم(،ُوعلىُآلهُهُىُللا ُ)صل ُُمحمدُ 

ُ فيُمقاومةُهُهُهدورُهُُعلىُأداءُهُه ُوطنيت ُُه ُ،ُتحمل ُمخلصُ ُوطنيُ ُالمجدُ ُالزارع ُُإنُ 

يُإلىُُا،ُالتيُتؤد ُهعليهُ ُُوالبناءُهُُالزراعيةُهيُُلألراضهُُُوالتبويرُهُُالتجريفُهُُمحاوالتُه

ُ ُ نقصه

الدولةُهعبئ ُُُاُيشكلُ ممُ ُُ،االستيرادُهُُوزيادةهُُُ،المحاصيلُه ُُمنهيُ ُُ،ُوهذاُضررُ اُعلىُ

ُ،ُعنه ُ

ُ.والُضرار(ُُعليهُوسلم(:ُ)الُضررُ ُللا ُُیاُ)صل ُن نبي ُُيقولُ ُحيثُ 

 باُلُُهُهحصادُهُُبعدُ ُُهُهمحصولُهُُفيُتسويقُهُُهُهنُوطنيتهُمُهُُينطلقُ ُُالمجدُ ُُالزارع ُُُأنُ ُُاكمُ 

ُُُ،تأخيرُ  ُاحتکارُ والُحبس  ُيعرفُ ،ُوال ُفهوُال ُُُُألزماتُهاستغالالُ ُُ، ُمتاجرة ُُُالناسه  وال

وقدُحرمُ هُهبمعاناتهُ ُُُوالتضييقُهُُاالحتكارُهُُصورُهُُكلُ ُُاإلسالمُ ُُم،ُ الناسه ُُ،ُحيثُ علىُ

عليهُُُُللا ُُُی)صل ُُُويقولُ ُُ،(إالَخاطئٌَََكرَُ)الَيحت:ُُ(عليهُوسلمُُللا ُُُی)صل ُُُان نبي ُُُيقولُ 

ََللاَََُتعالى،َوبرئََََنَللاَِمَََِئََفقدَبرََليلةًَََاَأربعينََطعامًَََتكرََحاََن)مََ(:ََوسلم

َ.(تعالىَمنهَُ

ُ

ُ
 
ُُُاللهمُاحفظ

 
ُبالد
 
ُن

 
ُُُاُمصر

 
ُالعاملُيُُبالد ُُُوسائر


