سيرة أكرم الشجر ()3
قيــــ�س حمـــــمد
كاتب �صحفي

النخلــــة في القرآن الكريم
ّ
والسنة النبو ّية الشريفة
ورد لفظ «النخيل» في ست سور من كتاب اهلل العزيز وهي:
«البقرة ،الرعد ،النحل ،اإلسراء ،المؤمنون ،و يس».

النخلة �شجرة مباركة عظيمة النفع ،وال يوجد
�شيء من �إنتاجها حتى �أ�شواكها �إال و ُي�ستخدم،
لذلك ا�ستحقت الذكر يف القر�آن الكرمي �أكرث
من �إحدى وع�شرين مرة يف الآيات البي ّنات
يف ت�سع ع�شرة �سورة ،حيث ذكرت الآيات
الكرميات« :للنخلة وثمرها وطلعها و�أهميتها
للنا�س وما لها ِمن منزلة ُمف�ضلة عن باقي
�أ�شجار الفاكهة والزرع».
لقد َح َبا اهلل ع ّز وجل النخل بف�ضائل كثرية حيث
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كانت م�صدر خري وبركة .وقد رافقت العرب يف
ديارهم ويف البالد التي افتتحوها فكانت عليهم
خري ًا ونعمة .وما �إ�شارة الذكر احلكيم للنخل �إ ّال
ل�شرف منزلتها العالية بني بقية الأ�شجار.
ويف القر�آن الكرمي ورد ذكر ال�شجرة املباركة
حتت ُم�سم ّيات متعددة ،فلقد ورد ذكر �أ�شجار
النخيل يف � 17سورة قر�آنية من �أ�صل � 114سورة
وبلغ عدد الآيات التي ورد فيها هذا الذكر � 22آية
يف ال�سور ال�سبعة ع�شر ،وتكرر ذكر كلمة النخيل

�أو �أجزاء من �أكرم ال�شجر كالطلع واجلذع يف
الآيات القر�آنية ال�سابقة.
ورد لفظ«النخيل» يف �ست �سور من كتاب اهلل
العزيز وهي« :البقرة ،الرعد ،النحل ،الإ�سراء،
امل�ؤمنون ،وي�س» .يقول احلقّ تعاىل يف �سورة
البقرة /الآية �} :266أَ َي َو ُّد �أَ َح ُد ُك ْم �أَن َت ُكونَ َل ُه
اب جَ ْ
ت ِري ِمن تحَ ْ ِت َها الأَ ْن َها ُر
َج َّن ٌة ِّمن َّن ِخ ٍيل َو�أَ ْع َن ٍ
َل ُه ِفي َها ِمن ُك ِّل ال َّث َم َر ِات َو�أَ َ�صا َب ُه ا ْل ِك رَ ُب َو َل ُه ُذ ِّر َّي ٌة
ُ�ض َع َفاء َف َ�أ َ�صا َب َها ِ�إ ْع َ�صا ٌر ِفي ِه َنا ٌر َف ْاح رَ َت َق ْت
ات َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّك ُرونَ {.
َك َذ ِل َك ُي َبينِّ ُ اللهّ ُ َل ُك ُم الآ َي ِ
وقال تعاىل يف النخيل يف �سورة الرعد (الآية:)4
اب
}وَفيِ الأَ ْر ِ�ض ِق َط ٌع ُّمت ََجا ِو َراتٌ َو َج َّناتٌ ِّمنْ �أَ ْع َن ٍ
َو َز ْر ٌع َو َن ِخي ٌل ِ�ص ْن َوا ٌن َو َغيرْ ُ ِ�ص ْنوَانٍ ُي ْ�س َقى مِ َباء
َو ِاحدٍ َو ُن َف ِّ�ض ُل َب ْع َ�ض َها َع َلى َب ْع ٍ�ض فيِ الأُ ُك ِل �إِنَّ فيِ
َذ ِل َك َ آل َي ٍات ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ {.
وذكر ج ّل وعال النخيل يف �سورة النحل مرتني،
الأوىل يف (الآية ُ } :)11ين ِبتُ َل ُكم ِب ِه ال َّز ْر َع
اب َو ِمن ُك ِّل ال َّث َم َر ِات
َوال َّز ْيتُونَ َوال َّن ِخ َيل َوالأَ ْع َن َ
�إِنَّ فيِ َذ ِل َك لآ َي ًة ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ { .ويف (الآية
اب َتت َِّخ ُذونَ
َ } :)67و ِمن َث َم َر ِات ال َّن ِخ ِيل َوالأَ ْع َن ِ

ِم ْن ُه َ�س َكر ًا َو ِر ْزق ًا َح َ�سن ًا ِ�إنَّ فيِ َذ ِل َك لآ َي ًة ِّل َق ْو ٍم
َي ْع ِق ُلونَ {.
�أما يف �سورة الإ�سراء ،فذكر تعاىل النخيل بقوله
العزيز يف (الآية �} :)91أَ ْو َت ُكونَ َل َك َج َّن ٌة ِّمن
َّن ِخ ٍيل َو ِع َن ٍب َف ُت َف ِّج َر الأَ ْن َها َر ِخال َل َها َتف ِْجري ًا{.
ويف �سورة امل�ؤمنون يف (الآية � )19أ�شار تباركت
�أ�سما�ؤه �إىل النخيل بقوله العظيم} :ف�أَ َ
ن�ش�أْ َنا
اب َّل ُك ْم ِفي َها َف َو ِاك ُه
َل ُكم ِب ِه َج َّن ٍ
ات ِّمن َّن ِخ ٍيل َو�أَ ْع َن ٍ
َك ِث َري ٌة َو ِم ْن َها َت�أْ ُك ُلونَ { .ويف �سورة ي�س (الآية
 ،)34ذكر ج ّل جالله النخيل بالقول الكرمي:
اب َو َف َّج ْر َنا
} َو َج َع ْل َنا ِفي َها َج َّن ٍ
ات ِمن َّن ِخ ٍيل َو�أَ ْع َن ٍ
ون{.
ِفي َها ِمنْ ا ْل ُع ُي ِ
�أما لفظ «النخل» فذكره ع ّز وج ّل يف كتابه
الكرمي �سبع م ّرات يف �سور« :الأنعام ،ومرمي،
ُ
النخل يف �سورة
طه ،ق ،والرحمن» .فجاء
الأنعام يف �آيتني فيها الأوىل يف (الآية)99/
ال�س َما ِء
من قوله تعاىلَ } :وهُ َو ا َّل ِذ َي �أَنزَ َل ِمنَ َّ
َما ًء َف�أَخْ َر ْج َنا ِب ِه َن َباتَ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َف َ�أخْ َر ْج َنا ِم ْن ُه
َخ ِ�ضر ًا ُّنخْ ِر ُج ِم ْن ُه َح ّب ًا ُّم رَت َِاكب ًا َو ِمنَ النَّخْ ِل ِمن
اب َوال َّز ْيتُونَ
َط ْل ِع َها ِق ْن َوا ٌن دَا ِن َي ٌة َو َج َّن ٍات ِّمنْ �أَ ْع َن ٍ

َوال ُّر َّمانَ ُم ْ�ش َت ِبه ًا َو َغيرْ َ ُمت ََ�شا ِب ٍه ُ
انظ ُرو ْا �إِلىِ َث َم ِر ِه
�إِ َذا �أَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه ِ�إنَّ فيِ َذ ِل ُك ْم لآ َي ٍات ِّل َق ْو ٍم ُي�ؤ ِْم ُنونَ {.
ويف ال�سورة ذاتها ـ الأنعام ورد النخل يف (الآية
الثانية يف الآية  ،)141بقول احلقّ َ } :وهُ َو ا َّل ِذي
و�ش ٍات َو َغيرْ َ َم ْع ُر َ
ن�ش�أَ َج َّن ٍات َّم ْع ُر َ
�أَ َ
و�ش ٍات َوالنَّخْ َل
َوال َّز ْر َع خُ ْ
م َت ِلف ًا �أُ ُك ُل ُه َوال َّز ْيتُونَ َوال ُّر َّمانَ ُمت ََ�شا ِبه ًا
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َو َغيرْ َ ُمت ََ�شا ِب ٍه كلوا ِمن ث َم ِر ِه �إِذا �أث َم َر َو�آتُوا َح َّق ُه
َي ْو َم َح َ�صا ِد ِه َو َال ت ُْ�س ِر ُفو ْا �إِ َّن ُه َال ُي ِح ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِفنيَ{.
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كما جاء ذكر النخل يف �سورة مرمي ب�آيتني  ،يف
(الآية الأوىل َ } :)23ف�أَ َجاءهَ ا المْ َ َخ ُ
ا�ض �إِلىَ ِج ْذ ِع
النَّخْ َل ِة َقا َل ْت َيا َل ْي َت ِني ِم ُّت َق ْب َل هَ َذا َو ُكنتُ َن ْ�سي ًا
ن�س ّي ًا{ .ويف (الآية الثانية يف ال�سورة نف�سها
َّم ِ
 ،)25بقوله العزيزَ } :وهُ زِّ ي �إِ َل ْي ِك ِب ِج ْذ ِع النَّخْ َل ِة
ت َُ�سا ِق ْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َج ِن ّي ًا{.

الطل ِع ك�أحد �أجزاء النخلة يف �أربع �آيات ويف �أربع
ال�صافات،
�سور كرميات هي «الأنعام ،ال�شعراءّ ،
وق» .فجاء يف (�سورة الأنعام  ،)99قوله تعاىل
ال�س َما ِء َما ًء
عن الطلعَ } :وهُ َو ا َّل ِذ َي �أَنزَ َل ِمنَ َّ
َف�أَخْ َر ْج َنا ِب ِه َن َباتَ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َف َ�أخْ َر ْج َنا ِم ْن ُه
َخ ِ�ضر ًا ُّنخْ ِر ُج ِم ْن ُه َح ّب ًا ُّم رَت َِاكب ًا َو ِمنَ النَّخْ ِل ِمن
اب َوال َّز ْيتُونَ
َط ْل ِع َها ِق ْن َوا ٌن دَا ِن َي ٌة َو َج َّن ٍ
ات ِّمنْ �أَ ْع َن ٍ
َوال ُّر َّمانَ ُم ْ�ش َت ِبه ًا َو َغيرْ َ ُمت ََ�شا ِب ٍه ُ
انظ ُرو ْا �إِلىِ
ات ِّل َق ْو ٍم
َث َم ِر ِه ِ�إ َذا �أَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه ِ�إنَّ فيِ َذ ِل ُك ْم لآ َي ٍ
ُي�ؤ ِْم ُنونَ { .ويف (�سورة ال�شعراء َ } :)148و ُز ُر ٍوع
ال�صافات
َو َنخْ ٍل َط ْل ُع َها هَ ِ�ضي ٌم{� .أما يف �سورة ّ
فورد ا�سم الطلع يف (الآية َ :)65
}ط ْل ُع َها َك�أَ َّن ُه
و�س َّ
ال�ش َي ِاط ِني{ .والطلع الن�ضيد يف قوله
ُر�ؤُ ُ
ات
ا�س َق ٍ
ع ّز �ش�أنه يف (�سورة ق َ } :)10والنَّخْ َل َب ِ
َّل َها َط ْل ٌع َّن ِ�ضيدٌ{.

ثم ق ــال تعــاىل عن النخــل يف (�س ــورة طــه
َ } :)71ق َال � َآمنت ُْم َل ُه َق ْب َل �أَنْ � َآذنَ َل ُك ْم ِ�إ َّن ُه
لُ َق ِّط َعنَّ �أَ ْي ِد َي ُك ْم
ال�س ْح َر َف َ أ
َل َك ِب ُري ُك ُم ا َّل ِذي َع َّل َم ُك ُم ِّ
َو�أَ ْر ُج َل ُكم ِّمنْ ِخلاَ ٍف َو َ ألُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم فيِ ُج ُذو ِع النَّخْ ِل
َو َل َت ْع َل ُمنَّ �أَ ُّي َنا �أَ َ�ش ُّد َع َذاب ًا َو�أَ ْب َقى{ .ويف (�سورة
ات َّل َها
ا�س َق ٍ
ق ،)10قال ع ّز من قائلَ } :والنَّخْ َل َب ِ
َط ْل ٌع َّن ِ�ضيدٌ{ ،ويف �سورة ال ّرحمن ورد ت الإ�شارة
�إىل النخل بقوله احلقّ ِ } :في َها َف ِاك َه ٌة َوالنَّخْ ُل
الَ ْك َم ِام {.
َذاتُ ْ أ
طلع النخيل
ُ

نخل
�أعجاز ٍ

النخيل �شجرة مباركة اخت�صها اهلل بف�ضائل
كثرية ،حيث ذكرها اهلل �سبحانه وتعاىل يف
كتابه العزيز يف �سور عديدة .و�أ�شار تعاىل �إىل

كذلك �أ�شار كتاب اهلل املجيد �إىل ذكر �أعجاز
النخل يف �سورتني هما «القمر ،واحلاقة» .يقول
تعاىل يف �سورة القمر 17ــ} :20و َل َق ْد َي َّ�س ْر َنا

71 - 70

الشجرة المباركة ديسمبر2009

ا ْل ُق ْر�آنَ ِل ِّلذ ْك ِر َف َه ْل ِمن ُّم َّد ِك ٍر* َك َّذ َب ْت َعا ٌد َف َك ْي َف
َكانَ َع َذا ِبي َو ُن ُذرِ* �إِ َّنا �أَ ْر َ�س ْل َنا َع َل ْيهِ ْم رِيح ًا
ا�س
َ�ص ْر َ�صر ًا فيِ َي ْو ِم َن ْح ٍ�س ُّم ْ�س َتمِ ٍّر * ت ِ
َنز ُع ال َّن َ
َك�أَ َّن ُه ْم �أَ ْع َجا ُز َنخْ ٍل ُّمن َق ِع ٍر{.
ثم ورد ذكر �أعجاز النخل اخلاو ّية �أي�ض ـ ًا يف
قوله �سبحانه وتعاىل يف (�سورة احلاقة الآية
5ــَ } :)8ف�أَ َّما َث ُمو ُد َف�أُ ْه ِل ُكوا ِب َّ
الط ِاغ َي ِة* َو�أَ َّما
َعا ٌد َف�أُ ْه ِل ُكوا ِب ِر ٍيح َ�ص ْر َ�ص ٍر َعا ِت َي ٍة* َ�س َّخ َرهَ ا
َع َل ْيهِ ْم َ�س ْب َع َل َي ٍال َو َث َما ِن َي َة �أَ َّي ٍام ُح ُ�سوم ًا َف رَتَى
ا ْل َق ْو َم ِفي َها َ�ص ْر َعى َك َ�أ َّن ُه ْم �أَ ْع َجا ُز َنخْ ٍل َخا ِو َي ٍة*
َف َه ْل َت َرى َل ُهم ِّمن َبا ِق َي ٍة{.
الرطب ومرمي
�أما الرطب َ
اجل ِن ّي فورد يف قوله ع ّز وجل يف
َ
ا�ض �إِلىَ
(�سورة مرمي 23ــَ } :)27ف�أ َجاءهَ ا المْ َ َخ ُ
ُ
ِج ْذ ِع النَّخْ َل ِة َقا َل ْت َيا َل ْي َت ِني ِم ُّت َق ْب َل هَ َذا َوكنتُ
ن�س ّي ًا* َف َنادَاهَ ا ِمن تحَ ْ ِت َها �أَلاَّ تحَ ْ زَ يِن
َن ْ�سي ًا َّم ِ
َق ْد َج َع َل َر ُّب ِك تحَ ْ ت َِك َ�س ِر ّي ًا* َوهُ زِّ ي �إِ َل ْي ِك ِب ِج ْذ ِع
النَّخْ َل ِة ت َُ�سا ِق ْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َج ِن ّي ًا* َف ُك ِلي َو ْ
ا�ش َر ِبي
َو َق ِّري َع ْين ًا َف�إِ َّما َت َريِنَّ ِمنَ ا ْل َب َ�ش ِر �أَ َحد ًا َف ُق يِول

ن�س ّي ًا*
�إِ يِّن َن َذ ْرتُ ِلل َّر ْح َم ِن َ�ص ْوم ًا َف َلنْ �أُ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم �إِ ِ
َف�أَت َْت ِب ِه َق ْو َم َها تحَ ْ مِ ُل ُه َقا ُلوا َيا َم ْريمَ ُ َل َق ْد ِج ْئ ِت
َ�ش ْيئ ًا َف ِر ّي ًا{.
جذع النخلة
�أ�شارت ال�سور القر�آنية �إىل جذع النخلة يف
الذكر املجيد .منها قوله الكرمي يف (�سورة
مرمي 22ــ} :)25ف�أَ َجاءهَ ا المْ َ َخ ُ
ا�ض �إِلىَ ِج ْذ ِع
النَّخْ َل ِة َقا َل ْت َيا َل ْي َت ِني ِم ُّت َق ْب َل هَ َذا َو ُكنتُ َن ْ�سي ًا
ن�س ّي ًا* َف َنادَاهَ ا ِمن تحَ ْ ِت َها �أَلاَّ تحَ ْ زَ يِن َق ْد َج َع َل
َّم ِ
َر ُّب ِك تحَ ْ ت َِك َ�س ِر ّي ًا* َوهُ زِّ ي ِ�إ َل ْي ِك ِب ِج ْذ ِع النَّخْ َل ِة
ت َُ�سا ِق ْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َج ِن ّي ًا{.
ثم ذكر تعاىل جذوع النخل يف (�سورة
ال�س َح َر ُة ُ�س َّجد ًا َقا ُلوا � َآم َّنا
طه70ــَ } :)72ف�أُ ْل ِق َي َّ
و�سى* َق َال � َآمنت ُْم َل ُه َق ْب َل �أَنْ � َآذنَ
ِب َر ِّب هَ ا ُرونَ َو ُم َ
ُ
ِّ
ُ
َ
َّ
َ
َّ
َ
ال�س ْح َر ف أ
لقط َعنَّ
َل ُك ْم �إِ َّن ُه َل َك ِب ُري ُك ُم ال ِذي َعل َمك ُم ِّ
�أَ ْي ِد َي ُك ْم َو َ�أ ْر ُج َل ُكم ِّمنْ ِخلاَ ٍف َو َ ألُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم فيِ
ُج ُذو ِع النَّخْ ِل َو َل َت ْع َل ُمنَّ �أَ ُّي َنا �أَ َ�ش ُّد َع َذاب ًا َو�أَ ْب َقى*
ات
َقا ُلوا َلن ُّن�ؤْ ِث َر َك َع َلى َما َجاء َنا ِمنَ ا ْل َب ِّي َن ِ
ا�ض ِ �إ مَّ َنا َتق ِْ�ضي
َوا َّل ِذي َف َط َر َنا َفا ْق ِ�ض َما �أَنتَ َق ٍ
هَ ِذ ِه الحْ َ َيا َة ال ُّد ْن َيا{.
العرجون
كذلك عر�ض القر�آن املُعجز للعرجون يف (�سورة
ي�س 37ــ )29بقول اهلل الكرميَ } :و�آَ َي ٌة َل ُه ُم ال َّل ْي ُل
َن ْ�س َلخُ ِم ْن ُه ال َّن َها َر َف�إِ َذا هُ ْم ُم ْظ ِل ُمونَ * َو َّ
ال�ش ْم ُ�س
جَ ْ
ت ِري لمِ ُ ْ�س َت َق ٍّر َل َها َذ ِل َك َتق ِْدي ُر ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َع ِل ِيم*
َوا ْل َق َم َر َق َّد ْر َنا ُه َم َناز َِل َحتَّى َعا َد َكا ْل ُع ْر ُج ِون
ا ْل َق ِد ِمي{.
ال�سنة النبو ّية
ثاني ًا :النخيل يف ُ
لع ّل ِمن �أَ َج ِّل النعم الغذائية التي �أنعم اهلل
�سبحانه وتعاىل بها على عباده حيث حفظ بها
�سبحانه حياتهم ف�أطعمهم من جوع ،و�شفاهم
من �أمرا�ض �سوء التغذية ،و�صحبتهم يف حلهم
وترحالهم وكانت عماد �إدارة الإمداد والتموين
يف حروبهم وفتوحاتهم .وكان التمر هو زادهم
وزوادهم يف حياتهم.
ال�س ّنة النبو ّية ال�شريفة فكثري ًا ما ذكرت
�أما يف ُ

النخلة والرطب و�أجزا�ؤها حتى �أن جذع النخلة
بكى حزن ًا على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
فقد ورد يف البداية والنهاية البن كثري وروى
البخاري يف
الإمام �أحمد بن حنبل وذكر الإمام
ّ
غري مو�ضع من �صحيحه�« :أنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم كان يوم اجلمعة ي�سند ظهره �إىل جذع
رومي
من�صوب يف امل�سجد يخطب النا�س فجاءه ّ
وقال � :أال �أ�صنع لك �شيئ ًا تقعد عليه ك�أنك قائم؟
ف�صنع له ِم رَْنب ًا درجتني ويقعد على الثالث ،فلما
نبي اهلل على املنرب خار كخوار الثور ـ �أي
قعد ّ
الج ّمار ،العجوة،
الرطب ،التمرُ ،
واستحباب التمر في أحاديث
ومسلم.
الصحيحين للبخاري ُ

اجلذع ـ ار ّ
جت خلوار ِه امل�سجد حزن ًا على ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فنزل �إليه ر�سول اهلل
من املنرب فالتزمه وهو يخور فلما التزمه �سكتَ
ثم قال  :والذي نف�س حم ّمد بيد ِه لو مل التزمه ما
زال هكذا حتى يوم القيامة حزن ًا عليه».
�أ .يف �صحيح الإمام البخاري
ال�س ّنة
حول ذكر النخيل والرطب والتمر يف ُ
النبو ّية املُطه ّرة ،ف�إ ّننا نختار كتابني �صحيحني
من احلديث ال�شريف هما :كتابا ال�صحيح
للإمامني البخاري و ُم�سلم ،لنقف على ما
ذكرا فيهما عن النخيل والتمر و�سواهما من
هذه ال�شجرة املباركة ،ونبد�أ ب�أحاديث الإمام
البخاري يف �صحيحه اجلامع.
خ�ص�ص الإمام البخاري يف كتابه «ال�صحيح»
لقد
ّ
و�ضمن تق�سيمات كتبه و�أبوابه لذكر النخيل
والرطب والتمر والعجوة وا ُ
جلمار وغريها يف
كل من« :كتاب الأطعمة ،باب اخلبز ،باب ذكر
الطعام ،باب الرطب والتمر ،باب �أكل ا ُ
جل ّمار ،باب
العجوة ،باب ال ِق َران يف التمر ،باب ال ِق ّثاء ،باب
الطب ،وباب كتاب ال�صوم».
بركة النخل ،باب ّ
فقد جاء يف كتاب الأطعمة من �صحيح البخاري
بحديث رقم ( )5086برواية الإمام البخاري:
«حدثنا وُهَ يب :حدثنا من�صور ،عن �أمه ،عن
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها :تويف النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم حني �شبعنا من الأ�سودين :التمر واملاء».
وذكر يف باب :اخلبز املر َّقق ،والأكل على
وال�سفرة بحديث رقم (« :)5072حدثنا
ِ
اخل َوان ُّ
ابن �أبي مرمي� :أخربنا حممد بن جعفر� :أخربين
حميد� :أنه �سمع �أن�س ًا يقول :قام النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يبني ب�صف َّية ،فدعوت امل�سلمني �إىل
وليمته� ،أمر بالأنطاع ف ُب�سطت ،ف�ألقي عليها
التمر والأ ِق ُط وال�سمن .وقال عمرو ،عن �أن�س:
بنى بها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم �صنع
حي�س ًا يف نطع» .ثم �أ�شار الإمام البخاري يف باب
الأ ِق ِط يف حديث رقم (« :)5072وقال حميد:
�سمعت �أن�س ًا :بنى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ب�صف َّية ،ف�ألقى التمر والأ ِق َط وال�سمن».
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ومما �أورد �صاحب ال�صحيح �ضمن باب :ذكر
الطعام ،ويف حديث رقم ( )5111قال «:حدثنا
قتيبة :حدثنا �أبو عوانة ،عن قتادة ،عن �أن�س ،عن
�أبي مو�سى الأ�شعري قال :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم« :مثل امل�ؤمن الذي يقر�أ القر�آن
كمثل الأت ُر َّجة ،ريحها ط ِّيب وطعمها ط ِّيب .ومثل
امل�ؤمن الذي ال يقر�أ القر�آن كمثل التمرة ،ال ريح
لها وطعمها حلو .ومثل املنافق الذي يقر�أ القر�آن
مثل الريحانة ،ريحها ط ِّيب وطعهما مر .ومثل
املنافق الذي ال يقر�أ القر�آن كمثل احلنظلة ،لي�س
لها ريح وطعمها مر».
باب الرطب والتمر
كذلك ذكر يف باب الرطب والتمر ،يف حديث
(« :)5128وقال حممد بن يو�سف ،عن �سفيان،
عن من�صور بن �صفية :حدثتني �أمي ،عن عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها قالت :تويف ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم وقد �شبعنا من الأ�سودين :التمر واملاء.
النبي
و�أورد يف حديث رقم ( )5128حديث ًا عن ّ
ون�صه« :حدثنا
الأكرم عليه ال�صالة وال�سالم ّ
�سعيد بن �أبي مرمي :حدثنا �أبو غ�سان قال:
حدثني �أبو حازم ،عن �إبراهيم بن عبد الرحمن
بن عبد اهلل بن �أبي ربيعة ،عن جابر بن عبد
اهلل ر�ضي اهلل عنهما قال :كان باملدينة يهودي،
اجلدَ ا ِد ،وكانت
وكان ُي ْ�س ِل ُف ِني يف متري �إىل ِ
جلابر الأر�ض التي بطريق ُر َوم َةَ ،ف َج َل َ�س ْت ،فخال

ِي ورد في قوله
الرطب َ
الجن ّ
ّ
عز وجل في سورة مريم/
اءها ا ْل َم َخ ُ
َ :27-23
{ف َأ َج َ
اض
ِإ َلى ِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة َقا َل ْ
ت َيا
ت َق ْب َل َه َذا َو ُك ُ
َل ْي َتنِي ِم ُّ
نت
اد َ
اها ِمن
سيًا َّم ِ
نس ّيًا* َف َن َ
َن ْ
َت ْحت َ
ِها أَ َّلا َت ْح َزنِي َق ْد َج َع َل
ك
س ِر ّيًا* َو ُه ِّزي ِإ َل ْي ِ
ك َت ْح َت ِ
َر ُّب ِ
ك َ
اق ْ
ك
ط َع َل ْي ِ
س ِ
ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة ُت َ
ُر َ
طبًا َج ِن ّيًا}.
عام ًا ،فجاءين اليهودي عند َ
اجلداد ومل � ُأج َّد
منها �شيئ ًا ،فجعلت �أ�ستنظره �إىل قابل في�أبى،
ف�أخرب بذلك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال
لأ�صحابه« :ام�شوا ن�ستنظر جلابر من اليهودي».
فجا�ؤوين يف نخلي ،فجعل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يك ِّلم اليهودي ،فيقول� :أبا القا�سم ال
�أنظره ،فلما ر�أى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قام فطاف يف النخل ،ثم جاءه فكلمه ف�أبى،
فقمت فجئت بقليل ُر َطب ،فو�ضعته بني يدي
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أكل ،ثم قال�« :أين
عري�شك يا جابر» * .ف�أخربته ،فقال« :افر�ش يل

فيه» .ففر�شته ،فدخل فرقد ثم ا�ستيقظ ،فجئته
بقب�ضة �أخرى ف�أكل منها ،ثم قام فك َّلم اليهودي
ف�أبى عليه ،فقام يف ال ِّرطاب يف النخل الثانية،
«ج َّد وا ْق ِ�ض» .فوقف يف اجلداد،
ثم قال يا جابرُ :
فجددت منها ما ق�ضيته ،وف�ضل مثله ،فخرجت
حتى جئت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َّ
فب�شرته،
فقال�« :أ�شه ُد � يّأن ر�سول اهلل».
�أكل ُ
اجل ّمار
�أما يف باب �أكل ا ُ
جل َّمار ،ف�أورد البخاري حديث
رقم ( ،)5129قائ ًال« :حدثنا عمر بن حف�ص بن
غياث :حدثنا �أبي :حدثنا الأعم�ش قال :حدثني
جماهد ،عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما
قال :بينا نحن عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بج َّمار نخلة ،فقال النبي �صلى
جلو�س �إذ �أتي ُ
اهلل عليه و�سلم�( :إن من ال�شجر لمَ َا بركته كربكة
امل�سلم) .فظننت �أنه يعني النخلة ،ف�أردت �أن
التفت ف�إذا
�أقول :هي النخلة يا ر�سول اهلل ،ثم ُّ
ف�سكت ،فقال النبي
�أنا عا�شر ع�شرة �أنا �أحدثهم
ُّ
�صلى اهلل عليه و�سلم« :هي النخلة».
باب العجوة
�أتبع الإمام البخاري ذلك يف باب العجوة ،بحدث
رقم ( ،)5130راوي ًا بقوله « :حدثنا جمعة بن
عبد اهلل :حدثنا مروان� :أخربنا ها�شم بن ها�شم:
�أخربنا عامر بن �سعد ،عن �أبيه قال :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :من ت ََ�ص َّبح كل يوم
�سم
�سبع مترات عجوة ،مل ي�ضره يف ذلك اليوم ّ
ومما جاء يف الباب الآخر من «�صحيح
وال ِ�س ْحر»ّ .
البخاري» باب ال ِق َر ِان يف التمر ،وفيه احلديث
ذي الرقم (« :)5131حدثنا �آدم :حدثنا ُ�ش ْعبة:
حدثنا َج َب َل ُة بن ُ�س َحيم قال� :أ�صابنا عام َ�س َنة مع
ابن الزبري َف َرز َق َنا متر ًا ،فكان عبد اهلل بن عمر
مير بنا ونحن ن�أكل ،ويقول :ال تقارنوا ،ف�إن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم نهى عن ال ِق َر ِان ،ثم يقول:
�إال �أن ي�ست�أذن الرجل �أخاه.
الق ّثاء والدواء بالعجوة
ومما جاء يف باب ال ِق َّثاء �ضمن حديث رقم
ّ
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( ،)5132عن �إ�سماعيل بن عبد اهلل قال:
حدثني �إبراهيم بن �سعد ،عن �أبيه قال� :سمعت
عبد اهلل بن جعفر قال« :ر�أيت النبي �صلى اهلل
عليه و�سلــم ي�أكــل ال ُّرط ـَب بال ِق َّث ــاء» .بينمـا
ورد يف باب بركة النخل ،احلديث الآتي ذي
الرقم ( ،)5133عن ُز َبيد ،عن جماهد قال:
�سمعت ابن عمر ،عن النبي �صلى اهلل عليــه
و�سلم قال« :من ال�شجر �شجرة ،تكون مثل
امل�سلم ،وهي النخلة».
ثم �أورد الإمام البخاري يف باب الدواء
بالعجوة لل�سحر يف كتاب الطب ،يف حديث
رقم (� ،)5435أخربنا ها�شم� :أخربنا عامر
بن �سعد ،عن �أبيه ر�ضي اهلل عنه قال :قال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :من ا�صطبح ك ّل
يوم مترات عجوة ،مل ي�ضره �سم وال �سحر ذلك
اليوم �إىل الليل» .و�أما حديث رقم (،)5436
فهو :حدثنا ها�شم بن ها�شم قال� :سمعت
عامر بن �سعد� :سمعت �سعد ًا ر�ضي اهلل عنه
يقول� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقول« :من ت�ص َّبح �سبع مترات عجوة ،مل ي�ضره
ذلك اليوم �سم وال �سحر».
وذكر الإمام البخاري يف كتاب ال�صوم ،و�ضمن
باب :من زار قوما فلم يفطر عندهم ،ويف
احلديث ( :)1881عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه :دخل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على �أم �سليم ،ف�أتته
بتمر و�سمن ،قال�« :أعيدوا �سمنكم يف �سقائه،
ومتركم يف وعائه ،ف�إين �صائم» .ثم قام �إىل
ناحية من البيت ف�صلى غري املكتوبة ،فدعا لأم
�سليم و�أهل بيتها ،فقالت �أم �سليم :يا ر�سول اهلل
�إن يل خوي�صة ،قال« :ما هي» .قالت :خادمك
�أن�س ،فما ترك خري �آخرة وال دنيا �إال دعا يل به،
قال« :اللهم ارزقه ماال ،وولدا ،وبارك له» .ف� يّإن
ملن �أكرث الأن�صار ما ًال .وحدثتني ابنتي �أمينة:
�أنه دفن ل�صلبي مقدم حجاج الب�صرة ب�ضع
وع�شرون ومائة.
ب .يف �صحيح الإمام ُم�سلم
وردت �أحاديث �صحيحة يف �صحيح الإمام

ُم�سلم عن التمر والرطب ونحوهما .فجاء
يف هذا ال�صحيح يف بيع الطعام مث ًال
مبثل� :أنّ �أبا هريرة  و�أبا �سعيد حدثاه 
�أنّ ر�سول اهلل  �صلى اهلل عليه و�سلم  بعث  �أخا 
بني عدي الأن�صاريفا�ستعمله علىخيربفقدم
بتمرجنيبفقال له ر�سول اهلل�صلى اهلل عليه
و�سلم�أكل مترخيربهكذا قال ال واهلل يا ر�سول
اهلل �إنا لن�شرتي ال�صاعبال�صاعنيمناجلمع
فقال ر�سول اهلل�صلى اهلل عليه و�سلمال تفعلوا
ولكن مث ًال مبثل �أو بيعوا هذا وا�شرتوا بثمنه من
هذا وكذلك امليزان.
و�أما ما جاء يف الوليمة من باب النكاح ،ففي
حديث �شريف ،قال :حدثناابن �أبي عمرحدثنا
�سفيان بن عيينةعنوائل بن داودعنابنه
النبي�صلى
عنالزهريعن�أن�س بن مالك �أنّ ّ
اهلل عليه و�سلم  �أ ْولمَ َ  على  �صفية بنت حيي 
ب�سويقومتر.
خلط الب�سر والتمر
ثم ذكر يف �صحيحه ما جاء يف خلط الب�سر
والتمر :عن  عطاء بن �أبي رباح  عن  جابر �أنّ
ر�سول اهلل  �صلى اهلل عليه و�سلم  نهى �أن ينبذ 
الب�سروالرطب جميع ًا.

الهوام�ش واملراجع املُعتمدة
 1ـ القــر�آن الكريــم.
 2ـ عماد حم ّمد ذياب احلفيظ :درا�سات عن
إ�سالمي،
العربي وال
النخيل والتمور يف الرتاث
ّ
ّ
دار الياقوت للن�شر والتوزيع ،ع ّمان ،الأردن،
الطبعة �ألأوىل2002 ،م� ،ص .38
 3ـعبد اجلبار البكر :نخلة التمر ما�ضيها
وحا�ضرها ،واجلديد يف زراعتها و�صناعتها
وجتارتها ،مطبعة العاين ،بغداد ،العراق،
«د.ت»� ،ص .18
 4ـعبد البا�سط عودة �إبراهيم :نخلة التمر يف
القر�آن الكرمي ،ال�شبكة العراقية للنخيل،
العراق� ،أيار «مايو» 2009م.
«ع ْر ٌ�ش»� ،سورة النمل /الآية  .23وعري�ش
5ـ َ
بناء ،وقال ابن عبا�س« :معرو�شات»� ،سورة
الأنعام /الآية  .141وما يعر�ش من الكروم
وغري ذلك .يقال« :عرو�شها»� ،سورة البقرة/
الآية � :259أبنيتها.
البخاري.
 6ـ البخاري� :صحيح
ّ
 7ـ م�سلم� :صحيح م�سلم.

بيع اخللط من التمر
حدثنا�أبو نعيمحدثنا�شيبانعنيحيىعن
�أبي �سلمةعن�أبي �سعيدر�ضي اهلل عنهقال
كنا نرزق متر اجلمع وهو اخللط من التمر وكنا
النبي  �صلى اهلل عليه
نبيع �صاعني ب�صاع فقال ّ
و�سلم ال �صاعني ب�صاع وال درهمني بدرهم.
ا�ستحباب التمر
و�أورد الإمام ُم�سلم فيما جاء يف ا�ستحباب
التمر :حدثنا  حممد بن �سهل بن ع�سكر
البغدادي  وعبد اهلل بن عبد الرحمن  قاال
حدثنا  يحيى بن ح�سان  حدثنا  �سليمان بن
بالل  عن  ه�شام بن عروة  عن  �أبيه  عن 
عائ�شة عن النبي  �صلى اهلل عليه و�سلم  قال
«بيت ال متر فيه جياع �أهله».
الشجرة المباركة ديسمبر2009

