أهمية النخيل في اإلسالم
وأحكامها الشرعية ()1
د .فهد بن حمود العصيمي
ê
باحث من المملكة المغربية

مقـدمـة
احلمد هلل وال�صالة على �أ�شــرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني .فهذا البحث يتناول �شجرة �شرفها اهلل �سبحانه وتعاىل
بذكرها يف القر�آن الكرمي يف �أكرث من مو�ضع وبني �أهميتها للإن�سان ،كما
تطرقت ال�س ّنة املطهرة لهذه ال�شجرة وبينت �أهميتها ونفعها .كما �أخذت
ن�صيبها من ال�شعر ،وكما �أخذت ن�صيبها من الأقوال امل�أثورة.
هذه ال�شجرة هي النخلة -قال تعاىل (والأر����ض و�ضعها للأنام ،فيها
فاكهة والنخل ذات الأكمام) �سورة الرحمن �آية .11 - 10
وتعترب النخلة �إحدى �أقدم الأ�شجار التي عرفتها �شبه اجلزيرة العربية
كما تعترب �أهم هذه الأ�شجار لدى الإن�سان يف هذه املنطقة .وقد عرف �أهل
هذه املنطقة اال�ستفادة الق�صوى من النخل واال�ستثمار الأمثل لها �سواء
لثمارها �أو جذوعها �أو �سعفها.
وت�أتي �أهمية النخلة من حتملها للظروف املناخية ال�صعبة ومن القيمة
الغذائية لثمرة النخيل التي ميكن تخزينها ملدة طويلة من دون ما حاجة
للت�صنيع �أو التربيد .وال يعرف على وجه التحديد املوطن الأ�صلي ل�شجرة
النخيل فقد وجدت ر�سومها على نقو�ش الآثار القدمية يف بالد الرافدين
وم�صر كما ورد ذكرها يف التوراة والإجنيل� .إال �أنه يعتقد �أن بالد العرب
هي املوطن الأ�صلي للنخيل.
ومن خالل هذا البحث �أقدم �صورة مف�صلة عن هذه النخلة التي باركها
اهلل عز وجل بذكرها يف القر�آن الكرمي ،واهتم بها الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم وذكرها يف �أحاديث كثرية ،ذاك��ر ًا امل�سائل ،التي لها �صلة
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بالنخلة وثمرها و�أقوال العلماء ذاكر ًا خالفهم وترجيح ما �أراه موافق ًا
للدليل �أو ل��روح ال�شريعة و�أهدافها و�سوف يجري تق�سيم هذا البحث
�إىل عدة �أبواب يتناول كل باب جانب ًا من جوانب النخلة مدعم ًا بالأدلة
والرباهني املتوفرة لدي �أ�س�أل اهلل �أن ينفع به و�أن يكون دافع ًا لالهتمام
بهذه ال�شجرة املباركة على جميع امل�ستويات ،و�أن يجعل عملنا خال�ص ًا
لوجهه الكرمي و�صلى اهلل على ر�سولنا حممد وعلى �آله �أجمعني.
ف�ضل النخيل
ما ورد يف ق�ضية النخل من الكتاب وال�سنة:
�أ ـ التعريف يف معاجم اللغة العربية:
نخل :نخل ال�شيء ينخله نخ ًال وتنخله وانتخله� :صفاه واختاره ،وكل ما
�صفى ليعرف لبابه فقد انتخل وتنخل .والنخالة :ما تنخل منه والنخل:
تنخيلك الدقيق باملنخل لتعزل نخالته عن لبابه .والنخالة �أي�ض ًا :ما نخل
من الدقيق ونخل الدقيق غربلته .والنخالة �أي�ض ًا تبقى يف املنخل مما
ينخل .وانتخلت ال�شيء :ا�ستق�صيت �أف�ضله ،وتنخلته :تخريته .ورجل
ناخل ال�صدر �أي نا�صح .و�إذا نخلت الأدوي��ة لت�ست�صفي �أجودها قلت:
نخلت وانتخلت .فالنخل الت�صفية واالنتحال :االختيار .وانتخلت ال�شيء:
ا�ستق�صيت �أف�ضله ،وتنخلته تخريته .والنخلة� :شجرة التمر اجلمع نخل
ونخيل وثالث نخالت (.)1
( )1لقد جاء يف ل�سان العرب  -ت�أليف العالمة �أبي ف�ضل الدين حممد بن
منظور يف املجلد � 11ص . 651

م�صطلحات نباتية خا�صة بالنخيل:
�- 1آب���ر :العامل ال��ذي يقوم بعملية التلقيح
يف النبات كالنخيل ،وق��د ج��اء يف «ت��اج
العرو�س» �أبر النخل والزرع ولذلك ي�صح
�إطالق اللفظ على التلقيح ال�صناعي الذي
يقوم به الإن�سان يف النخل وغريها من
النباتات .ورمبا ا�ستعمل كلمة م�ؤبر �أ�سهل.
- 2جاء يف «تاج العرو�س» من �أن الذي يقوم
ب أ���م��ور ال��ن��خ��ل وت����أب�ي�ره وت�����س��وي��ة ع��ذوق��ه
وتذليلها للقطاف يقال له عاذق.
- 3عاذق هي النخل بحملها عند �أهل احلجاز

(كما جاء يف املخ�ص�ص) �أو هي النخلة
كما جاء يف امل�صباح.
�- 4أزهى :يقال النخل �إذا ظهرت احلمرة �أو
ال�صفرة يف ثمره وي�سمى زهو ًا �إذا خل�ص
لون الب�سرة يف احلمرة �أو ال�صفرة و�أزهى
�إذا �أحمر �أو �أ�صفر.

فهو ب�����س��ر و�إذا خ��ل�����ص ل��ون��ه وت��ك��ام��ل
احمراره فهو الزهو ويف (التاج) :الب�سر
الثمر قبل �إرطابه لغ�ضا�ضته وذل��ك �إذا
لون ومل ين�ضج.
- 7دقل هو �أرد�أ الثمر وكل ما ال يعرف ا�سمه
م��ن الثمر (املخ�ص�ص) ومل ت��رد دقل
مبعنى بادرة النخلة.

- 5بلح :يطلق البلح على ثمرة النخل مادام
�أخ�ضر قريب ًا �إىل اال�ستدارة �إىل �أن يغلف
النوى وهو كاحل�صرم من العنب.

- 8الف�سيلة :الف�سيلة هي فرخ النخلة وتخرج
يف �أ�صلها.

- 6ب�سر :يف امل�صباح �إن البلح �إذا �أخ��ذ يف
الطول والتلون �إىل احلمرة �أو ال�صفرة

- 9اجل���ري���دة ه��و ���س��ع��ف ال��ن��خ��ل وال���واح���دة
جريدة و�إمنا ت�سمى جريدة �إذا جرد عنها
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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خو�صها وقيل ال تكون ال�سعفة جريدة �إال
بعد �أن ينزع عنها خوا�صها.
- 10اجلمار :جمار كر ّمان �شحم النخلة الذي
يف قمة ر�أ�سها بي�ضاء .
- 11احل�شف :هو �أرد�أ الثمر وه��و يجف من
غري ن�ضج وال �إدراك وهو ال��ذي مل ينمو
من التمر.
- 12كافور ،وكوافري :وهو اجلف واجلفوف.
- 13ك��رب ه��و الأ���ص��ل العري�ض لل�سعف �إذا
يب�س.
- 14ك��رن��اف��ة ،وك��ران��ي��ف :مثل ال��ك��رب وهي
الأ�صل العري�ض لل�سعف.
- 15مذنب  :ذنبت الثمرة �أتاها الإرطاب من
قبل ذنبها.
 - 16ق�سب :هو التمر الياب�س.
- 17القنو :هو العذق والكبا�سة واجلمع قنوان
وهو مبنزلة العنقود من الكرم وهو
ال�سباطة (عند عامة �أهل م�صر).
- 18قطمري :الرقيقة �أو ال��غ�لاف ال�شفاف
الذي يحيط بالنواة يف الثمرة.
- 19رطب :ثمر النخل �إذا �أدرك ون�ضج قبل
�أن يتمر.
�- 20سعفه ،و�سعف :ورقة النخل اخل�ضراء.
�- 21صرام :هو اجلداد �أي ح�صاد النخل بعد
تتمري الثمر.
 - 22طلع :نورة النخل ذكر ًا كانت �أو �أنثى.
- 23ع��رج��ون ،وع���راج�ي�ن :ال��ع��رج��ون �أ���ص��ل
الكبا�سة �إذا يب�س واعوج.
امل�صدر  -جملة اللغة العربية العدد الثامن ،
وامل�صباح املنري  ،وخمتار ال�صحاح .
عمر النخلة وما ورد فيها من �أو�صاف
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للعرب:
 - 1النخلة من ال�شجر املعمر -فبع�ضها ي�صل
�إىل � 120سنة والبع�ض الآخ��ر من 40 - 30
�سنة .ومتو�سط عمرها ه��و � 70سنة ملعظم
الأن���واع ( .)1وتو�صف النخلة بعدة �أو�صاف
تليق مبقامها فمن ذلك و�صفها -بالفيحاء.
ومن ذلك و�صفها بالبا�سقة ،ومن ذلك و�صفها
بالغيدا ،وهو من الغيد يف اجلمال واحل�سن.
( )1جملة الوعي الإ�سالمي  -عدد � 293ص.70
 2ـ الأدلة من القر�آن على ف�ضل النخيل:
�آيات قر�آنية كرمية عن النخيل وثمره :لقد كرم
اهلل �سبحانه وتعاىل النخل وثمره فذكرهما يف
القر�آن الكرمي .ومن تلك الآيات ما يلي:
ق��ال ت��ع��اىل( :ف���أج��اءه��ا امل��خ��ا���ض �إىل جذع
النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ن�سي ًا
من�سي ًا فنادها من حتتها �أال حتزين قد جعل
ربك حتتك �سريا وه��زي �إليك بجذع النخلة
ت�ساقط عليك رطب ًا جنيا فكلي و�أ�شربي وقري
عينا . )1( )...
قال تعاىل( :فيها فاكهة ونخل ورم��ان) ()2
(.والأر�ض و�ضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل
ذات الأكمام)((. )3و�أ�ضرب لهما مث ًال رجلني
جعلنا لأحدهما جنتني من �أعناب وحففناهما
بنخل وجعلنا بينهما زرعا ) (. . )4
قال تعاىل( :يف جنات وعيون * وزروع ونخل
طلعها ه�ضيم) (. )5
(ثم �شققنا الأر���ض �شقا * ف�أنبتنا فيها حب ًا
وعنب ًا وق�ضبا * وزيتون ًا ونخال ً) (. )6
ق��ال تعاىل( :وه��و ال��ذي ان��زل من ال�سماء ماء
ف�أخرجنا به نبات كل �شيء  ...ومن النخل من
طلعها قنوان دانيه  .)7()..والقنوان جمع قنو
حملها( .وهو الذي �أن� أش� جنات معرو�شات وغري
معرو�شات والنخل والزرع خمتلف ًا �أكله) (. )8
(ونزلنا من ال�سماء م��اء مبارك ًا ف�أنبتنا به

جنات وحب احل�صيد * والنخل با�سقات لها
طلع ن�ضيد) (. )9
( ..تنزع النا�س ك�أنهم �أعجاز نخل منقعر)
(�» .)10أعجاز نخل� :أ�صوله بال ر�ؤو�س .منقعر:
منقلع من مقره ومغر�سه (ف�أن�ش�أنا لكم به
جنات من نخيل و�أعناب) ()11
(� )1سورة مرمي من الآية . 26 : 23 :
(� )2سورة الرحمن �آية . 68
		
(� )3سورة الرحمن �آية . 10 :
(� )4سورة الكهف �آية . 32 :
(� )5سورة ال�شعراء �آية ���� )6( . 148 :س���ورة
عب�س الآيات . 29 - 26 :
		
(� )7سورة الأنعام �آية . 99 :
(� )8سورة الأنعام �آية . 141 :
(� )9سورة (ق) الآيات 		 10 - 9
(� )10سورة القمر �آية . 20 :
(� )11سورة امل�ؤمنون �آية . 12
(ويف الأر�����ض قطـع م��ت��ج��اورات وج��ن��ات من
�أع��ن��اب وزرع ونخيل �صنوان وغ�ير �صنوان)
( ( .)1ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل
والأع����ن����اب) (( .)2وم����ن ث���م���رات النخيل
والأع��ن��اب تتخذون منه �سكر ًا ورزق��� ًا ح�سن ًا
�إنّ يف ذلك لآية لقوم يعقلون) ((. )3وجعلنا
فيها جنات من نخيل واعناب) ((. )4وقالوا
لن ن�ؤمن لك حتى تفجر لنا من الأر�ض ينبوعا
� ....أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر
الأنهار خاللها تفجريا) (. )5
قـ�صـة مرمي مع النخلة يف القر�آن:
ق��ال ت��ع��اىل( :ف أ���ج��اءه��ا امل��خ��ا���ض �إىل جذع
النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ن�سي ًا
من�سي ًا فناداها من حتتها �أال حتزين قد جعل
ربك حتتك �سريا وه��زي �إليك بجذع النخلة
ت�ساقط عليه رطب ًا جني ًا فكلي وا�شربي وقري
عينا ف�إما ترين من الب�شر �أح��د ًا فقويل �إين

نذرت للرحمن �صوم ًا فلن اكلم اليوم �إن�سيا)
(. )6
قال الربيع ابن خيثم :ما للنف�ساء عندي خري
من الرطب لهذه الآية  ،ولو علم اهلل �شيئ ًا هو
�أف�ضل م��ن ال��رط��ب للنف�ساء لأطعمه م��رمي،
ولذلك قالوا « التمر عادة للنف�ساء من ذلك
ال��وق��ت ،وكذلك التحنيك وقيل :اذا ع�سرت
والدت��ه��ا مل يكن لها خ�ير م��ن ال��رط��ب  ،وال
للمري�ض خري من الع�سل ،ذكره الزخم�شري
« (. )7
ولدت العذراء بقدرة اهلل �سبحانه وتعاىل من
دون زوج ،وتنحت مكان ًا بعيد ًا عن �أهلها يف
حالة �إجهاد من املخا�ض وطلق الوالدة.
جل����أت �إىل ج��ذع نخلة ياب�سة ل��ت��ت��وارى عن
الأنظار ،ف�أنى لها �أن ترى �إن�سان ًا وهي حامل
(� )1سورة الرعد �آية 4 :
(� )2سورة النحل �آية 11 :
(� )3سورة النحل �آية 67 :
(� )4سورة ي�سن �آية 34 :

(� )5سورة الإ�سراء

الآيات 91 - 90 :

(� )6سورة مرمي الآيات  :من 26 - 22

( )7خمت�صر تف�سري القرطبي  -تعليق حممد
كرمي راجح  -جـ �ص 202النا�شر دار الكتاب
العربي  -بريوت  1407 -هـ .
م��ن دون �أن مي�سها ب�شر وب���دون زوج وهي
الطاهرة العفيفة ،العابدة القانتة وخادمة
امل�سجد البتول ال��ع��ذراء .فا�ضطربت نف�سها
و�أ�صبحت بحالة قلقة غا�ضبة متمنية املوت
قبل حملها.
�أمر اهلل �سبحان وتعاىل ال�سيدة العذراء باال
حت��زن و�أن تقر عينها .فطرحت الأح���زان
والقلق جانب ًا عندما ر�أت ب�أم عينها املعجزات
ال��ت��ي ت��دل على ت��ك��رمي اهلل ل��ه��ا ،فقد �سخر

اهلل لها �سبحانه وتعاىل املعجزات العديدة
قبل حملها ،و�أث��ن��اء خما�ضها ،وبعد والدتها
لتدل دالل��ة قطعية على تربئة �ساحتها من
الفاح�شة وق��د جل���أت ال�سيدة ال��ع��ذراء مرمي
عليها ال�سالم وه��ي يف حالة والدة �إىل جذع
نخله ال يوجد عندها ماء �أو غذاء ،ف�أ�سبغ اهلل
�سبحانه وتعاىل عليها نعمه ف�إذا بجذع النخلة
الياب�س يحيا ب���إذن اهلل تعاىل وعندما هزته
ت�ساقط عليها الرطب اجلني .و�أم��ا اجلدول
اجل��اف فان�سابت مياهه رق��راق��ة وبذلك قد
هي أ� اهلل �سبحانه وت��ع��اىل ال�����ش��راب وال��غ��ذاء
املنا�سبني لل�سيدة العذراء ،ف�أمرها �أن ت�أكل
الرطب اجلني الغني بال�سكريات وخ�صو�ص ًا
الأحادية منها وبالأخ�ص اجللوكوز ،ال�سريع
االمت�صا�ص وال���ذي ال يحتاج �إىل عمليات
ه�ضم  -ويطلب طاقة حرارية ممتازة يف وقت
ق�صري جد ًا .كذلك �أمرها اهلل �سبحانه وتعاىل
�أن ت�شرب امل��اء النمري ال�سل�سبيل من النهر
ال�صغري (ال�سري) الذي يجري ما�ؤه ،فك�أنها
بذلك تتناول حملول جلوكوز باملاء ،وهذا ما
ين�صح به الأطباء املتخ�ص�صون بالوالدة يف
يومنا هذا ،ين�صحون املخا�ض وهي يف حالة
والدة �أن تعطي �سوائل �سكرية وخ�صو�ص ًا املاء
واجللوكوز .وقد �سبقهم القر�آن الكرمي بذلك
ب�ألف و�أربعمائة �سنة تقريب ًا (. )1
�إن علماء التوليد يقدمون للحامل ،وهي بحالة
املخا�ض املاء وال�سكر ب�شكل �سوائل �سـكريـة،
ولـقـد ن�صت الآية الكرمية على عطاء ال�سوائل
�أي�ضا مع ال�سكاكر بقوله تعاىل (فكلي وا�شربي)
وهذا �إعجاز� .إن قدرة اهلل جل جالله جعلت
ال�سري والنهر ال�صغري جاري ًا بعد انقطاعه
وجفافه( .فنادها من حتتها �أال حت��زين قد
جعل ربك حتتك �سري ًا)(� .)2أي نهر ماء كان
قد انقطع كما جاء يف تف�سري اجلاللني.
( )1بهذا ال�صدد  -الدكتور احمد قرقوز -

والدكتور عبد احلميد دياب يف ر�سالتهما لنيل
ال��دك��ت��وراه (م��ع الطب يف ال��ق��ر�آن) الطبعة
الثانية  1402هـ  1982 -م � .ص160
(� )2سورة مرمي :الآية . 24
ج��رى امل���اء يف النهر لت�شرب منه ال��ع��ذراء
ماء قراح ًا �سائغ ًا ،لتعو�ض ما فقدته من ماء
ج�سمها �أثناء الإجهاد واملخا�ض ،وخ�صو�ص ًا
وهي يف حالة نف�سية م�ضطربة م�سافة بعيدة
حتى و�صلت �إىل ج��ذع النخلة وب��ذل��ك جف
ريقها.
فلما ح�ضر والدتها يعني مرمي ووجدت ما جتد
امل��ر�أة من الطلق ف��رت من املدينة �إىل قرية
من ايلياء على �ستة �أميال يقال لها بيت حلم .
ف�أجاءها املخا�ض �إىل �أ�صل نخله.)1( ..
يقول يو�سف جربيل حول ذكر القر�آن للنخيل
�أن اهلل قد ميثل ب��ه :مثل النخيل مثل العمل
ال�صالح الذي حرم �صاحبه من الأجر.
قال تعاىل�( :أيود �أحدكم �أن تكون له جنة من
نخيل و�أعناب جتري من حتتها الأنهار له فيها
من كل الثمرات و�أ�صابه الكرب وله ذرية �ضعفاء
ف�أ�صابها �إع�صار فيه نار فاحرتقت كذلك يبني
اهلل لكم الآيات لعلكم تتفكرون) �سورة البقرة
�آية . 266
وق��د �سبق ال��ق��ر�آن الكرمي العلم احلديث يف
ميادين الزراعة ب�أربعة ع�شر قرن ًا من الزمان.
قال تعاىل( :وا�ضرب لهم مث ًال رجلني جـلعـنا
لأحدهما جنتني من �أعناب وحففناهما بنخل
وجعلنا بينهما زرع ًا  .كلتا اجلنتني �آتت �أكـلها
ولـم تظـلم منه �شيئا وفجرنا خاللهما نهر ًا)
�سورة الكهف �آية . 33 ، 32
النخل والعقوبات:
قال تعاىل (�سخرها عليهم �سبع ليال وثمانية
�أيام ح�سوم ًا فرتى القوم فيها �صرعى ك�أنهم
�أع��ج��از نخل خ��اوي��ة)��� .س��ورة احل��اق��ة �آي���ة 7
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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( .)2ول��ق��د ذك��ر النخل يف م��واق��ع ك��ث�يرة يف
القر�آن الكرمي ،ويكفي �أن تقول �إنها ذكرت يف
ع�شرين� .آي��ة و�ست ع�شرة �سورة .وما ذكرنا
�سابق ًا �إال �أمثلة تو�ضح موا�ضع ذكر النخل يف
القر�آن الكرمي .
( )1وقد جاء يف كتاب (جامع البيان يف تف�سري
القر�آن ) البن جرير الطربي املجلد الثاين
ج ـ� - 16ص . 56 - 48
()2ينظر النخيل يف اجلاهلية و�صدر الإ�سالم
 ال�صفحات . 63 - 55 - 47 - 33يو�سف جربيل �أبو فرج اهلل  -ط �أوىل 1398 -
دار الأن�صار  -القاهرة .
�أحاديث نبوية �شريفة عن نخلة التمر وثمرها
لقد �أو�صانا الر�سول �صلوات اهلل عليه و�سالمه
بالنخلة وحثنا على �إكرامها والعناية بها و�أكل
ثمرها و�إليكم بع�ض الأحاديث النبوية ال�شريفة
عن النخيل وثمره :ما جاء عنه �صلى اهلل عليه
و�سلم (ال يجوع �أهل بيت عندهم التمر)(.)1
ويف �سنن الن�سائي وابن ماجه من حديث جابر
و�أبي �سعيد ر�ضي اهلل عنهما عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم( :ال��ع��ج��وة م��ن اجل��ن��ة وهي
�شفاء من ال�سم والكم�أة من املن وما�ؤها �شفاء
للعني)( .)2وقد ثبت يف ال�صحيح عنه �صلى
اهلل عليه و�سلم (من ت�صبح ب�سبع مترات ويف
لفظ من متر العالية مل ي�ضره ذلك اليوم �سم
وال �سحر)( .)3وعن �أبي مو�سى ر�ضي اهلل عنه
قال( :ولد يل غالم ف�أتيت به النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ف�سماه �إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا
له بالربكة ودفعه �إيل)( .)4وعن �أبي هريرة
ر�ضى اهلل عنه( :ق�سم النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم متر ًا ف�أ�صابني منه خم�س �أو �أربع مترات
وح�شفة)( .)5وقد مثل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم بالتمر فعن �أب��ي مو�سى الأ�شعري قال
 :قال �صلى اهلل علـيه و�سـلـم (مـثـل الـمـ�ؤمـن
الـذي ال يقر�أ القـر�آن كـمـثل التـمـرة ال ريــح لـها
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وطعمها حلو)(.)6

من هذه  -احلديث)(.)2

( )1رواه م�سلم  /كتاب الأ�شربة / 152 /
والدرامي  /يف الأ�صعمة  /باب . 26 /

و�أن �شجرة املعجزات لها مع �سيدنا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم معجزة اجلذع وحنينه
ولها حمبة و�شغف لدرجة �أنه يو�صي بالإفطار
على التمر وكذلك ال�سحور وي���أم��ر بتحنيك
املولود بالتمر.

( )2يف الرتمذي  -كتاب الطب باب - 22وابن
ماجه كتاب الطب  -الباب  - 8والدارمي -
كتاب الرقاق الباب  115وم�سند احمد جـ2
�ص 301ويف جـ� - 3ص  175زاد املعاد البن
القيم اجلوزيه
الباب 43

( )3رواه البخاري  -كتاب الأطعمة
 -ويف م�سلم كتاب الأ�شربة حديث . 155

( )4رواه البخاري  -كتاب العقيقة جـ� 7ص108

مطابع ال�شعب .

( )5رواه البخاري  -ينظر الفتح جـ� 9ص564

ط ال�سلفية .

جـ9

( )6ينظر فتح ال��ب��اري �شرح البخاري
�ص. 555
حب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�أل��ه
و�سلم للتمر:

حديث عبد اهلل بن جعفر بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنهما قال (ر�أي��ت النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ي�أكل الرطب بالقثاء)( .)1وع��ن �أبي
هريرة قال :خرج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ذات يوم �أو ليله ف�إذا هو ب�أبي بكر وعمر
فقال :ما �أخرجكما من بيوتكما هذه ال�ساعة
ق��اال :اجل��وع ي��ا ر���س��ول اهلل ق��ال .و�أن���ا وال��ذي
نف�سي بيده لأخرجني الذي �أخرجكما ،قوموا
فقاموا معه ف�أتى رج ًال من الأن�صار ف�إذا هو
لي�س يف بيته فلما ر�أت��ه امل��ر�أة قالت :مرحب ًا
و�أه ًال قال لها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أين فالن ؟ قالت :ذهب ي�ستعذب لنا من املاء
�إذ جاء الأن�صاري فنظر �إىل ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم و�صاحبيه ثم قال احلمد هلل
ما �أحد اليوم �أكرم �أ�ضياف ًا مني قال :فانطلق
فجاءهم بعذق فيه ب�سر ومتر ورطب فقال كلوا

عن عروة �أنه �سمع عائ�شة ر�ضي اهلل عنها تقول:
(كان مير بنا هالل وهالل ما توقد يف بيت من
بيوت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم نار .قال:
قلت :يا خالة :فعلى �أي �شيء كنتم تعي�شون ؟
قالت :على الأ�سودين التمر واملاء)(.)3
(عن عامر بن �سعد بن �أبي عبد اهلل قال :كان
جذع يقوم عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فلما و�ضع له املنرب �سمعنا للجذع مثل �أ�صوات
الع�شار حتى نزل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فو�ضع يده عليه) (. )4
( )1رواه البخاري يف كتاب الأطعمة  39 :باب
�أكل الرطب بالقثاء ويف الفتح جـ� 9ص 564ط
ال�سلفية .
( )2م�سلم �شرح النووي جـ� 13ص. 210
( )3يف م�سند �أحمد ج ـ� 6ص . 86 ، 71وقد جاء
يف كتاب �صفة ال�صفوة جـ� - 1ص. 199
( )4البخاري  -الفتح كتاب اجلمعة الباب 26

جـ� 2ص 397ط ال�سلفة  ،ورواه ابن ماجه يف
كتاب الإقامة  -الباب . 199
كلنا يـعـلم �أن اهلل �سبحانه وتعاىل ما خلق �شيئ ًا
�إال حلكمة ورحمة ونعم ًة ومن ًة للإن�سـان ليقـوم
مبهـمـته وغـاية خلقه لال�ستخالف على الأر�ض
(�إين جاعل يف الأر����ض خليفة)( .)1ليحقق
حاكمية اهلل وك��م��ال هيمنته ع��ز وج��ل على
اخللق جميع ًا ليقوم النا�س هلل عابدين �صدق ًا
وحق ًا( .و�إن من �شيء �إال ي�سبح بحمده ولكن ال
تفقهون ت�سبيحهم)( .)2فمن ثم كان احلنني
للنخلة و�صياحها �صياح ال�صبي �إال ت�أكيد ًا على

�إذعانها و�شهادتها ب�أن اهلل حق.
فـ�ضـل غر�س النـخــل:
عن جابر ق��ال( :دخ��ل �صلى اهلل عليه و�سلم
على �أم ب�شر الأن�صارية يف نخل لها فقال لها
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :من غر�س هذا
النخل ؟ �أم�سلم �أم كافر؟) فقالت :بل م�سلم
فقال :ال يغر�س م�سلم غر�س ًا وال يزرع زرع ًا،
في�أكل منه �إن�سان وال دابة وال �شيء� ،إال كانت
له �صدقة)( .)3وعن �أن�س بن مالك قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن قامت
ال�ساعة وبيد �أحدكم ف�سيلة ف�إن ا�ستطاع �أن
ال يقوم حتى يغر�سها فليفعل) رواه �أحمد رقم
.12512
ق�صة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع
م�ؤبري النخيل:
حدثنا �أب��و بكر بن �أب��ي �شيبة وعمرو الناقد
كالهما ع��ن الأ���س��ود ب��ن عامر ق��ال �أب��و بكر
حدثنا �أ�سود بن عامر حدثنا حماد بن �سلمة
ع��ن ه�شام ب��ن ع���روة ع��ن �أب��ي��ه ع��ن عائ�شة
وعن ثابت عن �أن�س �أن النبي �صلى اهلل عـليه
و�سلم َم َّر بـقـوم يلقحـون فقـال :لو مل تفعـلوا
ل�صـلح قال :فخـرج �شيـ�ص ًا فمـر بهـم فقـال ما
لنخلـكـم قـالوا :قـلت كذا وكذا قال �أنتم �أعلم
ب�أمر دنياكم)(.)4
جاء عن النووي�( :إن ذلك عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم مل يكن خرب ًا و�إمنا كان ظن ًا ،ور�أيه
�صلى اهلل عليه و�سلم يف �أم��ور املعاي�ش وظنه
كغريه من النا�س وال�سبب تعلق همه بالآخرة
ومعارفها)(.)5
(� )1سورة البقرة � :آية . 30
(� )2سورة الإ�سراء � :آية . 44
( )3ينظر �صحيح م�سلم  -جـ� 3ص 963ط دار
ابن حزم .وم�سلم ب�شرح النووي جـ� 10ص215
ط  -دار الفكر

( )4رواه م�سلم  -يف كتاب الف�ضائل  -رقم
احل��دي��ث  - 4358ورواه اب���ن م��اج��ه  -يف
الأحكام  -رقم احلديث  - 2462ويف م�سند
�أحمد  -باقي م�سند الأن�صار  -رقم احلديث
. 23773
( )5ينظر � -صحيح م�سلم � -شرح النووي  -جـ
� 15ص. 116
وج��اء عن �أب��ن خلدون�( :أن��ه �صلى اهلل عليه
و�سلم يقول يف �أمور املعاي�ش من طب وزراعة
مبا يقوله النا�س ح�سب جتاربهم وه��ذا فيما
لي�س عنده به وحي)( .)1ولذا جاء يف البخاري:
(عن جابر قال :كنا مع النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم بحني الكباث( .)2فقال �صلى اهلل عليه
و�سلم عليكم بالأ�سود منه ف�إنه �أطيبه ،قالوا:
�أكنت ترعى الغنم قال :وهل من نبي �إال وقد
رعاها)( .)3مل��ا ك��ان الأراك ب���أر���ض قومه
�أر�شدهم �إىل �أح�سنه.
والذي يظهر:
�أ � -إثبات ب�شرية امل�صطفى �صلى اهلل عليه
و�سلم حيث �إنه ال يعلم الغيب يف م�س�ألة الت�أبري
و�ضرورته للنخل �إذ ذلك من الأمور الدنيوية
املح�ضة التي تعتمد على التجربة .
ومعلوم �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم ن�ش�أ يف بلد
غري زراع��ي وهي مكة التي مل يكن فيه نخيل
ب�سبب اجلبال.
ب  -الت�أبري م�س�ألة دنيوية حم�ضة فال ينق�ص
من قدر امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم يف
�إخبارهم �أنه ال داعي له ،ذلك �أنه قاله لهم
ظن ًا منه �أنه ال ينفعه  .فلما ات�ضح �أنه
�شا�ص ،تراجع عن ظنه �صلى اهلل عليه و�سلم
و�أر�شدهم �إىل �أنهم �أعلم يف �ش�ؤون
دنياهم حيث مبنى ذلك ال�سنن الربانية.

موقف ال�صحابة من النخـل:
ملا توىل �أبو بكر اخلالفة �أر�سل احلـملة املذكـورة
�إىل ال�شـام و�أو�صـى �أ�سـامـه بقوله( :ال تخونوا
وال تغدروا وال تغلوا وال متثلوا وال تقتلوا طف ًال
وال �شيخ ًا كبري ًا وال امر�أة وال تعقروا نح ًال وال
حترقوا وال تقطعوا �شجرة مثمرة وال تذبحوا
�شاة وال بقرة وال بعري ًا �إال مل�أكله .و�سوف مترون
ب�أقوام قد فرغوا �أنف�سهم بال�صوامع فدعوهم
وم��ا ف��رغ��وا �أنف�سهم ل��ه ان��دف��ع��وا ب أ���م��ر اهلل
تعاىل) (. )1
( )1مقدمة اب��ن خلدون  /جـ�1ص / 412ط
بريوت
( )2الكباث � /أعواد الأراك  /ال�سواك
( )3رواه البخاري  /كتاب الأنبياء  /حديث
 3406ورواه م�سلم  /كتاب الأ�شربة  /حديث
3822

�أمثلة ي�ست�شهد بها عن النخل ويدل
على �أهمية النخل:
يقول لقمان لولده :يا بني ..ليكن �أول �شيء
تك�سب بعد الإميان خلي ًال �صاحل ًا .ف�إمنا مثل
اخلليل كمثل النخلة �إن قعدت يف ظلها �أظلتك،
و�إن احتطبت من حطبها نفعتك .وان �أكلت من
ثمرها وجدته طيب ًا.
وهذه ن�صحية �شاعر:
كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفع ًا
بالطوب يرمى  ..فيلقي �أطيب الثمر(.)2
�سئل �أعرابي ما مالك؟ فقال النخل :جذعها
ب��ن��اء ،وليفها ر���ش��اء ،وخو�صها �إن���اء وكربها
�صالء ،و�سعفها �ضياء وحملها غذاء .ما �أجمل
ما �أوجز هذا الأعرابي(.)3
النخلة والتمر يف حديث العرب:
�سئل رجل من �أه��ل الطائف «احلبلة» �شجرة
ال��ك��رم  -خ�ير �أم النخلة ؟ فقال الطائفي:
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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« الكرم اتزيبها و�أ�صلح بها برمتي (يعني
اخلل) و�أنام يف ظلها «.
فقيل ل��و يح�ضرك رج��ل م��ن �أه��ل ي�ثرب لرد
ه��ذا عليك فدخل عبد الرحمن بن حم�صن
الأن�صاري ويقال �أب��و عمره ب�شر بن عمر بن
حم�صن البخاري ف�أخربه عمر بن اخلطاب
ر���ض��ي اهلل عنه خ�بر الطائفي ف��ق��ال « لي�س
كما ق��ال �إين �إن �أكلت الزبيب �أ�ضر�س ،و�إن
�أدعه �أغرت ،ليـ�س كال�صقـر (�أي الدبـ�س) يف
ر�ؤو�س الدقـل (الأ�شـجـار الطوال) الرا�سخات
الرا�سيات يف الـوحل املطعمات يف املحل (�أي
اجلدب) حتفة الكبري ،و�صـمتة ال�صـغري وزاد
امل�سافر .وين�ضج فال يعـني طـابخـ ًا .نخـرت�ش
بـه ال�ضـباب بال�صـلـعاء �أكـلـته مـرمي بنت
عـمـران.
()1يراجع يف هذا املعنى املغني ج ـ� 1ص. 232
ط  -دار الفكر
()2كتاب النخلة يف اجلاهلية و�صدر الإ�سالم
� .ص. 98
()3جملة ال��وع��ي الإ���س�لام��ي  -ع 5 - 293
�. 1409/ص. 80
فقال عمر :ما �أراك يا �أخ��ا الطائف �إال قد
غلبت� .سئل �أح��د العراقيني القدامى (قبل
ميالد امل�سيح) :ما هي ثمار بالدكم ؟ ف�أجاب
التمر .ثم م��اذا؟ ف�أجاب التمر �أي�ض ًا .فلما
ا�ستغرب ال�سائل من هذا اجلواب قال العراقي
« �إننا ن�ستفيد من النخل فوائد عديدة .ف�إننا
ن�ستظل به من وه��ج ال�شم�س ،ون�أكل ثمرته،
ونعلف ما�شيتنا بنواته ونعلن ع��ن �أفراحنا
ب�سعفه ،ونتخذ من ع�صارته ع�س ًال ،ون�صنع من
جريده وخو�صه الأواين واحل�صران وغريها
من الأثاث ،ون�صنع من جذعه خ�شب ُا ل�سقوفنا،
و�أعمده لبيوتنا ،ووقود ًا لطبخنا)(. )1
ê
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جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

( )1امل�صدر جملة الفي�صل العدد اخلام�س .

