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والري وال�سقاية
حوت املكتبة العربية ُم�صنفات وافرة تناولت الزراعة
ّ
املتخ�ص�صة يف العلوم الزراعية التي مار�سها علماء احل�ضارة العربية
الإ�سالمية عرب الع�صور املا�ضية ،ومن �أ�شمل الكتب التي �أُفردت للحديث
كام ًال عن النخلة ال�شجرة املباركة ،كتاب” النخل” لأبي حامت
ال�سج�ستاين” ال��ذي ُيع ّد �أح��د �أع�لام احل�ضارة العربية
الإ�سالمية ،الذي � ّ
ألف كتاب” النخل” املُحقق الآن.
وكتاب ال�سج�ستاين» النخل» حققه وعلق عليه وقدم
له الأ�ستاذ الدكتور الراحل �إبراهيم ال�سامرائي
ال�صادر عن دار الر�سالة يف بريوت .وحدثنا امل�ؤلف
يف ه��ذه احللقة م��ن كتابه ع��ن طائفة م��ن ف�ضائل
ومكانة النخلة ،الذي قال عنها :النخلة �سيدّة ال�شجر ،خملوقة
من طني �آدم �صلوات اهلل عليه ،وقد �ضربها اهلل ج ّل وع ّز مث ًال لقوله� »:ألمَ َْ
َت َر َك ْي َف َ�ض َر َب اللهّ ُ َم َث ًال َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َ�ش َجر ٍة َط ِّي َب ٍة �أَ ْ�ص ُل َها َثابِتٌ َو َف ْر ُع َها فيِ
ال�س َماء «� .سورة �إبراهيم ،24/وهي قول »:ال �إل َه �إ ّال اهلل» ،وهي النخلة.
َّ
فكما �أن قول� :س ّيد الكالم ،كذلك النخلة �س ّيدة ال�شجر.
�أكرموا عماتكم النخلة
علي بن �أبي
وذكر امل�ؤلف قائ ًال :حدثنا الأوزاعي عن عروة بن رومي ،عن ّ
طالب قال :قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�سلم� »:أكرموا عمتكم النخلة
ف�إ ّنها ُخ ِلقت من الطني الذي ُخ ِلق منه �آدم ،ولي�س �شيء من ال�شجر ُي ْل َقح
غريها ،و�أطعموا ن�ساءكم املو ّلد ال ُّرطب ،ف�إن مل يكن الرطب فالتمر،
ولي�س �شيء من ال�شجر �أكرم على اهلل ج ّل وع ّز من �شجرة نزلت حتتها
مرمي ابنة عمرانّ ،
وف�ضلها اهلل -ج ّل وعزّ -ب�أن خلقها من طني �آدم ،كما
ّ
ف�ضل ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�سلم -جعفر بن �أبي طالب على غريه
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حني قال له يف حديث طويل ....»:و�أنت يا جعفر� ،أ�ش َب ْهت َخ ْلقي ُ
وخ ُلقي،
ُ
وخ ِل ْقتَ من طينتي التي ُخ ِل ْقتُ منها».
وقال َروح بن عبادة القي�سي :حدثنا مو�سى بن عبيدة قال� :أخربنا عبد
اهلل بن دينار عن �أبي عمر قال :قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�سلم»:مثل
امل�ؤمن ك�شجرة ال يتحات َو َرقها» .قال ابن عمر :فوقع يف نف�سي �أنها النخلة
وعنده رجال من العرب فذكروا ال�شجر فما �أ�صابوا حتى قال ر�سول اهلل
�ص ّلى اهلل عليه و�سلم «هي النخلة» .فقلت لأبي :لقد وقع يف نف�سي �أ ّنها
النخلة ،فقال :يا ُبني ،ما منعك �أن تتكلم بها؟ فقلت :احلياء ،وكنت من
�أ�صغر القوم �س ّن ًا ،فقال :لأن تكون» قلتها» �أحب �إ َّ
يل من كذا وكذا.

رة َط ِّي َب ٍة»
« َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َ�ش َج ٍ
ك�م��ا ح� �دّث ح �م��اد ق ��ال� :أخ�برن��ا �شعيب بن
احلبحاب قال� :سمعت �أن�س بن مالك قال� :أتي
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلم بقناع عليه ُب ْ�سر،
ّ
فقال »:مثل كلم ٍة ط ّيبة ك�شجر ٍة ط ّيبة ،قال»:هي
النخلة»« ،ه��ي احلنظلة .ف�أخربت بذلك �أبا
العالية فقال :هكذا كنا ن�سمع .قال �أبو حامت:
القناعَّ :
الطبق.
ثم قال حدثنا مو�سى بن عبيدة قال� :سمعت
حم ّمد بن كعب القر�ضي يف قوله « :كلمة طيبة»
ق��ال :ه��ي»ال اله �إ ّال اهلل» »،ك�شجرة طيبة» :ال
ي��زال �صاحبها يجتني منها خ�ير ًا� ،صيام ًا �أو
�صدقة �أو َح ّجة �أو ُع ْمرة ».ومثل كلمة خبيثة»:
هي ال�شرك باهلل -ج ّل وعزّ -ال تقبلها ال�سماء
والأر�ض ،ولي�س لها قرار يف ال�سماء والأر�ض.
وقال امل�ؤلف يف بيان منزلة النخلة :وحدّثونا
عن حم ّمد بن الزبرقان عن مو�سى بن عبيدة،
عن حم ّمد بن كعب مبثله �إ ّال �أ ّنه قال :ال يزال
�صاحبها يجتني منها خ�ير ًا� :صالة� ،صدقة،
حجة ،عمرة .وعن �شعيب بن احلبحاب قال:
دخلت على �أن�س بن مالك �أنا و�أبو العالية فجيء

ُ
أحب األشجار
النخلة :من
ِ
َ
رفيق
لقلب اإلنسان أل ّنها
ِ
ّ
دربه الطويل والشاق
ِ
ُ
النخلة
والجميل .وكانت
الشدة القلعة التي
أيام
ّ
يسند إليها ظهرهُ ويحتمي
ُ
بها ويستريح تحت سعفها
وقامتها المتطاولة في
كبد السماءِ  ،ويأكل من
الشهي ويتخذ
ثمرها
ّ
من سعفها وجريدها
وجذعها فرشًا وسكنًا من
هجير الصحراء وبرد الشتاء.

برطب على طبق فقالُ :ك ْل يا �أبا العالية ،ف�إنّ
جل وعزّ-هذه من ال�شجرة التي ذكرها اهلل ّ
ُ
للهّ
يف كتابه وقر�أ� »: »:أَلمَ ْ َت َر َك ْي َف َ�ض َر َب ا َم َث ًال
َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َ�ش َجر ٍة َط ِّي َب ٍة �أَ ْ�ص ُل َها َثابِتٌ َو َف ْر ُع َها
ال�س َماء « ��س��ورة �إبراهيم ،24/ق��ال كذا
فيِ َّ
قر�أها �أن�سَ »،و َم ُثل َك ِل َم ٍة َخ ِبي َث ٍة َك َ�ش َج َر ٍة َخ ِبي َث ٍة
ْاج ُت َّث ْت ِمن َف ْوقِ الأَ ْر ِ�ض َما َل َها ِمن َق َرارٍ»� ،سورة
�إبراهيم .26/قال هي احلنظلة� ،أمل ت َر �إىل
الريح كيف ت�صفقها ميين ًا و�شما ًال.
« ُت�ؤْ ِتي �أُ ُك َل َها ُك َّل ِح ٍني»
و�أ��ض��اف ال�سج�ستاين يف روايته عن ف�ضائل
النخلة �أنّ َروح ق��ال :حدثنا �سعيد عن قتادة
قال :ك ّنا نحدث �أنها النخلة» ُت ْ�ؤ ِتي �أُ ُك َل َها ُك َّل
ا�س
ِح ٍني ِب ��إِ ْذ ِن َر ِّب َها َو َي ْ�ض ِر ُب اللهّ ُ الأَ ْم َث َال ِلل َّن ِ
َل َع َّل ُه ْم َي� َت� َ�ذ َّك� ُرونَ »� ،سورة �إبراهيم .25/قال
واحل�ين ما بني ال�سبعة وال�ستة ،وهي النخلة
ُت�ؤ ِتي �أُكلها �شتا ًء و�صيف ًا .ومثل» َو َمث ُل َك ِل َم ٍة
َخ ِبي َث ٍة َك َ�ش َج َر ٍة َخ ِبي َث ٍة ْاج ُت َّث ْت ِمن َف ْوقِ الأَ ْر ِ�ض
َما َل َها ِمن َق� � َرارٍ»� ،سورة �إبراهيم .26/قال
قتادة :لقي رجل رجال ً من العلماء فقال :ما
تقول يف الكلمة اخلبيثة؟ فقال :ما �أعلم لها يف
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ال�سماء م�صعد ًا� ،إ ّال �أن
الأر�ض ُم�ستقر ًا ،وال يف ّ
يوم القيامة.
تلزم عنق �صاحبها حتى يوايف بها َ
وحدّثونا عن معمر ،عن قتادة قال :يذكرون
�أنها النخلة ُي�ؤكل ثمرها يف ال�شتاء وال�صيف.
وق��ال حدّثنا �أب��و زيد الأن�صاري عن جماهد
قال :هي النخلة ُت�ؤتي �أُ ُكلها ك ّل حني ،قال :ك ّل
ر�ضي اهلل عنهماُ »:ت ْ�ؤ ِتي
�سنة ،وعن ابن عبا�س ّ
�أُ ُك َل َها ُك َّل ِح ٍني ِب ِ�إ ْذ ِن َر ِّب َها» ،قال غدو ًة وع�ش ّية.
وروى اب��ن ع�ب��ا���س ق��ائ�ل ً�ا :واحل �ي�ن :غ��دوة،
واحل�ين :ع�شية .وحدثونا عن �سفيان الثوري
عن قابو�س ،عن �أبيه ،عن ابن عبا�س قال يف»
�شجرة خبيثة»� :أجتدونها فوق الأر���ض؟ �إمنا
هذا مثل .وحدثونا عن جرير بن عبد احلميد
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ال� ��رازي ،ع��ن ال�شيباين ،ع��ن ِع�ك��رم��ة ق��ال:
الطيبة :النخلة ،واخليبة :احلنظلة .وحدّثني
�أبو زيد عن قي�س بن الربيع عن الأعم�ش عن
املنهال عن �سعيد بن ُجبري عن ابن عبا�س،
قالِّ :
الطيبة النخلة .وحدّثونا عن �شريك عن
ال��� ُّ�س�د ّّي ع��ن ُم � ّرة ع��ن اب��ن م�سعود ،ق��ال هي
النخلة .قال �أبو حامت :وثمر النخلة �س ّيد ك ّل
ثمرة ،وكذلك ثمر الر ّمان.
« فيها فاكهة ونخ ٌل و ُر ّمان»
وقال قوم ال علم لهم بكالم العرب :لي�س النخل
وال الر ّمان من الفاكهة حني �سمعوا قول اهلل-
ج ّل وع�زّ »:-فيها فاكهة ونخ ٌل و ُر ّم��ان»� ،سورة
ال ّرحمن .68/فغلطوا ،و�إمن��ا ذكرهما اهلل

تبارك وتعاىل ،تف�ضي ًال لهما ،كما ق��الَ »:من
َكانَ َع ُد ّو ًا للِّهّ ِ َو َملآ ِئ َك ِت ِه َو ُر ُ�س ِل ِه َو ِجبرْ ِ َيل َو ِمي َك َال
َف��إِنَّ اللهّ َ َع ُد ٌّو ِّل ْل َكا ِف ِرينَ »� ،سورة البقرة،98/
تف�ضي ًال لهما ع�ل��ى ��س��ائ��ر امل�لائ �ك��ة .وكما
ق��ال -تعاىل ذك��ره »:-و�إذ �أخذنا من النبيينّ
ميثاقهم» ،ف�أجمل النبيينّ  ،ثم قالَ »:و�إِ ْذ �أَ َخ ْذ َنا
ِمنَ ال َّن ِب ِّي َني ِمي َثا َق ُه ْم َو ِم َ
نك َو ِمن ُّن ٍوح َو ِ�إ ْب َر ِاه َيم
ي�سى ْب ِن َم ْريمَ َ «� ،سورة الأحزاب/
و�سى َو ِع َ
َو ُم َ
 .7ف�أفردهم تف�ضي ًال ،لهم على �سائر املالئكة.
ق��ال �أب��و ح��امت :جربيل وميكائيل م��ن �صفوة
املالئكة ومن �صفوة ال ُّر ُ�سل ،وقال -ج ّل وعزّ:
وه�ؤالء اخلم�سة الأنبياء من املُ�صط َفينْ  .وقال-
ج ّل وعزُّ »:-ق ْل �أَ ُع� ُ
�وذ ِب َر ِّب ا ْل َف َل ِقِ ،من �ش ِّر ما

َخ َلق»� ،سورة الفلق .2 - 1/ف�أجمل ثم �أفرد»:
ات فيِ ا ْل ُع َق ِدَ ،و ِمن َ�ش ِّر َح ِا�سدٍ
َو ِمن َ�ش ِّر ال َّنفَّا َث ِ
�إِ َذا َح َ�سدَ »� ،سورة الفلق.5 - 4 /
رب العاملني
و�أردف �أب��و ح��امت :ه��ذا تف�ضيل ّ
للنخلة ،جعلها م��رة خملوقة من طينة �آدم،
تف�ضيال لها ،كما ف�ضل النبي �ص ّلى اهلل عليه
و�سلم جعفر ًا حني قال� :إنه خملوق من طينتي،
ومرة قابل بها قول» ال �إله �إ ّال اهلل» ،وهي �أف�ضل
كلمة يف ال�سموات والأر���ض�ي�ن .و�أج �م��ل اهلل
تبارك وتعاىل ،الفاكهة ثم �أفردها والر ّمان
كما �أف��رد �صفوة املالئكة و�صفوة ال ُّر�سل بعد
�أن �أجملهم و َق َرن الر ّمان بالنخل لأ ّنه جاء يف
احلديث� »:إنّ يف ك ّل ر ّمانة ح ّبة من اجل ّنة».
ف�أبعدَ ُكنّ ُ
الت
اهلل من َن َخ ِ
ومما ي� ّ
�دل �أنّ النخل من ال�شجر قول جثعمة
خر�ص لنخل
الب ّكائي ،وك��ان يخاف عليه يف ٍ
فيه:
اخلر�ص في ُكنّ دائم ًا
�إذا كانَ هذا
ُ
ُ
الت
ف�أبعدَ ُكنّ اهلل من َن َخ ِ
ف�أخبثُ َط ْل ٍع َطل ُع ُكنّ لأهله
�شجرات
و�أ ْن َك ُد ما ُخبرِّ ت من
ِ
وكانت �أم الهيثم الأعرابية ،وا�سمها غنية،
تن�شد:
نى
�إذا مل ي ُكنْ في ُكنّ ِظ ٌّل وال َج ً
ف�أبعدَ ُكنّ اهلل من ِ�شيرَ ِات
ت��ري��د :م��ن ��ش�ج��رات� ،إ ّال �أن لغتها �أن تُبدل
اجليم ياء وتك�سر ال�شني فتقول�ِ :شيرَ ة .فقلت
لها :كيف التحقري؟ فقالت�ُ :شيَيرْ ة .وقالت:
بالطائف ُ�شيَيرْ ة فيها �شفاء من �سبعني داء
ت�سمىُّ :
كاعى» .وقال ابن �أحمر الباهلي:
«ال�ش َ
َ�شربتُ ُّ
ال�شكاعى وال َت َّد ْدت �أ ِل ّد ًة
و�أقبلتُ �أفواه العروق املكاويا
ومما ك ّرم اهلل تبارك وتعاىل به �أهل الإ�سالم،
ّ
وك ّرم به النخل �أنه قدّر جميع نخل الدنيا لأهل
الإ�سالم فغلبوا عليه وعلى ك ّل مو�ضع فيه نخل،
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013

63

ولي�س يف بالد ال�شرك منه �شيء.
اللغوي حدثه عن النمر بن
أ�صمعي
ّ
وذكر �أنّ ال ّ
هالل ،عن قتادة ،عن �أبي اجللد ،وكان قد قر�أ
الكتب ،قال :الأر�ض ك ّلها �أربعة وع�شرون �ألف
فر�سخ ،فال�سودان منها اثنا ع�شر �ألف فر�سخ،
وال��روم ثمانية �آالف ،وال ُف ْر�س ثالثة �آالف.
فلي�س يف بالد ال�سودان ك ّلها وال بالد البي�ضان
امل�شركني �شيء من النخل.
وال�سودان :احلب�ش وال��زجن والتوبة والفزّان،
و�ضروب كثرية يف �سودان املغرب الذي خلف
تاهَ ْرت يف بالد َح� ّر يقال لهم« :الكوكو» ،ثم
خلفهم البكم من ال�سودان :قوم ال يفقهون ال
يفقهون .و�أما الروم فمنهم ال�صقالبة والأبر
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وال�ف��رجن��ة واخل� ��زر ،و�أل� ��وان ال�ت�رك و�أل ��وان
البي�ضان من �أهل ال�شرك .وكذلك الهند �إىل
�أق�صى ال�صني وخلف ال�صني م�سرية �سنة
و�أكرث .حدثنا َمن وطئ ذلك �أجمع و�سار نحوا
من �سنة يف ماء عذب ي�ؤديه ملك �إىل ملك،
قال :ور�أي��ت عندهم من الأ ُر ّز �شيئ ًا مثل نوى
ال َقريثاء يتخذون منه �أج��ود ُق ّباط و�أح�لاه،
وذكر كرثة املوز يف بلدانهم.
النخل قدرة اهلل -ج ّل وعزّ -للعرب
و�إمن��ا النخل ق��درة اهلل -ج � ّل وع��زّ -للعرب
يف جزيرة العرب ويف امل�شرق ،ومنه �شيء يف
امل�غ��رب ،و�أك�ث�ره يف ال�ع��راق ،فالذي باملغرب
ب�إفريقية على خم�س ليال ،منها مبو�ضع يقال

له :ق�سطيلية ،ثم حتى يبلغ وادي ُطيب بقرب
واد فيه م�سرية �أيام كثري النخل،
م�صر ،وهو ٍ
ويقال :م�سرية �شهر و�أك�ثر .و�أ�صله من نوى
َ�س َق َط ثم ،فالرببر ومن حوله يعي�شون منه ،وال
ُيل ّقح وت�أكله دوابهم و�إبلهم و ُيل ِّبنونه ،يف كل لبن ٍة
�أرط��ال كثرية ويبيعونه .ثم مب�صر من النخل
�شيء ي�سري �إىل القلزم ،ثم بال�شام بالغور نخل
كثري ببي�سان والطربية الغور ،ف�إنّ بهنّ �أدقا ًال
كثرية فائقة يحمل منهم �إىل اخللفاء ،وك ّلهم
يف بقعة ،قريب بع�ضهن من بع�ض ،ثم لي�س
بال�شامات وال اجلزيرة �شيء منه .ثم يف بالد
اليمن ،يف موا�ضع كثرية �إىل ُعمان ونواحيها
نخل كثري ،ثم يف جبلي طي نخل كثري جد ًا،

و�إذا �شارفت الكوفة وبغداد �إىل حلوان ثم من
القلزم �إىل املدينة �إىل مكة وما حولهما نخل
كثري �إىل ب�لاد هذيل .ثم من مكة �إىل ذات
عرق �إىل مران �إىل القريتني� ،إىل ال َّنباج �إىل
اليمامة� ،إىل بالد بني �سعد �إىل وبار الرمل
�إىل قبائل بني متيم يف ال�ب��دو وقبائل قي�س
عيالن .ثم �إىل البحرين هجر والقطيف وبالد
اليمامة نخل كثري جد ًا وح��واليَ بالدها نخل
كثري لبني منري وبني ق�شري ،ولباهلة ولبني
�ض ّبة وبلعنرب ولبني �سعد يف تلك ال��رم��ال
وحواليها نخيل كثرية يف موا�ضع كثرية ،ولي�س
بني اليمامة و�صنعاء �إ ّال م�سرية �أيام ي�سرية� ،إ ّال
�أنّ الطريق بينهما وع ٌر مخَوف .ثم ب ُعمان نخ ٌل
كثري ،ثم نخل الب�صرة �أظنه مثل نخيل الدنيا
ِم��رار ًا �سمعت الأ�صعمي يقول� :سمعت هارون
الر�شيد �أمري امل�ؤمنني يقول »:نظرنا ف�إذا كل
ذهب وف�ضة على وجه الأر���ض ال يبلغان ثمن
نخل الب�صرة».
كل مو�ضع َي ْث َلج ال َ
نخل به
ثم ُك � َور الأه��واز ببع�ضها نخل ،ولي�س ببع�ض
�شيء وف��ار���س وك��رم��ان مبوا�ضع كثرية منها
نخل ،لي�س بكل مو�ضع ،لأنّ كل مو�ضع َي ْث َلج ال
َ
ب�سج�ستان نخل كثري حول املدينة،
نخل به ،ثم ِ
ويف ر�ساتيقها نخل م�سرية �أيام �إ ّال يف جبالها
على ر�أ�س نحو من خم�سني فر�سخ ًا من املدينة،
ب�سج�ستان ،ف��إنّ
وه��ي َز َرنجْ  ،و َز َرنجْ ق�صبة ِ
الثلج يقع بها فال نخل لها .ثم انقطع النخل
�سج�ستان ،ولي�س ببالد خرا�سان ك ّلها
بعد ِ
والري وقوم�س
نخلة ،وكذلك �أ�صبهان وهمدان ّ
واجلبال ك ّلها� ،إ ّال �أنّ بجرجان نخالت ال ينتفع
بهن لأنّ ُج��رج��ان على �شاطئ البحر ،ولكنّ
خرا�سان وجميع بالد الثلج فيها فواكه عجيبة
وك��روم �أل��وان وكمرثى �أل��وان ِوك�شم�ش وجوز
وف�ستق ولوز و�ألوان من البطيخ عجيبة.
ومما ّ
ف�ضل اهلل -تبارك وتعاىل -به النخل �أنّ
الفواكه ك ّلها تكون يف بالد النخل ،وال يكون يف
ك ّل بالد الفواكه ،ويكون املوز يف بالد النخل،
وال يكون يف غري بالد النخل ،وهو من �أف�ضل

الفواكه .ويقال� :إنّ املوز ال َع ْج َو له ،و ُر َّب بالد
نخل ال موز فيها.
ُ
ري �أم النخلة؟
احل ْبلة خ ٌ
كذلك روى الكوفيون ع��ن عبد اهلل ب��ن عبد
الرحمن بن �أبي عمرة عن عبد احلميد بن عبد
الرحمن بن زيد بن اخلطاب عن �أبيه عن ُعمر:
�أ ّنه �س�أل رج ًال من �أهل الطائف :ا ُ
ري
حل ْبلة خ ٌ
�أم النخلة؟ يعني �شجرة الكرم فقال الطائفي:
ا ُ
حلبلة �أتز ّببها و�أت�ش ُّن ُنها و�أ�صلح بها ُب ْرمتي،
يعني ا َ
خل ّل ،و�أنام يف ِظ ّلها .فقال :لو ح�ضرك
رج��ل م��ن �أه��ل ي�ثرب ل��ر ّد ه��ذا عليك .ق��ال:
فدخل عبد الرحمن بن حم�صن الأن�صاري،
ويقال :بل �أبو عمرة ب�شري بن عمرو بن حم�صن
النجاري ف�أخربه ُعمر خرب الطائفي فقال:
ّ
لي�س كل ما قال� ،إين �إنْ �أكل الزبيب �أ�ضر�س،
كال�صقر -الدِّ ْب�س -يف
و�إن �أد َْعه � ْأغ َرث ،لي�س ّ
الطوال -الرا�سخات� ،أو قال:
ر�ؤو���س ال َّرقلِ -
الرا�سيات يف الوحل املُط ِعمات يف ا َمل ْحل يعني
َ
و�صمت ُه ال�صغري ،وزاد
اجل� ْ�دب ،تحُ ْ ًف ُة الكبري ُ
ُ
نحرت�ش
امل�سافر ،ون�ضي ٌج فال ُيعنى طابخ ًا،
به ِّ
بال�ص ْلعاء وتخ ّر�ست ُه مرمي بنت
ال�ضباب ّ
عمران .فقال ُعمر ر�ضي اهلل عنه :ما �أراك يا
�أخا �أهل الطائف �إ ّال قد غلبت.
تخ�ضر فتكون كالز ُم ُّرد الأخ�ضر
ُّ
ال�شعبي� :أنّ قي�صر ملك الروم كتب �إىل
وقال
ّ
ر�ضي اهلل عنه� :أم��ا بعد،
عمر بن اخلطاب ّ

ف��إنّ ُر ُ�سلي �أخربتني �أنّ ِق َبلكم �شجرة تخرج
مثل �آذان الفيلة ،ث��م تن�شق ع��ن مثل ال��د ّر
الأبي�ض ،ثم تخ�ض ُّر فتكون كالز ُم ُّرد الأخ�ضر،
ثم حتم ُّر فتكون كالياقوت ،ثم تن�ضج فتكون
فالوذج �أُ ِك� َ�ل  ،ثم تينع وتيب�س فتكون
ك�أطيب
ٍ
ً
ع�صم ًة لل ُمقيم وزادا للم�سافر ،ف�إن تكن ُر ُ�سلي
�صدقتني ف�إ ّنها من �شجر اجل ّنة.
ر�ضي اهلل عنه» :ب�سم اهلل
فكتب �إليه عمر» ّ
ال��رح�م��ن ال��رح�ي��م .م��ن عبد اهلل عمر �أم�ير
امل��ؤم�ن�ين �إىل قي�صر ملك ال� ��روم :ال�سالم
على من اتبع الهدى� .أما بعد ،ف�إنّ ر�سلك قد
�صدقتك ،و�إ ّنها ال�شجرة التي �أنبتها اهلل -ج ّل
وعزّ -على مرمي حني َن ِف َ�ست بعي�سى ،فات ِّق اهلل
وال تتخذ عي�سى �إله ًا من دون اهلل.
وقال حف�ص بن ُعمر �أبو ُعمر ال�ضرير ،فقال
حدثنا يزيد بن ُزري��ع عن �سعيد ،عن قتادة،
عن احل�سن ،يف قوله -ج ّل وعزّ ، :-قالِ :ك َرام
النخل ،كما ق��ال :حدثنا يزيد بن زري��ع عن
عمران بن حدير ،عن عكرمة يف قوله -ج ّل
وع�زّ : -وحدائق ُغ ْلب ًا» ،قال» حدائق غالظ،
�أال ترى �أ ّنه يقال للرجل الغليظ الرقبة�« :أنه
لأغ َل ُب ال ّرقبة».
امل�صدر:
�أبو حامت ال�سج�ستاين »:النخل» ،حققه وعلق
عليه وق��دم له الدكتور �إبراهيم ال�سامرائي،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،دار اللواء للن�شر والتوزيع،
بريوت ،لبنان،
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