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النخلة
في الحضارة
العربية اإلسالمية
إشادة كبيرة عند المؤلفين
نخلة التمر هي ال�شجرة الوحيدة التي رافقت
العرب يف �إن�شائهم حل�ضاراتهم
وترحالهم يف ال�شرق والغرب لنقل
�أ�س�س احل�ضارة العربية الإ�سالمية
�إىل تلكم الديار الق�صية بعد ظهور
الدين الإ�سالمي احلنيف والر�سالة
املحمديةال�شريفة.
وملّا كانت �أر�ض العرب وامل�سلمني
وعرب تاريخها الطويل ت�ؤلف
فيها البا�سقات غابات وارفات
الظالل ،ف�أ�صبحت هذه الأر�ض
الطيبة ج ّنة َمعرو�شة بعرائ�س الطيبات من
اجلني.
ذات الطلع الن�ضيد والثمر
ّ
ونظرة �إىل النخلة ال�شجرة املباركة عند
املُ�ؤلفني واملُ�صنفني يف �أ�سفار احل�ضارة العربية
الإ�سالمية� ،سنجد تلك الإ�شادة الكبرية بحق
�سيد ال�شجر النخلة الكرمية حيث � ّ
ألف العرب
عدّة كتب يف الزراعة وعلم الفالحة دلت على
الأ�سلوب العلمي والعملي والذين �أغنوا بها
املكتبة العلمية مب�ؤلفاتهم وتراجمهم يف العلوم
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املختلفة الطبية واحلياتية والزراعية عن احليوان
والنبات ونخلة التمر ،حيث زاد اهتمام العرب
وامل�سلمني بالنخلة وخا�صة يف مطلع القرن الثاين
للهجرة .وقد �صاحب هذه امل�ؤلفات التي بحثت
هذه الكتب يف الأر�ض و�أنواعها و�أ�شكالها و�ألوانها
وخ�صائ�ص هذه الألوان والأنواع كما حتدثت عن
الأ�سمدة ومقاديرها لك ّل �شجرة �أو نبتة �أو زهرة.
ولع ّل املتتبع مل�ؤلفات العرب عن نخلة التمر
�سيجدها تندرج يف �سبعة جماميع وتتمثل يف:
الكتب والر�سائل التي تتحدث عن النخلة
والتمر.
الكتب التي تتحدث عن الفالحة والزرع.
الكتب التي تتحدث عن النبات.
الكتب التي تتحدث عن الطب والأدوية.
ما دونه العرب وامل�سلمون يف ُم�صنفاتهم
اللغوية ودواوينهم ال�شعرية عن النخلة وما
�إليها.
الكتب التي تتحدث عن احليوان واملخلوقات.

الكتب التي تتناول رحالت العرب وامل�سلمني
وما �شاهدوه خالل رحالتهم عن النخلة مع
ذكر ك ّل ما ل ُه عالقة بها.
ومن الكتب التي تتحدث عن نخلة التمر ن�شري �إىل
�أنّ �أول َمن �أفرد من العرب كتاب ًا عن النخل هو
�أبو عمر عمرو بن العالء ال�شيباين" ت 206هـ"،
وكان ا�سم م�ؤلفه هذا "النخلة".
يف بالد الأندل�س
و�صل علم الزراعة يف بالد الأندل�س مرحلة
متطورة ج ّراء التجارب العملية التي كان يجريها
الفالح امل�سلم على �أنواع الأ�شجار والأزهار ومل
يكتف مبا كان لديه من �أ�شجار وبذور ،و�إمنا
ِ
ً
ا�ستورد بذورا لنباتات مل تكن تُزرع يف الأندل�س
جلبها من ال�شرق الأدنى واخذ يقارن بني
�أ�صنافها املختلفة وخ�صائ�صها املتباينة الطبية.
اهتمام ملحوظ
فقد اهتم اخللفاء الأندل�سيون بالزراعة ،ومنهم
اخلليفة عبدالرحمن النا�صر الذي خ�ص�ص
حديقة خا�صة بزراعة النباتات الطبية و�أر�سل
يف طلب بذورها من كل مكان يف العامل وزرعها
يف هذه املزرعة وتتبع منوها وراقب فوائدها
و�أجرى عليها الأموال للعناية بها وتطويرها.
كذلك كان العلماء العرب يرحلون من مكان
�إىل �آخر لال�ستفادة من اخلربات فقد ذهب
ّ
الع�شاب وال�صيدالين العربي ابن البيطار من
بالد الأندل�س �إىل امل�شرق وكان يناق�ش ّ
الع�شابني
وال ُز ّراع وال�صيادلة يف زراعة النباتات الطبية
التي ُع نِّ َي رئي�س ًا ّ
للع�شابني وال�صيادلة يف م�صر
ُ
وع ِر َف كتاب
وا�ستقر مع تلميذه ابن �أبي �أ�صيبعة ُ
اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية.
ومن امل�ؤلفات العربية البارزة يف الزراعة
والفالحة واحليوان التي �أبدعها علماء العرب
الكتب الآتية:
الب�صال،
الفالحة :ملحمد بن �إبراهيم بن ّ
وهو رائد من ر ّواد فنّ الزراعة التطبيقية.
الب�صال ن�سبة �إىل زراعة الب�صل
وقد ُ�سمِ ّي ّ

وطبع كتابه هذا حمقق ًا يف مدينة تطوان
املغربية �سنة 1955م.
الفالحة :البن الأ�شبيلي.
الفالحة الأندل�سية :لعلي بن حممد بن
الع ّوام الأ�شبيلي،الذي قام بنف�سه بتجارب
زراعية و�أبحاث فردية �سجلها يف كتابه هذا.
الفالحة النبطية :البن وح�ش ّية ،و ُيعد
كتابه َم ْع َلمة زراعية يف املياه والزراعة
و�أوقاتها وهند�ستها.
النباتات� :ألفه �أبو حنيفة الدينوري ،وطبع يف
اليدن �سنة 1953م.
 عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات:
للقزويني.
 زهرة الب�ستان ونزهة الأذهان:
لأبي عبداهلل حممد الغرناطي -ابن حمدون
الأ�شبيلي -وامتاز هذا الكتاب بالتجربة
والتطبيق و�شدّة املالحظة ،فقد كان امل�ؤلف
يكتف
الغرناطي يذكر جتاربه اخلا�صة ومل ِ
بذلك �إمنا �أراد اال�ستزادة من معارفه فذهب
�إىل امل�شرق ،وقد احتك الغرناطي بالز ّراع بل
و�صل �إىل بحر اخلزر وعاد �إىل الأندل�س مطبق ًا
جميع ما �شاهده وا�ستفاد كثري ًا من �سفراته1 .

جند �أنّ الأجداد الأوائل قد وقفوا على كثري من
دقائق زراعة هذه ال�شجرة املباركة ،وكثري ًا ما
اتفقت معلوماتهم مع نتائج البحوث املعا�صرة،
وقد تقت�صر عنها �أو تزيد .ومن ذلك :معرفة
العرب لدور ا ُ
جل ّما َرة يف حياة النخلة ،ويف �أن
اتخاذ النخل من الف�سائل ُيف�ضل اتخاذه من َنواة.
ولك ّنهم اعتقدوا �أن الأر�ض املُثلى لزراعة َنواة هي
املاحلة ،ون�صحوا ،وهكذا مامل ي�ؤكده املعا�صرون
ب�أن ُيلقى ملح يف �أ�صل �شجرة كل عام.
كذلك مل يفطنوا �إىل اتخاذه من الرواكيب-
التي تخرج عالية على اجلذع -وكان من البديهي
�أ ّال يخطر لهم ا�ستنباته عن ريق زراعة الأن�سجة
النباتية ،وهذاما يحاوله علماء اليوم ،ف�إن من
طبيعة الأ�شياء �أن يعرف املُحدثون ما مل يعرفه
الأولون .ولكن �سرعان ما عرف علماء العرب
�أنّ النخل مذكر وم�ؤنث ،فالنخلة �إذن حتتاج �إىل
تخ�صب بلقاح نخلة مذكرة ،و�أن يكرر ذلك عليها
للح ْمل ،ولك ّنهم مل يذكروا �أنه قد يتفق
�ضمان ًا َ
لأزهار النخلة الأنثى �أن تعقد و�إن مل ي�صلها غبار

كما عنى الفالحون العرب يف م�ؤلفاتهم بزراعة
النخيل ،ومنهم :ق�سطو�سي بن لوقا يف القرن
حجاج الأ�شبيلي للقرن
الثالث الهجري ،وابن ّ
اخلام�س الهجري ،وبلدية ابن الع ّوام القرن
ال�ساد�س الهجري ،وكتاب" مفتاح الراحة لأهل
الفالحة" ،يف القرن الثامن الهجري
ملُ�ؤلف جمهول.
بني
واحلا�ضر

املا�ضي

�إذا قارنا بني
ما ذكره امل�ؤلفون
العرب يف كتبهم عن فالحة
النخيل وبني ما يرد يف م�ؤلفات اليوم،
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الزرع والنبات والنخل و�أنواع ال�شجر:
البغدادي" ت
ال�ضبي
للمف�ضل بن �سلمة
ّ
ّ
458هـ".
النخل :وهو ق�سم من كتاب املُخ�ص�ص البن
أندل�سي" ت 458هـ")5( .
ِ�سيدَ ه ال
ّ
ال�سفْر احلادي
وقد جعل امل�ؤلف للنخل كتاب ًا يف ِ
ع�شر من" املُخ�ص�ص" حتدث فيه ابن ِ�سيدَ ه
جني
عن النخلة ابتدا ًء من موعد زراعتها وحتى ِّ
ثمارها وخزنها و�آفاتها وغريها .وقد اعتمد هذا
الكتاب ب�شكل كبري على ما ذكره الأ�صمعي و�أبي
حنيفة الدينوري و�أبي عبيد ،كما �أورد امل�ؤلف
�أقوال اللغويني يف اللفظ الواحد واملُفرد واجلمع،
كما ن�سب كتاب" التمر" لأبي زيد الأن�صاري" ت
215هـ)6(.
مقالة يف النخل :ملوفق الدين عبداللطيف
البغدادي" �ألفها يف م�صر �سنة 599هـ،
ّ
وبي�ضها مبدينة �أرزجنان يف �شهر رجب �سنة
625ه ،واملتوفى �سنة 629هـ.

طلع الذكر .ثم قالوا ب�أن يخالط اللقاح املذكر
بالأفواه الطيبة متكين ًا بالإخ�صاب ،وذلك ما مل
ينظر فيه رمبا املعا�صرون بعد)2( ...

ونعوت عذوقه� ،إعرا�ؤه ورفع ثمره بعد ال�صرام،
نعوته يف �شربه ونبات جماعاته و�أ�سماء الأماكن
ورجح محُ قق الكتاب �أنّ هذا
التي يزرع فيهاّ .
الكتاب للأ�صمعي ،لأن ابن منظور �صاحب
معجم" ل�سان العرب" قد نقل كثري ًا منها ،كما
رجح �أي�ض ًا �أن تكون الر�سالة من رواية �أبي حامت
ّ
ال�سج�ستاين تلميذ الأ�صمعي� .إ ّال �أن لوي�س �شيخو
عار�ض هذه �ألآراء وذكر احتمال كون الر�سالة
لأبي عبيد القا�سم بن �س ّالم" ت 224هـ" �أنّ ما
فيها من �شروح للمفردات يوافق ما جاء يف كتاب
املُخ�ص�ص البن ِ�سيدَ ه من�سوب ًا لأبي عبيد)4( .

النخل والكرم� :أبو �سعيد عبدامللك بن
قريب الأ�صمعي الب�صري" ت 216هـ" ،وقد
ن�شر هذا الكتاب امل�ست�شرق" هفرن" ،ولوي�س
�شيخو يف جمموعتهما املو�سومة" ال ُبلغة يف
�شذور اللغة" ،يف �سنة 1941م ببريوت)3(.

�صفة النخل :حم ّمد بن زياد املعروف بابن
الأعرابي الكويف" ت 231هـ" ،وهو مفقود.
الزرع والنخل :لعمرو بن بحر اجلاحظ
الب�صري" ت 255هـ" ،وهو مفقود.

الزرع والنخل� :أبو ن�صر �أحمد بن حامت
الباهلي" ت 219هـ.

الزرع والنخل :لأبي �أحمد بن حامت الباهلي،
الذي �أقام مبدينة بغداد "،ت 231هـ".

الزرع والنبات والنخل و�أنواع ال�شجر.
( )8وهناك كتب �أخرى �ألفت عن الفالحة
والزرع والنبات ب�صورة عامة  ،ذكرها
احلفيظ قائ ًال:

النخلة �أو كتاب النخل :لأبي حامت
ال�سج�ستاين ،نزيل مدينة الب�صرة" ت
255هـ" ،عنى امل�ست�شرق" الغومينا" بن�شره
يف مدينة بالرمو ب�صقلية �سنة 1873م.

الزرع� :أبو عبيد الب�صري" ت 209هـ".

م�ؤلفات يف النخل
�أبدع علماء الزراعة والفالحة واللغويون العرب
بالكتابة عن ال�شجرة املباركة ،فمن امل�ؤلفات
والر�سائل العربية عن النخل والتمر ،ن�شري �إىل
الآتي:
كتاب التمر� :أبو �سعيد بن �أو�س الأن�صاري
الب�صري" ت 215هـ".

ويقع كتاب الأ�صمعي يف ت�سع �صفحات ،يتحدث
عن جوانب مت�صلة بالنخلة ،ك�صغار النخل،
وح ْمل النخلة
نعوت ال�سعف وال َك َرب والقلب َ
و�سقوطه ،طلعة و�إدراك ثمره ،تغري متره وف�ساده
ونعوت طوله ،نعوت َح ْمله و�أجنا�سه ،عيوبه
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جني النحلة يف كيفية غر�س النخلة:
لأمني بن ح�سن حلواين املدين ،من �أهل املائة
الثالثة ع�شر و�أوائل الرابع ع�شر للهجرة.
وهي ر�سالة طبعت باحلجر يف �آخر كتاب"
خمت�صر مطالع ال�سعود بطيب �أخبار الوايل
داود".
�شرح ال�صدور يف النخل والتمور� :أخرجه
ال�شيخ قا�سم القي�سي)7( .

الزرع� :أبو حامت ال�سج�ستاين" ت 255هـ".
الفالحةُ :حنني بن �إ�سحاق" ت 264هـ".

زهرة الب�ستان :للحاج الغرناطي.
الزراعة :لنب الفا�ضل الأندل�سي" ت
764هـ".
جامع فوائد املالحة يف جوامع
الفالحة :لر�ضي الدين القر�شي ،من
القرن الثامن الهجري.
مفتاح الراحة لأهل الفالحة :مل�ؤلف
جمهول من القرن الثامن الهجري.
اجلامع لأ�شتات النبات :للإدري�س.
ال�شجرة� :أبو عبداهلل احل�سني بن حمدان.
ال�شجرة والنبات� :أبو ن�صر �أحمد بن حامت
الباهلي" ت 231هـ".
ال�شجر والنبات :للمفتجع الب�صري.
النبات� :أبو حنيفة الدينوري" ت 264هـ".
النبات� :أبو حامت ال�سج�ستاين" ت 255هـ".
النبات :النويري" ت 310هـ".
كري)9( .
ال�س ّ
النبات� :أبو �سعيد ُ
وهناك م�ؤلفون عرب دونوا و�ضمنوا كتبهم
ومعاجمهم اللغوية ،ورحالتهم ومقاماتهم
الأدبية ،ودواوينهم ال�شعرية مقاالت عن النخلة
املباركة وما �إليها من �أقوال نحو:
البيان والتبيني :للجاحظ الب�صري" ت
255هـ".
بيدي.
تاج العرو�س :املرت�ضى الزَ ِ
الفهر�س :ابن الندمي.


ُ :معجم ل�سان العرب.

القامو�س املحيط :الفريوز �آبادي.
مروج الذهب :امل�سعودي.
املقامة النخلية و�شرحها :لأبي احل�سن
علي بن �أبي حممد عبداهلل بن حممد
ا ُ
جلذامي املالقي ،واملُ�سمى" الكليل يف ف�ضل

النخيل" ،وي�سمى �أي�ض ًا ُنزهة الب�صائر.
ياقوت احلمويُ :معجم ال ُبلدان.

قال بع�ضهم:
ْواء التّماين بق ّية
ومل ُتبق �أل ُ

ال ُعمري :م�سالك الأب�صار يف ممالك
الأم�صار.

ِمن الرطب �إ ّال بطن واد وحاجر
�أما" تمُ ْ ترَ ُ" :فهي قرية من ُبخارى ،و" تمُ ُ ْرتَا�س:
من قرى خوارزم ،قال بع�ض ف�ضالئها:
َحللنا مُ ُ
اخلمي�س
تا�س يوم
ِ
ت ْر َ

املقد�سي� :أح�سن التقا�سيم يف معرفة
الأقاليم)10(.

الرئي�س
و ِبتنا هناك بدار
ِ
و" ال َت ْم ُر" :قرية باليمامة ل َعدي التيم ،و�أن�شد
ثعلب ،قال �أن�شدين ابن الأعرابي:
يا َق َبح ُ
اهلل وقيال ذا ا َ
حل َذر

ابن الفقيه الهمذاين :خمت�صر البلدان.
الهمذاين� :صفة جزيرة العرب.

التمر يف زاد املعاد
ذكر ابن القيم اجلوزية يف كتابه التمر يف
كتابه" زاد املعاد" يف ق�صة رواها قائ ًال :ملا
دنا العدو وتواجه القوم قام ر�سول اهلل �ص ّلى
اهلل عليه و�س ّلم يف النا�س فوعظهم وذكرهم
مبا لهم يف ال�صرب والثبات من الن�صر والظفر
العاجل وثواب اهلل الآجل .و�أخربهم �أن اهلل قد
�أوجب اجلنة ملن ا�ست�شهد يف �سبيله فقام ُعمري
بن َ
احلمام فقال :يا ر�سول اهلل جنة عر�ضها
ال�سماوات والأر�ض قال نعم .قال ٍبخ ٍبخ يا ر�سول
ّ
اهلل .قال :ما يحملك على قول ٍبخ ٍبخ .قال :ال
واهلل يا ر�سول اهلل �إ ّال رجاء �أن �أكون من �أهلها.
مترات من قرنه
قال :ف�إنك ِمن �أهلها .ف�أخرج
ٍ
فجعل ي�أكل من ُهن ثم قال :لئن حيِيتُ حتى �آكل
ِمن متراتي هذه �إنها حلياة طويلة فرمى مبا كان
معه ِمن التمر ثم قاتل حتى ُق ِت َل)11(."...

و�أ ّمه َ
ليلة ِبتنا ب َت َمر
قال :تمَ ر مو�ضع معروف.
بينما جند" تمَ ْ َر ُة" عند احلموي هي بلفظ واحدة
التمر ،من نواحي اليمامة لبني ُعقيل ،وقيل بفتح
امليم ،وعقيقُ عن ميني الفرط)12( .
النخل
قدم ياقوت احلموي يف معجمه اجلغرايف خالل

يف معجم البلدان
�أ�شار امل�صنفون العرب لذكر النخيل والتمر
والرطب وكل ما يخ�ض النخلة املباركة ،وح�سبنا
�أن نقف �إىل ما ذكره ياقوت احلموي للتمر
والنخل يف ُمعجم البلدان ،من موا�ضع ا�شتقت
من النخلة .فقد ذكر يف " باب التاء وامليم وما
يليهما" للتمر ،قائ ًال:
التمر
تمَ ّ ار :مدينة يف جبال طرب�ستان من جهة
ُخرا�سان .بينما" التّماين" :ه�ضبات �أو جبال،
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منزل من منازل بني ثعلبة من املدينة على
مرحلتني وقبل مو�ضع بنجد من �أر�ض غطفان
مذكور يف غزاة ذات الرقاع وهو مو�ضع يف طريق
ال�شام من ناحية م�صر ذكره املتنبي فقال:
فمرت بنخل ويف ركبها
ّ
عن العاملني وعنه ِغ َنى
وقيل يف �شرح قول كثري:
وكيف ينال احلاجب ّية � ٌ
آلف
حديثه يف "باب النون واخلاء وما يليهما" ،عن
ا�شتقاقات النخل ،وتناول �أو ًال" نخال" التي قال
عنها� :إنها من نواحي املو�صل ال�شرقية قرب
اخلازر ،وهو ا�سم الكورة التي ي�سقيها اخلازر.
�أما" ال َنخْ الن" :فمن نواحي اليمن ،قال �أبو
دهبل ال�شاعر:
ْ�س عن منقلي نخالنَ مرجتال
�إن مُت ِ
اليمن املعروف ُ
واجلو ُد
َيرحل عن
ِ
َنخْ لتَان :تثنية النخلة .قال ال�سكري عن ميني
ب�ستان ابن عامر و�شماله نخلتان يقال لهما
النخلة اليمانية والنخلة ال�شامية قال يف تف�سري
قول جرير:
ٌ
حمامة
�إنيّ تذ ّكرين الزبري
تدعو مبجمع نخ َلتني هديال
قالت قري�ش ما �أذل جما�شع ًا
جار ًا و�أكر َم ذا القتيل قتيال
وقال الف�أف�أ بن برمة من بني عوف بن عمرو بن
كالب الكالبي:
ع�سى �إن حججنا َنلتقي �أ ّم واهب
ُ
طريق
وجتمعنا من نخلتني
املطي وبيننا
وتنظم �أع�ضاء
ّ
كل ُ
لغ ًا يف حديث دون ّ
رفيق
ُ
نخ ٌل :بالفتح ثم ال�سكون ا�سم جن�س النخلة،
55 - 54
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بي ْل َيل مُم�ساه وقد جاوزتْ نخال
ونخل منزل لبني ُمرة بن عوف على ليلتني من
املدينة .وقال زهري:
دح ٍة
و�إنيّ ملُ ٍ
هد من ثناء و ِم َ
ُ
الفوا�ضل
�إىل ماجد تبقى لديه
�أحابي به ميت ًا بنخل و�أبتغي
إخاء َك بالقيل الذي �أنا ُ
قائل
� َ
نخلة الق�صوى :واحدة النخل والق�صوى ت�أنيث
الأق�صى ،قال جرير:
كم دون �أ�سماء من م�ستعمل ُق ُذ ٍف
العي�س
ومن قالة بها ت�ستودع
ُ
حنت �إىل نخلة الق�صوى فقلت لها
ب�سل عليك �أال تلك الدهاري�س
ِّ�أمي �ش�آمية �إذ ال عراق لنا
قوم ًا نو ُّدهم �إذ قومنا ُ�شو�س
نخلة ّ
ال�ش ِام ّية:واديان لهذيل على ليلتني من مكة
ي�صب من
و�سبوحة وهو ٍ
واد ُّ
يجتمعان ببطن َم ّر َ
ت�صب من َق ْرن املنازل وهو
ال ُغمري واليمانية
ُّ
على طريق اليمن مجُ َت َم ُعهما الب�ستان وهو بني
جمامعها ف�إذا اجتمعنا كانتا وادي ًا واحد ًا فيه
بطن َم ّر ،و�إياهما عنى كثري بقوله:
ً
ع�شية
برب املو�ضعني
حلفتُ ّ
ُ
وال�شقائق
وغيطان َفلْج دونهم
ِ

يحثون �صبح احلمر ُخ ْو�ص ًا ك�أنها
َ
بنخلة من دون الوحيف املطارقُ
لقد َل ِق َيتنا �أم عمرو ب�صادق
ُ
اخلالئق
ال�صرم �أو �ضاقت عليه
من
ْ
نخلة حممود :مو�ضع باحلجاز قريب من مكة
فيه نخل وكروم وهي املرحلة الأوىل لل�صادر عن
النخلي من
مكة :ويف تعاليق �أبي مو�سى عمران
ّ
بطن نخلة وكان مقامه بها وثم لقيه �سعيد بن
جمهان .قال �صخر:
ٌ
�أال قد �أرى واهلل �أنيّ
ميت
ب�أر�ض مقيم �سد ُرها و�سا ُلها
لقد طال ما حييت �أخي ّلة احلمى
ونخلة اذا جادت عليه ظال ُلها
ويوم نخلة �أحد �أيام ال ِف ّجار كان يف �أحد هذه
املوا�ضع ويف ذلك يقول ابن زهري:
يا �شدّ ًة ما �شددنا غري كاذبة
على َ�س َخينة لوال الليل واحلرم
وذلك �أنهم اقتتلوا حتى دخلت قري�ش احلرب
لقب
و�س َخينةٌ :
وجنّ عليهم الليل فكف عنهم َ
ُت َّع ُري به قري�ش وهو يف الأ�صل ح�سا ٌء يتخذ عند
�شدّة الزمان وعجف املال ولعلها �أولعت ب�أكله.
قال عبد اهلل بن الزبعري:
زعمت َ�س َخ ُ
ينة �أن �ستغلب ر ّبها
الب ال َغ ّال ِب
وليغْل ّ
نب ُم َغ ُ
ي�صب فيه يَدَ عان وبه
واد
ونخلة اليمانيةٍ :
ُّ
م�سجد لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وبه
َع ْ�س َكرت هوازنُ يوم ُحنني ويجتمع بوادي نخلة
ّ
ي�صب باليمامة
و�سبوحة ٍ
واد ّ
ال�شام ّية يف بطن َم ّر َ
على ب�ستان ابن عامر وعنده جمتمع نخلتني وهو
يف بطن َم ّر .قال ذو ال ّرمة:
حج املُلبون بيته
�أما والذي ّ
ِ�شال ًال وموىل ّ
وهالك
باق
ِ
كل ٍ

ورب ِق َال�ص ُ
اخل ْو�ض تدمي �أنوفها
ّ
َ
املنا�سك
بنخلة والداعني عند
ِ
لقد كنت �أهوى الأر�ض ما ي�ستفزين
لها ال�شوق اال �أنها من ديارك
واد من احلجاز بينه
قال �أبو زياد الكالبي نخلة ٍ
وبني مكة م�سرية ليلتني �إحدى الليلتني من نخلة
حاج اليمن و�أهل جند ومن جاء من
يجتمع بها ّ
قبل اخلط وعمان وهجر و َيربين فيجتمع حاجهم
بالوبا َءة وهي �أعلى نخلة وهي ت�سمى نخلة اليمان ّية
وت�سمى النخلة الأخرى ّ
ال�شام ّية وهي ذات ِع ْرق
التي ت�سمى ذات ِع ْرق و�أما �أعلى نخلة ذات ِع ْرق
فهي لبني �سعد بن بكر الذين �أر�ضعوا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم وهي كثرية النخل و�أ�سفلها
ب�ستان ابن عامر وذات ِع ْرق التي يعلوها طريق
الب�صرة وطريق الكوفة.
واد يف �صدر َينب ُع عن ابن
نخلى :بالتحريكٍ :
الأعرابي وله نظائ ُر �ست ُذكرت يف َق َل َهى.
ُن َخ ْي ٌل :ت�صغري َنخل :وهو ا�سم عني قرب املدينة
على خم�سة �أميال ،و�إ ّياها َعنى ُكثيرّ :
أراخي النخيل مكانه
جعلن � ّ
�إىل ّ
كل َق ّر م�ستطيل مقنّع
وذو النخيل �أي�ضا قرب مكة بني مغم�س واثربه
وهو يفرغ يف �صدر مكة :وذو النخيل �أي�ض ًا مو�ضع
ُد َوين ح�ضرموت ،والنخيل �أي�ض ًا ناحية بال�شام
ويوم النخيل من �أيام العرب .قال لبيد:
ولقد بكت يوم النخيل وقبله
وحرمي
مرانُ من �أيامنا
ُ
ّ
منا ُحما ُة ال�شعب يوم تواعدت
ومتيم
ال�صفا
ُ
�أ�سدٌ و ُذبيانُ ّ
ال ُّن َخ ْي َل ُة :ت�صغري نخلة :مو�ضع قرب الكوفة على
َ�سمت ال�شام .وال ُّن َخيل ُة� :أي�ض ًا ماء عن ميني
الطريق قرب املُغيثة والعقبة على �سبعة �أميال
من ُج َو ّي غرب واق�صة بينها وبني ا ُ
حل َفري ثالثة

�أميال ،وقال عروة بن زيد اخليل يوم ال ُّن َخ ْي َلة من
�أيام القاد�سية:

نخلة التمر ،زراعتها ورعايتها ،وانتاجها يف
الوطن العربي ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية،
م�صر "،د.ت"� ،ص .12

وما كل من يغ�شى الكريهة يعلم

.3يو�سف عزالدين :الرتاث الزراعي عند
العرب� ،ص .27

برزت لأهل القاد�سية معلما
ويوما ب�أكناف النخيلة قبله
�شهدت فلم �أبرح ادمي واكلم
واقع�صت منهم فار�سا بعد فار�س
وما كل من يلقى الفوار�س ي�سلم
وجناين اهلل الأجل وجر�أتي
و�سيف لأطراف املرازب خمذم
و�أيقنت يوم الديلميني �أنني
متى ين�صرف وجهي �إىل القوم يهزموا
فما رمت حتى مزقوا برماحهم
قبائي وحتى بل �أخم�صي الدم
حمافظة �إين امر�ؤ ذو حفيظة
�إذا مل �أجد م�ست�أخر ًا �أتقدم
متر :بالتحريك ،قرية باليمامة لعدي التْيم،
و�أن�شد ثعلب قال� :أن�شدين ابن الأعرابي:
يا قبح اهلل وقيال ذا احلذر
و�أمه ليلة بتنا بتمر
باتت تراعي ليلها �ضوء القمر
قال :متر مو�ضع معروف .ومترة :بلفظ واحدة
التمر ،من نواحي اليمامة لبني عقيل وقيل :بفتح
امليم وعقيق مترة عن ميني الفرط13 .
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