
مقـدمـة

�حلمد هلل و�ل�سالة على �أ�ســرف �لأنبياء و�ملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله 

و�سحبه �أجمعني. فهذ� �لبحث يتناول �سجرة �سرفها �هلل �سبحانه وتعاىل 

بذكرها يف �لقر�آن �لكرمي يف �أكرث من مو�سع وبني �أهميتها لالإن�سان، كما 

تطرقت �ل�سّنة �ملطهرة لهذه �ل�سجرة وبينت �أهميتها ونفعها. كما �أخذت 

ن�سيبها من �ل�سعر، وكما �أخذت ن�سيبها من �لأقو�ل �ملاأثورة.

فيها  لالأنام،  و�سعها  )و�لأر�ـــض  تعاىل  قال  �لنخلة-  هي  �ل�سجرة  هذه 

فاكهة و�لنخل ذ�ت �لأكمام( �سورة �لرحمن �آية 10 - 11.

�لتي عرفتها �سبه �جلزيرة �لعربية  �أقدم �لأ�سجار  �إحدى  �لنخلة  وتعترب 

كما تعترب �أهم هذه �لأ�سجار لدى �لإن�سان يف هذه �ملنطقة. وقد عرف �أهل 

هذه �ملنطقة �ل�ستفادة �لق�سوى من �لنخل و�ل�ستثمار �لأمثل لها �سو�ء 

لثمارها �أو جذوعها �أو �سعفها.

�لقيمة  ومن  �ل�سعبة  �ملناخية  للظروف  �لنخلة من حتملها  �أهمية  وتاأتي 

�لغذ�ئية لثمرة �لنخيل �لتي ميكن تخزينها ملدة طويلة من دون ما حاجة 

للت�سنيع �أو �لتربيد. ول يعرف على وجه �لتحديد �ملوطن �لأ�سلي ل�سجرة 

�لنخيل فقد وجدت ر�سومها على نقو�ض �لآثار �لقدمية يف بالد �لر�فدين 

وم�سر كما ورد ذكرها يف �لتور�ة و�لإجنيل. �إل �أنه يعتقد �أن بالد �لعرب 

هي �ملوطن �لأ�سلي للنخيل.

ومن خالل هذ� �لبحث �أقدم �سورة مف�سلة عن هذه �لنخلة �لتي باركها 

�هلل  �سلى  �لر�سول  بها  و�هتم  �لكرمي،  �لقر�آن  بذكرها يف  وجل  عز  �هلل 

�سلة  لها  �لتي  �مل�سائل،  ذ�كــرً�  كثرية،  �أحاديث  يف  وذكرها  و�سلم  عليه 

مو�فقًا  �أر�ه  ما  وترجيح  ذ�كرً� خالفهم  �لعلماء  و�أقو�ل  وثمرها  بالنخلة 

�لبحث  هذ�  تق�سيم  يجري  و�سوف  و�أهد�فها  �ل�سريعة  لــروح  �أو  للدليل 

�أبو�ب يتناول كل باب جانبًا من جو�نب �لنخلة مدعمًا بالأدلة  �إىل عدة 

و�لرب�هني �ملتوفرة لدي �أ�ساأل �هلل �أن ينفع به و�أن يكون د�فعًا لالهتمام 

خال�سًا  عملنا  يجعل  و�أن  �مل�ستويات،  جميع  على  �ملباركة  �ل�سجرة  بهذه 

لوجهه �لكرمي و�سلى �هلل على ر�سولنا حممد وعلى �آله �أجمعني.

ف�ضل النخيل 

ما ورد يف ق�ضية النخل من الكتاب وال�ضنة: 

اأ  ـ التعريف يف معاجم اللغة العربية: 

ما  وكل  و�ختاره،  و�نتخله: �سفاه  وتنخله  نخاًل  ينخله  �ل�سيء  نخل  نخل: 

�سفى ليعرف لبابه فقد �نتخل وتنخل. و�لنخالة: ما تنخل منه  و�لنخل: 

تنخيلك �لدقيق باملنخل لتعزل نخالته عن لبابه. و�لنخالة �أي�سًا: ما نخل 

مما  �ملنخل  يف  تبقى  �أي�سًا  و�لنخالة  غربلته.  �لدقيق  ونخل  �لدقيق  من 

ورجل  تخريته.  وتنخلته:  �أف�سله،  ��ستق�سيت  �ل�سيء:  و�نتخلت  ينخل. 

قلت:  �أجودها  لت�ست�سفي  �لأدويــة  نخلت  و�إذ�  نا�سح.  �أي  �ل�سدر  ناخل 

نخلت و�نتخلت. فالنخل �لت�سفية و�لنتحال: �لختيار. و�نتخلت �ل�سيء: 

��ستق�سيت �أف�سله، وتنخلته تخريته. و�لنخلة: �سجرة �لتمر �جلمع نخل 

ونخيل وثالث نخالت )1(.

)1( لقد جاء يف ل�سان �لعرب - تاأليف �لعالمة �أبي ف�سل �لدين حممد بن 

منظور يف �ملجلد 11 �ض 651 .
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أهمية النخيل في اإلسالم 
وأحكامها الشرعية )1(

د. فهد بن حمود العصيمي
باحث من المملكة المغربية

ê
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م�ضطلحات نباتية خا�ضة بالنخيل: 

�لتلقيح  بعملية  يقوم  ــذي  �ل �لعامل  1 -  �آبـــر: 

»تــاج  يف  جــاء  وقــد  كالنخيل،  �لنبات  يف 

ي�سح  ولذلك  و�لزرع  �لنخل  �أبر  �لعرو�ض« 

�إطالق �للفظ على �لتلقيح �ل�سناعي �لذي 

من  وغريها  �لنخل  يف  �لإن�سان  به  يقوم 

�لنباتات. ورمبا ��ستعمل كلمة موؤبر �أ�سهل.

يقوم  �لذي  �أن  �لعرو�ض« من  »تاج  2 -  جاء يف 

ــاأمــور �لــنــخــل وتـــاأبـــريه وتــ�ــســويــة عــذوقــه  ب

وتذليلها للقطاف يقال له عاذق.

3 -  عاذق هي �لنخل بحملها عند �أهل �حلجاز 

وتــكــامــل  ــه  ــون ل خــلــ�ــض  و�إذ�  بــ�ــســر  فهو  

�لب�سر  )�لتاج(:  ويف  �لزهو  فهو  �حمر�ره 

�إذ�  وذلــك  لغ�سا�سته  �إرطابه  قبل  �لثمر 

لون ومل ين�سج.

7 -  دقل هو �أرد�أ �لثمر وكل ما ل يعرف ��سمه 

دقل  تــرد  ومل  )�ملخ�س�ض(  �لثمر  مــن 

مبعنى  بادرة �لنخلة.

8 -  �لف�سيلة: �لف�سيلة هي فرخ �لنخلة وتخرج 

يف �أ�سلها. 

ــو �ــســعــف �لــنــخــل و�لـــو�حـــدة  9 -  �جلـــريـــدة ه

جريدة و�إمنا ت�سمى جريدة �إذ� جرد عنها 

�لنخلة  هي  �أو  �ملخ�س�ض(  يف  جاء  )كما 

كما جاء يف �مل�سباح.

4 -  �أزهى: يقال �لنخل �إذ� ظهرت �حلمرة �أو 

�ل�سفرة يف ثمره وي�سمى زهوً� �إذ� خل�ض 

لون �لب�سرة يف �حلمرة �أو �ل�سفرة و�أزهى 

�إذ� �أحمر �أو �أ�سفر.

ماد�م  �لنخل  ثمرة  على  �لبلح  يطلق  5 -  بلح: 

�أخ�سر قريبًا �إىل �ل�ستد�رة �إىل �أن يغلف  

�لنوى وهو كاحل�سرم من �لعنب.

يف  �أخــذ  �إذ�  �لبلح  �إن  �مل�سباح  يف  6 -  ب�سر: 

�ل�سفرة  �أو  �حلمرة  �إىل  و�لتلون  �لطول 
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�إل  جريدة  �ل�سعفة  تكون  ل  وقيل  خو�سها 

بعد �أن ينزع عنها خو��سها.

10 -  �جلمار: جمار كرّمان �سحم �لنخلة �لذي 

يف قمة ر�أ�سها بي�ساء .

من  يجف  وهــو  �لثمر  �أرد�أ  هو  11 -  �حل�سف: 

ينمو  �لــذي مل  وهو  �إدر�ك  ول  ن�سج  غري 

من �لتمر.

12 -  كافور، وكو�فري: وهو �جلف و�جلفوف.

�إذ�  لل�سعف  �لعري�ض  �لأ�ــســل  هــو  13 -  كــرب 

يب�ض.

�لــكــرب وهي  وكــر�نــيــف: مثل  14 -  كــرنــافــة، 

�لأ�سل �لعري�ض لل�سعف.

15 -  مذنب : ذنبت �لثمرة �أتاها �لإرطاب من 

قبل ذنبها.

16 - ق�سب: هو �لتمر �لياب�ض.

17 -  �لقنو: هو �لعذق و�لكبا�سة و�جلمع قنو�ن 

وهو مبنزلة �لعنقود من �لكرم وهو  

�ل�سباطة )عند عامة �أهل م�سر(.

�ل�سفاف  �لــغــالف  �أو  �لرقيقة  18 -  قطمري: 

�لذي يحيط بالنو�ة يف �لثمرة.

قبل  ون�سج  �أدرك  �إذ�  �لنخل  ثمر  19 -  رطب: 

�أن يتمر.

20 -  �سعفه، و�سعف: ورقة �لنخل �خل�سر�ء.

21 -  �سر�م: هو �جلد�د �أي ح�ساد �لنخل بعد 

تتمري �لثمر.

22 - طلع: نورة �لنخل ذكرً� كانت �أو �أنثى.

ــون، وعـــر�جـــني: �لــعــرجــون �أ�ــســل  ــرج 23 -  ع

�لكبا�سة �إذ� يب�ض و�عوج.

 ، �لثامن  �لعدد  �لعربية  �للغة  �مل�سدر - جملة 

و�مل�سباح �ملنري ، وخمتار �ل�سحاح .

اأو�ضاف  من  فيها  ورد  وما  النخلة  عمر 

للعرب: 

1 - �لنخلة من �ل�سجر �ملعمر- فبع�سها ي�سل 

 40  -  30 من  �لآخــر  و�لبع�ض  �سنة   120 �إىل 

ملعظم  �سنة   70 هــو  عمرها  ومتو�سط  �سنة. 

�أو�ساف  بعدة  �لنخلة  وتو�سف   .)1( ـــو�ع  �لأن

بالفيحاء.  و�سفها-  ذلك  فمن  مبقامها  تليق 

ومن ذلك و�سفها بالبا�سقة، ومن ذلك و�سفها 

بالغيد�، وهو من �لغيد يف �جلمال و�حل�سن.

)1( جملة �لوعي �لإ�سالمي - عدد 293 �ض70.

2ـ   الأدلة من القراآن على ف�ضل النخيل: 

�آيات قر�آنية كرمية عن �لنخيل وثمره: لقد كرم 

�هلل �سبحانه وتعاىل �لنخل وثمره فذكرهما يف 

�لقر�آن �لكرمي. ومن تلك �لآيات ما يلي:

تــعــاىل: )فــاأجــاءهــا �ملــخــا�ــض �إىل جذع  قــال 

�لنخلة قالت يا ليتني مت قبل هذ� وكنت ن�سيًا 

�أل حتزين قد جعل  من�سيًا  فنادها من حتتها 

�لنخلة  بجذع  �إليك  وهــزي  �سريا  حتتك  ربك 

ت�ساقط عليك رطبًا جنيا فكلي و�أ�سربي وقري 

عينا ...( )1( .

 )2( ورمــان(  ونخل  فاكهة  )فيها  تعاىل:  قال 

.)و�لأر�ض و�سعها لالأنام * فيها فاكهة و�لنخل 

ذ�ت �لأكمام()3( .)و�أ�سرب لهما مثاًل رجلني 

جعلنا لأحدهما جنتني من �أعناب وحففناهما 

بنخل وجعلنا بينهما زرعا ( )4( . .

ونخل  وزروع   * وعيون  جنات  )يف  تعاىل:  قال 

طلعها ه�سيم( )5( .

حبًا  فيها  فاأنبتنا   * �سقا  �لأر�ــض  �سققنا  )ثم 

وعنبًا وق�سبا * وزيتونًا ونخالً ( )6( .

قــال تعاىل: )وهــو �لــذي �نــزل من �ل�سماء ماء 

فاأخرجنا به نبات كل �سيء ... ومن �لنخل من 

طلعها قنو�ن د�نيه ..()7(. و�لقنو�ن جمع قنو 

حملها. )وهو �لذي �أن�ساأ جنات معرو�سات وغري 

معرو�سات و�لنخل و�لزرع خمتلفًا �أكله( )8( .

به  فاأنبتنا  مباركًا  مــاء  �ل�سماء  من  )ونزلنا 

لها  با�سقات  و�لنخل   * �حل�سيد  وحب  جنات 

طلع ن�سيد( )9( .

منقعر(  نخل  �أعجاز  كاأنهم  �لنا�ض  تنزع   ..(  

)10(. «�أعجاز نخل: �أ�سوله بال روؤو�ض. منقعر: 

به  لكم  )فاأن�ساأنا  ومغر�سه  مقره  من  منقلع 

جنات من نخيل و�أعناب( )11( 

)1(  �سورة مرمي من �لآية : 23 : 26 .  

)2( �سورة �لرحمن �آية 68 . 

)3( �سورة �لرحمن �آية : 10 .  

)4( �سورة �لكهف �آية : 32 .

�ـــســـورة   )6( )5( �سورة �ل�سعر�ء �آية : 148 . 

عب�ض �لآيات : 26 - 29 .

)7( �سورة �لأنعام �آية : 99 .   

)8( �سورة �لأنعام �آية : 141 .

)9( �سورة )ق( �لآيات 9 - 10   

)10( �سورة �لقمر �آية : 20 .

)11( �سورة �ملوؤمنون �آية 12 .

من  وجــنــات  مــتــجــاور�ت  قطـع  �لأر�ــــض  )ويف 

�سنو�ن(  وغــري  �سنو�ن  ونخيل  وزرع  �أعــنــاب 

و�لنخيل  و�لزيتون  �لزرع  به  لكم  ينبت   (  .)1(

�لنخيل  ثـــمـــر�ت  )ومــــن   .)2( و�لأعــــنــــاب( 

ح�سنًا  ورزقـــًا  �سكرً�  منه  تتخذون  و�لأعــنــاب 

.)وجعلنا   )3( يعقلون(  لقوم  لآية  ذلك  �إّن يف 

.)وقالو�   )4( و�عناب(  نخيل  من  جنات  فيها 

لن نوؤمن لك حتى تفجر لنا من �لأر�ض ينبوعا 

�أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر   ....

�لأنهار خاللها تفجري�( )5( .

قـ�ضـة مرمي مع النخلة يف القراآن:

تــعــاىل: )فــاأجــاءهــا �ملــخــا�ــض �إىل جذع  قــال 

�لنخلة قالت يا ليتني مت قبل هذ� وكنت ن�سيًا 

�أل حتزين قد جعل  من�سيًا فناد�ها من حتتها 

�لنخلة  بجذع  �إليك  وهــزي  �سريا  حتتك  ربك 

ت�ساقط عليه رطبًا جنيًا فكلي  و��سربي وقري 

�إين  فقويل  �أحــدً�  �لب�سر  من  ترين  فاإما  عينا 
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�إن�سيا(  �ليوم  �كلم  فلن  �سومًا  للرحمن  نذرت 

. )6(

قال �لربيع �بن خيثم: ما للنف�ساء عندي خري 

من �لرطب لهذه �لآية ، ولو علم �هلل �سيئًا هو 

مــرمي،  لأطعمه  للنف�ساء  �لــرطــب  مــن  �أف�سل 

ذلك  من  للنف�ساء  عادة  �لتمر   « قالو�  ولذلك 

ع�سرت  �ذ�  وقيل:  �لتحنيك  وكذلك  �لــوقــت، 

ول   ، �لــرطــب  مــن  خــري  لها  يكن  ــهــا مل  ولدت

�لزخم�سري  ذكره  �لع�سل،  من  خري  للمري�ض 

. )7(  «

ولدت �لعذر�ء بقدرة �هلل �سبحانه وتعاىل من 

يف  �أهلها  عن  بعيدً�  مكانًا  وتنحت  زوج،  دون 

حالة �إجهاد من �ملخا�ض وطلق �لولدة.

عن  لــتــتــو�رى  ياب�سة  نخلة  جــذع  �إىل  جلـــاأت 

�لأنظار، فاأنى لها �أن ترى �إن�سانًا وهي حامل

 )1( �سورة �لرعد �آية : 4 

)2( �سورة �لنحل �آية : 11 

)3( �سورة �لنحل �آية : 67 

)4( �سورة ي�سن �آية : 34 

)5( �سورة �لإ�سر�ء  �لآيات : 90 - 91 

)6( �سورة مرمي �لآيات : من 22 - 26 

)7( خمت�سر تف�سري �لقرطبي - تعليق حممد 

كرمي ر�جح - جـ �ض202 �لنا�سر د�ر �لكتاب 

�لعربي - بريوت - 1407 هـ .

وهي  زوج  وبـــدون  ب�سر  مي�سها  �أن  دون  مــن 

وخادمة  �لقانتة  �لعابدة  �لعفيفة،  �لطاهرة 

نف�سها  فا�سطربت  �لــعــذر�ء.  �لبتول  �مل�سجد 

�ملوت  متمنية  غا�سبة  قلقة  بحالة  و�أ�سبحت 

قبل حملها.

بال  �لعذر�ء  �ل�سيدة  وتعاىل  �سبحان  �هلل  �أمر 

�لأحـــز�ن  فطرحت  عينها.  تقر  و�أن  حتــزن 

و�لقلق جانبًا عندما ر�أت باأم عينها �ملعجز�ت 

�سخر  فقد  لــهــا،  �هلل  تــكــرمي  على  تــدل  �لــتــي 

�لعديدة  �ملعجز�ت  وتعاىل  �سبحانه  لها  �هلل 

ولدتها  وبعد  خما�سها،  و�أثــنــاء  حملها،  قبل 

من  �ساحتها  تربئة  على  قطعية  دللــة  لتدل 

مرمي  �لــعــذر�ء  �ل�سيدة  جلــاأت  وقــد  �لفاح�سة 

جذع  �إىل  ولدة  حالة  يف  وهــي  �ل�سالم  عليها 

نخله ل يوجد عندها ماء �أو غذ�ء، فاأ�سبغ �هلل 

�سبحانه وتعاىل عليها نعمه فاإذ� بجذع �لنخلة 

هزته  وعندما  تعاىل  �هلل  بــاإذن  يحيا  �لياب�ض 

�جلدول  و�أمــا  �جلني.  �لرطب  عليها  ت�ساقط 

قد  وبذلك  رقــر�قــة  مياهه  فان�سابت  �جلــاف 

و�لــغــذ�ء  �لــ�ــســر�ب  وتــعــاىل  �سبحانه  �هلل  هياأ 

تاأكل  �أن  فاأمرها  �لعذر�ء،  لل�سيدة  �ملنا�سبني 

وخ�سو�سًا  بال�سكريات  �لغني  �جلني  �لرطب 

�ل�سريع  �جللوكوز،  وبالأخ�ض  منها   �لأحادية 

عمليات  �إىل  يحتاج  ل  ـــذي  و�ل �لمت�سا�ض 

ه�سم - ويطلب طاقة حر�رية ممتازة يف وقت 

ق�سري جدً�. كذلك �أمرها �هلل �سبحانه وتعاىل 

�لنهر  من  �ل�سل�سبيل  �لنمري  �ملــاء  ت�سرب  �أن 

فكاأنها  ماوؤه،  يجري  �لذي  )�ل�سري(  �ل�سغري 

ما  وهذ�  باملاء،  جلوكوز  حملول  تتناول  بذلك 

يف  بالولدة   �ملتخ�س�سون  �لأطباء  به  ين�سح 

حالة  يف  وهي  �ملخا�ض  ين�سحون  هذ�،  يومنا 

ولدة �أن تعطي �سو�ئل �سكرية وخ�سو�سًا �ملاء 

�لكرمي بذلك  �لقر�آن  �سبقهم  و�جللوكوز. وقد 

باألف و�أربعمائة �سنة تقريبًا )1( .

�إن علماء �لتوليد يقدمون للحامل، وهي بحالة 

�سـكريـة،  �سو�ئل  ب�سكل  و�ل�سكر  �ملاء  �ملخا�ض 

ولـقـد ن�ست �لآية �لكرمية على عطاء �ل�سو�ئل 

�أي�سا مع �ل�سكاكر بقوله تعاىل )فكلي و��سربي( 

قدرة �هلل جل جالله جعلت  �إن  �إعجاز.  وهذ� 

�نقطاعه  بعد  جاريًا  �ل�سغري  و�لنهر  �ل�سري 

قد  حتــزين  �أل  حتتها  من  )فنادها  وجفافه. 

جعل ربك حتتك �سريًا()2(. �أي نهر ماء كان 

قد �نقطع كما جاء يف تف�سري �جلاللني.

 - قرقوز  �حمد  �لدكتور   - �ل�سدد  بهذ�   )1(

و�لدكتور عبد �حلميد دياب يف ر�سالتهما  لنيل 

�لطبعة  ــقــر�آن(  �ل �لطب يف  �لــدكــتــور�ه  )مــع 

�لثانية 1402 هـ - 1982 م . �ض160  

)2( �سورة مرمي :�لآية 24 .

�لــعــذر�ء  منه  لت�سرب  �لنهر  يف  �ملـــاء  جــرى 

ماء  من  فقدته  ما  لتعو�ض  �سائغًا،  قر�حًا  ماء 

وخ�سو�سًا  و�ملخا�ض،  �لإجهاد  �أثناء  ج�سمها 

بعيدة  م�سافة  م�سطربة  نف�سية  حالة  يف  وهي 

جف  وبــذلــك  �لنخلة  جــذع  �إىل  و�سلت  حتى 

ريقها.

فلما ح�سر ولدتها يعني مرمي ووجدت ما جتد 

قرية  �إىل  �ملدينة  من  فــرت  �لطلق  من  �ملــر�أة 

من �يلياء على �ستة �أميال يقال لها بيت حلم . 

فاأجاءها �ملخا�ض �إىل �أ�سل نخله.. )1(. 

للنخيل  �لقر�آن  يو�سف جربيل حول ذكر  يقول 

�لعمل  مثل  �لنخيل  مثل  بــه:  ميثل  قد  �هلل  �أن 

�ل�سالح �لذي حرم �ساحبه من �لأجر.

قال تعاىل: )�أيود �أحدكم �أن تكون له جنة من 

نخيل و�أعناب جتري من حتتها �لأنهار له فيها 

من كل �لثمر�ت و�أ�سابه �لكرب وله ذرية �سعفاء 

فاأ�سابها �إع�سار فيه نار فاحرتقت كذلك يبني 

�هلل لكم �لآيات لعلكم تتفكرون( �سورة �لبقرة 

�آية 266 .

يف  �حلديث  �لعلم  �لكرمي  �لــقــر�آن  �سبق  وقــد 

ميادين �لزر�عة باأربعة ع�سر قرنًا من �لزمان.

قال تعاىل: )و��سرب لهم مثاًل رجلني جـلعـنا 

�أعناب وحففناهما بنخل  لأحدهما جنتني من 

وجعلنا بينهما زرعًا . كلتا �جلنتني �آتت �أكـلها 

نهرً�(   خاللهما  وفجرنا  �سيئا  منه  تظـلم  ولـم 

�سورة �لكهف �آية 32 ، 33 .

النخل والعقوبات: 

قال تعاىل )�سخرها عليهم �سبع ليال وثمانية 

كاأنهم  �سرعى  فيها  �لقوم  فرتى  ح�سومًا  �أيام 

ــة(. �ــســورة �حلــاقــة �آيـــة 7  �أعــجــاز نخل خــاوي
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كــثــرية يف  مــو�قــع  �لنخل يف  ذكــر  ولــقــد   .)2(

�لقر�آن �لكرمي، ويكفي �أن تقول �إنها ذكرت يف 

ذكرنا  وما  �سورة.  ع�سرة  و�ست  �آيــة  ع�سرين. 

�سابقًا �إل �أمثلة تو�سح مو��سع ذكر �لنخل  يف 

�لقر�آن �لكرمي .

)1(   وقد جاء يف كتاب )جامع �لبيان يف تف�سري 

�لقر�آن ( لبن جرير �لطربي �ملجلد �لثاين 

ج ـ16 - �ض 48 - 56 .

)2(  ينظر �لنخيل يف �جلاهلية و�سدر �لإ�سالم 

- �ل�سفحات 33 - 47 - 55 - 63 .

يو�سف جربيل �أبو فرج �هلل - ط �أوىل - 1398 

د�ر �لأن�سار - �لقاهرة .

�أحاديث نبوية �سريفة عن نخلة �لتمر وثمرها 

لقد �أو�سانا �لر�سول �سلو�ت �هلل عليه و�سالمه 

بالنخلة وحثنا على �إكر�مها و�لعناية بها و�أكل 

ثمرها و�إليكم بع�ض �لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة 

عن �لنخيل وثمره: ما جاء عنه �سلى �هلل عليه 

�لتمر()1(.  بيت عندهم  �أهل  يجوع  و�سلم )ل 

ويف �سنن �لن�سائي و�بن ماجه من حديث جابر 

�لنبي �سلى  �سعيد ر�سي �هلل عنهما عن  و�أبي 

وهي  �جلــنــة  مــن  )�لــعــجــوة  و�سلم:  عليه  �هلل 

�سفاء من �ل�سم و�لكماأة من �ملن وماوؤها �سفاء 

�سلى  عنه  �ل�سحيح  يف  ثبت  وقد  للعني()2(. 

�هلل عليه و�سلم )من ت�سبح ب�سبع متر�ت ويف 

لفظ من متر �لعالية مل ي�سره ذلك �ليوم  �سم 

ول �سحر()3(. وعن �أبي مو�سى ر�سي �هلل عنه 

قال: )ولد يل غالم فاأتيت به �لنبي �سلى �هلل 

عليه و�سلم ف�سماه  �إبر�هيم فحنكه بتمرة ودعا 

هريرة  �أبي  وعن  �إيل()4(.  ودفعه  بالربكة  له 

عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  )ق�سم  عنه:  �هلل  ر�سى 

و�سلم مترً� فاأ�سابني منه خم�ض �أو �أربع متر�ت 

عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  مثل  وقد  وح�سفة()5(. 

قال  �لأ�سعري  مو�سى  �أبــي  فعن  بالتمر  و�سلم 

�لـمـوؤمـن  )مـثـل  و�سـلـم  علـيه  �هلل  �سلى  قال   :

�لـذي ل يقر�أ �لقـر�آن كـمـثل �لتـمـرة ل ريــح لـها 

وطعمها حلو()6(.

 /  152  / �لأ�سربة  كتاب   / م�سلم  رو�ه   )1(  

و�لدر�مي / يف �لأ�سعمة / باب / 26 .

)2( يف �لرتمذي - كتاب �لطب باب22 - و�بن 

 - و�لد�رمي   -  8 �لباب   - �لطب  كتاب  ماجه 

جـ2  �حمد  وم�سند   115 �لباب  �لرقاق  كتاب 

لبن  �ملعاد  ز�د   175 �ض   - جـ3  ويف  �ض301 

�لقيم �جلوزيه 

)3( رو�ه �لبخاري - كتاب �لأطعمة  �لباب 43 

- ويف م�سلم كتاب �لأ�سربة حديث 155 .

)4( رو�ه �لبخاري - كتاب �لعقيقة جـ7 �ض108 

مطابع �ل�سعب .

)5( رو�ه �لبخاري - ينظر �لفتح جـ9 �ض564 

ط �ل�سلفية .

جـ9  �لبخاري  �سرح  �لــبــاري  فتح  ينظر   )6(

�ض555 .

واألــه  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  حب 

و�ضلم للتمر:

حديث عبد �هلل بن جعفر بن �أبي طالب ر�سي 

عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  )ر�أيــت  قال  عنهما  �هلل 

�أبي  وعــن  بالقثاء()1(.  �لرطب  ياأكل  و�سلم 

عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  خرج  قال:  هريرة 

و�سلم ذ�ت يوم �أو ليله فاإذ� هو باأبي بكر وعمر 

�ل�ساعة  هذه  بيوتكما  من  �أخرجكما  ما  فقال: 

ــال. و�أنـــا و�لــذي  ــال: �جلــوع يــا ر�ــســول �هلل ق ق

قومو�  �أخرجكما،  �لذي  لأخرجني  بيده  نف�سي 

فاإذ� هو  �لأن�سار  فاأتى رجاًل من  معه  فقامو� 

مرحبًا  قالت:  �ملــر�أة  ــه  ر�أت فلما  بيته  يف  لي�ض 

و�أهاًل قال لها ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

�أين فالن ؟ قالت: ذهب ي�ستعذب لنا من �ملاء 

�إذ جاء �لأن�ساري فنظر �إىل ر�سول �هلل �سلى 

هلل  �حلمد  قال  ثم  و�ساحبيه  و�سلم  عليه  �هلل 

ما �أحد �ليوم �أكرم �أ�سيافًا مني قال: فانطلق 

فجاءهم بعذق فيه ب�سر ومتر ورطب فقال كلو� 

من هذه - �حلديث()2(.

و�أن �سجرة �ملعجز�ت لها مع �سيدنا ر�سول �هلل 

وحنينه  �جلذع  معجزة  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 

ولها حمبة و�سغف لدرجة �أنه يو�سي بالإفطار 

بتحنيك  ويــاأمــر  �ل�سحور  وكذلك  �لتمر  على 

�ملولود بالتمر.

عن عروة �أنه �سمع عائ�سة ر�سي �هلل عنها تقول: 

)كان مير بنا هالل وهالل ما توقد يف بيت من 

بيوت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم نار. قال: 

؟  تعي�سون  كنتم  �سيء  �أي  فعلى  خالة:  يا  قلت: 

قالت: على �لأ�سودين �لتمر و�ملاء()3(.

)عن عامر بن �سعد بن �أبي عبد �هلل قال: كان 

و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  عليه  يقوم  جذع 

فلما و�سع له �ملنرب �سمعنا للجذع مثل  �أ�سو�ت 

و�سلم  عليه  �لنبي �سلى �هلل  نزل  �لع�سار حتى 

فو�سع يده عليه( )4( .

)1( رو�ه �لبخاري يف كتاب �لأطعمة : 39 باب 

�أكل �لرطب بالقثاء ويف �لفتح جـ9 �ض564 ط 

�ل�سلفية .

)2( م�سلم �سرح �لنووي جـ13 �ض210 .

)3( يف م�سند �أحمد ج ـ6 �ض71 ، 86 . وقد جاء 

يف كتاب �سفة �ل�سفوة جـ1 - �ض199 .

)4( �لبخاري - �لفتح كتاب �جلمعة �لباب 26 

�بن ماجه يف  ورو�ه   ، �ل�سلفة  جـ2 �ض397 ط 

كتاب �لإقامة - �لباب 199 .

كلنا يـعـلم �أن �هلل �سبحانه وتعاىل ما خلق �سيئًا 

�إل حلكمة ورحمة ونعمًة ومنًة لالإن�سـان ليقـوم 

مبهـمـته وغـاية خلقه لال�ستخالف على �لأر�ض 

ليحقق  خليفة()1(.  �لأر�ـــض  يف  جاعل  )�إين 

على  ــل  وج عــز  هيمنته  وكــمــال  �هلل  حاكمية 

�خللق جميعًا ليقوم �لنا�ض هلل عابدين �سدقًا 

وحقًا. )و�إن من �سيء �إل ي�سبح بحمده ولكن ل 

كان �حلنني  ثم  ت�سبيحهم()2(. فمن  تفقهون 

للنخلة و�سياحها �سياح �ل�سبي �إل تاأكيدً� على 
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�إذعانها و�سهادتها باأن �هلل حق.

فـ�ضـل غر�س النـخــل:

و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  )دخــل  قــال:  جابر  عن 

لها فقال لها  �لأن�سارية يف نخل  �أم ب�سر  على 

و�سلم: )من غر�ض هذ�  �لنبي �سلى �هلل عليه 

م�سلم  بل  فقالت:  كافر؟(  �أم  �أم�سلم  ؟  �لنخل 

زرعًا،  يزرع  ول  غر�سًا  م�سلم  يغر�ض  ل  فقال: 

�إل كانت  �إن�سان ول د�بة ول �سيء،  فياأكل منه 

له �سدقة()3(. وعن �أن�ض بن مالك قال: قال 

قامت  )�إن  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 

�أن  ��ستطاع  فاإن  ف�سيلة  �أحدكم  وبيد  �ل�ساعة 

ل يقوم حتى يغر�سها فليفعل( رو�ه �أحمد رقم 

.12512

مع  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  ق�ضة 

موؤبري النخيل: 

�لناقد  وعمرو  �سيبة  �أبــي  بن  بكر  �أبــو  حدثنا 

بكر  �أبــو  قــال  بــن عامر  ــود  �لأ�ــس عــن  كالهما 

�سلمة  بن  عامر حدثنا حماد  بن  �أ�سود  حدثنا 

عائ�سة  عــن  �أبــيــه  عــن  عـــروة  بــن  ه�سام  عــن 

�لنبي �سلى �هلل عـليه  �أن  �أن�ض  ثابت عن  وعن 

تفعـلو�  مل  لو  فقـال:  يلقحـون  بـقـوم  َمرَّ  و�سلم 

ل�سـلح قال: فخـرج �سيـ�سًا فمـر بهـم فقـال ما 

لنخلـكـم  قـالو�: قـلت كذ� وكذ� قال �أنتم �أعلم 

باأمر دنياكم()4(.

جاء عن �لنووي: )�إن ذلك عن �لنبي �سلى �هلل 

عليه و�سلم مل يكن خربً� و�إمنا كان ظنًا، ور�أيه 

وظنه  �ملعاي�ض  �أمــور  يف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 

بالآخرة  همه  تعلق  و�ل�سبب  �لنا�ض  من  كغريه 

ومعارفها()5(.

)1( �سورة �لبقرة : �آية 30 . 

)2( �سورة �لإ�سر�ء : �آية 44 .

)3( ينظر �سحيح م�سلم - جـ3 �ض963 ط د�ر 

�بن حزم .وم�سلم ب�سرح �لنووي جـ10 �ض215 

ط - د�ر �لفكر

رقم   - �لف�سائل  كتاب  يف   - م�سلم  رو�ه   )4(

يف   - مــاجــه  �بـــن  ورو�ه   -  4358 �حلــديــث 

م�سند  ويف   -  2462 �حلديث  رقم   - �لأحكام 

�أحمد - باقي م�سند �لأن�سار - رقم �حلديث 

. 23773

)5( ينظر - �سحيح م�سلم - �سرح �لنووي - جـ 

15 �ض116 .

عليه  �هلل  �سلى  ــه  )�أن خلدون:  �أبــن  عن  وجــاء 

وزر�عة  �ملعاي�ض من طب  �أمور  يقول يف  و�سلم 

فيما  وهــذ�  جتاربهم  ح�سب  �لنا�ض  يقوله  مبا 

لي�ض عنده به وحي()1(. ولذ� جاء يف �لبخاري: 

)عن جابر قال: كنا مع �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم بحني �لكباث)2(. فقال �سلى �هلل عليه 

قالو�:  �أطيبه،  فاإنه  منه  بالأ�سود  عليكم  و�سلم 

وقد  �إل  نبي  وهل من  قال:  �لغنم  ترعى  �أكنت 

قومه  ــاأر�ــض  ب �لأر�ك  كــان  ملــا  رعاها()3(. 

�أر�سدهم �إىل �أح�سنه.

و�لذي يظهر:

�مل�سطفى �سلى �هلل عليه  ب�سرية  �إثبات    - �أ  

و�سلم حيث �إنه ل يعلم �لغيب يف م�ساألة �لتاأبري  

�لدنيوية  �لأمور  من  ذلك  �إذ  للنخل  و�سرورته 

�ملح�سة �لتي تعتمد على �لتجربة . 

بلد  يف  ن�ساأ  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �أنه  ومعلوم 

فيه نخيل  يكن  �لتي مل  غري زر�عــي وهي مكة 

ب�سبب �جلبال.

ب -  �لتاأبري م�ساألة دنيوية حم�سة فال ينق�ض 

من قدر �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم يف  

لهم  قاله  �أنه  ذلك  له،  د�عي  ل  �أنه  �إخبارهم 

ظنًا منه �أنه ل ينفعه . فلما �ت�سح �أنه 

�سا�ض، تر�جع عن ظنه �سلى �هلل عليه و�سلم 

و�أر�سدهم �إىل �أنهم �أعلم يف �سوؤون 

دنياهم حيث مبنى ذلك �ل�سنن �لربانية.

موقف ال�ضحابة من النخـل:

ملا توىل �أبو بكر �خلالفة �أر�سل �حلـملة �ملذكـورة 

�أ�سـامـه بقوله: )ل تخونو�  �إىل �ل�سـام و�أو�سـى 

ول تغدرو� ول تغلو� ول متثلو� ول تقتلو� طفاًل 

ول �سيخًا كبريً� ول �مر�أة ول تعقرو� نحاًل ول 

تذبحو�  ول  مثمرة  �سجرة  تقطعو�  ول  حترقو� 

�ساة ول بقرة ول بعريً� �إل ملاأكله. و�سوف مترون 

باأقو�م قد فرغو� �أنف�سهم بال�سو�مع فدعوهم 

�هلل  بــاأمــر  �نــدفــعــو�  لــه  �أنف�سهم  فــرغــو�  ومــا 

تعاىل( )1( .

ط   / جـ1�ض412   / خلدون  �بــن  مقدمة   )1(

بريوت 

)2(  �لكباث / �أعو�د �لأر�ك / �ل�سو�ك 

�لأنبياء  / حديث  كتاب   / �لبخاري  رو�ه   )3(

3406 ورو�ه م�سلم / كتاب �لأ�سربة  / حديث 

 3822

ويدل   النخل  عن  بها  ي�ضت�ضهد  اأمثلة 

على اأهمية النخل: 

�سيء  �أول  ليكن  بني..  يا  لولده:  لقمان  يقول 

مثل  فاإمنا  �ساحلًا.  خلياًل  �لإميان  بعد  تك�سب 

�خلليل كمثل �لنخلة �إن قعدت يف ظلها �أظلتك، 

و�إن �حتطبت من حطبها نفعتك. و�ن �أكلت من 

ثمرها وجدته طيبًا.

وهذه ن�سحية �ساعر:

كن كالنخيل عن �لأحقاد مرتفعًا    

بالطوب يرمى .. فيلقي �أطيب �لثمر)2(.

�سئل �أعر�بي ما مالك؟  فقال �لنخل: جذعها 

وكربها  �إنـــاء  وخو�سها  ر�ــســاء،  وليفها  بــنــاء، 

�سالء، و�سعفها �سياء وحملها غذ�ء. ما �أجمل 

ما �أوجز هذ� �لأعر�بي)3(.

النخلة والتمر يف حديث العرب: 

�سجرة  »�حلبلة«  �لطائف  �أهــل  من  رجل  �سئل 

�لطائفي:  فقال  ؟  �لنخلة  �أم  خــري   - �لــكــرم 
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)يعني  برمتي  بها  و�أ�سلح  �تزيبها   �لكرم   «

�خلل( و�أنام يف ظلها ».

لرد  يــرثب  ــل  �أه مــن  رجــل  لــو يح�سرك  فقيل 

حم�سن  بن  �لرحمن  عبد  فدخل  عليك  هــذ� 

بن  عمر  بن  ب�سر  عمره  �أبــو  ويقال  �لأن�ساري 

�خلطاب  بن  عمر  فاأخربه  �لبخاري  حم�سن 

لي�ض   « فــقــال  �لطائفي  خــرب  عنه  �هلل  ر�ــســي 

و�إن  �أ�سر�ض،  �لزبيب  �أكلت  �إن  �إين  قــال  كما 

�أدعه �أغرت، ليـ�ض كال�سقـر )�أي �لدبـ�ض( يف 

روؤو�ض �لدقـل )�لأ�سـجـار �لطو�ل( �لر��سخات 

)�أي  �ملحل  �ملطعمات يف  �لـوحل  �لر��سيات يف 

�جلدب( حتفة �لكبري، و�سـمتة �ل�سـغري  وز�د 

�مل�سافر. وين�سج  فال يعـني طـابخـًا. نخـرت�ض 

بنت  مـرمي  �أكـلـته  بال�سـلـعاء  �ل�سـباب  بـه 

عـمـر�ن.

)1(  ير�جع يف هذ� �ملعنى �ملغني ج ـ1 �ض232 . 

ط - د�ر �لفكر 

)2(  كتاب �لنخلة يف �جلاهلية و�سدر �لإ�سالم 

. �ض98 .

 5  -  293 ع   - �لإ�ــســالمــي  �لــوعــي  )3(  جملة 

/1409 .�ض80 .

قد  �إل  �لطائف  �أخــا  يا  �أر�ك  ما  عمر:  فقال 

)قبل  �لقد�مى  �لعر�قيني  �أحــد  �سئل  غلبت. 

ميالد �مل�سيح(: ما هي ثمار بالدكم ؟ فاأجاب 

فلما  �أي�سًا.  �لتمر  فاأجاب  مــاذ�؟  ثم  �لتمر. 

��ستغرب �ل�سائل من هذ� �جلو�ب قال �لعر�قي 

فاإننا  فو�ئد عديدة.  �لنخل  ن�ستفيد من  �إننا   «

ثمرته،  وناأكل  �ل�سم�ض،  وهــج  من  به  ن�ستظل 

�أفر�حنا  عــن  ونعلن  بنو�ته  ما�سيتنا  ونعلف 

ب�سعفه، ونتخذ من ع�سارته ع�ساًل، ون�سنع من 

وغريها  و�حل�سر�ن  �لأو�ين  وخو�سه  جريده 

من �لأثاث، ون�سنع من جذعه خ�سبُا ل�سقوفنا، 

و�أعمده لبيوتنا، ووقودً� لطبخنا()1( .

 )1( �مل�سدر جملة �لفي�سل �لعدد �خلام�ض .

الناشر: مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
الدار البيضاء، المملكة المغربية
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