
حني قال له يف حديث ط�يل:«.... واأنت يا جعفر، اأ�ضَبْهت َخْلقي وُخُلقي، 

وُخِلْقَت من طينتي التي ُخِلْقُت منها«.

وقال َروح بن عبادة القي�ضي: حدثنا م��ضى بن عبيدة قال: اأخربنا عبد 

اهلل بن دينار عن اأبي عمر قال: قال ر�ض�ل اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضلم:«مثل 

امل�ؤمن ك�ضجرة ل يتحات َوَرقها«. قال ابن عمر: ف�قع يف نف�ضي اأنها النخلة 

وعنده رجال من العرب فذكروا ال�ضجر فما اأ�ضاب�ا حتى قال ر�ض�ل اهلل 

اأّنها  النخلة«. فقلت لأبي: لقد وقع يف نف�ضي  �ضّلى اهلل عليه و�ضلم »هي 

النخلة، فقال: يا ُبني، ما منعك اأن تتكلم بها؟ فقلت: احلياء، وكنت من 

اأ�ضغر الق�م �ضّنًا، فقال: لأن تك�ن« قلتها« اأحب اإيلَّ من كذا وكذا.

وال�ضقاية  والرّي  الزراعة  تناولت  وافرة  ُم�ضنفات  العربية  املكتبة  ح�ت 

العربية  احل�ضارة  علماء  مار�ضها  التي  الزراعية  العل�م  يف  املتخ�ض�ضة 

فردت للحديث 
ُ
الإ�ضالمية عرب الع�ض�ر املا�ضية، ومن اأ�ضمل الكتب التي اأ

حامت  لأبي  النخل”  كتاب”  املباركة،  ال�ضجرة  النخلة  عن  كاماًل 

العربية  احل�ضارة  اأع��الم  اأح��د  ُيعّد  ال��ذي  ال�ضج�ضتاين” 

الإ�ضالمية، الذي األّف كتاب” النخل” املُحقق الآن.

وكتاب ال�ضج�ضتاين« النخل« حققه وعلق عليه وقدم 

ال�ضامرائي  اإبراهيم  الراحل  الدكت�ر  الأ�ضتاذ  له 

ال�ضادر عن دار الر�ضالة يف بريوت. وحدثنا امل�ؤلف 

ف�ضائل  م��ن  طائفة  ع��ن  كتابه  م��ن  احللقة  ه��ذه  يف 

ومكانة النخلة، الذي قال عنها: النخلة �ضيّدة ال�ضجر، خمل�قة 

مَلْ 
َ
من طني اآدم �ضل�ات اهلل عليه، وقد �ضربها اهلل جّل وعّز مثاًل لق�له:« اأ

ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها يِف  �ضْ
َ
َبٍة اأ َبًة َك�َضَجرٍة َطيِّ  َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ

ُ ّ
َرَب اهلل َتَر َكْيَف �ضَ

َماء ». �ض�رة اإبراهيم/24، وهي ق�ل:« ل اإلَه اإّل اهلل«، وهي النخلة.  ال�ضَّ

فكما اأن ق�ل: �ضّيد الكالم، كذلك النخلة �ضّيدة ال�ضجر.

�أكرمو� عماتكم �لنخلة

وذكر امل�ؤلف قائاًل: حدثنا الأوزاعي عن عروة بن رومي، عن علّي بن اأبي 

طالب قال: قال ر�ض�ل اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضلم:« اأكرم�ا عمتكم النخلة 

فاإّنها ُخِلقت من الطني الذي ُخِلق منه اآدم، ولي�ض �ضيء من ال�ضجر ُيْلَقح 

فالتمر،  الرطب  يكن  مل  فاإن  طب،  الرُّ امل�ّلد  ن�ضاءكم  واأطعم�ا  غريها، 

ولي�ض �ضيء من ال�ضجر اأكرم على اهلل جّل وعّز من �ضجرة نزلت حتتها 

لها اهلل -جّل وعّز- باأن خلقها من طني اآدم، كما  مرمي ابنة عمران، وف�ضّ

ل ر�ض�ل اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضلم- جعفر بن اأبي طالب على غريه  ف�ضّ
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َبٍة« َبًة َك�َشَجرٍة َطيِّ »َكِلَمًة َطيِّ

اأخ��ربن��ا �ضعيب بن  ق���ال:  ك��م��ا ح���ّدث ح��م��اد 

احلبحاب قال: �ضمعت اأن�ض بن مالك قال: اأتي 

ُب�ْضر،  عليه  بقناع  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضّلى  النبّي 

فقال:« مثل كلمٍة طّيبة ك�ضجرٍة طّيبة، قال:«هي 

اأبا  بذلك  فاأخربت  احلنظلة.  »ه��ي  النخلة«، 

اأب� حامت:  العالية فقال: هكذا كنا ن�ضمع. قال 

بق. القناع: الطَّ

�ضمعت  قال:  عبيدة  بن  م��ضى  حدثنا  قال  ثم 

حمّمد بن كعب القر�ضي يف ق�له: » كلمة طيبة« 

ل  طيبة«:  ك�ضجرة  اهلل«،«  اإّل  اله  ه��ي«ل  ق��ال: 

اأو  �ضيامًا  خ��ريًا،  منها  يجتني  �ضاحبها  ي��زال 

ُعْمرة.« ومثل كلمة خبيثة«:  اأو  َحّجة  اأو  �ضدقة 

هي ال�ضرك باهلل- جّل وعّز- ل تقبلها ال�ضماء 

والأر�ض، ولي�ض لها قرار يف ال�ضماء والأر�ض.

وحّدث�نا  النخلة:  منزلة  بيان  يف  امل�ؤلف  وقال 

عن حمّمد بن الزبرقان عن م��ضى بن عبيدة، 

اأّنه قال: ل يزال  اإّل  عن حمّمد بن كعب مبثله 

�ضدقة،  �ضالة،  خ��ريًا:  منها  يجتني  �ضاحبها 

قال:  احلبحاب  بن  �ضعيب  وعن  حجة، عمرة. 

دخلت على اأن�ض بن مالك اأنا واأب� العالية فجيء 

برطب على طبق فقال: ُكْل يا اأبا العالية، فاإّن 

هذه من ال�ضجرة التي ذكرها اهلل -ّجل وعّز- 

 َمَثاًل 
ُ ّ
َرَب اهلل مَلْ َتَر َكْيَف �ضَ

َ
يف كتابه وقراأ:« :« اأ

ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها  �ضْ
َ
َبٍة اأ َبًة َك�َضَجرٍة َطيِّ َكِلَمًة َطيِّ

كذا  ق��ال  اإبراهيم/24،  ���ض���رة   « َماء  ال�ضَّ يِف 

قراأها اأن�ض،« َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َك�َضَجَرٍة َخِبيَثٍة 

ْر�ِض َما َلَها ِمن َقَراٍر«، �ض�رة 
َ
اْجُتثَّْت ِمن َفْ�ِق الأ

اإىل  تَر  اأمل  احلنظلة،  هي  قال  اإبراهيم/26. 

الريح كيف ت�ضفقها ميينًا و�ضماًل.

ُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي«
ُ
»ُت�ؤِْتي اأ

ف�ضائل  عن  روايته  يف  ال�ضج�ضتاين  واأ���ض��اف 

قتادة  عن  �ضعيد  حدثنا  ق��ال:  َروح  اأّن  النخلة 

ُكلَّ  ُكَلَها 
ُ
اأ ِتي  ُت�ؤْ النخلة«  اأنها  نحدث  كّنا  قال: 

ا�ِض  ِللنَّ ْمَثاَل 
َ
الأ  

ُ ّ
اهلل ِرُب  َوَي�ضْ َها  َربِّ ِب��اإِْذِن  ِحنٍي 

قال  اإبراهيم/25.  �ض�رة  ��ُروَن«،  َي��َت��َذكَّ َلَعلَُّهْم 

النخلة  وهي  وال�ضتة،  ال�ضبعة  بني  ما  واحل��ني 

َكِلَمٍة  َوَمثُل  ومثل«  و�ضيفًا.  �ضتاًء  كلها 
ُ
اأ ُت�ؤِتي 

ْر�ِض 
َ
الأ َفْ�ِق  ِمن  اْجُتثَّْت  َخِبيَثٍة  َك�َضَجَرٍة  َخِبيَثٍة 

قال  اإبراهيم/26.  �ض�رة  َق���َراٍر«،  ِمن  َلَها  َما 

ما  فقال:  العلماء  من  رجالً  رجل  لقي  قتادة: 

تق�ل يف الكلمة اخلبيثة؟ فقال: ما اأعلم لها يف 

النخلُة: من أحِب األشجار 
لقلِب اإلنسان ألّنها رفيَق 

دربِه الطويل والّشاق 
والجميل. وكانت النخلُة 
أيام الشّدة القلعة التي 

يسنُد إليها ظهرُه ويحتمي 
بها ويستريح تحت سعفها 

وقامتها المتطاولة في 
كبد السماِء، ويأكل من 

ثمرها الشهّي ويتخذ 
من سعفها وجريدها 

وجذعها فرشًا وسكنًا من 
هجير الصحراء وبرد الشتاء.
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الأر�ض ُم�ضتقرًا، ول يف ال�ّضماء م�ضعدًا، اإّل اأن 

تلزم عنق �ضاحبها حتى ي�ايف بها ي�َم القيامة. 

يذكرون  قال:  قتادة  عن  معمر،  عن  وحّدث�نا 

اأنها النخلة ُي�ؤكل ثمرها يف ال�ضتاء وال�ضيف.    

جماهد  عن  الأن�ضاري  زيد  اأب���  حّدثنا  وق��ال 

ُكلها كّل حني، قال: كّل 
ُ
قال: هي النخلة ُت�ؤتي اأ

ِتي  �ضنة، وعن ابن عبا�ض ر�ضّي اهلل عنهما:« ُت�ؤْ

َها«، قال غدوًة وع�ضّية.  َربِّ ِباإِْذِن  ُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي 
ُ
اأ

ق���ائ���اًل: واحل����ني: غ���دوة،  اب���ن ع��ب��ا���ض  وروى 

الث�ري  �ضفيان  عن  وحدث�نا  ع�ضية.  واحل��ني: 

عن قاب��ض، عن اأبيه، عن ابن عبا�ض قال يف« 

اإمنا  الأر���ض؟  ف�ق  اأجتدونها  خبيثة«:  �ضجرة 

هذا مثل. وحدث�نا عن جرير بن عبد احلميد 

ق��ال:  ِع��ك��رم��ة  ع��ن  ال�ضيباين،  ع��ن  ال����رازي، 

وحّدثني  احلنظلة.  واخليبة:  النخلة،  الطيبة: 

الأعم�ض عن  الربيع عن  بن  قي�ض  زيد عن  اأب� 

عبا�ض،  ابن  عن  ُجبري  بن  �ضعيد  عن  املنهال 

النخلة. وحّدث�نا عن �ضريك عن  يبة  الطِّ قال: 

��ّدّي ع��ن ُم���ّرة ع��ن اب��ن م�ضع�د، ق��ال هي  ال�����ضُّ

كّل  �ضّيد  النخلة  وثمر  حامت:  اأب�  قال  النخلة. 

ثمرة، وكذلك ثمر الرّمان.

» فيها فاكهة ونخٌل وُرّمان«

وقال ق�م ل علم لهم بكالم العرب: لي�ض النخل 

ول الرّمان من الفاكهة حني �ضمع�ا ق�ل اهلل- 

جّل وع��ّز-:« فيها فاكهة ونخٌل وُرّم��ان«، �ض�رة 

اهلل  ذكرهما  واإمن���ا  فغلط�ا،  الّرحمن/68. 

َمن  ق��ال:«  كما  لهما،  تف�ضياًل  وتعاىل،  تبارك 

يَل َوِميَكاَل  ِ َوَمالآِئَكِتِه َوُر�ُضِلِه َوِجرْبِ
ّ ِّ

َكاَن َعُدّوًا هلل

البقرة/98،  �ض�رة  ْلَكاِفِريَن«،  لِّ َعُدوٌّ   
َ ّ
اهلل َف��اإِنَّ 

وكما  امل��الئ��ك��ة.  ���ض��ائ��ر  ع��ل��ى  لهما  تف�ضياًل 

النبينّي  من  اأخذنا  واإذ  ذك��ره-:«  تعاىل  ق��ال- 

َخْذَنا 
َ
ميثاقهم«، فاأجمل النبينّي، ثم قال:« َواإِْذ اأ

نَي ِميَثاَقُهْم َوِمنَك َوِمن نُّ�ٍح َواإِْبَراِهيَم  ِبيِّ ِمَن النَّ

الأحزاب/  �ض�رة   ،« َمْرمَيَ  ْبِن  َوِعي�َضى  َوُم��َضى 

7. فاأفردهم تف�ضياًل، لهم على �ضائر املالئكة.

�ضف�ة  م��ن  وميكائيل  جربيل  ح��امت:  اأب���  ق��ال 

وعّز:  وقال -جّل  �ُضل،  الرُّ املالئكة ومن �ضف�ة 

وه�ؤلء اخلم�ضة الأنبياء من املُ�ضطَفنْي. وقال- 

�ضرِّ ما  ِمن  اْلَفَلِق،  ِبَربِّ  ُع���ُذ 
َ
اأ ُقْل  جّل وعّز-:« 



63 الشجرة المباركة - ديسمبر  2013   

اأفرد:«  ثم  فاأجمل   .2  - الفلق/1  �ض�رة  َخَلق«، 

َحا�ِضٍد  �َضرِّ  َوِمن  اْلُعَقِد،  يِف  اَثاِت  فَّ النَّ �َضرِّ  َوِمن 

اإَِذا َح�َضَد«، �ض�رة الفلق/ 4 - 5.

العاملني  رّب  تف�ضيل  ه��ذا  ح��امت:  اأب���  واأردف 

اآدم،  طينة  من  خمل�قة  م��رة  جعلها  للنخلة، 

عليه  �ضّلى اهلل  النبي  ف�ضل  كما  لها،  تف�ضيال 

و�ضلم جعفرًا حني قال: اإنه خمل�ق من طينتي، 

ومرة قابل بها ق�ل« ل اإله اإّل اهلل«، وهي اأف�ضل 

اهلل  واأج��م��ل  والأر����ض���ني.  ال�ضم�ات  يف  كلمة 

والرّمان  اأفردها  ثم  الفاكهة  وتعاىل،  تبارك 

بعد  �ضل  الرُّ و�ضف�ة  املالئكة  �ضف�ة  اأف��رد  كما 

اأجملهم وَقَرن الرّمان بالنخل لأّنه جاء يف  اأن 

احلديث:« اإّن يف كّل رّمانة حّبة من اجلّنة«.

 من َنَخالِت
ُ
فاأبعَدُكّن اهلل

جثعمة  ق�ل  ال�ضجر  من  النخل  اأّن  ي��دّل  ومما 

لنخل  خر�ٍض  يف  عليه  يخاف  وك��ان  البّكائي، 

فيه:

اإذا كاَن هذا اخلر�ُض فيُكّن دائمًا 

 من َنَخالِت
ُ
فاأبعَدُكّن اهلل

فاأخبُث َطْلٍع َطلُعُكّن لأهله 

ت من �ضجراِت واأْنَكُد ما ُخربِّ

غنية،  وا�ضمها  الأعرابية،  الهيثم  اأم  وكانت 

تن�ضد:

اإذا مل يُكْن فيُكّن ِظلٌّ ول َجنًى 

فاأبعَدُكّن اهلل من �ِضرَياِت

ُتبدل  اأن  لغتها  اأن  اإّل  ���ض��ج��رات،  م��ن  ت��ري��د: 

اجليم ياء وتك�ضر ال�ضني فتق�ل: �ِضرَية. فقلت 

وقالت:  �ُضَيرْية.  فقالت:  التحقري؟  كيف  لها: 

داء  �ضبعني  من  �ضفاء  فيها  �ُضَيرْية  بالطائف 

كاَعى«. وقال ابن اأحمر الباهلي: ت�ضمى: »ال�ضُّ

ْدت اأِلّدًة  كاعى والَتدَّ �َضربُت ال�ضُّ

واأقبلُت اأف�اه العروق املكاويا

ومّما كّرم اهلل تبارك وتعاىل به اأهل الإ�ضالم، 

وكّرم به النخل اأنه قّدر جميع نخل الدنيا لأهل 

الإ�ضالم فغلب�ا عليه وعلى كّل م��ضع فيه نخل، 
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ولي�ض يف بالد ال�ضرك منه �ضيء.

وذكر اأّن الأ�ضمعّي اللغ�ّي حدثه عن النمر بن 

هالل، عن قتادة، عن اأبي اجللد، وكان قد قراأ 

األف  اأربعة وع�ضرون  الكتب، قال: الأر�ض كّلها 

فر�ضخ، فال�ض�دان منها اثنا ع�ضر األف فر�ضخ، 

اآلف.  ثالثة  والُفْر�ض  اآلف،  ثمانية  وال���روم 

فلي�ض يف بالد ال�ض�دان كّلها ول بالد البي�ضان 

امل�ضركني �ضيء من النخل. 

والفّزان،  والت�بة  وال��زجن  احلب�ض  وال�ض�دان: 

خلف  الذي  املغرب  �ض�دان  يف  كثرية  و�ضروب 

ثم  »الك�ك�«،  لهم:  يقال  َح��ّر  بالد  يف  تاَهْرت 

يفقه�ن ل  ال�ض�دان: ق�م ل  البكم من  خلفهم 

والأبر  ال�ضقالبة  فمنهم  الروم  واأما  يفقه�ن. 

وال��ف��رجن��ة واخل����زر، واأل�����ان ال���رتك واأل����ان 

اإىل  الهند  وكذلك  ال�ضرك.  اأهل  من  البي�ضان 

�ضنة  م�ضرية  ال�ضني  وخلف  ال�ضني  اأق�ضى 

واأكر. حدثنا َمن وطئ ذلك اأجمع و�ضار نح�ا 

ملك،  اإىل  ملك  ي�ؤديه  عذب  ماء  يف  �ضنة  من 

ن�ى  مثل  �ضيئًا  الأُرّز  من  عندهم  وراأي��ت  قال: 

واأح��اله،  ُقّباط  اأج���د  منه  يتخذون  الَقريثاء 

وذكر كرة امل�ز يف بلدانهم.

النخل قدرة اهلل -جّل وعّز- للعرب

للعرب  وع���ّز-  -ج��ّل  اهلل  ق��درة  النخل  واإمن���ا 

�ضيء يف  ومنه  امل�ضرق،  ويف  العرب  يف جزيرة 

باملغرب  فالذي  ال��ع��راق،  يف  واأك���ره  امل��غ��رب، 

يقال  ليال، منها مب��ضع  باإفريقية على خم�ض 

له: ق�ضطيلية، ثم حتى يبلغ وادي ُطيب بقرب 

النخل،  اأيام كثري  واٍد فيه م�ضرية  م�ضر، وه� 

ن�ى  من  واأ�ضله  واأك��ر.  �ضهر  م�ضرية  ويقال: 

�َضَقَط ثم، فالرببر ومن ح�له يعي�ض�ن منه، ول 

ن�نه، يف كل لبنٍة  ُيلّقح وتاأكله دوابهم واإبلهم وُيلبِّ

النخل  ثم مب�ضر من  ويبيع�نه.  كثرية  اأرط��ال 

�ضيء ي�ضري اإىل القلزم، ثم بال�ضام بالغ�ر نخل 

اأدقاًل  كثري ببي�ضان والطربية الغ�ر، فاإّن بهّن 

اإىل اخللفاء، وكّلهم  كثرية فائقة يحمل منهم 

لي�ض  ثم  بع�ض،  من  بع�ضهن  قريب  بقعة،  يف 

بال�ضامات ول اجلزيرة �ضيء منه. ثم يف بالد 

ون�احيها  ُعمان  اإىل  كثرية  م�ا�ضع  يف  اليمن، 

جدًا،  كثري  نخل  طي  جبلي  يف  ثم  كثري،  نخل 



65 الشجرة المباركة - ديسمبر  2013   

واإذا �ضارفت الك�فة وبغداد اإىل حل�ان ثم من 

نخل  وما ح�لهما  مكة  اإىل  املدينة  اإىل  القلزم 

ذات  اإىل  مكة  من  ثم  هذيل.  ب��الد  اإىل  كثري 

اإىل  باج  النَّ اإىل  القريتني،  اإىل  اإىل مران  عرق 

الرمل  وبار  اإىل  �ضعد  بني  بالد  اإىل  اليمامة،  

قي�ض  وقبائل  ال��ب��دو  يف  متيم  بني  قبائل  اإىل 

عيالن. ثم اإىل البحرين هجر والقطيف وبالد 

نخل  بالدها  وح���ايَل  جدًا  كثري  نخل  اليمامة 

ولبني  ولباهلة  ق�ضري،  وبني  منري  لبني  كثري 

ال��رم��ال  تلك  يف  �ضعد  ولبني  وبلعنرب  �ضّبة 

وح�اليها نخيل كثرية يف م�ا�ضع كثرية، ولي�ض 

بني اليمامة و�ضنعاء اإّل م�ضرية اأيام ي�ضرية، اإّل 

اأّن الطريق بينهما وعٌر خَم�ف. ثم بُعمان نخٌل 

كثري، ثم نخل الب�ضرة اأظنه مثل نخيل الدنيا 

هارون  �ضمعت  يق�ل:  الأ�ضعمي  �ضمعت  ِم��رارًا 

كل  فاإذا  نظرنا  يق�ل:«  امل�ؤمنني  اأمري  الر�ضيد 

ثمن  يبلغان  ل  الأر���ض  وجه  على  وف�ضة  ذهب 

نخل الب�ضرة«.

كل مو�شع َيْثَلج ال نخَل به

ببع�ض  ولي�ض  نخل،  ببع�ضها  الأه���از  ُك��َ�ر  ثم 

منها  كثرية  مب�ا�ضع  وك��رم��ان  وف��ار���ض  �ضيء 

َيْثَلج ل  نخل، لي�ض بكل م��ضع، لأّن كل م��ضع 

نخَل به، ثم ب�ضِج�ضتان نخل كثري ح�ل املدينة، 

اإّل يف جبالها  اأيام  ويف ر�ضاتيقها نخل م�ضرية 

على راأ�ض نح� من خم�ضني فر�ضخًا من املدينة، 

ف��اإّن  ب�ضِج�ضتان،  ق�ضبة  َزَرجْن  و  َزَرجْن،  وه��ي 

النخل  انقطع  ثم  لها.  نخل  فال  بها  يقع  الثلج 

كّلها  خرا�ضان  ببالد  ولي�ض  �ضِج�ضتان،  بعد 

نخلة، وكذلك اأ�ضبهان وهمدان والرّي وق�م�ض 

واجلبال كّلها، اإّل اأّن بجرجان نخالت ل ينتفع 

ولكّن  البحر،  �ضاطئ  على  ُج��رج��ان  لأّن  بهن 

خرا�ضان وجميع بالد الثلج فيها ف�اكه عجيبة 

وج�ز  وِك�ضم�ض  األ����ان  وكمرى  األ����ان  وك��روم 

وف�ضتق ول�ز واأل�ان من البطيخ عجيبة.

ل اهلل- تبارك وتعاىل- به النخل اأّن  ومما ف�ضّ

الف�اكه كّلها تك�ن يف بالد النخل، ول يك�ن يف 

الف�اكه، ويك�ن امل�ز يف بالد النخل،  كّل بالد 

اأف�ضل  النخل، وه� من  يك�ن يف غري بالد  ول 

الف�اكه. ويقال: اإّن امل�ز ل َعْجَ� له، وُربَّ بالد 

نخل ل م�ز فيها.

�حُلْبلة خرٌي �أم �لنخلة؟

عبد  ب��ن  اهلل  عبد  ع��ن  الك�في�ن  روى  كذلك 

الرحمن بن اأبي عمرة عن عبد احلميد بن عبد 

الرحمن بن زيد بن اخلطاب عن اأبيه عن ُعمر: 

احُلْبلة خرٌي  الطائف:  اأهل  �ضاأل رجاًل من  اأّنه 

اأم النخلة؟ يعني �ضجرة الكرم فقال الطائفي: 

ُبْرمتي،  بها  واأ�ضلح  واأت�ضنُُّنها  اأتزّببها  احُلبلة 

يعني اخَلّل، واأنام يف ِظّلها. فقال: ل� ح�ضرك 

رج��ل م��ن اأه���ل ي��رب ل���رّد ه��ذا عليك. ق��ال: 

الأن�ضاري،  حم�ضن  بن  الرحمن  عبد  فدخل 

ويقال: بل اأب� عمرة ب�ضري بن عمرو بن حم�ضن 

فقال:  الطائفي  خرب  ُعمر  فاأخربه  النّجاري 

لي�ض كل ما قال، اإين اإْن اأكل الزبيب اأ�ضر�ض، 

ْب�ض- يف  قر- الدِّ اأْغَرث، لي�ض كال�ضّ اأَدْعه  واإن 

قال:  اأو  الرا�ضخات،  الِط�ال-  قل-  الرَّ روؤو���ض 

يعني  امَلْحل  املُطِعمات يف  ال�حل  الرا�ضيات يف 

وزاد  ال�ضغري،  متُه  و�ضُ الكبري  ًفُة  حُتْ اجَل��ْدب، 

نحرت�ُض  طابخًا،  ُيعنى  فال  ون�ضيٌج  امل�ضافر، 

بنت  مرمي  وتخّر�ضتُه  ْلعاء  بال�ضّ باب  ال�ضِّ به 

عمران. فقال ُعمر ر�ضي اهلل عنه: ما اأراك يا 

اأخا اأهل الطائف اإّل قد غلبت.

د �الأخ�شر تخ�شرُّ فتكون كالزُمرُّ

اأّن قي�ضر ملك الروم كتب اإىل  وقال ال�ضعبّي: 

بعد،  اأم��ا  عنه:  اهلل  ر�ضّي  اخلطاب  بن  عمر 

تخرج  �ضجرة  ِقَبلكم  اأّن  اأخربتني  ُر�ُضلي  ف��اإّن 

ال��دّر  مثل  ع��ن  تن�ضق  ث��م  الفيلة،  اآذان  مثل 

د الأخ�ضر،  الأبي�ض، ثم تخ�ضرُّ فتك�ن كالزُمرُّ

فتك�ن  تن�ضج  ثم  كالياق�ت،  فتك�ن  حتمرُّ  ثم 

فتك�ن  وتيب�ض  تينع  ثم   ، ِك��َل 
ُ
اأ فال�ذٍج  كاأطيب 

ع�ضمًة للُمقيم وزادًا للم�ضافر، فاإن تكن ُر�ُضلي 

�ضدقتني فاإّنها من �ضجر اجلّنة.

اهلل  ب�ضم  عنه«:  اهلل  ر�ضّي  عمر«  اإليه  فكتب 

اأم��ري  عمر  اهلل  عبد  م��ن  ال��رح��ي��م.  ال��رح��م��ن 

ال�ضالم  ال����روم:  ملك  قي�ضر  اإىل  امل���ؤم��ن��ني 

اأما بعد، فاإّن ر�ضلك قد  على من اتبع الهدى. 

�ضدقتك، واإّنها ال�ضجرة التي اأنبتها اهلل -جّل 

وعّز- على مرمي حني َنِف�َضت بعي�ضى، فاّتِق اهلل 

ول تتخذ عي�ضى اإلهًا من دون اهلل.

اأب� ُعمر ال�ضرير، فقال  وقال حف�ض بن ُعمر 

قتادة،  عن  �ضعيد،  عن  ُزري��ع  بن  يزيد  حدثنا 

عن احل�ضن، يف ق�له- جّل وعّز-: ، قال: ِكَرام 

عن  زري��ع  بن  يزيد  حدثنا  ق��ال:  كما  النخل، 

-جّل  ق�له  يف  عكرمة  عن  حدير،  بن  عمران 

غالظ،  حدائق  قال«  ُغْلبًا«،  وحدائق   : وع��ّز- 

»اأنه  الرقبة:  الغليظ  للرجل  يقال  اأّنه  ترى  األ 

لأغَلُب الّرقبة«.

�مل�شدر:

وعلق  حققه  النخل«،  ال�ضج�ضتاين:«  حامت  اأب� 

ال�ضامرائي،  اإبراهيم  الدكت�ر  له  وق��دم  عليه 

والت�زيع،  للن�ضر  الل�اء  دار  الر�ضالة،  م�ؤ�ض�ضة 

بريوت، لبنان، 


