
 

النخلة  
في الحضارة 

العربية اإلسالمية

سيرة أكرم الشجر )6(

نخلة التمر هي ال�شجرة الوحيدة التي رافقت 

حل�شاراتهم  اإن�شائهم  يف  العرب 

لنقل  والغرب  ال�شرق  يف  وترحالهم 

الإ�شالمية  العربية  احل�شارة  اأ�ش�س 

ظهور  بعد  الق�شية  الديار  تلكم  اإىل 

الدين الإ�شالمي احلنيف والر�شالة 

املحمدية ال�شريفة.

  وملّا كانت اأر�س العرب وامل�شلمني 

توؤلف  الطويل  تاريخها  وعرب 

فيها البا�شقات غابات وارفات 

الظالل، فاأ�شبحت هذه الأر�س 

َمعرو�شة بعرائ�س الطيبات من  الطيبة جّنة 

ذات الطلع الن�شيد والثمر اجلنّي.

عند  املباركة  ال�شجرة  النخلة  اإىل  ونظرة 

اأ�شفار احل�شارة العربية  املُوؤلفني واملُ�شنفني يف 

بحق  الكبرية  الإ�شادة  تلك  �شنجد  الإ�شالمية، 

العرب  األّف  حيث  الكرمية  النخلة  ال�شجر  �شيد 

على  دلت  الفالحة  وعلم  الزراعة  يف  كتب  عّدة 

بها  اأغنوا  والذين  والعملي   العلمي  الأ�شلوب 

العلوم  العلمية مبوؤلفاتهم وتراجمهم يف  املكتبة  

قـــب�س حمــــــمد

كاتب �شحفي وباحث يف الرتاث العربي 

oms_1990@yahoo.com

املختلفة الطبية واحلياتية والزراعية عن احليوان 

العرب  اهتمام  زاد  حيث  التمر،  ونخلة  والنبات 

وامل�شلمني بالنخلة وخا�شة يف مطلع القرن الثاين 

بحثت  التي  املوؤلفات  هذه  �شاحب  وقد  للهجرة. 

هذه الكتب يف الأر�س واأنواعها واأ�شكالها واألوانها 

وخ�شائ�س هذه الألوان والأنواع كما حتدثت عن 

الأ�شمدة ومقاديرها لكّل �شجرة اأو نبتة اأو زهرة.

التمر  نخلة  عن  العرب  ملوؤلفات  املتتبع  ولعّل 

�شيجدها تندرج يف �شبعة جماميع وتتمثل يف:

النخلة  عن  تتحدث  التي  والر�شائل    الكتب 

والتمر.

  الكتب التي تتحدث عن الفالحة والزرع.

  الكتب التي تتحدث عن النبات.

  الكتب التي تتحدث عن الطب والأدوية.

ُم�شنفاتهم  يف  وامل�شلمون  العرب  دونه    ما 

وما  النخلة  عن  ال�شعرية  ودواوينهم  اللغوية 

اإليها.

  الكتب التي تتحدث عن احليوان واملخلوقات.

إشادة كبيرة عند المؤلفين
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تطوان  مدينة  يف  حمققًا  هذا  كتابه  وطبع 

املغربية �شنة 1955م.

  الفالحة: لبن الأ�شبيلي.

  الفالحة الأندل�شية: لعلي بن حممد بن 

بتجارب  بنف�شه  قام  الأ�شبيلي،الذي  العّوام 

زراعية واأبحاث فردية �شجلها يف كتابه هذا.

وُيعد  وح�شّية،  لبن  النبطية:     الفالحة 

والزراعة  املياه  يف  زراعية  َمْعَلمة  كتابه 

واأوقاتها وهند�شتها.

  النباتات: األفه اأبو حنيفة الدينوري، وطبع يف 

ليدن �شنة 1953م.

املوجودات:  وغرائب    املخلوقات  عجائب   

للقزويني.

الأذهان:  ونزهة  الب�شتان  زهرة   

حمدون  ابن  الغرناطي-  حممد  عبداهلل  لأبي 

بالتجربة  الكتاب  هذا  وامتاز  الأ�شبيلي- 

املوؤلف  كان  فقد  املالحظة،  و�شّدة  والتطبيق 

يكتِف  ومل  اخلا�شة  جتاربه  يذكر  الغرناطي 

فذهب  معارفه  من  ال�شتزادة  اأراد  اإمنا  بذلك 

بل  بالزّراع  الغرناطي  احتك  وقد  امل�شرق،   اإىل 

و�شل اإىل بحر اخلزر وعاد اإىل الأندل�س مطبقًا 

جميع ما �شاهده وا�شتفاد كثريًا من �شفراته. 1

   كما عنى الفالحون العرب يف موؤلفاتهم بزراعة 

القرن  يف  لوقا  بن  ق�شطو�شي  ومنهم:  النخيل، 

للقرن  الأ�شبيلي  حّجاج  وابن  الهجري،  الثالث 

القرن  العّوام  ابن  وبلدية  الهجري،  اخلام�س 

ال�شاد�س الهجري، وكتاب" مفتاح الراحة لأهل 

الهجري  الثامن  القرن  يف  الفالحة"، 

ملُوؤلف جمهول.

املا�شي  بني   

واحلا�شر 

بني  قارنا  اإذا 

املوؤلفون  ذكره  ما 

العرب يف كتبهم عن فالحة 

النخيل وبني ما يرد يف موؤلفات اليوم، 

جند اأّن الأجداد الأوائل قد وقفوا على كثري من 

ما  وكثريًا  املباركة،  ال�شجرة  هذه  زراعة  دقائق 

املعا�شرة،  البحوث  نتائج  مع  معلوماتهم  اتفقت 

معرفة  ذلك:  ومن  تزيد.  اأو  عنها  تقت�شر  وقد 

اأن  ويف  النخلة،  حياة  يف  اجُلّماَرة  لدور  العرب 

اتخاذ النخل من الف�شائل ُيف�شل اتخاذه من َنواة. 

ولكّنهم اعتقدوا اأن الأر�س املُثلى لزراعة َنواة هي 

املاحلة، ون�شحوا، وهكذا مامل يوؤكده املعا�شرون 

باأن ُيلقى ملح يف اأ�شل �شجرة كل عام.

الرواكيب-  من  اتخاذه  اإىل  يفطنوا  مل  كذلك   

التي تخرج عالية على اجلذع- وكان من البديهي 

اأّل يخطر لهم ا�شتنباته عن ريق زراعة الأن�شجة 

من  فاإن  اليوم،  علماء  يحاوله  وهذاما  النباتية، 

اأن يعرف املُحدثون ما مل يعرفه  الأ�شياء  طبيعة 

العرب  علماء  عرف  ما  �شرعان  ولكن  الأولون. 

اأّن النخل مذكر وموؤنث، فالنخلة اإذن حتتاج اإىل 

تخ�شب بلقاح نخلة مذكرة، واأن يكرر ذلك عليها 

يتفق  قد  اأنه  يذكروا  مل  ولكّنهم  للَحْمل،  �شمانًا 

لأزهار النخلة الأنثى اأن تعقد واإن مل ي�شلها غبار 

  الكتب التي تتناول رحالت العرب وامل�شلمني 

النخلة مع  وما �شاهدوه خالل رحالتهم عن 

ذكر كّل ما لُه عالقة بها.

ومن الكتب التي تتحدث عن نخلة التمر ن�شري اإىل 

اأّن اأول َمن اأفرد من العرب كتابًا عن النخل هو 

اأبو عمر عمرو بن العالء ال�شيباين" ت 206هـ"، 

وكان ا�شم موؤلفه هذا "النخلة". 

يف بالد الأندل�س

مرحلة  الأندل�س  بالد  يف  الزراعة  علم  و�شل 

متطورة جّراء التجارب العملية التي كان يجريها 

الأ�شجار والأزهار ومل  اأنواع  امل�شلم على  الفالح 

واإمنا  وبذور،  اأ�شجار  من  لديه  كان  مبا  يكتِف 

ا�شتورد بذورًا لنباتات مل تكن ُتزرع يف الأندل�س 

بني  يقارن  واخذ  الأدنى  ال�شرق  من  جلبها 

اأ�شنافها املختلفة وخ�شائ�شها املتباينة الطبية. 

اهتمام ملحوظ

فقد اهتم اخللفاء الأندل�شيون بالزراعة، ومنهم 

خ�ش�س  الذي  النا�شر  عبدالرحمن  اخلليفة 

واأر�شل  الطبية  النباتات  بزراعة  خا�شة  حديقة 

يف طلب بذورها من كل مكان يف العامل وزرعها 

فوائدها  وراقب  منوها  وتتبع  املزرعة  هذه  يف 

وتطويرها.  بها  للعناية  الأموال  عليها  واأجرى 

مكان  من  يرحلون  العرب  العلماء  كان  كذلك 

ذهب  فقد  اخلربات  من  لال�شتفادة  اآخر  اإىل 

من  البيطار  ابن  العربي  وال�شيدلين  الع�ّشاب 

بالد الأندل�س اإىل امل�شرق وكان يناق�س الع�ّشابني 

الطبية  النباتات  زراعة  يف  وال�شيادلة  والُزّراع 

وال�شيادلة يف م�شر  للع�ّشابني  رئي�شًا   َ ُعنينِّ التي 

�شيبعة وُعِرَف كتاب 
ُ
وا�شتقر مع تلميذه ابن اأبي اأ

اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية.

الزراعة  يف  البارزة  العربية  املوؤلفات  ومن 

العرب  علماء  اأبدعها  التي  واحليوان  والفالحة 

الكتب الآتية:

ال،  الب�شّ بن  اإبراهيم  بن  ملحمد    الفالحة: 

التطبيقية.  الزراعة  فّن  رّواد  من  رائد  وهو 

الب�شل  زراعة  اإىل  ن�شبة  ال  الب�شّ �ُشِمّي  وقد 

الشجرة المباركة سبتمبر 2010



املذكر  اللقاح  يخالط  باأن  قالوا  ثم  الذكر.  طلع 

بالأفواه الطيبة متكينًا بالإخ�شاب، وذلك ما مل 

ينظر فيه رمبا املعا�شرون بعد... )2(

موؤلفات يف النخل  

العرب  واللغويون  والفالحة  الزراعة  اأبدع علماء 

املوؤلفات  فمن  املباركة،  ال�شجرة  عن  بالكتابة 

اإىل  ن�شري  والتمر،  النخل  العربية عن  والر�شائل 

الآتي:

اأو�س الأن�شاري  اأبو �شعيد بن    كتاب التمر: 

الب�شري" ت 215هـ". 

بن  عبدامللك  �شعيد  اأبو  والكرم:    النخل 

وقد  الب�شري" ت 216هـ"،  الأ�شمعي  قريب 

ن�شر هذا الكتاب امل�شت�شرق" هفرن"، ولوي�س 

يف  الُبلغة  املو�شومة"  جمموعتهما  يف  �شيخو 

�شذور اللغة"، يف �شنة 1941م ببريوت.)3(

ت�شع �شفحات، يتحدث  الأ�شمعي يف  ويقع كتاب 

النخل،  ك�شغار  بالنخلة،  مت�شلة  جوانب  عن 

النخلة  وَحْمل  والقلب  والَكَرب  ال�شعف  نعوت 

و�شقوطه، طلعة واإدراك ثمره، تغري متره وف�شاده 

عيوبه  واأجنا�شه،  َحْمله  نعوت  طوله،  ونعوت 

ونعوت عذوقه، اإعراوؤه ورفع ثمره بعد ال�شرام، 

نعوته يف �شربه ونبات جماعاته واأ�شماء الأماكن 

هذا  اأّن  الكتاب  حُمقق  ورّجح  فيها.  يزرع  التي 

�شاحب  منظور  ابن  لأن  لالأ�شمعي،  الكتاب 

معجم" ل�شان العرب" قد نقل كثريًا منها، كما 

رّجح اأي�شًا اأن تكون الر�شالة من رواية اأبي حامت 

ال�شج�شتاين تلميذ الأ�شمعي. اإّل اأن لوي�س �شيخو 

الر�شالة  كون  احتمال  وذكر  األآراء  هذه  عار�س 

لأبي عبيد القا�شم بن �شاّلم" ت 224هـ" اأّن ما 

فيها من �شروح للمفردات يوافق ما جاء يف كتاب 

املُخ�ش�س لبن �ِشيَده من�شوبًا لأبي عبيد. )4(

بابن  املعروف  زياد  بن  حمّمد  النخل:  �شفة 

الأعرابي الكويف" ت 231هـ"، وهو مفقود.

اجلاحظ  بحر  بن  لعمرو  والنخل:    الزرع 

الب�شري" ت 255هـ"، وهو مفقود.

  الزرع والنخل: لأبي اأحمد بن حامت الباهلي، 

الذي اأقام مبدينة بغداد،" ت 231هـ".

حامت  لأبي  النخل:  كتاب  اأو    النخلة 

ت  الب�شرة"  مدينة  نزيل  ال�شج�شتاين، 

255هـ"، عنى امل�شت�شرق" لغومينا" بن�شره 

يف مدينة بالرمو ب�شقلية �شنة 1873م.

  الزرع والنبات والنخل واأنواع ال�شجر: 

ت  البغدادّي"  ال�شبّي  �شلمة  بن  للمف�شل 

458هـ".

  النخل: وهو ق�شم من كتاب املُخ�ش�س لبن 

�ِشيَده الأندل�شّي" ت 458هـ". )5(

وقد جعل املوؤلف للنخل كتابًا يف ال�ِشْفر احلادي 

�ِشيَده  ابن  فيه  حتدث  املُخ�ش�س"  من"  ع�شر 

عن النخلة ابتداًء من موعد زراعتها وحتى جنينِّ 

ثمارها وخزنها واآفاتها وغريها. وقد اعتمد هذا 

الكتاب ب�شكل كبري على ما ذكره الأ�شمعي واأبي 

املوؤلف  اأورد  كما  عبيد،  واأبي  الدينوري  حنيفة 

اأقوال اللغويني يف اللفظ الواحد واملُفرد واجلمع، 

كما ن�شب كتاب" التمر" لأبي زيد الأن�شاري" ت 

215هـ.)6(

  مقالة يف النخل: ملوفق الدين عبداللطيف 

599هـ،  �شنة  م�شر  يف  األفها  البغدادّي" 

وبي�شها مبدينة اأرزجنان يف �شهر رجب �شنة 

625ه، واملتوفى �شنة 629هـ.

  جني النحلة يف كيفية غر�س النخلة: 

لأمني بن ح�شن حلواين املدين، من اأهل املائة 

للهجرة.  ع�شر  الرابع  واأوائل  ع�شر  الثالثة 

كتاب"  اآخر  يف  باحلجر  طبعت  ر�شالة  وهي 

خمت�شر مطالع ال�شعود بطيب اأخبار الوايل 

داود".

  �شرح ال�شدور يف النخل والتمور: اأخرجه 

ال�شيخ قا�شم القي�شي. )7(

حامت  بن  اأحمد  ن�شر  اأبو  والنخل:    الزرع 

الباهلي" ت 219هـ.

ال�شجر.  واأنواع  والنخل  والنبات    الزرع 

الفالحة  عن  األفت  اأخرى  كتب  وهناك   )8(

ذكرها   ، عامة  ب�شورة  والنبات  والزرع  

احلفيظ قائاًل:

  الزرع: اأبو عبيد الب�شري" ت 209هـ".

  الزرع: اأبو حامت ال�شج�شتاين" ت 255هـ".

  الفالحة: ُحنني بن اإ�شحاق" ت 264هـ".
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  زهرة الب�شتان: للحاج الغرناطي.

ت  الأندل�شي"  الفا�شل  لنب    الزراعة: 

764هـ".

جوامع  يف  املالحة  فوائد    جامع 

من  القر�شي،  الدين  لر�شي  الفالحة: 

القرن الثامن الهجري.

ملوؤلف  الفالحة:  لأهل  الراحة    مفتاح 

جمهول من القرن الثامن الهجري.

  اجلامع لأ�شتات النبات: لالإدري�س.

  ال�شجرة: اأبو عبداهلل احل�شني بن حمدان.

  ال�شجرة والنبات: اأبو ن�شر اأحمد بن حامت 

الباهلي" ت 231هـ".

  ال�شجر والنبات: للمفتجع الب�شري.

  النبات: اأبو حنيفة الدينوري" ت 264هـ".

  النبات: اأبو حامت ال�شج�شتاين" ت 255هـ".

  النبات: النويري" ت 310هـ".

  النبات: اأبو �شعيد ال�ُشكرّي. )9(

كتبهم  و�شمنوا  دونوا  عرب  موؤلفون  وهناك 

ومقاماتهم  ورحالتهم  اللغوية،  ومعاجمهم 

الأدبية، ودواوينهم ال�شعرية مقالت عن النخلة 

املباركة وما اإليها من اأقوال نحو:

ت  الب�شري"  للجاحظ  والتبيني:    البيان 

255هـ".

  تاج العرو�س: املرت�شى الَزبيِدي.

  الفهر�س: ابن الندمي.

    : ُمعجم ل�شان العرب.

  القامو�س املحيط: الفريوز اآبادي.

  مروج الذهب: امل�شعودي.

احل�شن  لأبي  و�شرحها:  النخلية    املقامة 

حممد  بن  عبداهلل  حممد  اأبي  بن  علي 

اجُلذامي املالقي، واملُ�شمى" الكليل يف ف�شل 

النخيل"، وي�شمى اأي�شًا ُنزهة الب�شائر.

  ياقوت احلموي: ُمعجم الُبلدان.

ممالك  يف  الأب�شار  م�شالك    الُعمري: 

الأم�شار.

  ابن الفقيه الهمذاين: خمت�شر البلدان.

  الهمذاين: �شفة جزيرة العرب.

معرفة  يف  التقا�شيم  اأح�شن    املقد�شي: 

الأقاليم.)10(

التمر يف زاد املعاد

يف  التمر  كتابه  يف  اجلوزية  القيم  ابن  ذكر   

ملا  قائاًل:  رواها  ق�شة  يف  املعاد"  زاد  كتابه" 

�شّلى  اهلل  ر�شول  قام  القوم  وتواجه  العدو  دنا 

وذكرهم  فوعظهم  النا�س  يف  و�شّلم  عليه  اهلل 

والظفر  الن�شر  والثبات من  ال�شرب  لهم يف  مبا 

العاجل وثواب اهلل الآجل. واأخربهم اأن اهلل قد 

اأوجب اجلنة ملن ا�شت�شهد يف �شبيله فقام ُعمري 

عر�شها  جنة  اهلل  ر�شول  يا  فقال:  احَلمام  بن 

ال�ّشماوات والأر�س قال نعم. قال بٍخ بٍخ يا ر�شول 

ل  قال:  بٍخ.  بٍخ  قول  على  يحملك  ما  قال:  اهلل. 

واهلل يا ر�شول اهلل اإّل رجاء اأن اأكون من اأهلها. 

قرنه  من  متراٍت  فاأخرج  اأهلها.  ِمن  فاإنك  قال: 

اآكل  لئن حِييُت حتى  ثم قال:  ياأكل منُهن  فجعل 

ِمن متراتي هذه اإنها حلياة طويلة فرمى مبا كان 

معه ِمن التمر ثم قاتل حتى ُقِتَل...".)11(

يف معجم البلدان

والتمر  النخيل  لذكر  العرب  امل�شنفون  اأ�شار 

والرطب وكل ما يخ�س النخلة املباركة، وح�شبنا 

للتمر  احلموي  ياقوت  ذكره  ما  اإىل  نقف  اأن 

ا�شتقت  موا�شع  من  البلدان،  ُمعجم  يف  والنخل 

من النخلة. فقد ذكر يف " باب التاء وامليم وما 

يليهما" للتمر، قائاًل:

التمر

جهة  من  طرب�شتان  جبال  يف  مدينة  ار:  مَتّ

جبال،  اأو  ه�شبات  الّتماين":  بينما"  ُخرا�شان. 

قال بع�شهم:

ومل ُتبق اأْلواُء الّتماين بقّية

                ِمن الرطب اإّل بطن واد وحاجر

ْرَتا�س:  ": فهي قرية من ُبخارى، و" مُتُ رَتُ اأما" مُتْ

من قرى خوارزم، قال بع�س ف�شالئها:

ْرتا�َس يوم اخلمي�ِس  َحللنا ُتُ

                            وِبتنا هناك بدار الرئي�ِس

واأن�شد  التيم،  لَعدي  باليمامة  قرية  الَتْمُر":  و" 

ثعلب، قال اأن�شدين ابن الأعرابي:

 وقيال ذا احَلَذر
ُ
يا َقَبح اهلل

                                     واأّمه ليلَة ِبتنا بَتَمر

قال: مَتر مو�شع معروف.

َرُة" عند احلموي هي بلفظ واحدة  بينما جند" مَتْ

التمر، من نواحي اليمامة لبني ُعقيل، وقيل بفتح 

امليم، وعقيُق عن ميني الفرط. )12(

النخل

قدم ياقوت احلموي يف معجمه اجلغرايف خالل 
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حديثه يف "باب النون واخلاء وما يليهما"، عن 

ا�شتقاقات النخل، وتناول اأوًل" نخال" التي قال 

قرب  ال�شرقية  املو�شل  نواحي  من  اإنها  عنها: 

اخلازر، وهو ا�شم الكورة التي ي�شقيها اخلازر.

اأبو  قال  اليمن،  نواحي  فمن  اأما" الَنْخالن":    

دهبل ال�شاعر:

�ِس عن منقلي نخالَن مرجتال اإن ُتْ

             َيرحل عن اليمِن املعروف واجُلوُد

ميني  عن  ال�شكري  قال  النخلة.  تثنية  َنْخلَتان: 

لهما  يقال  نخلتان  و�شماله  عامر  ابن  ب�شتان 

النخلة اليمانية والنخلة ال�شامية قال يف تف�شري 

قول جرير:

اإيّن تذّكرين الزبري حمامٌة

                       تدعو مبجمع نخَلتني هديال

قالت قري�س ما اأذل جما�شعًا

                     جارًا واأكرَم ذا القتيل قتيال

وقال الفاأفاأ بن برمة من بني عوف بن عمرو بن 

كالب الكالبي:

ع�شى اإن حججنا َنلتقي اأّم واهب

                        وجتمعنا من نخلتني طريُق

وتنظم اأع�شاء املطّي وبيننا

                        لغًا يف حديث دون كّل رفيُق

النخلة،  جن�س  ا�شم  ال�شكون  ثم  بالفتح  نُخٌل: 

على  املدينة  من  ثعلبة  بني  منازل  من  منزل 

غطفان  اأر�س  من  بنجد  مو�شع  وقبل  مرحلتني 

مذكور يف غزاة ذات الرقاع وهو مو�شع يف طريق 

ال�شام من ناحية م�شر ذكره املتنبي فقال:

فمّرت بنخل ويف ركبها

                                  عن العاملني وعنه ِغَنى

وقيل يف �شرح قول كثري:

وكيف ينال احلاجبّية اآلٌف

بيْلَيل ُم�شاه وقد جاوزْت نخال

ليلتني من  ُمرة بن عوف على  لبني  ونخل منزل 

املدينة. وقال زهري:

واإيّن ملُهٍد من ثناء وِمدَحٍة

                اإىل ماجد تبقى لديه الفوا�شُل

اأحابي به ميتًا بنخل واأبتغي

                    اإخاَءَك بالقيل الذي اأنا قائُل

تاأنيث  والق�شوى  النخل  واحدة  الق�شوى:  نخلة 

الأق�شى، قال جرير:

كم دون اأ�شماء من م�شتعمل ُقُذٍف

                      ومن قالة بها ت�شتودع العي�ُس

حنت اإىل نخلة الق�شوى فقلت لها

                   ب�شل عليك األ تلك الدهاري�س

   ِّاأمي �شاآمية اإذ ل عراق لنا

هم اإذ قومنا �ُشو�س                     قومًا نودُّ

نخلة ال�ّشاِمّية:واديان لهذيل على ليلتني من مكة 

َمّر و�َشبوحة وهو واٍد ي�شبُّ من  يجتمعان ببطن 

وهو  املنازل  َقْرن  من  ت�شبُّ  واليمانية  الُغمري 

بني  وهو  الب�شتان  جُمَتَمُعهما  اليمن  طريق  على 

فيه  واحدًا  واديًا  كانتا  اجتمعنا  فاإذا  جمامعها 

بطن َمّر، واإياهما عنى كثري بقوله:

حلفُت برّب املو�شعني ع�شيًة

                   وِغيطان َفْلج دونهم وال�شقائُق

يحثون �شبح احلمر ُخْو�شًا كاأنها 

                بنخلَة من دون الوحيف املطارُق

لقد َلِقَيتنا اأم عمرو ب�شادق

            من ال�شْرم اأو �شاقت عليه اخلالئُق

مكة  من  قريب  باحلجاز  مو�شع  حممود:  نخلة 

فيه نخل وكروم وهي املرحلة الأوىل لل�شادر عن 

اأبي مو�شى عمران النخلّي من  مكة: ويف تعاليق 

بن  �شعيد  لقيه  وثم  بها  مقامه  وكان  نخلة  بطن 

جمهان. قال �شخر: 

 األ قد اأرى واهلل اأيّن ميٌت

                        باأر�س مقيم �شدُرها و�شاُلها

لقد طال ما حييت اأخيّلة احلمى

                   ونخلة اذا جادت عليه ظالُلها

   ويوم نخلة اأحد اأيام الِفّجار كان يف اأحد هذه 

املوا�شع ويف ذلك يقول ابن زهري:

يا �شّدًة ما �شددنا غري كاذبة

                 على �َشَخينة لول الليل واحلرم

   وذلك اأنهم اقتتلوا حتى دخلت قري�س احلرب 

لقٌب  و�َشَخينة:  عنهم  فكف  الليل  عليهم  وجّن 

رُي به قري�س وهو يف الأ�شل ح�شاٌء يتخذ عند  ُتعَّ

باأكله.  اأولعت  ولعلها  املال  وعجف  الزمان  �شّدة 

قال عبد اهلل بن الزبعري:

زعمت �َشَخينُة اأن �شتغلب رّبها

                                 وليْغلنّب ُمَغالُب الَغاّلِب

وبه  َيَدعان  فيه  ي�شبُّ  واٍد  اليمانية:  ونخلة    

وبه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  لر�شول  م�شجد 

نخلة  بوادي  ويجتمع  ُحنني  يوم  هوازُن  َع�ْشَكرت 

ال�ّشامّية يف بطن َمّر و�َشبوحة واٍد ي�شّب باليمامة 

على ب�شتان ابن عامر وعنده جمتمع نخلتني وهو 

يف بطن َمّر. قال ذو الّرمة:

اأما والذي حّج املُلبون بيته

                    �ِشالًل وموىل كّل باٍق وهالِك
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ورّب ِقاَل�س اخُلْو�س تدمي اأنوفها 

                  بنخلَة والداعني عند املنا�شِك

لقد كنت اأهوى الأر�س ما ي�شتفزين

                      لها ال�شوق ال اأنها من ديارك

   قال اأبو زياد الكالبي نخلة واٍد من احلجاز بينه 

وبني مكة م�شرية ليلتني اإحدى الليلتني من نخلة 

يجتمع بها حاّج اليمن واأهل جند ومن جاء من 

قبل اخلط وعمان وهجر وَيربين فيجتمع حاجهم 

بالوباَءة وهي اأعلى نخلة وهي ت�شمى نخلة اليمانّية 

وت�شمى النخلة الأخرى ال�ّشامّية وهي ذات ِعْرق 

التي ت�شمى ذات ِعْرق واأما اأعلى نخلة ذات ِعْرق 

فهي لبني �شعد بن بكر الذين اأر�شعوا ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم وهي كثرية النخل واأ�شفلها 

ب�شتان ابن عامر وذات ِعْرق التي يعلوها طريق 

الب�شرة وطريق الكوفة.

ابن  عن  َينبُع  �شدر  يف  واٍد  بالتحريك:  نخلى: 

الأعرابي وله نظائُر �شت ُذكرت يف َقَلَهى.

ُنَخْيٌل: ت�شغري َنخل: وهو ا�شم عني قرب املدينة 

على خم�شة اأميال، واإّياها َعنى ُكثرّي:

جعلن اأراخّي النخيل مكانه

                           اإىل كّل َقّر م�شتطيل مقّنع

   وذو النخيل اأي�شا قرب مكة بني مغم�س واثربه 

وهو يفرغ يف �شدر مكة: وذو النخيل اأي�شًا مو�شع 

بال�شام  ناحية  اأي�شًا  والنخيل  ح�شرموت،  ُدَوين 

ويوم النخيل من اأيام العرب. قال لبيد:

ولقد بكت يوم النخيل وقبله

                           مّراُن من اأيامنا وحرمُي

منا ُحماُة ال�شعب يوم تواعدت 

فا وتيُم                           اأ�شٌد وُذبياُن ال�شّ

النَُّخْيَلُة: ت�شغري نخلة: مو�شع قرب الكوفة على 

ميني  عن  ماء  اأي�شًا  والنَُّخيلُة:  ال�شام.  �َشمت 

اأميال  �شبعة  على  والعقبة  املُغيثة  قرب  الطريق 

من ُجَوّي غرب واق�شة بينها وبني احُلَفري ثالثة 

اأميال، وقال عروة بن زيد اخليل يوم النَُّخْيَلة من 

اأيام القاد�شية:

برزت لأهل القاد�شية معلما

                  وما كل من يغ�شى الكريهة يعلم

ويوما باأكناف النخيلة قبله

                       �شهدت فلم اأبرح ادمي واكلم

واقع�شت منهم فار�شا بعد فار�س 

                  وما كل من يلقى الفوار�س ي�شلم

وجناين اهلل الأجل وجراأتي

                   و�شيف لأطراف املرازب خمذم

واأيقنت يوم الديلميني اأنني 

      متى ين�شرف وجهي اإىل القوم يهزموا

 فما رمت حتى مزقوا برماحهم

                  قبائي وحتى بل اأخم�شي الدم

حمافظة اإين امروؤ ذو حفيظة

                      اإذا مل اأجد م�شتاأخرًا اأتقدم

الْتيم،  لعدي  باليمامة  قرية  بالتحريك،  متر: 

واأن�شد ثعلب قال: اأن�شدين ابن الأعرابي:               

يا قبح اهلل وقيال ذا احلذر

واأمه ليلة بتنا بتمر 

 باتت تراعي ليلها �شوء القمر 

واحدة  بلفظ  ومترة:  معروف.  مو�شع  متر  قال: 

التمر، من نواحي اليمامة لبني عقيل وقيل: بفتح 

امليم وعقيق مترة عن ميني الفرط. 13
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