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  فضائل النخلة والتمور
نة النبوية في الس  

  
  نادر السنوسي العمراني. د

   ه جامعة مصرات-كلية اآلداب
  المقدمة

بسم اهللا الرحمن الرحيم  ، الحمد هللا رب العالمين والصالة 
  :والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ، وبعد 

اهللا جل وعال أن اختار بعض مخلوقاته ،  من حكمة إنف
فع قدرهم ، وأعـال شأنهـم ، واختصهم بما لم يخص به فر

 ، ففضله وشرفه على r فاختار من الناس محمداًغيرهم ، 
ففضلهما على سائر  ،  والمدينةَةَ ، ومن البقاع مكَّسائر الخلق

 فيه َلنِز رمضان الذي ُأومن األشهر شهرالبقاع واألماكن ، 
 ، التي جعلها اهللا خيراً من ألف رد الق ومن الليالي ليلةَ ،نآالقر
  .شهر

واقتضت حكمتُه سبحانه أن يختار النخْلة من بين سائر 
من البركة ما لم يجعله لغيرها ،  فيها الزروع واألشجار ، فجعل

  ].٦٨: القصص [﴾وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَار﴿ : قال سبحانه
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أن وفَّقها إلقامة هذا : لمباركةوإن من توفيق اهللا لهذه الكلِّية ا
المْؤتمر ، الداعي للعناية بالنخلة ، وإعطائها مكانتَها التي 

  .اختارها لها خالقُها جلَّ وعال
ولما كان أحد أهداف المؤتمر جمع النصوص الواردة في 

 وكنتُ ممن من اهللا عليهم -من الوحيين واألدب -النخلة 
لنبوي ، أحببتُ أن تكون مشاركتي بالتخصص في علم الحديث ا

في جمع األحاديث الواردة في فضائل هذه الشجرة المباركة ، 
عسى أن يكون فيها حثٌّ على العناية بها ، خاصةً في هذا 
الزمن الذي طغت فيه الحضارة المادية على الناس ، فصار 

  .االهتمام بالزرع عالمة للتخلُّف
ة ، وثالثة ـمقدمث في ـة البحـت أن تكون خطـوقد رأي

  .مباحث ، وخاتمة وفهارس
 ففيها فكرةُ البحث ، وخُطته ، - وهي هذه -أما المقدمة 
  .والمنهج المتَّبع فيه
  .فضائل النخلة في السنة النبوية  :  والمبحث األول
  .فضائل التمر في السنة النبوية  :  والمبحث الثاني
  . في أكل التمورrهدي النبي   :  والمبحث الثالث

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات  :  الخاتمة
ففهرس لآليات القرآنية،وفهرس لألحاديث، :وأما الفهارس

  .وقائمة المصادر والمراجع ، وفهرس للموضوعات
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  منهج البحث
 قمت بجمع األحاديث الواردة في فضل النخلة والتمور -

 من مظانها من دواوين السنة النبوية ، واقتصرت على ما صح
  . ؛ إذ فيه الغنيةمنها

 ذكرت الحديث مضبوطاً بالشكل ، مع بيان راويه من -
  .الصحابة رضي اهللا عنهم

 بعنوان يدل -أو مجموعة أحاديث- عنونت لكل حديث -
  .على ما فيه

 عزوت األحاديث إلى مصادرها األصلية ، ثم بينتُ حالها -
  .من الصحة أو الضعف

 أحدهما ، فإني  إذا كان الحديث في الصحيحين أو في-
فإن كان في غيرهما ذكرتُ من طرقه ما . أكتفي بالعزو إليهما

  .يدل على صحته بحسب الحاجة
 علَّقت على األحاديث بذكر كالم أهل العلم فيها ، فإن -

  .اختلفوا ذكرتُ ما تبين لي أنَّه األرجح
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  :المبحث األول
  فضائل النخلة في السنة النبوية

 ، وفوائد جليلة ، استحقت بها أن تكون للنخلة فضائل كثيرة
ارتبط اسمها بالجمال والبركة ، فقالت . سيدةَ الشجر وصفوتَه

وإذا أرادوا . أشد من نخْلة ، وأعظم بركةً من نخْلة: العرب
  .)١(كأنَّه جمارةٌ: وصفَ الشيء بالغاية في النقاوة والصفاء قالوا

 في غير ما rر اـان نبينا المختـوورد فضلُها على لس
حديث ، ونص على عظمتها وبركتها ، حتى صارت رمزاً 

  .للبركة والعطاء والخير
وسأذكر في هذا المبحث شيئاً من هذه الفضائل ، مقتصراً 

  :  في ذلكrعلى ما صح عن النبي 
  :سماها اهللا الشجرة الطيبة: أوالً

 r اهللا رسوُل ُأِتي ((:  قالtفروي عن أنس بن مالك 
 طَيبٍة كَشَجرٍة طَيبةً كَِلمةً مثالً ﴿ :فَقَاَل رطَب ، علَيِه )٢(ِبِقنَاٍع
 ِبِإذِْن ِحيٍن كُلَّ ُأكْلَها تُْؤِتي السماِء ِفي وفَرعها ثَاِبتٌ َأصلُها
 خَِبيثٍَة كَِلمٍة ومثَُل ﴿.النَّخْلَةُ ِهي :قال] ٢٧:إبراهيم[ ﴾ربها

رتُثَتْ خَِبيثٍَة ٍةكَشَجاج ِق ِمنِض فَوا اَألرا ملَه اٍر ِمنقَر﴾ 
                                                

 ).١٠٨-١٠٧ص(أمثال الحدیث للرامھرمزي : انظر )١(
 ).مادة قنع/٢/٤٩٥(النھایة في غریب الحدیث البن األثیر : انظر. الطبق الذي یؤكل علیھ: القناع )٢(
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  . )١()) الحنْظَلَةُ ِهي :قال] ٢٨:إبراهيم[
أي لذيذة الثمر ، : ﴾طَيبٍة﴿: ومعنى قوله ((: قال ابن حجر

  .أو حسنة الشكْل ، أو نافعة ، فتكون طيبة بما يئول إليه نفعها
وفَرعها ِفي ﴿: وقوله. أي ال ينقطع: ﴾تٌَأصلُها ثَاِب﴿: وقوله

﴾ أي هي نهاية في الكمال؛ ألنَّها إذا كانت مرتفعة بعدت السماِء
  . )٢())عن عفونات األرض

مدينة رسول : لدة الطيبةـزاً للبـارها اهللا رمـاخت: ثانياً
  :rاهللا 

ابة رضي اهللا عنهم ـد من الصحـر واحـد روى غيـفق
ِري في المنام أنَّه يهاجر إلى بلْدة ذات نخْل ،  ُأrأن النبي 

  .فكانت المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصالة وأزكى التسليم
 قاَل rفعن أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها أن النبي 

                                                
، والحاكم )٤٧٥رقم(، وابن حبان )٣١١٩رقم/باب ومن سورة إبراھیم/أبواب القراءات( رواه الترمذي )١(

من طریق حماد بن ) ٢٢٠٨-٢٢٠٧رقم(، والضیاء في األحادیث المختارة )٣٣٩٣رقم(مستدرك في ال
  .سلمة عن شعیب بن الحبحاب عن أنس بھ مرفوعًا

  .)) ھذا حدیث صحیح اإلسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه ((: قال الحاكم
قال . أنس، وھو أصحوفیما قالھ نظر، فقد روى ھذا الحدیث غیر واحد عن شعیب بھ موقوفًا من قول 

 وھذا أصح من حدیث حماد ((: -بعد روایتھ لھ من طریق أبي بكر بن شعیب بن الحبحاب موقوفًا-الترمذي 
ورواه معمر وحماد . بن سلمة ، وروى غیر واحد مثل ھذا موقوفًا، وال نعلم أحدًا رفعھ غیر حماد بن سلمة

  .))بن زید وغیر واحد ولم یرفعوه 
:  قالrعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما أن رسول اهللا ) ٢٤٣رقم(اه ابن حبان لكن یشھد لھ ما رو

من یخبرني عن شجرة مثلھا مثل المؤمن، أصلھا ثابت وفرعھا في السماء، تؤتي أكلھا كل حین بإذن ((
 .))... ھي النخلة : rفقال رسول اهللا . ھي النخلة، فمنعني مكان أبي: فأردت أن أقول: ربھا؟ قال عبد اهللا

 ).٨/٢٢٩( فتح الباري )٢(
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 ، دار ِهجرِتكُم ذَاتَ نَخٍْل بين البتَيِنِإنِّي ُأِريتُ  ((: للمسلمين
را الحمه٢()) )١(تَاِنو(.  

رَأيتُ  ((:  قالr أن النبي tوعن أبي موسى األشعري 
 ، فَذَهب وهِلي ُأهاِجر ِمن مكَّةَ إلَى َأرٍض ِبها نَخٌْلِفي المنَاِم َأنِّي 

  .)٣())يثِْرب : إلَى أنَّها اليمامةُ ، أو هجر ، فإذا ِهي المِدينَةُ
 قَد إنَّه (( : قالr أن النبي tري وعن أبي ذَر الِغفَا

  .)٤()) يثِْرب إالَّ أراها الَ  ،نَخٍْل ذَاتُ َأرض ِلي وجهتْ
 وى سلمانبل ورد وصفُها كذلك في الكتب السابقة ، فر

 الفارسيt ر إسالمه ، أنَّه انتقل من بلد إلى آخر فيفي خب 
 حضرت آخرهم خدمة بعض الصالحين من أهل الكتاب ، فلما

فإلى من توصي بي ، وما تأمرني؟ : الوفاةُ ، استوصاه ، فقال
 كنَّا ما علَى َأصبح َأعلَمه ما واهللا بنَي ، أي ((: فقال الراهب

 نبي زمان أظَلْك قد ولكنَّه تأتيه ، أن آمرك النَّاس من أحد عليه
 إلى اِجراًمه العرب ، بأرض يخرج إبراهيم ، بدين مبعوثٌ هو

                                                
 حجارة سود مفردھا حرة، وھي أرض بظاھر المدینة، بھا: والحرتان.  المراد بالالبتین طرفا المدینة)١(

مادة /١/٣٥٧(، والنھایة في غریب الحدیث )٤٦٥-٢/٤٦٤(غریب الحدیث البن قتیبة : انظر.كثیرة
 ).حرر

 ).٣٩٠٥رقم/ وأصحابھ إلى المدینةr ھجرة النبي باب/كتاب مناقب األنصار( رواه البخاري )٢(
باب /كتاب الرؤیا(، ومسلم )٣٦٢٢رقم/باب عالمات النبوة في اإلسالم/كتاب المناقب( رواه البخاري )٣(

 ).٥٨٩٣رقم/rرؤیا النبي 
 ).٦٣٠٩رقم/tباب من فضائل أبي ذر /كتاب فضائل الصحابة( رواه مسلم )٤(
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 )) ....تخْفَى  ال عالماتٌ به نخٌْل ، بينَهما حرتين ، بين أرٍض
 عم ابن عليه قِدم عنده ، أنا فبينما...  ((: tإلى أن قال سلمان 

 إلى فاحتملني منه ، فابتاعني قُريظةَ ، بني من المدينة من له
 صاِحبي ، ِبِصفَِة فْتُهافعر رَأيتُها أن إالَّ هو ما فَو اهللا المدينة ،

  .)١()) ...بها  فأقمتُ
 بالمؤمن في بركتها واستمرار rشبهها النبي : ثالثاً
  :عطائها

 رسول قال :رضي اهللا عنهما قال عمر فروى عبد اهللا بن
 مثَُل وِإنَّها ورقُها ، يسقُطُ الَ شَجرةً الشَّجِر ِمن إنr :))  اهللا

 قَال .البواِدي شَجِر ِفي النَّاس فَوقَع ِهي؟ ما دثُوِنيفَح المسِلِم ،
دباهللا ع: قَعوا نَفِْسي ِفي وتُ ، َأنَّهييتَحالنَّخْلَةُ ، فَاس قَالُوا ثُم: 

  .)٢()) النَّخْلَةُ ِهي :قَاَل اهللا؟ رسوَل يا ِهي ما حدثْنَا
َأخِْبروِني :  ، فقالr كنَّا عند رسول اهللا ((: وفي رواية

ِبشَجرٍة تُشِْبه َأو كَالرجِل الْمسِلِم ، الَ يتَحاتُّ ورقُها ، والَ ، والَ ، 

                                                
، وابن ھشام في السیرة )٨٠-٤/٧٥(، وابن سعد في الطبقات الكبرى )٤٤٥-٥/٤٤١( رواه اإلمام أحمد )١(

 رجالھا رجال ((): ٩/٣٣٩(قال الھیثمي في مجمع الزوائد .وإسناده حسن) ٢٣٥-١/٢٢٨(النبویة 
 .))الصحیح، غیر محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالسماع

كتاب صفات (، ومسلم )٦١قمر/حدثنا أو أخبرنا: باب قول المحدث/كتاب العلم(رواه البخاري  )٢(
 ).٧٠٢٩رقم/باب مثل المؤمن مثل النخلة/المنافقین
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  .  )١()) ...والَ ، تُْؤِتي ُأكْلَها كُلَّ ِحيٍن 
وقد ذكر  .فعمم النَّفع ، ولم يحصره في عدم سقوط الورق

ويشبهها  ((: ، فقال القاضي عياضأهل العلم أوجهاً لهذا التشبيه 
بالمسلم لكثرة خيرها ، ودوام ظلِّها ، وطيب ثمرها ووجوده 

وأما في رؤوسها فمن حين تطلع إلى أن تيبس . على الدوام
تؤكل أنواعاً ، ثم بعد هو مما يدخر فال ينقطع نفعها ، قال اهللا 

 وفَرعها ِفي السماِء تُْؤِتي كَشَجرٍة طَيبٍة َأصلُها ثَاِبتٌ ﴿: تعالى
  ].٢٧:إبراهيم [ُأكْلَها كُلَّ ِحيٍن ِبِإذِْن ربها﴾

عمال جذوعها في البناء ثم في جميعها منافع ، من است
 ،اصر ومشاجب وحصراًوجرائِدها حطباً وِعصياً ومخواآلالت ،

لبراذع واستعماِل ليفها حباالً وخُطماً وحشو الوسائد والمرافق وا
ثم في  .،وغير ذلك،واستعماِل خوصها مكاتل وحباالً وحصراً

ثم  .جمال بنائها ، واعتدال قيامها ، واستدارِة جذوعها وثمرها
  . تؤكل رطبة وجمارة

  .)٢())وهذا أولى الوجوه . وجماٌلوخير، فهي منفعة كلُّها ،
                                                

باب ﴿كشجرة طیبة أصلھا ثابت وفرعھا في السماء تؤتي أكلھا كل /كتاب التفسیر(رواه البخاري  )١(
قال ابن حجر  ).٧٠٣٣رقم/باب مثل المؤمن مثل النخلة/كتاب صفات المنافقین(، ومسلم )٤٦٩٨رقم/حین﴾

وال ینقطع :  كذا ذكر النفي ثالث مرات على طریق االكتفاء، فقیل في تفسیره((): ١/١٧٦(الباري في فتح 
 .))ووقع في روایة مسلم ذكر النفي مرة واحدة. ثمرھا، وال یعدم فیؤھا، وال یبطل نفعھا

 ).٨/٣٤٥( إكمال المعلم )٢(
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صحيح، المسلم بالنخلة   وتشبيه((:أبو العباس القرطبي وقال
ثابتٌ ، وإيمانه دينه أصل وهو من حيث إن عنه يصدر ما وأن 

 مستوراً يزال ال وأنه مستطاب ، لألرواح قوتٌ والخير العلم من
 عنه ، يصدر ما بكل ينتفع وأنَّه بدينه ال يسقط من دينه شيء ،

منه شيء هكر١()) وال ي( .  
 والطبراني لهذا رواية البزار: ويدلُّ على صحة ما قااله

مثَُل المْؤِمِن مثَُل النَّخْلَِة ، ما َأخَذْتَ ِمنْها ِمن  ((: الحديث بلفظ
 كٍء نَفَع٢())شَي( .  

 صحيح ، وإسناده مختصراً ، أورده  هكذا((: قال ابن حجر
 موقع أن زعم من وأما. عبارة بأوجز بالمقصود أفصح وقد

 رأسها قُِطع إذا النخلة كون جهة من والنخلة المسلم بين التشبيه
 غِرقت ، إذا تموت ألنَّها أو تُلقَّح ، حتى تحمل ال ألنَّها أو ماتت،

 ألنَّها تعشق ،أو ألنها اآلدمي ،أو من رائحةً لطلعها ألن أو
 من ذلك جميع ضعيفةٌ؛ ألن أوجه فكلُّها أعالها ، من تشرب

  .بالمسلم صيخت ال اآلدميين ، في مشتَرك المشابهات
 من خُِلقَتْ لكونها ذلك أن زعم من قوُل :ذلك من وأضعفُ

                                                
 ).٦/٧٠١( المفھم )١(
  ).١٣٥١٤رقم/١٢/٤١١(رواه الطبراني في المعجم الكبیر  )٢(

رواه البزار ). ما أتاك منھا نفعك: ( ھو في الصحیح، خال قولھ((): ١/٨٣(قال الھیثمي في مجمع الزوائد 
 .))ورجالھ موثقون، وسفیان بن حسین ضعیف فیما رواه عن الزھري، ولم یرو ھذا عن الزھري 
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  .)١())أعلم  واهللا يثبتْ لم ذلك في الحديث فإن آدم؛ طين فضلَِة
وإليك بعض األحاديث التي ذُِكر فيها شيء من استعماالت 

  :النخلة غير األكل
  : استعماُل النخْل في الفَرش-أ

  َأحسنr اهللا رسوُل كَان ((:  قالtفعن أنس بن مالك 
 فَيْأمر بيِتنَا ، ِفي وهو الصالةُ تَحضر فَربما خُلُقاً ، النَّاِس

 ، r اهللا رسوُل يُؤم ثُم ينضح ، ثُم فيكْنَس ، تَحتَه الِذي ِبالِبساِط
نَقُومو ، لِّي خَلْفَهصِبنَا ، فَي كَاناطُ وِبسمه ِريِد من٢())النَّخِْل ج(.  
  : استعمالُها في البناء-ب

فعن نافع مولى ابن عمر رضي اهللا عنهما أن عبد اهللا بن 
 عهِد علَى كَان المسِجد َأن (( :عمر رضي اهللا عنهما أخبره

 بخَشَ وعمده الْجِريد ، وسقْفُه ِباللَِّبِن ، مبِنياً r اهللا رسوِل
  ،tعمر  ِفيِه وزاد  شَيئاً ،t بكٍْر أبو ِفيِه يِزد فَلَم .النَّخِْل
نَاهلَى وباِنه عنْيِد ِفي بهوِل عساهللا ر r ِريِد ، ِباللَِّبِنالجو ادَأعو 
هدمخَشَباً ، ع ثُم هرغَي  انثْمعt،  ادةً ِفيِه فَزادةً ، ِزينَى  كَِثيربو
هارِة ِجدارنْقُوشَِة ِبالِحجِة ، المالقَّصَل وعجو دمعِم هِح نجٍةار 

                                                
 فھذا ھو ((: ، فقال)١٧/١٥٢(وكذا صحَّح ھذا الوجھ النووي في شرح مسلم ). ١/١٧٧(فتح الباري  )١(

 .))الصحیح في وجھ التشبیھ 
باب جواز الجماعة في النافلة، والصالة على حصیر وخمرة وثوب /كتاب المساجد(رواه مسلم  )٢(

 ).١٤٩٨رقم/وغیرھا من الطاھرات
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ٍةوشَقُنْم،  قَفَهاِج وسوعن أبي سعيد الخدري  . )٢()) )١(ِبالسt 
 العشْر اَألوسطَ ِمن رمضان ، فَخَرجr اعتَكَفْنَا مع النَِّبي  ((: قال

ِإنِّي ُأِريتُ لَيلَةَ الْقَدِر ثُم :  ِعشِْرين ، فَخَطَبنَا ، وقَاَلصِبيحةَ
. ُأنِسيتُها ، َأو نَِسيتُها ، فَالْتَِمسوها ِفي الْعِشِر األواِخِر ِفي الِْوتِْر

 ِعيتَكَفَ من اعِطيٍن ، فَماٍء وِفي م دجتُ َأنِّي َأسَأيِإنِّي رو
ِجعرةٌ ، فَ. فَلْيابحتْ ساءةً ، فَجعاِء قَزمى ِفي السا نَرمنَا ، وعجر

  .)٣()) حتَّى ساَل سقَفُ المسِجِد، وكَان ِمن جِريِد النَّخِْلفَمطَرتْ 
  : استعمالها علَفاً للحيوان-ج

فقد كانت العرب تدقُّ نوى التمر بعد أكله ، وتتَّخذَه علَفاً 
  .للدواب

 تَزوجِني ((:رضي اهللا عنهما قالت بكر أبي بنت أسماء فعن
، ريبا الزمو ِض ِفي لَهاَألر اٍل ، ِمنالَ ملُوٍك ، ومالَ مٍء  وشَي

 مْؤنَتَه ، وَأكِْفيِه فَرسه ، َأعِلفُ فَكُنْتُ :قَالَتْ غَير فَرِسِه ،
 ، هوسَأسقُّوَأدى واِضِحِه ،ِلنَ النَّو ِلفُهَأع٤()) ... و(.  

                                                
 ).١/٦٤٤(فتح الباري : انظر. نوع من الخشب معروف یؤتى بھ من الھند:  الساج)١(
  ).٤٤٦رقم/باب بنیان المسجد/كتاب الصالة ( رواه البخاري)٢(

 . الذي كان على عھدهrباب صفة بناء مسجد النبي ): ١/٦٤٨(وبّوب علیھ ابن خزیمة في صحیحھ 
، ومسلم )٢٠١٦رقم/باب التماس لیلة القدر في السبع األواخر/كتاب فضل لیلة القدر( رواه البخاري )٣(
 ).٢٧٦١رقم/باب فضل لیلة القدر/كتاب الصیام(
  ).٥٦٥٦رقم/باب جواز إرداف المرأة األجنبیة إذا أعیت في الطریق/كتاب السالم( رواه مسلم )٤(

 .بدون التصریح دق النوى) ٥٢٢٤رقم/باب الغیرة/كتاب النكاح(وأصل الحدیث عند البخاري 
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  :أنَّها من شجر الجنة: رابعاً
:  قاَلrفروى جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النبي 

)) نقَاَل م: انحبِظيِم اهللا سِدِه ،  الْعمِبحتْوغُِرس ِفي نَخْلَةٌ لَه 
  .)١()) الْجنَِّة

  .)٢()) ِف أشجار الجنةفالنخلةُ من أشر ((: قال ابن القيم
  : ، وسماع الذِّكرrأنَّها شجرةٌ تُِحب النبي : خامساً

 ِمن امرَأةً أن ((: فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما
 شَيئاً لَك َأجعُل َأالَ اهللا ، رسوَل يا: r اهللا ِلرسوِل قَالَتْ اَألنْصاِر

دِه؟ تَقْعلَيع اراً الماًغُ ِلي فَِإنقَاَل .نَج: ِملَتْ .ِشْئِت ِإنفَع لَه 
، را الِْمنْبفَلَم كَان موِة ، يعمالْج دقَع النَِّبي rلَىِر  عالَِّذي الِْمنْب 
، ِنعت صاحالِتي النَّخْلَةُ فَص كَان خْطُبا ، يهتَّى ِعنْدتْ حكَاد َأن 
 تَِئن فَجعلَتْ ِإلَيِه ، فَضمها َأخَذَها ،  حتَّىr نَِّبيفَنَزَل ال تَنْشَقَّ ،

َأِنين ِبيكُتُ ، الِذي الصستَّى يتْ حتَقَركَتْ :قَاَل .اسلَى با عم 
  .)٣()) الذِّكِْر ِمن تَسمع كَانَتْ

 من طريق rوقد روي خبر حنين جذع النخلة للنبي 

                                                
وعال ذكر تفضل اهللا جل /باب األذكار(، وابن حبان )٣٤٦٤رقم/باب/أبواب الدعوات( رواه الترمذي )١(

  ).١٨٤٧رقم(، والحاكم )٨٢٦رقم/بغرس النخیل في الجنان لمن سبحھ معظمًا لھ بھ
  .)) ھذا حدیث حسن صحیح غریب، ال نعرفھ إال من حدیث أبي الزبیر عن جابر ((: قال الترمذي
 .)) ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ((: وقال الحاكم

 ).١/١٧٣( إعالم الموقعین )٢(
 ).٢٠٩٥رقم/باب النجار/كتاب البیوع(البخاري رواه  )٣(
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 الِجذع ، حنين فإن ((: ال ابن حجرق. جماعة من الصحابة
 عند القطع يِفيد مستفيضاً ، نقالً منهما كلٌّ نُِقل القمر ، وانشقاقَ

 ممن غيرهم دون الحديث ، أئمة من ذلك طرق على يطَّلع من
  .)١())ذلك في له ممارسةَ ال

  : بالنبوةrأنَّها معجزةٌ شِهدت للنبي : سادساً
جاء رجٌل  ((: اهللا عنهما قالفعن عبد اهللا بن عباس رضي 

 اِمٍر ِإلَى النَِّبيِني عب ِمنrفَقَاَل ، الجعياِوي ودي ا :  ، كََأنَّهي
فَدعاه رسوُل : محمد إنَّك تَقُوُل أشْياء ، هل لَّك َأن ُأداويك؟ قاَل

وِعنْده نَخٌْل -  آيةًهل لَّك َأن ُأِريك:  إلَى اهللا ، ثم قَاَلrاهللا 
رشَجوُل اهللا -وسا رعفَد rً٢( ِعذْقا( وهِه وَل ِإلَيا ، فََأقْبِمنْه 
دجسه يى ِإلَيتَّى انْتَهح ،هْأسر فَعريو دجسيو ، هْأسر فَعريو r ، 

فَقَاَل .  ارِجع ِإلَى مكَاِنكr:فَقَام بين يديِه ، ثُم قَاَل لَه رسوُل اهللا 
اِمِريداً: العِبشَيٍء تَقُولُه َأب كاهللا الَ ُأكَذِّبقَاَل. و اِمِر : ثُما آَل عي

  .)٣())بن صعصعةَ ، واهللا الَ ُأكَذِّبه ِبشَيٍء 
                                                

 ).٦/٦٨٥(فتح الباري  )١(
النھایة البن األثیر : انظر. العرجون بما فیھ من الشماریخ: وبالكسر. النخلة: العذق بفتح العین )٢(
)٢/١٧٥.( 
 rصفیھ ذكر ما أبان اهللا جل وعال من دالئل /باب المعجزات(، وابن حبان )٢٣٥٤رقم( رواه أبو یعلى )٣(

قال الھیثمي  ).١٧-٦/١٦(، والبیھقي في دالئل النبوة )٦٥٢٣رقم/على صحة نبوتھ من طاعة األشجار لھ
. )) رجالھ رجال الصحیح غیر إبراھیم بن الحجاج السامي، وھو ثقة ((): ٩/١٠(في مجمع الزوائد 

ن ابن عباس عند وللحدیث طریق أخرى ع). ٣٣١٥رقم(وصححھ األلباني في سلسلة األحادیث الصحیحة 
وصرَّح فیھا بإسالم األعرابي لمَّا رأى صنیع النخلة، لكن في ) ٣٦٢٨رقم/باب/أبواب المناقب(الترمذي 

صدوق یخطئ (( ): ٢٧٨٧ت(، قال عنھ الحافظ ابن حجر في التقریب  سندھا شریك بن عبد اهللا النخعي
 .))كثیرًا، تغیر حفظھ منذ ولي القضاء بالكوفة 
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سفٍَر   ِفيr النَِّبي مع كُنْتُ ((:قال)١(t مرة بن وعن يعلى
، ادَأ فََأرن قِْضىي ، تَهاجاْئِت :ِلي فَقَاَل ح ِن ِتلْكتَيقال- اَألشَاء 

 إن :لَهما فَقُْل -الصغَار النَّخَْل يعنى :وكيع أحد رواة الحديث
 ِبِهما فَاستَتَر فَاجتَمعتَا ، .تَجتَِمعا َأن  يْأمركُماr اهللا رسوَل
 واِحدٍة كُلُّ ِلتَرِجع :لَهما فَقُْل اْئِتِهما :ِلي َلقَا ثُم حاجتَه ، فَقَضى
  .)٢())فَرجعتَا لَهما ، فَقُلْتُ .مكَاِنها ِإلَى ِمنْكُما

  : على غَرسهاrحثَّ النبي : سابعاً
  دخََلr النَِّبي أن :فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما

: r رسوُل اهللا لَها فقَاَل  ،لَها نَخْل ِفي ِةاَألنْصاِري مبشِّر ُأم علَى
)) نم سذَا غَر؟النَّخَْل ه ِلمسَأم ؟ َأمْل :فَقَالَتْ كَاِفرب ِلمسفَقَاَل .م: 
 ِإنْسان ، ِمنْه فَيْأكُُل زرعاً ، يزرع والَ غَرساً ، مسِلم يغِْرس الَ

                                                
قال المزي في تحفة األشراف . وھو خطأ) عن یعلى بن مرة عن أبیھ(یة ابن ماجھ  وقع في روا)١(
قال : قال البخاري. وھو الصحیح) عن أبیھ: (رواه أبو بكر بن أبي شیبة عن وكیع فلم یقل((): ٨/٣٧١(

 .))عن یعلى عن أبیھ، وھو وھم : وكیع
) ١/١٧٠ (، وابن سعد في الطبقات)٣٣٩رقم/لباب االرتیاد للغائط والبو/كتاب الطھارة(رواه ابن ماجھ  )٢(

  .من طریق المنھال بن عمرو عن یعلى بن مرة بھ
 ھذا إسناد ضعیف؛ ألن المنھال بن عمرو لم یسمع من ((): ١/٥٠(قال البوصیري في مصباح الزجاجة 

یعلى بن ولھ طرق أخرى عند أحمد من روایة یعلى بن سیابة نحوه، بإسناد ال بأس بھ، و... یعلى بن مرة 
ولھ شاھد من حدیث أنس ومن حدیث ابن عمر ورواھما الترمذي ... سیابة، وھو یعلى بن مرة، سیابة أمھ 

  .))في الجامع 
وفي إسنادھا حبیب بن أبي ُجبیرة، ) ٤/١٧٢(الروایة التي یشیر إلیھا البوصیري عند اإلمام أحمد : قلت

، ولم یذكرا فیھ )٣/٩٧( حاتم في الجرح والتعدیل ، وابن أبي)٢/٣١٤(ذكره البخاري في التاریخ الكبیر 
 ).٤/١٤٠(وذكره ابن حبان في الثقات . جرحًا وال تعدیًال
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  .)١()) صدقَةٌ لَه كَانَتْ ِإالَّ  ،شَيء والَ دابةٌ ، والَ
ما ِمنr :))  قال رسول اهللا :  قالtوعن أنس بن مالك 

 َأو ، رطَي ْأكُل ِمنْهعاً ، فَيرز عرزي ساً ، َأوغَر غِْرسِلٍم يسم
  .  )٢())ِإنْسان ، َأو بِهيمةٌ ، ِإالَّ كَان لَه ِبِه صدقَةٌ 

 وفضيلةُ الغَرس ، فضيلة األحاديث هذه  في(( :قال النووي
 الغراس والزرع ما دام مستمر ذلك فاعلي أجر وأن الزرع ،

  .)٣())القيامة  يوم إلى منه ، تولد وما
 عياله ، أو لنفقته غَرس من يتناول  وذلك((: وقال المناوي

 بل الزرع ، أو الغرس بمباشرة يختص وال ثوابه ، ينو لم وإن
  .)٤()) لعمله استأجر من شملي

  : في غرس النخيلrبل شارك النبي 
 tجاء سلْمان الْفَاِرِسي  ((:  قالtفعن بريدة بن الحصيِب 

 ِحين قَِدم المِدينَةَ ِبمائدٍة علَيها رطَبr ، إلَى رسوِل اهللا 
: ن ما هذا؟ فقَاَليا سلْما: ، فقاَل rفَوضعها بين يدي رسول اهللا 

ارفَعها فَِإنَّا الَ نَْأكُُل : صدقَةٌ علَيك وعلَى َأصحاِبك ، فَقَاَل

                                                
 ).٣٩٤٦رقم/باب فضل الغرس والزرع/كتاب المساقاة(رواه مسلم  )١(
، ومسلم )٢٣٢٠رقم/باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منھ/كتاب الحرث والمزارعة(رواه البخاري  )٢(
 ).٣٩٥٠رقم/باب فضل الغرس والزرع/ساقاةكتاب الم(
 ).١٠/٤٥٧(شرح مسلم  )٣(
 ).٥/٤٩٦(فیض القدیر  )٤(
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فَرفَعها ، فَجاء الغَد ِبِمثِْلِه ، فَوضعه بين يدي : قَاَل. الصدقَةَ
لَك ، فقَاَل هِديةٌ : ما هذا يا سلْمان؟ فقَاَل:  ، فَقَاَلrرسوِل اهللا 
ثُم نَظَر إلَى الخَاتَِم علَى ظَهِر . ابسطُوا:  ألصحاِبهrرسوُل اهللا 
 rوكَان للْيهوِد ، فَاشْتَراه رسول اهللا .  فَآمن ِبِهrرسوِل اهللا 

 انلْمَل سمعنَخْالً ، فَي غِْرسي ماً ، علَى َأنهبكَذَا وكَذَا ِدرt ِفيِه 
 النَّخَْل ، إالَّ نَخْلَةً واِحدةً rفَغَرس رسوُل اهللا ى تُطِْعم ، حتَّ

، رما عهسِمل النَّخْلَةُ ، غَرتَح لَماِمها ، وع لَت النَّخُْل ِمنمفح 
يا رسوَل : ما شَْأن هِذه النَّخْلِة؟ فقَاَل عمرr :فقَاَل رسوُل اهللا 
 ، فغَرسها ، فَحملَتْ ِمنr فَنَزعها رسوُل اهللا . اهللا أنَا غَرستُها

  .)١())عاِمها 
أنَّه :  وحثَّه على زرع النخيلrومما يؤكِّد حرص النبي 

أمر من كان بيده نخْلةٌ يريد غرسها ، فقامت القيامة وهي بيده ، 
  .أن يغْرسها وال يبالي

وفي  ،الساعةُ قَامِت ِإنr:))قال :  قالtفعن أنس بن مالك 

                                                
، )٢١رقم/باب ما جاء في خاتم النبوة(، والترمذي في الشمائل المحمدیة )٥/٣٥٤( رواه اإلمام أحمد )١(

  .من طریق الحسین بن واقد عن عبد اهللا بن بریدة عن أبیھ بھ) ٢١٨٣رقم(والحاكم 
وقال الھیمثي في مجمع . )) ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ((: وقال الحاكم.  إسناد ال بأس بھوھذا

 .)) رواه أحمد والبزار ورجالھ رجال الصحیح ((): ٩/٣٤٠(الزوائد 
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 يغِْرسها ، حتَّى تقُوم الَ َأن استَطَاع فَِإن ، )١(فَِسيلَةٌ َأحِدكُم يِد
  .  )٢()) فَلْيغرس

ومع هذا الحثِّ على زراعة النخيل والمحافظة عليها ، فإنَّه 
ال مانع من قطعها عند الحاجة إلى ذلك ، إما تحصيالً لمنفعة ، 

أو دفعاً لضرر ، . أو البنياِن والتشييِد مكانهاكاستعمال خَشَبها ، 
نحو قطع النخلة خشية سقوطها ، أو خشية اإلضرار بمبنى 

  .مجاور
 فَنَزَل  الْمِدينَةَ ،r النَِّبي قَِدم ((:  قالtفعن أنس بن مالك 

 ِمن مٍأل ِإلَى فََأرسَل الْمسِجِد ، ِبِبنَاِء َأمر وَأنَّه ... الْمِدينَِة َأعلَى
 :قَالُوا هذَا؟ ِبحاِئِطكُم ثَاِمنُوِني النَّجاِر بِني يا :فَقَاَل النَّجاِر ، بِني
 ما ِفيِه فَكَان :َأنَس فَقَاَل .اهللا ِإلَى ِإالَّ ثَمنَه نَطْلُب الَ واهللا الَ ،
 فََأمر  ،نَخٌْل يِهوِف خَِِرب ، وِفيِه الْمشِْرِكين ، قُبور :لَكُم َأقُوُل
النَِّبي rوِرِبقُب  شِْرِكينفَنُِبشَتْ ، الْم ِب ثُمِتْ ، ِبالْخَِريوفَس 

 )٣(ِعضادتَيِه وجعلُوا ،الْمسِجِد ِقبلَةَ فَصفُّوا النَّخَْل ،فَقُِطع وِبالنَّخِْل
 r والنَِّبي يرتَِجزون ، وهم الصخْر ينْقُلُون وجعلُوا الِْحجارةَ ،

                                                
 ).مادة فسل/١١/١٨٢(لسان العرب : انظر. فسائل وفسیل: الصغیرة من النخل، والجمع: الفسیلة )١(
، )٤٧٩رقم/باب اصطناع المال(، والبخاري في األدب المفرد )١٩١، ٣/١٨٤(رواه اإلمام أحمد  )٢(

  ).٢٧١٥-٢٧١١رقم(والضیاء في المختارة 
 .)) ورجالھ أثبات ثقات ((): ٤/٦٣(قال الھیثمي في مجمع الزوائد . وإسناده صحیح على شرط مسلم

جمة تثنیة عضادة، وھي الخشبة  بكسر المھملة وتخفیف المع((): ٧/٣١٣( قال ابن حجر في فتح الباري )٣(
 .))وأعضاد كل شيء ما یشد جوانبھ . التي على كتف الباب، ولكل باب عضادتان
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، مهعم وهقُوُل وي:  
ـاللَّهالَ م ـخَيِإالَّ ر ـخَيِةـِاآلخ رـِفَاغْف   رر اِرـِلألنْص 

  .)١()) والْمهاِجرِة
فيه جواز قطع الثمار المثمرة  ((: قال القاضي عياض

خاذ خشبها للمنافع لمثل هذا ، وللحاجة إلى بناء مواضعها ، أو ات
عند عدم غيره والحاجة إليه ، أو لدفع المضار لقطعها في بالد 
العدو ، الذي ال يرتجي المسلمون ِعمارته وسكناه ، قطعاً 
للمرافق عنهم ، وغيظاً للكفار ، أو لخوف سقوطها على بناء ، 
أو ميلها على حائِط من ال يملكها ، وانتشاِرها على ملِكه 

  .)٢())وإضرارها به 
فيه جواز قطع األشجار المثمرة للحاجة  ((: كذا قال النوويو

والمصلحة؛ الستعمال خشبها ، أو ليغرس موضعها غيرها ، أو 
لخوف سقوطها على شيء تتلفه ، أو التخاذ موضعها مسجداً ، 
أو قطعها في بالد الكفار إذا لم يرج فتحها؛ ألن فيه نكاية وغيظاً 

  .)٣())لهم ، وإضعافاً وإرغاماً 

                                                
، )٤٢٨رقم/باب ھل تنبش قبور مشركي الجاھلیة ویتخذ مكانھا مساجد/كتاب الصالة(رواه البخاري  )١(

 ).١١٧٣رقم/rاء مسجد النبي باب ابتن/كتاب المساجد(ومسلم 
 ).٥/١١(شرح مسلم للنووي : ، وانظر)٢/٤٤١(لم إكمال المع )٢(
 ).٥/١١(شرح مسلم  )٣(
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  المبحث الثاني
  فضائل التمر في السنة النبوية

ذكرتُ في المبحث السابق ، طرفاً من فضائل النخلة األم 
الواردة في السنة النبوية ، وسأتناول في هذا المبحث إن شاء اهللا 

ثمرِة هذه النخْلة المباركة ، فقد خصه اهللا على : فضائل التمر
  : بفضائل ، منهاrلسان نبيه 
  : طيبه بالمؤمن الذي يعمل بالقرآنrبه النبي  ش:أوالً

 يقْرُأ المْؤِمن الَِّذي((:  قالr أن النبي tفعن أنس بن مالك 
آنُل الْقُرمعيِة ، ِبِه وجا كَاُألتْرهمطَع ، با طَيهِريحو بطَي. 
المـوقْ الَ ِذيـالَّ ْؤِمنُأـير آنُل القُرمعيِة ،ِب ورا ِه كَالتَّمهمطَع 

، بالَ طَيو ِريح ثَ . اـلَهمنَ ُلـوقْ ِذيـالَّ اِفِقـالمُأـير آنالقُر 
 الَ الَِّذي المنَاِفِق ومثَُل .مر وطَعمها طَيب ِريحها كَالريحانَِة ،

  .)١())مر  وِريحها خَِبيثٌ ، َأو مر طَعمها كَالحنْظَلَِة ، الْقُرآن يقْرُأ
  : أنَّه من الثمار التي يحبها األنصار:ثانياً

 طَلْحةَ أِبي بِن اهللا ِبعبِد ذَهبتُ : قالtفعن أنس بن مالك 
اِريسوِل إلَى اَألنْصاهللا رr ِحين  ، ِلدوُل وسراهللا و rِفي  

 فَنَاولْتُه .نَعم :فَقُلْتُ تَمر؟ معك هْل :فقَاَل  ،)٢(لَه بِعيراً يهنَُأ عباءة
                                                

 ).٥٠٢٠رقم/باب إثم من راءى بقراءة القرآن/كتاب فضائل القرآن(رواه البخاري  )١(
 ).١٤/٣٤٩(شرح مسلم للنووي : انظر. أي یطلیھ بالقطران )٢(
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 فَمجه الصِبي ، فَغَر فَا ثُم فَالكَهن ، ِفيِه ، ِفي فََألْقَاهن تَمراٍت ،
 )٢(حِب((: r اهللا رسول فقال  ،)١(يتَلَمظُه الصِبي فَجعَل ِفيِه ، ِفي

  .)٣())اهللا عبد اه ، وسمالتَّمرَ :األنْصاِر
لَو سلَك النَّاس واِدياً أو  ((:  عن األنصارrوقد قال النبي 

ِشعباً ، وسلَكَت اَألنْصار واِدياً أو ِشعباً ، لَسلَكْتُ واِدي اَألنْصاِر 
 مهبِشع ٤())أو(.  
ن ـم ، فعـار بهـاع األنصـقَ أتبـه أن يلِحـا ربـودع
يا رسوَل اهللا ، ِلكُلِّ نَِبي : قَالَت األنْصار ((:  قالtرقم زيد بن أ

إنَّـَأتْبو ، نَـاععفَـا قَد اتَّب ، نَا ِمنَّاـاكاعَل أتْبعجي اهللا َأن عاد .
اللَّهم اجعْل َأتْباعهم ((:rفقال النبي :  وفي رواية.)٥())فَدعا ِبه 

 م٦())ِمنْه(.  
ا الحديث ، وإن كان وارداً في الحلفاء والموالي ، لكن وهذ

                                                
فعل : والتلمظ واللمظ. لطلبھ في فیھ أي یحرك لسانھ ((): ٧/٢١(قال القاضي عیاض في إكمال المعلم  )١(

 .))ذلك باللسان إثر األكل لتتبع بقاء الطعام في الفم والشفتین، وأكثر ما یستعملھ اإلنسان فیما یستطیبھ 
 روي بضم الحاء وكسرھا، فالكسر بمعنى المحبوب، كالذبح ((): ١٤/٣٤٩(قال النووي في شرح مسلم  )٢(

وأمَّا من ضم الحاء فھو مصدر، . مرفوعة أي محبوب األنصار التمروعلى ھذا فالباء . بمعنى المذبوح
انظروا حب األنصار : فمن نصب فتقدیره. النصب وھو األشھر، والرفع: وفي الباء على ھذا وجھان
ھو مبتدأ حذف خبره، أي حب األنصار التمر الزم، أو ھكذا، : ومن رفع قال. التمر، فینصب التمر أیضًا

 .))أو عادة من صغرھم 
 ).٥٥٧٧رقم/باب استحباب تحنیك المولود عند والدتھ/كتاب اآلداب(رواه مسلم  )٣(
باب /كتاب الزكاة(، ومسلم )٤٣٣٤-٤٣٣٠رقم/باب غزوة الطائف/كتاب المغازي(رواه البخاري  )٤(

عن أنس بن مالك رضي ) ٢٤٣٨-٢٤٣٦رقم/إعطاء المؤلفة قلوبھم على اإلسالم وتصبر من قوي إیمانھ
 .ھاهللا عن

 ).٣٧٨٧رقم/باب أتباع األنصار/كتاب مناقب األنصار(رواه البخاري  )٥(
 ).٣٧٨٨رقم/باب أتباع األنصار/كتاب مناقب األنصار(رواه البخاري  )٦(
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يمكن أن يستدلَّ بعموم لفظة األتباع على إلحاق كلِّ من اتبعهم ، 
  .ولو في شيء من خصالهم واهللا أعلم

ومن هذَا وصفُه ، فحقُّه أن يسلَك طريقُه ،  ((: قال ابن حجر
  .)١()) ويتَّبع حالُه
 وأصحابه يتشوفون rالتي كان النبي  أنه من الثمار :ثالثاً
  :ألكلها

 :قُلْنَا فُِتحتْ خَيبر ، لما ((: فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
اآلن عنَشْب ِر ِمن٢()) التَّم(.  

  : أهَل البيت الخالي من التمر بالجوعr وصفَ النبي:رابعاً
ةُ ، يا عاِئشَ ((:  قالrفعن عائشة رضي اهللا عنها أن النبي 

لُهَأه اعِفيِه ِجي رتٌ الَ تَميب اعِفيِه ِجي رتٌ الَ تَمياِئشَةُ ، با عي ، 
لُهَأه اعج َأو ، لُهثَالثاً . َأه ِن َأوتَيرا م٣())قَالَه(.  

  .)٤()) الَ يجوع َأهُل بيٍت ِعنْدهم التَّمر ((: وفي لفظ
 غذائية عالية ، فهو يغني عن غيِره ، وهذا ِلما فيه من قيمٍة

وغيره ال يغني عنه ، خاصة ألهل المدينة الذين كانوا يعتمدون 
  .عليه في غذائهم

                                                
 ).٧/٦٤٩(فتح الباري  )١(
 ) .٤٢٤٢رقم/باب غزوة خیبر/كتاب المغازي(رواه البخاري  )٢(
 ).٥٣٠٥رقم/تمرباب في ادخار ال/كتاب األطعمة(رواه مسلم  )٣(
 ).٥٣٠٤رقم/باب في ادخار التمر/كتاب األطعمة(رواه مسلم  )٤(
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فيه فضيلةُ التمر ، وجواز االدخار للعيال ،  ((: قال النووي
  .)١())والحثُّ عليه 

 rهذا إنَّما عنَى به النبي  ((: وقال أبو العباس القرطبي
: ة ومن كان على حالهم ، ممن غالب قوِتهم التمر ، وذلكالمدين

أنَّه إذا خال البيت عن غالب القوت في ذلك الموضع ، كان عن 
  .)٢())غير الغالب أخْلَى ، فيجوع أهله؛ إذ ال يجدون شيئاً 

  : أنَّه شفاء من السم والسحر:خامساً
سم  في عالج الrوقد وردت عدةُ أحاديث عن النبي 

  :خاصةً )٣(والسحر بالتمر ، منها ما هو مقيد بتمر العجوة
 ِمن الْعجوةُ ((: r اهللا رسول قال : قالt هريرة أبي فعن
 ِشفَاء وماُؤها الْمن ، ِمن والْكَمَأةُ  ،السم ِمن ِشفَاء وِفيها الجنَِّة ،
  .)٤()) للْعيِن

                                                
 ).١٣/٢٢٧( شرح مسلم )١(
 ).٥/٣٢٠( المفھم )٢(
 ومن أنفع تمر -أي المدینة- وھي أحد أصناف التمر بھا ((): ٤/٣١٣( قال ابن القیم في زاد المعاد )٣(

 .))للجسم والقوة، من ألین تمر المدینة وأطیبھ وألذِّه الحجاز على اإلطالق، وھو صنف كریم، مَلذَّذ، متین 
، )٢٠٦٦رقم/باب ما جاء في الكمأة والعجوة/rأبواب الطب عن رسول اهللا (رواه الترمذي  )٤(

العجوة من :  من قولھrباب بیان مشكل ما روي عن رسول اهللا (والطحاوي في مشكل اآلثار 
  ).٥٦٧٥رقم/الجنة

وھذا حدیث حسن صحیح غریب، وھو . ب عن سعید بن زید وأبي سعید وجابر وفي البا((: قال الترمذي
 .))من حدیث محمد بن عمرو، ال نعرفھ إال من حدیث سعید بن عامر عن محمد بن عمرو 
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  :خاصة )١(عالية المدينةومنها ما هو مقيد بعجوة 
اهللا رسول فعن عائشة رضي اهللا عنها أن r قال: )) ِفي إن 

  .)٢()) البكْرِة َأوَل ِترياقٌ إنَّها أو  ،ِشفَاء الْعاِليِة عجوِة
  :ومنها ما هو مقيد بالتصبح بسبع تمرات من العجوة

من تَصبح  ((:  قالr أن النبي tفعن سعد بن أبي وقاص 
  .)٣()) لَم يضره ذَلك الْيوم سم ، والَ ِسحر ِبسبِع تَمراٍت عجوٍة ،

ومنها ما هو مقيد بالتصبح بسبع تمرات من عجوة عالية 
  :المدينة

: r أن النبي tففي رواية من حديث سعد بن أبي وقاص 
)) يا باٍت ِممرتَم عبَأكََل س نم، ِبحصي ا ِحينهتَيالَب ن هرضي لَم 

  .)٤())سم حتَّى يمِسي
وِإن َأكَلَها ِحين يمِسي لَم  ((: وجاء في بعض الروايات زيادة

                                                
ما كان من الحوائط والقرى والعمائر في :  والعالیة((): ٦/٥٣١( قال القاضي عیاض في إكمال المعلم )١(

وأدنى العالیة ثالثة أمیال، . من الجھة األخرى مما یلي تھامة:  یلي نجد، والسافلةجھة المدینة العلیا مما
 .))وأبعدھا ثمانیة أمیال من المدینة 

 ).٥٣٠٩رقم/باب فضل تمر المدینة/كتاب األطعمة( رواه مسلم )٢(
اب فضل ب/كتاب األطعمة(، ومسلم )٥٧٦٩رقم/باب الدواء بالعجوة للسحر/كتاب الطب( رواه البخاري )٣(

 ).٥٣٠٧رقم/تمر المدینة
 ).٥٣٠٦رقم/باب فضل تمر المدینة/كتاب األطعمة( رواه مسلم )٤(
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 ِبحصتَّى يح ءشَي هرض١( ولم تصح.))ي(.  
أن خاصيةَ دفع السم : فتحصل من مجموع هذه األحاديث

صةٌ بالتصبح بسبع تمرات من عجوة عالية والسحر مخصو
  .المدينة

 كثير بنفع اختصاصاً لألمكنة أن ريب  وال((: قال ابن القيم
 قد الذي الدواء فيكون غيره ، دون المكان ذلك في األدوية من

 إذا النفع ذلك فيه يوجد وال الداء ، من نافعاً المكان هذا في ينبت
 هما أو الهواء ، أو التربة ، نفس لتأثير غيره؛ مكان في نبت

 اختالف اختالفها يقارب وطبائع خواص لألرض فإن جميعاً؛
 غذاء البالد بعض في يكون النبات من وكثير .اإلنسان طبائع

 أغذية لقوم أدويٍة ورب قاتالً ، سماً بعضها وفي مأكوالً ،
 في لآلخرين أدوية هي أمراض من لقوم وأدويٍة آلخرين ،

 وال غيرهم ، تناسب ال بلد ألهل وأدويٍة سواها ، أمراض
  .تنفعهم

                                                
حدَّث عامر : من طریق فلیح بن سلیمان عن عبد اهللا بن عبد الرحمن قال) ١/١٦٨( رواه اإلمام أحمد )١(

 من أكل سبع تمرات (( :قال رسول اهللا : بن سعد عمر بن عبد العزیز وھو أمیر على المدینة أن سعدًا قال
وإن : وأظنھ قال: قال فلیح. عجوة ما بین البتي المدینة على الریق، لم یضره یومھ ذلك شيء حتى یمسي

  .))أكلھا حین یمسي لم یضره شيء حتى یصبح 
وقد انفرد . )) صدوق كثیر الخطأ ((): ٥٤٤٣ت(وفي إسناده فلیح بن سلیمان، قال عنھ الحافظ في التقریب 

لم یضره : كما أنھ عمَّم الحكم أیضًا، فقال. كل في المساء، وشكَّ في ذلك، فالظاھر أنھ لم یتقنھبذكر األ
  .لم یضره سم وال سحر: شيء، والروایة الصحیحة

 ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في ((): ١٠/٢٥٠(قال ابن حجر في فتح الباري 
والذي . النھار، حتى یندفع عنھ ضرر السم والسحر إلى الصباحأول اللیل، ھل یكون كمن تناولھ أول 

یظھر خصوصیة ذلك بالتناول أول النھار ألنھ حینئذ یكون الغالب أن تناولھ یقع على الریق، فیحتمل أن 
 .))یلحق بھ من تناول باللیل على الریق كالصائم 
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 فخلق وشرعاً ، قدراً وقعت قد فإنَّها السبع ، خاصية وأما
 سبعاً ، واأليام سبعاً ، واألرضين سبعاً ، السماوات وجل عز اهللا

 لعباده سبحانه اهللا وشرع .أطوار سبعة في خلقُه كمل واإلنسان
 ورمي سبعاً ، والمروة الصفا بين والسعي سبعاً ، الطواف

 األولى ، في سبعاً العيدين راتـوتكبي سبعاً ، اًـسبع ارـالجم
 سنين سبع للغالم صار وإذا ،) لسبع بالصالة مروهم(: rوقال 
 من به أحق أبوه: أخرى رواية وفي رواية ، في أبويه بين خُير
 أن مرضه في r النبي وأمر .به أحق أمه: ثالثة وفي .أمه

بصب ، سبع من عليه يسبع عاد قوم على الريح اهللا وسخَّر ِقر 
 كسبع عـبسب قومه على اهللا هـيعين  أنr النبي اـودع ليال ،

 بحبة المتصدق صدقة به يضاِعف ما سبحانه اهللا ومثَّل يوسف ،
 رآها التي والسنابل .حبة مائة سنبلة كل في سنابل ، سبع أنبتت

 سبعاً ، دأباً زرعوها التي سنينوال سبعاً ، يوسف صاحب
 .أضعاف كثيرة إلى ضعف ، سبعمائة إلى الصدقة وتضاعف

 ريب فال. ألفاً سبعون حساب بغير األمة هذه من الجنة ويدخل
لغيره  ليست خاصيةً العدد لهذا أن...  

هذه من البلد ، هذا من التمر ، هذا من العدد ، هذا ونفْع 
 من إصابته ، تمنع بحيث ،حروالس السم من بعينها البقعة

 األطباء ، من وغيرهما وجالينوس بقراط قالها لو التي الخواص
 القائل أن مع واإلنقياد ، واإلذعان بالقبول األطباء عنهم لتلقَّاها

 وقطع يقين كلُّه كالمه فمن والظن ، والتخمين الحدس معه إنَّما
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 وترك والتسليم بالقبول أقواله تُتلقى أن أولى ووحي ، وبرهان
  .)١()) االعتراض

وقد روي حديـثٌ آخـر في العـالج بتمر البرِني ، وهو 
  .))  ، والَ داء ِفيِهاء الدبِهذْ ، ي)٢(ِنيرم البكُاِترم تَريخَ((:rقوله 

، )٣(ال يخلو شيء منها من ضعفوقد روي من طرق كثيرة،
  .)٥(األقرب ضعفه، و)٤(وحسنه بعض أهل العلم بمجموعها

إذا كان صائماً ، وكان يحث  rأنه إفطار النبي : سادساً
  :عليه

ا ذَِإ ((:  قالr أن النبي tفعن سلْمان بن عامر الضبي 
ه نَِّإ فَ ،اءمالْ فَِجد تَمراً يم لَنِإ فَ ،ٍرمى تَلَ عرِطفْيلْ فَمكُدح َأرطَفَْأ

                                                
، والمفھم للقرطبي  )٥٣٣-٦/٥٣١(إكمال المعلم للقاضي عیاض : ، وانظر )٩٢-٤/٩٠(زاد المعاد  )١(

)٣٢٣-٣٢٢/ ٥.( 
.  ضرب من التمر، أصفر مدور، وھو من أجود التمور-بفتح الباء الموحدة وسكون الراء -البرني  )٢(

 ).٢/٢٦(تھذیب األسماء واللغات للنووي : انظر
البن عدي ، والكامل )٧٤٠٦، ٦٠٩٢رقم(، ومعجم الطبراني األوسط )٤/٢١٣(ضعفاء العقیلي : انظر )٣(

، والاللئ )٥/٨٦(، وشعب اإلیمان للبیھقي )٧٤٥١، ٧٤٥٠رقم(، ومستدرك الحاكم )٤٩١، ٦/٤٢٩(

 ).٢/٢٥٥(، وتْنزیھ الشریعة البن عراق )٢٠٦-٢/٢٠٣(المصنوعة للسیوطي 
 ھذا حدیث صحیح اإلسناد، ولم ((: وقال الحاكم). ١٨٤٤رقم(سلسلة األحادیث الصحیحة : انظر )٤(

 .شاھد من حدیث أبي سعید الخدريیخرجاه، ولھ 
 .)) لیس في ھذه األحادیث كلھا شيء یصح ((): ٢/٢٢٤(قال ابن الجوزي في الموضوعات  )٥(
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  .  )١()) ورهطَ
  ،على أمته ونصحهم هذا من كمال شفقته((  :قال ابن القيم

أدعى إلى  ، الحلو مع خلو المعدةء إعطاء الطبيعة الشيفإن 
 .ى بهوها تقْ فإنَّ؛السيما القوة الباصرةو  ،قبوله وانتفاع القوى به

، ومرباهم عليه ، وهو عندهم قوت وُأدم ، التمر: وحالوةُ المدينة
  . ورطبه فاكهة

ا الماء وأمفإنذا فإ ، يبس الكبد يحصل لها بالصوم نوع 
طِّرولهذا كان األولى   ،ل انتفاعها بالغذاء بعدهبت بالماء كم

بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل األكل بشرب قليل من الماء ، ثم 
من الخاصية التي لها والماء هذا مع ما في التمر . يأكل بعده

  .  )٢()) أطباء القلوب  ال يعلمها إالَّ ،تأثير في صالح القلب
 يفِْطرr كَان رسوُل اهللا  (( : قالtوعن أنس بن مالك 

                                                
باب ما جاء /أبواب الصوم(، والترمذي )٢٣٥٥رقم/باب ما یفطر علیھ/ كتاب الصوم(رواه أبو داود  )١(

باب ما یستحب للصائم أن یفطر /ب الصیامكتا(، والنسائي في الكبرى )٦٩٥رقم/ما یستحب علیھ اإلفطار
، واإلمام )١٦٩٩رقم/باب ما جاء على ما یستحب الفطر/كتاب الصیام(، وابن ماجھ )٣٣١٩رقم/ علیھ

باب الدلیل على أنَّ األمر بالفطر على التمر إذا / كتاب الصوم(، وابن خزیمة )٢١٤، ١٨، ٤/١٧(أحمد 
من طرق عن ) ١٥٧٥رقم(، والحاكم في المستدرك )٢٠٦٧رقم/كان موجودًا أمر اختیار واستحباب

عاصم األحول عن حفصة بنت سیرین عن الرباب أم الرائح بنت صلیع عن عمھا سلمان بن عامر بھ 
 ھذا حدیث صحیح على شرط البخاري ولم ((: وقال الحاكم. )) حسن صحیح ((: قال الترمذي. مرفوعًا

باب ما جاء في الصدقة /أبواب الزكاة(واه الترمذي ور. ))یخرجاه، ولھ شاھد صحیح على شرط مسلم 
، والنسائي في )٦٩٥رقم/باب ما جاء ما یستحب علیھ اإلفطار/أبواب الصوم(وفي ) ٦٥٨رقم/على القرابة

باب التمر /أبواب األطعمة(، وفي )٣٣٢٠رقم/باب ما یستحب للصائم أن یفطر علیھ/كتاب الصیام(الكبرى 
باب الدلیل على أنَّ / كتاب الصوم(، وابن خزیمة )٢١٤، ٤/١٧(مام أحمد ، واإل)٦٧٠٧رقم/وما ذكر فیھ

من طریق سفیان بن عیینة ) ٢٠٦٧رقم/األمر بالفطر على التمر إذا كان موجودًا أمر اختیار واستحباب
 ِإَذا َأْفَطَر َأَحُدُكْم ((: عن عاصم األحول عن حفصة بنت سیرین عن الرباب عن عمھا سلمان بھ فقال

ال نعلم أنَّ أحدًا قالھ ) ركةــھ بــفإن: (رفــذا الحـ ھ((: ائيـال النسـق. )) ..ٌةــُھ َبَرَكــَفِإنَُّیْفِطْر َعَلى َتْمٍر؛ َفْل
 .))غیر ابن عیینة، وال أحسبھ محفوظًا 

 ).٢/٤٨(زاد المعاد  )٢(
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ِطبلَى رـعتَكُـاٍت قَب لَم لِّي ، فَِإنصي ـَل َأنِطبر لَى ـناتٌ ، فَع
  .  )١())  فَِإن لَم تَكُن ، حسا حسواٍت ِمن ماٍءتَمراٍت ،

 فإن لم يكن فالتمر ، فإن لم ففيه استحباب الرطب أوالً ،
  .يكن فالماء

وفيه أنَّه يسن الفطر على تمر ،  ((: قال زكريا األنصاري
إن كان ثم رطَب قُدم على التمر ـف.  اءـد فعلى مـفإن لم يج

  .)٢())لالتباع 

                                                
باب ما جاء ما /الصیامأبوب (، والترمذي )٢٣٥٦رقم/باب ما یفطر علیھ/كتاب الصوم( رواه أبو داود )١(

، والحاكم )٢٢٧٨، ٢٢٧٧رقم(قطني  ، والدار)٣/١٦٤(، واإلمام أحمد )٦٩٦رقم/یستحب علیھ اإلفطار
من طرق عن عبد الرزاق الصنعاني عن ) ١٥٨٦، ١٥٨٤رقم(، والضیاء في المختارة )١٥٧٥رقم(

  .جعفر بن سلیمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس بھ
 كان یفطر في الشتاء على تمرات، وفي r حدیث حسن غریب، وروي أن رسول اهللا  ھذا((: قال الترمذي

  .))الصیف على الماء 
  .ووافقھ الذھبي. )) صحیح على شرط مسلم ((: وقال الحاكم. )) ھذا إسناد صحیح ((: قطني وقال الدار

یمان وإن كان احتج بھ مسلم، وھو كما قاال، لوال أنَّ جعفر بن سل(( ): ٤/٤٦(قال األلباني في إرواء الغلیل 
  .))فالحدیث حسن كما قال الترمذي . صدوق: ففیھ كالم یسیر، وقال الذھبي والعسقالني فیھ

: في ترجمة جعفر بن سلیمان) ١/٤١٠(قول الذھبي في میزان االعتدال : ومما یؤید ما قالھ األلباني: قلت
وحدیث : ... ختلف في االحتجاج بھا، منھاوھو صدوق في نفسھ، وینفرد بأحادیث عدت مما ینكر، وا(( 
 وأما ((): ٢/٦٩٣كما في شرح العلل البن رجب (وقال علي بن المدیني . ))كان یفطر على رطبات ((

  .)) rجعفر فأكثر عن ثابت، وكتب مراسیل، وكان فیھا أحادیث مناكیر عن ثابت عن النبي 
قوب إسحاق بن الضیف عن عبد الرزاق عن من طریق أبي یع) ١٥٨٤رقم(وأخرجھ الضیاء في المختارة 
، فإن لم یجد فتمر، إذا أفطر أن یفطر على لبن یستحب r كان رسول اهللا ((: جعفر ابن سلیمان بھ، فقال

  . ))فإن لم یجد حسا حسوات من ماء
، فقد وب ھذا وإن كان صدوقًاــا یعقــ وھو شاذ أو منكر، فإنَّ أب((): ٤/٤٥(قال األلباني في إرواء الغلیل 

  .))فال یقبل منھ ما تفرد بھ مخالفًا للثقات . ربما أخطأ: قال ابن حبان في ترجمتھ من الثقات
، )٩/١٩٤(، وابن حبان في الثقات )٢٠٦٥رقم(رواه ابن خزیمة : والحدیث الذي أشار إلیھ الترمذي

بن أیوب عن من طریق مسكین بن عبد الرحمن التجیبي عن یحیى ) ٣٨٦١رقم(والطبراني في األوسط 
 إذا كان صائمًا لم ُیصلِّ حتى نأتیھ برطب rكان رسول اهللا :  قالtحمید الطویل عن أنس بن مالك 

  .))وماء، فیأكل ویشرب إذا كان الرطب، وأما الشتاء لم یصل حتى نأتیھ بتمر وماء 
 . ))ھ رواه الطبراني في األوسط وفیھ من لم أعرف((): ٣/١٥٦(قال الھیثمي في مجمع الزوائد 

 ).٣٤٥ص(فتح العالم  )٢(
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يعني في حديث  -ا على الرطب هننصولم ي((:وقال المناوي
  .)١())منه ر زصلِق -سلمان بن عامر السابق

 ، لكنَّه حديث ال ها ثالثٌ أنَّات في عدد التمرويرقد و
 r ، فاألولى أن تكون وتْراً ، كما ثبت ذلك من هديه )٢(يثبت

  .)٣(في اإلفطار يوم عيد الفطر
  ،بطَ واألولى من ر ،عـ سب:لـ واألفض((: قال المناوي

  .)٤())فعجوة 
  :أنه نعم سحور المؤمن: سابعاً

 الْمْؤِمِن سحور ِنعم ((:  قالr أن النبي tهريرة فعن أبي 
                                                

 ).٣/٣١١(تحفة األحوذي للمباركفوري : ، وانظر)١/٢٩٠( فیض القدیر )١(
 كان ((:  قالtعن أنس ) ١٧٥٥رقم(، ومن طریقھ الضیاء في المختارة )٣٣٠٥رقم( أخرجھ أبو یعلى )٢(

  .)) یحب أن یفطر على ثالث تمرات، أو شيء لم تصبھ النار rالنبي 
  .)) رواه أبو یعلى، وفیھ عبد الواحد بن ثابت وھو ضعیف ((): ٣/١٥٥( في مجمع الزوائد قال الھیثمي

قال .  لحسنھ ولیس كما قال-یعني السیوطي- رمز المصنف ((): ٥/٢٠٧(وقال المناوي في فیض القدیر 
 . ))عبد الواحد قال البخاري منكر الحدیث : ابن حجر

جازمًا بھ، ) ٩٥٣رقم/باب األكل یوم الفطر قبل الخروج/ینكتاب العید( علقھ البخاري في صحیحھ )٣(
باب استحباب الفطر یوم الفطر على /كتاب الصالة(، وابن خزیمة )٢٣٢، ٣/١٢٦(ووصلھ اإلمام أحمد 

باب ذكر ما یستحب للمرء أن یكون (، وابن حبان )١٧١٧رقم(، والدارقطني )١٤٢٩رقم/وتر من التمر
، ٣/٢٨٢(، والبیھقي في الكبرى )١٠٩٠رقم(، والحاكم )٢٨١٤رقم/ال شفعًاأكلھ  التمر یوم العید وترًا 

 ال  یغدو r كان رسول اهللا ((:  قالtمن طریق عبید اهللا بن أبي كبر بن أنس عن أنس بن مالك ) ٢٨٣
 .))یوم الفطر حتى یأكل تمرات، ویأكلھن وترًا 

 ).١/٢٩٠(فیض القدیر  )٤(
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٤٤ 

رالتَّم ((.  
 بذلك ، لما فيه من القيمة الغذائية rوإنَّما وصفه النبي 

العالية ، التي تكون عوناً للصائم في صيامه ، وِلما يزوده به من 
  .الطاقة التي يحتاجها لقيام الجسم بوظائفه

أكثر الثمار تغذية للبدن ، بما فيه وهو من  ((: قال ابن القيم
وهو فاكهة ، وغذاء ، ودواء ، ... من الجوهر الحار الرطب 

  .)١())وشراب ، وحلوى 
  

  

                                                
 ).٤/٢٦٨(زاد المعاد  )١(
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٤٥

  المبحث الثالث
   في أكل التمورrهديه 

سبق في المبحثين األولين بيان شيء من بركة النخلة ، 
والفوائد الجمة لثمرتها ، وعرفنا أيضاً اهتمام المسلمين بها 

  .رساً ، وأكالً ، واستعماالًغ
 عليها في طعامه ، rوإن من أعظم فضائلها اعتماد النبي 

 وأصحابه ، فقلَّما يمرr فقد كان التمر الغذاء الرئيسي للنبي 
  .يوم على بيت النبوة ، إالَّ وينالون فيه من التمر نصيباً

 r محمٍد آُل َأكََل ما ((: فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  .)١()) تَمر ِإحداهما ِإالَّ يوٍم ، ِفي َأكْلَتَيِن

 ِإالَّ بر ، خُبِز ِمن  يوميِنr محمٍد َآُل شَِبع ما (( :وفي رواية
  .)٢()) تَمر وَأحدهما

بل كان صلوات ربي وسالمه عليه ، هو وأصحابه ، 
وكانت -تحت خيبر يتشوفون ألكل التمور ، حتى إنَّه لما فُ

  .)٣(اآلن نشبع من التمر:  قالوا-مشهورةً بالتمور

                                                
 ).٦٤٥٢رقم/ وأصحابھ وتخلیھم عن الدنیاrباب كیف كان عیش النبي /كتاب الرقاق( البخاري رواه )١(
 ).٧٣٧٤رقم/باب الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر/كتاب الزھد(رواه مسلم  )٢(
 لما ((: عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت) ٤٢٤٢رقم/باب غزوة خیبر/كتاب المغازي(روى البخاري  )٣(

باب غزوة /كتاب المغازي(وروى البخاري أیضًا  .))اآلن نشبع من التمر : فتحت خیبر، قلنا
 .)) ما شبعنا حتى فتحنا خیبر ((: عن ابن عمر رضي اهللا عنھما قال) ٤٢٤٣رقم/خیبر
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٤٦ 

 rوسأتناول في هذا المبحث بمشيئة اهللا تعالى هدي النبي 
  .في أكل التمور

  :سائر أنواع التمور دون تمييز rأكله : أوالً
 يعافُ شيئاً من التمر ، فال يرد موجوداً ، وال rلم يكن 

الجيد من التمر أكلَه ، وإن لم يجد إالَّ يتكلَّف مفقوداً ، إن وجد 
  .الرديء ، أكلَه ولم يعافه

 ما وشَراٍب طَعاٍم ِفي َألَستُم (( : قالt بشير بن فعن النعمان
 ِبه يمُأل ما )١(الدقَِل ِمن يِجد  ، وماr نَِبيكُم رَأيتُ لَقَد ِشْئتُم؟
طْنَه٢()) ب(  .  

 ِمن يشْبع السالم علَيِه نَِبيكُم كَان ما اهللاو ((: وفي رواية
  .  )٣()) والزبِد التَّمِر َألْواِن دون تَرضون وما  ،الدقَِل

 أنَّه أطعم أصحابه تمراً ، وكان بعضه rبل ثبت عنه 
  يوماً بينrقَسم النَِّبي  ((:  قالtفعن أبي هريرة . )٤(حشَفاً

فََأعطَاِني سبع َأصحاِبه تَمراً ، فََأعطَى كُلَّ ِإنْساٍن سبع تَمراٍت ، 
  .)٥()) تَمراٍت ، ِإحداهن حشَفَةٌ

                                                
. رديء التمر ویابسھ، وما لیس لھ اسم خاص، فتراه لیبسھ ورداءتھ ال یجتمع، ویكون منثورًا: الدَقل )١(

 ).مادة الدقل/١/٥٧٧(غریب الحدیث النھایة في : انظر
 ).٧٣٨٥رقم/باب الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر/كتاب الزھد(رواه مسلم  )٢(
واللفظ ) ٤/٢٦٨(، وأحمد )٧٣٨٦رقم/باب الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر/كتاب الزھد(رواه مسلم  )٣(
 .لھ

وذلك بأنَّ تیبس الرطبة في النخلة قبل أن  ((: قال الحافظ ابن حجر. الیابس الفاسد من التمر: والحشف )٤(
 ).٩/٤٧٧(، وفتح الباري )مادة حشف/١/٣٨٣(النھایة في غریب الحدیث : انظر. ))ینتھي طیبھا 

 ).٥٤١١رقم/ وأصحابھ یأكلونrباب ما كان النبي /كتاب األطعمة(رواه البخاري  )٥(
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٤٧

  :rهيئات التمر التي أكلها النبي : ثانياً
ات متعددةً يمكن أن يؤكَل ـر أن له هيئـركة التمـإن من ب

أكله على طريقة واحدة ، بل  في rعليها ، فلم يقتصر النبي 
تعددت الكيفيات التي أكله بها ، فأكله مفرداً ، وأكلَه خَليطاً مع 

  .غيره ، كما أكله تمراً ، ورطَباً ، وحيساً ، وغير ذلك
 نَِقيع وشرب ...والتَّمر   الرطَبr وأكََل ((: قال ابن القيم

 وأكل ... بالخبز التمر وأكل ...بالرطب  الِقثَّاء وأكل ...التمر 
  .)١())يحبه وكان بالزبد ، التمر وأكل بالرطب ، البطيخ
  : أكل التمر أو الرطب مفرداً-١

وأكل  تَمراً ، ورطَباً ، وحيساً ، وشرب نقيعه ، rفقد أكله 
  .جماره
  :أكله تمراً -أ

،  )٢( مقِْعياrًرَأيتُ النَِّبي  ((:  قالtفعن أنس بن مالك 
  .)٣()) يْأكُُل تَمراً

  :أكله رطباً -ب
كَان ِبالْمِدينَِة  ((: فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

                                                
 ).١/١٤٢(زاد المعاد  )١(
 .)) أي جالسًا على إلیتیھ، ناصبًا ساقیھ ((): ١٤/٢٢٤(قال النووي في شرح مسلم  )٢(
 ).٥٢٩٩رقم/باب استحباب تواضع األكل وصفة قعوده/كتاب األطعمة(رواه مسلم  )٣(
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٤٨ 

سي كَانو ، وِديهـيـِلفُِني ِفي تَمذَاِذ ـِري ِإلَى الج ...ِني ـفَجاء
تُ َأستَنِْظره ِإلَى الْيهوِدي ِعنْد الجذَاِذ ، ولَم َأِجد ِمنْها شَيئاً ، فَجعلْ

 ، قَام فَطَافَ ِفي النَّخِْل ، ثُمr فَلَما رَأى النَِّبي ... قَاِبٍل فَيْأبى 
فَقُمتُ ، فَِجْئتُ ِبقَِليِل رطٍَب ، فَوضعتُه بين جاءه فَكَلَّمه ، فََأبى ، 

 ي النَِّبيديr ، قَاَل، فََأكََل ثُم  : نَأي اِبرا جي ِريشُك١())...ع(.  
: ر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قالـة عن جابـوفي رواي

  ،رطَباً فََأطْعمنَاهم وعمر ، بكٍْر ، ، وَأبو×  اهللا رسوُل جاءنَا ((
 الَِّذي النَِّعيِم ِمن هذَا: × اهللا رسوُل فَقَاَل .الْماِء من وسقَينَاهم

تُسَألُون نْه٢()) ع(.  
  :أكله حيساً -ج

أن يْؤخذ التمر فينْزع نواه ، : والحيس كما قال أهل اللغة
ولو جعل فيه السمن لم . ويخلط باألقط ، أو الدقيق ، أو السويق

  .)٣(يخرج عن كونه حيساً
 صِفيةَ  َأعتَقrَ اهللا رسوَل أنt )) بن مالك  أنس فعن

  .)٤()) ِبحيٍس علَيها وَأولَم صداقَها ، ِعتْقَها وجعَل ،وتَزوجها 

                                                
 ).٥٤٤٣رقم/باب الرطب والتمر/كتاب األطعمة(رواه البخاري  )١(
، )٣/٣٣٨(مد ، واإلمام أح)٣٦٣٩رقم/باب قضاء الدین قبل المیراث /كتاب الوصایا(رواه النسائي  )٢(

ذكر البیان بأن على المرء ترك اإلغضاء على الشكر للرجل على نعمة قلت أو (وابن حبان 
 ).٣٤١١رقم/كثرت

 ).٩/١٤٥(، وفتح الباري البن حجر )مادة حیس/١/٤٥٨(النھایة في غریب الحدیث : انظر )٣(
 ).٥١٦٩رقم/باب الولیمة ولو بشاة/كتاب النكاح(رواه البخاري  )٤(
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٤٩

 علَى rنَزَل رسوُل اهللا  ((:  قالtوعن عبد اهللا بن بسر 
  .)١()) فَقَربنَا ِإلَيِه طَعاماً ووطْبةً ، فََأكََل ِمنْها: َأِبي ، قَال

سكان بالواو وإ: والوطبة ، ضبطت على وجهين ، فقيل
الطاء ، ثم باء موحدة ، وفسرها النضر بن شميل بأنَّه الحيس؛ 

  .بجمع التمر البرني واألقط المدقوق والسمن
وِطئة ، : بفتح الواو وكسر الطاء ، بعدها همزة: وقيل

ورجحه . وفسرها ابن دريد بالتمر يستخرج نواه ويعجن باللبن
  .)٢(القاضي عياض

وال منافاة بين هذا  ((: لذا قال النوويوالمعنيان متقاربان ، 
  .)٣())كله 
  :شرب نَقيع التمر -د

لَما  ((: فعن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنهما قال
 اِعِديٍد السيو ُأسَأب سرعt ا النَِّبيعد ، r افَم ، هابحَأصو 

بلَّتْ ِإالَّ امرَأتُه ُأم ُأسيٍد ، صنَع لَهم طَعاماً ، والَ قَربه ِإلَيِهِم 
 ا فَِرغَ النَِّبيِل ، فَلَماللَّي ٍة ِمنارِحج ٍر ِمناٍت ِفي تَورتَمr ِمن 

  .)٤()) الطَّعاِم ، َأماثَتْه ، فَسقَتْه ، تُتِْحفُه ِبِه

                                                
 ).٥٢٩٦رقم/باب استحباب وضع النوى خارج التمر/كتاب األطعمة(ه مسلم روا )١(
 ).٦/٥٢٤(إكمال المعلم : انظر )٢(
 ).١٣/٢٢٣(شرح مسلم  )٣(
 ).٥١٨٢رقم/باب قیام المرأة على الرجال في العرس وخدمتھم بالنفس/كتاب النكاح(رواه البخاري  )٤(
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٥٠ 

 لم ما التمر نقيع باب: وقد بوب البخاري على هذا الحديث
  .)١(يسكر

وتقييده في الترجمة بما لم يسكر ، مع أن  ((: قال ابن حجر
 ا من جهة أنض فيه للسكر ال إثباتاً وال نفياً ، إمالحديث ال تعر

 ال -وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره-المدة التي ذكرها سهل 
يحصل فيها التغير جملة ، وإما خصه بما ال يسكر من جهة 

  .)٢()) أعلم المقام واهللا
  : أكل الجمار-هـ

هو قلب النخلة : -بضم الجيم وتشديد الميم-والجمار 
  .)٣(وشحمتها

 ، rكُنْتُ ِعنْد النَِّبي  ((:فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
رةٌ كَالرجِل ـِر شَجـن الشَّجـِم:  اَلـ، فَقَ اراًـُل جمـوهو يْأكُ
  .)٤()) ...الْمْؤِمِن 

بيع الجمار وأكلُه من المباحات التي ال  ((: قال ابن بطَّال
  .)٥())اختالف فيها بين العلماء 

باب : وقد بوب البخاري على هذا الحديث في كتاب األطعمة
  .أكل الجمار

                                                
 .) مع الفتح١٠/٦٤/كتاب األشربة(صحیح البخاري  )١(
 ).١٠/٦٤(فتح الباري  )٢(
 ).٥/٤٧٣(، وفتح الباري )مادة جمر/١/٢٨٦(النھایة في غریب الحدیث : انظر )٣(
 ).٢٢٠٩رقم/باب بیع الجمار وأكلھ/كتاب البیوع(رواه البخاري  )٤(
 ).٦/٣٢٩(شرح البخاري  )٥(
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٥١

 وقد النخل ، تجمير جواز على دليٌل  وفيه((: قال ابن حجر
 إضاعة باب من ذلك أن يظن لئال ؛ األطعمة في عليه بوب

  .)١())المال 
  : أكله مجموعاً مع غيره-٢

 بين التمر rفقد ثبت في أحاديث كثيرة جمع النبي 
وأصناف أخرى من األطعمة في مرة واحدة ، وقد بوب 
البخاري رحمه اهللا في صحيحه باب جمع اللونين ، أو الطعامين 

  .بمرة
مح إلى تضعيف حديث ولعلَّ البخاري لَ ((: قال ابن حجر

:  ُأِتى بإناء أو بقُعٍب فيه لَبن وعسل ، فقالrأنس أن النبي 
، وفيه )٢(أخرجه الطبراني. ُأدمان في إناء ، ال آكله وال أحرمه

                                                
 ).٥/٤٧٣( فتح الباري )١(
) ٢٢١٣رقم(، والضیاء في المختارة )٧١٤٣رقم(، والحاكم )٧٤٠٤رقم( رواه الطبراني في األوسط )٢(

من طریق عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبیر بن شعیب بن الحبحاب عن أبیھ عن عمھ عبد السالم بن 
 لم یرو ھذین الحدیثین عن شعیب بن الحبحاب إال ((: قال الطبراني. شعیب عن أبیھ عن أنس بن مالك بھ

 ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه ((: وقال الحاكم.))دوس عن أبیھ الق ابنھ عبد السالم، تفرد بھما عبد
 رواه الطبراني في ((): ٥/٣٤(وقال الھیثمي في مجمع الزوائد . )) بل منكر واه ((: وتعقبھ الذھبي فقال. ))

 سئل ((: وقال الضیاء. ))األوسط، وفیھ محمد بن عبد الكریم بن شعیب ولم أعرفھ، وبقیة رجالھ ثقات 
من طریق أحمد بن سھیل الوراق عن ) ٤٨٩٤رقم(وروى الطبراني في األوسط . ))البخاري عنھ فأنكره 

 بقدح فیھ لبن rأتى رسول اهللا : نعیم بن مورع العنبري عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة قالت
حرام، أكره أن ال حاجة لي بھ، أما إني ال أزعم أنھ ! شربتین في شربة؟ وأدمین في قدح؟: وعسل، فقال

یسألني اهللا عن فضول الدنیا یوم القیامة، أتواضع هللا، فمن تواضع هللا رفعھ اهللا، ومن تكبر وضعھ اهللا، ومن 
 لم یرو ھذین الحدیثین عن ھشام بن ((:  قال الطبراني.))اقتصد أغناه اهللا، ومن أكثر ذكر الموت أحبھ اهللا 

ونعیم ضعیف جدًا، قال الحاكم وأبو سعید . ))سھیل الوراقعروة إال نعیم بن مورع، تفرد بھما أحمد بن 
. روى عن ھشام مناكیر: روى عن ھشام بن عروة أحادیث موضوعة، وقال أبو نعیم األصبھاني: النقاش

ولم یوثقھ أحد سوى ابن حبان، فذكره في الثقات، لكنھ رجع عن ذلك لما خبر حالھ، فذكره في المجروحین 
وبھذا یظھر ما في قول الھیثمي في مجمع . العجائب، ال یجوز االحتجاج بھ بحالیروي عن الثقات : وقال

 رواه الطبراني في األوسط وفیھ نعیم بن مورع العنبري وقد وثقھ ابن حبان، ((): ١٠/٣٢٨(الزوائد 
، والضعفاء ألبي )١/٢٢٩(المدخل إلى الصحیح للحاكم : انظر. ))وضعفھ غیر واحد، وبقیة رجالھ ثقات 

 ).٢٩١-٨/٢٩٠(، ولسان المیزان البن حجر )١٥٣ص(م نعی
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٥٢ 

  .  )١())راو مجهول 
يعني -وال خالف بين العلماء في جواز هذا  ((: قال النووي

ل عن بعض السلف من  وما نُق-أكل اللونين من الطعام معاً
خالف هذا ، فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه ، 

  .)٢())واإلكثار منه لغير مصلحة دينية 
  : أكل الرطب بالقثاء-أ

 :قال عنهما اهللا بن أبي طالب رضي جعفر بن اهللا عبد فعن
  .)٣()) ِبالِْقثَّاِء الرطَب يْأكُُل r اهللا رسوَل رَأيتُ ((

يجمعr  رَأيتُ رسوَل اهللا  ((:  قالt بن مالك وعن أنس
  .)٤())بين الرطَِب والِخرِبز

بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر  -والِخرِبز 
نوع من البطيخ األصفر ، ((:  قال ابن حجر-الموحدة بعدها زاي

وقد تكبر القثاء ، فتصفر من شدة الحر ، فتصير كالخربز ، كما 
وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد . هدته كذلك بالحجازشا

                                                
 ).٩/٤٨٥(فتح الباري  )١(
 ).٢٢٤-١٣/٢٢٣(شرح مسلم  )٢(
باب أكل القثاء /كتاب األطعمة(، ومسلم )٥٤٤٠رقم/باب القثاء بالرطب/كتاب األطعمة(رواه البخاري  )٣(

 ).٥٢٩٨رقم/بالرطب
، والنسائي في الكبرى )١٩٩رقم/r رسول اهللا باب ما جاء في فاكھة(رواه الترمذي في الشمائل  )٤(
، وابن حبان )٣/١٤٢(، واإلمام أحمد )٦٧٢٦رقم/باب الجمع بین الخربز والرطب/أبواب األطعمة(
 ((): ١/١٢٦(قال األلباني في الصحیحة  ).١٩٢١-١٩١٨رقم(، والضیاء في المختارة )٥٢٤٨رقم(

 .))وإسناده صحیح، وال علة فیھ 
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٥٣

  .)١()) بالبطيخ في الحديث األخضر
وقد ورد بيان السبب في هذا الجمع ، فيما روته أم المؤمنين 

 البطِّيخَ  يْأكُُلr اهللا رسوُل كَان ((: عائشة رضي اهللا عنها قالت
 ِبحر هذَا وبرد هذَا ، ِببرِد هذَا رـح نَكِْسر :وُلـفَيقُ رطَِب ،ـِبال
  .)٢()) هذَا

  . فعلَّل الجمع بكسر حدة الرطب بالبطيخ
وفيه دليل على جواز مراعاة  ((: قال أبو العباس القرطبي

صفات الطعام وطبائعها ، واستعماِلها على الوجه األليق بها ، 
  .)٣()) كما يقوله األطباء

ي الرطَب حرارةً ، وفي القثاء ألن ف ((: زاد ابن حجر
وهذا أصل كبير في المركبات من . برودة ، فإذا ُأِكال معاً اعتدال

  .)٤())األدوية 
باب األشياء : وكذا ترجم عليه أبو نعيم في الطب النبوي

  .)٥(التي تؤكل مع الرطب ليذهب ضرره

                                                
 ((): مادة خربز/١/٤٧٨(وقال ابن األثیر في النھایة في غریب الحدیث ). ٩/٤٨٥(فتح الباري  )١(

 .))البطیخ بالفارسیة : الخربز
أبواب (، والنسائي في الكبرى )٣٨٣٦رقم/باب في الجمع بین لونین في األكل(/رواه أبو داود  )٢(

قال ابن  .بدون التعلیلوروایة النسائي مختصرة ). ٦٧٢٧رقم/باب الجمع بین الخربز والرطب/األطعمة
. )) وفي البطیخ عدة أحادیث، ال یصح منھا شيء غیر ھذا الحدیث الواحد ((): ٤/٢٦٣(القیم في زاد المعاد 

 ).٩/٤٨٦(وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 
 ).٥/٣١٧(المفھم  )٣(
 ).٩/٤٨٦(فتح الباري البن حجر  )٤(
 .)٩/٤٨٦(فتح الباري البن حجر : انظر )٥(
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٥٤ 

كَانَتْ ُأمي  ((: بل ورد عن عائشة رضي اهللا عنها أنَّها قالت
فَما  ، rعاِلجِني ِللسمنَِة ، تُِريد َأن تُدِخلَِني علَى رسوِل اهللا تُ

 فَسِمنْتُ كََأحسِن استَقَام لَها ذَِلك حتَّى َأكَلْتُ الِْقثَّاء ِبالرطَِب ،
  .)١())سمنٍَة 

 بين rوقد ورد في بعض الروايات بيان لكيفية جمع النبي 
كل ، وأنَّه كان يأكل الرطب باليمين ، هذين النوعين في األ

والبطيخ باليسار ، لكنها ال تصح.  
 يأكُل كانr أن رسول اهللا  (( tفروي عن أنس بن مالك 

طَبِميِنِه ، الرطِّيخَ ِبيالْباِرِه ، وسْأكُُل ِبيفَي طَبطِّيِخ ، الرِبالْب 
كَانو بِة َأحِه الْفَاِكه٢()) ِإلَي(.  

رَأيتُ ِفي  ((: وعن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما قال
 ، وهو يْأكُُل  ِقثَّاءةً ، وِفي ِشماِلِه رِطباٍتrيِميِن رسوِل اهللا 

                                                
باب القثاء /كتاب األطعمة(، وابن ماجھ )٣٩٠٣رقم/باب في السمنة/كتاب الطب(رواه أبو داود  )١(

 .)) وإسناده صحیح ((): ١/١٢٣(قال األلباني في الصحیحة ). ٣٣٢٤رقم/والرطب یجمعان
، والحاكم في المستدرك )٧٩٠٧رقم(، والطبراني في األوسط )٨/٤٨٢(رواه ابن عدي في الكامل  )٢(
من طریق یوسف بن عطیة الصفار عن مطر الوراق ) ٥/١١١(، والبیھقي في شعب اإلیمان )٧١٣٧قمر(

 ھذا حدیث تفرد بھ یوسف بن عطیة ولم یحتجا بھ، وإنما ((: قال الحاكم .عن قتادة بن دعامة عن أنس بھ
الخفاء وقال العجلوني في كشف  .))یعرف ھذا المتن بغیر اللفظ من حدیث عائشة رضي اهللا عنھا 

وقال الھیثمي في مجمع الزوائد  .)) لكن في سنده یوسف بن عطیة الصفار مجمع على ضعفھ ((): ١/١٩٦(
 .)) رواه الطبراني في األوسط، وفیھ یوسف بن عطیة الصفار وھو متروك((): ٥/٣٨(
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٥٥

  .)١()) ِمن ذَا مرة ، وِمن ذَا مرة
  .)٢()) وهما ضعيفان ((: قال العجلوني

  : أكل التمر مع الخبز-ب
 يوماً ، rِجْئتُ رسوَل اهللا  ((:  قالt فعن أنس بن مالك

فَوجدتُه جاِلساً مع َأصحاِبِه يحدثُهم ، وقَد عصب علَى بطِْنِه 
ِلم عصب رسوُل : ِبعصابٍة علَى حجٍر ، فَقُلْتُ ِلبعِض َأصحاِبِه

وهو  -تُ ِإلَى َأِبي طَلْحةَ فَذَهب. ِمن الجوِع:  بطْنَه؟ فَقَالُواrاهللا 
انلَيٍم ِبنِْت ِملْحس ُأم جووَل اهللا :  فَقُلْتُ-زستُ رَأير قَد تَاها َأبيr 

ِمن : عصب بطْنَه ِبعصابٍة ، فَسَألْتُ بعض َأصحاِبِه فَقَالُوا
: هْل ِمن شَيٍء؟ فَقَالَتْ: فَدخََل َأبو طَلْحةَ علَى ُأمي ، فَقَاَل. الْجوِع
 ، موُل اهللا نَعسنَا راءج اتٌ ، فَِإنرتَمٍز وخُب ِمن رِعنِْدي ِكسr 

نَاهعَأشْب هدحو منْهقَلَّ ع هعم آخَر اءج ِإن٣()) ، و(.  
رَأيتُ  ((:  قالtوروي عن يوسف بن عبد اهللا بن سالَم 

                                                
من طریق أصرم بن حوشب عن إسحاق بن واصل عن أبي ) ٧٧٦١رقم(رواه الطبراني في األوسط  )١(
 رواه الطبراني ((): ٥/٣٨(قال الھیثمي في مجمع الزوائد  .عفر محمد بن علي عن عبد اهللا بن جعفر بھج

من طریق نصر بن ) ١/٢٠٤(ورواه اإلمام أحمد  .))في األوسط، وفیھ أصرم بن حوشب وھو متروك 
ماعة من نصر بن باب ضعیف وتركھ ج: وفیھ علل .باب عن حجاج بن أرطاة عن قتادة عن عبد اهللا بھ

وقتادة لم یسمع من أحد من الصحابة إال من أنس وأبي . وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. أھل العلم
 وال یلزم من ھذا الحدیث لو ثبت أكلھ ((): ٥/١٩٢(قال العراقي كما في فیض القدیر  .الطفیل، فھو منقطع

 .))ا مع ما في یمینھ، فال مانع من ذلك بشمالھ، فلعلھ كان یأكل بیده الیمنى من الشمال رطبة رطبة، فیأكلھ
 ).٢/٤٢(كشف الخفاء  )٢(
 ).٥٢٩١رقم/باب جواز استتباعھ غیره إلى جار من یثق برضاه بذلك/كتاب األطعمة(رواه مسلم  )٣(
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 النَِّبيr َةً ، َأخرا تَمهلَيع عضِز الشَِّعيِر ، فَوخُب ةً ِمنرذَ ِكس
  .)١()) وَأكََل. هِذِه ِإدام هِذِه: وقَاَل

  : أكله مع الزبد-ج
 دبا : -بضم الزاي وإسكان الباء الموحدة كقُفْل-والزم

يتخرج بالمخض من لبن البقر والغنم ، وأما لبن اإلبل ، فال 
ى ما يستخرج منه زبداً ، بل حبابي٢(سم(.  

 رسوُل علَينَا دخََل ((:  قاال)٣(فعن ابنَي بسٍر رضي اهللا عنهما
  .)٤()) والتَّمر الزبد يِحب وكَان وتَمراً ، زبداً فَقَدمنَا r اهللا

وثبت عنه أكُل التمر بالزبد ، وأكل التمر  ((: قال ابن القيم
  .)٥()) لخبزبا

  : أكله مع اللبن-د
دخَلْتُ علَى  ((: روى إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال

                                                
باب ما جاء في صفة (، والترمذي في الشمائل )٣٨٣٠رقم/باب في التمر/كتاب األطعمة(رواه أبو داود  )١(

من ) ١٠/٦٣(، والبیھقي في الكبرى )٧٣٢رقم/٢٢/٢٨٦(، والطبراني في الكبیر )١٨٣قمر/rإدام النبي 
،  وإسناده ضعیف .ف بھـور عن یوســة األعــطریق محمد بن أبي یحیى األسلمي عن یزید بن أبي أمی

ویوسف مختلف في صحبتھ،  .)) مجھول ((): ٧٦٩٠ت(، قال عنھ ابن حجر في التقریب  یزید بن أبي أمیة
 مؤید لقول -لو صحَّ-وھذا الحدیث . لھ رؤیة وال صحبة لھ: ثبتھا البخاري، وأنكرھا أبو حاتم وقالفأ

التاریخ الكبیر للبخاري : انظر. )) لست بالمعتمد على إسناد خبر یوسف ((: البخاري، لكن قال ابن حبان
وجامع التحصیل ، )٣/٤٤٦(، والثقات البن حبان )٨٧٢رقم(، والمراسیل البن أبي حاتم )٨/٣٧١(

 ).٣٥٥ص(للعالئي 
 ).٥/٢٠٨(فیض القدیر للمناوي : انظر )٢(
 ).٤/٢٩٤(تحفة األشراف للمزي : انظر. عبد اهللا وعطیة ابنا بسر: ھما )٣(
كتاب (، وابن ماجھ )٣٨٣٧رقم/باب في الجمع بین لونین في األكل/كتاب األطعمة(رواه أبو داود  )٤(

 ).٣٨٣٧رقم(وصحَّح األلباني إسناده في صحیح أبي داود ). ٣٣٣٤رقم/باب التمر بالزبد/األطعمة
 ).٤/٢٦٧(زاد المعاد  )٥(
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 rادن؛ فَِإن رسوَل اهللا : فَقَاَل ، وهو يتَمجع لَبناً ِبتَمٍررجٍل 
  .)١()) سماهما اَألطْيبيِن

  : أكله مع الماء-هـ
  واهللا((:  بن الزبير قالت لعروةافعن عائشة رضي اهللا عنه

 :الِْهالِل ثُم الِْهالِل ، ثُم الِْهالِل ، ِإلَى لَنَنْظُر كُنَّا ِإن ُأخِْتي ، بن يا
 .نَارr  اهللا رسوِل َأبياِت ِفي ُأوِقد وما شَهريِن ، ِفي َأِهلَة ثَالثَةَ
 :اَألسوداِن :قَالَتْ شُكُم؟يعي كَان فَما خَالَةُ ، يا :قُلْتُ: عروةُ قَاَل

رالتَّم ، اءالْمإالَّو  َأنَّه قَد وِل كَانساهللا ِلر r انِجير ِمن 
 r اهللا رسوِل ِإلَى يرِسلُون فَكَانُوا منَاِئح ، لَهم وكَانَتْ اَألنْصاِر ،

ا ، ِمناِنهَألْب  نَاهقَي٢())فَس(.  
  : التمورآداب أكل: ثالثاً

لألكل آداب حثَّنا عليها ديننا الحنيف ، وأوصانا بها نبينا 
 ، منها ما هو عام في كلِّ األطعمة ، ومنها ما هو rالمختار 

خاص ببعضها ، وسأذكر فيما يلي بعض هذه اآلداب المتعلقة 

                                                
): ٩/٤٨٦(قال ابن حجر في فتح الباري  ).٢٥٠٤٠رقم(، وابن أبي شیبة )٣/٤٧٤(رواه اإلمام أحمد  )١(

حیح، خال  رواه أحمد، ورجالھ رجال الص((): ٥/٤١(وقال الھیثمي في مجمع الزوائد  .))وإسناده قوي (( 
ذكره ابن حبان في . كثیر: اسمھ سعد، وقیل ھرمز، وقیل: والد إسماعیل، قیل: قلت .))أبا خالد، وھو ثقة 

، وتھذیب الكمال للمزي )١٨٥٣رقم(سنن الترمذي : انظر. ، وصحح لھ الترمذي)٤/٣٠٠(الثقات 
 ).٤/٥٢٠(، ومیزان االعتدال للذھبي )٣٣/٢٧٢(
باب الدنیا /كتاب الزھد(، ومسلم )٢٥٦٧رقم/ة وفضلھا والتحریض علیھاكتاب الھب(رواه البخاري  )٢(

 ).٧٣٧٨رقم/سجن المؤمن وجنة الكافر
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٥٨ 

  :بأكل التمر ، فمن ذلك
  :النهي عن الِقران بين التمرتين إالَّ بعد استئذان الجلساء-أ

  َأنr النَِّبي نَهى ((: فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
قِْرنُل يجالر نيِميعاً ، بِن جتَيرتَّى التَّمح تَْأِذنسه يابح١()) َأص(.  

  .وهذا لما فيه من إظهار الجشع والشَّره
وفي النهي عن القران فائدتان ،  ((: قال القاضي عياض

الشَّره والجشع ، وبهذا علَّلته عائشة :  أحدهما؛ ولمنعه علَّتان
ال بأس به ، إال أنها طُعمة : وجابر يقول.  إلنهاء سؤاله:  بقولها
  .قبيحة

إيثار اإلنسان نفسه بأكثر من حقِّه من مؤاكله أو : والثانية
: شريكه أو رفيقه ، وحكُمهم في ذلك كلِّه التساوي ، ولذلك قال

 rبعث إلينا النبي : ي عن أبي هريرةوكما رو. إالَّ أن يأذن
قد : بتمر ، فكنَّا نقرن من الجوع ، فكان أحدنا إذا قرن قال

وقد روي مثل هذا الكالم عن النبي عليه . )٢(قرنت فاقرنوا
  .السالم

                                                
، )٢٤٨٩رقم/باب القران في التمر بین الشركاء حتى یستأذن أصحابھ/كتاب الشركات(رواه البخاري  )١(

لقمة إال بإذن باب نھي اآلكل مع جماعة عن قران تمرتین ونحوھما في /كتاب األطعمة(ومسلم 
وقد نسب االستئذان في بعض الروایات البن عمر رضي اهللا عنھما موقوفًا  ).٥٣٠٣-٥٣٠١رقم /أصحابھ
 .))أْن ال إدراج فیھ :  فالذي ترجح عندي((): ٩/٤٨٣(قال ابن حجر في الفتح . من قولھ

). ٧١٣٢رقم( والحاكم ،)٥٢٣٣رقم/باب ذكر العلة التي من أجلھا زجر عن ھذا الفعل(رواه ابن حبان  )٢(
 .)) صحیح اإلسناد ولم یخرجاه ((: قال الحاكم
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وحمل أهل الظاهر هذا النهي على الوجوب ، وقال غيرهم 
ما كان وهذا فيما اشتركوا فيه أو هرقوه ، وأما : من علمائنا

على طريق النقلة وغير التقوت والمجاعة ، فليس الِقران في 
  .)١())ذلك بممنوع ، إالَّ على سبيل األدب والمروءة 

وقد حمل بعض أهل العلم النهي على حال الضيق وقلة 
  .الطعام ، أما عند الرخاء فال بأس به ولو لم يستأذن أصحابه

قران لمعنى مفهوم ، إنَّما جاء النهي عن ال ((: قال الخطابي
وعلة معلومة ، وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش وضيق 
الطعام وإعوازه ، وكانوا يتجوزون في المأكل ، ويواسون من 
القليل ، فإذا اجتمعوا على األكل تجافى بعضهم عن الطعام 
لبعض ، وآثر صاحبه على نفسه ، غير أن الطعام ربما يكون 

وم من بلغ به الجوع الشدة ، فهو يشفق من مشفوها ، وفي الق
فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه ، فربما قرن بين التمرتين ، 

 rفأرشد النبي . وأعظَم اللقمة ليسد به الجوع ، ويشفي به القَرم
إلى األدب فيه ، وأمر باالستئذان ، ليستطيب به نفس أصحابه ، 

أما . ستأثر به عليهمفال يجدوا في أنفسهم من ذلك إذا رأوه قد ا
اليوم ، فقد كثر الخير واتسعت الحال ، وصار الناس إذا 
اجتمعوا تالطفوا على األكل ، وتحاضوا على الطعام ، فهم ال 

                                                
 ).٦/٥٢٨(إكمال المعلم  )١(
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يحتاجون إلى االستئذان في مثل ذلك ، إالَّ أن يحدث حال من 
الضيق واإلعواز تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك ، فيعود 

  .)١())عادت العلة واهللا أعلم األمر إليه إذا 
 ما يدل على أن النهي مخصوصr وقد روي عن النبي 

بن  فروي عن بريدة. بقلة الطعام ، وأنه نُسخ عند توسع الحال
 كُنْتُ ((: r اهللا رسول قال :الحصيب رضي اهللا عنهما قال

تُكُميِن نَهاِن عِر؛ ِفي اِإلقْرالتَّم اهللا فَِإن قَد سَأوع ، كُملَيع 
  .)٢()) فََأقِْرنُوا

والحديث الذي في النهي  ((: قال ابن شاهين. لكنَّه ال يصح
عن اإلقران صحيح اإلسناد ، والحديث الذي في اإلباحة فليس 

وإن صح فيحمل أنَّه ناسخٌ . بذاك القوي؛ ألن في سنده اضطراباً
  .)٣())للنهي 

الوه إنَّما يصح أن لو ثبت وهذا الذي ق ((: وقال ابن القيم
  .)٤())حديث بريدة ، وال يثبت مثله

اإلسناد  ((: وقد حاول الحازمي تقويته باإلجماع ، فقال
األول أصح وأشهر ، غير أن الخَطب في هذا الباب يسير؛ ألنه 
ليس من باب العبادات والتكاليف ، وإنَّما من قبيل المصالح 

                                                
 ).٤/١١٣( معالم السنن )١(
  ).٥٧٦رقم(، وابن شاھین في الناسخ والمنسوخ )٧٠٦٨رقم( رواه الطبراني في األوسط )٢(

 .))ع، وھو ضعیف  وفي إسنادھما یزید بن بزی((): ٥/٤٢(قال الھیثمي في مجمع الزوائد 
 ).٢٧٧ص( الناسخ والمنسوخ )٣(
 ).٦/٦٢٢( تھذیب السنن )٤(
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يث الثاني ، ثم يشيده إجماع األمة الدنيوية ، فيكفي في ذلك الحد
  .)١())على خالف ذلك واهللا أعلم 

 أن الحكم باق إلى يومنا -واهللا أعلم-الذي يظهر لي : قلت
هذا ، أما ما أشار إليه الحازمي ، فذلك مبني على أنه ال يشترط 

وهذا هو الغالب . اإلذن بالنطق ، بل إن وقع ما يدلُّ عليه كفى
إذن الصاحب .  الناس في الطعاممن عدم تشاح ا لو خشي عدمأم

  .في القران لم يجز ذلك حتى يستأذنه
يحتمل أن يكون إذا عِلم من أصحابه أن  ((: قال المازري

إالَّ : ذلك مما يرضونه ويخفُّ عليهم ، أالَّ يمنع منه ، وقد قال
  .)٢())أن يستأذن أخاه ، وال فرق بين أن ينطق بإذن أو يفهم عنه 

  : تفتيش التمر من السوس-ب
 بن يستحب تفتيش التمر العتيق قبل أكله ، لما رواه أنس

 يفَتِّشُه ، فَجعَل عِتيٍق ،  ِبتَمٍرr النَِّبي ُأِتي (( : قالt مالك
خِْرجي وسالس ٣()) ِمنْه(.  

                                                
، ورسوخ األحبار )٣٧٢ص(إعالم العالم بعد رسوخھ البن الجوزي : ، وانظر)٢/٨٣٨( االعتبار )١(

 ).٥٣٨-٥٣٧ص(للجعبري 
 ).٣/٧٢( المعلم )٢(
كتاب (، وابن ماجھ )٣٨٣٢رقم/األكلباب في تفتیش التمر المسوس عند /كتاب األطعمة( رواه أبو داود )٣(

، والضیاء في المختارة )٥٨٨٦رقم(، والبیھقي في شعب اإلیمان )٣٣٣٣رقم/باب تفتیش التمر/األطعمة
من ) ١٥٢٥، ١٥٢٤رقم( ورواه الضیاء في المختارة -من طریق سلم بن قتیبة) ١٥٢٨-١٥٢٦رقم(

  .ن عبد اهللا بن أبي طلحة عن أنس بھ كالھما عن ھمام بن یحیى عن إسحاق ب-طریق وكیع بن الجراح
من طریق )  ٣٨٣٣ رقم / باب في تفتیش التمر المسوس عند األكل / كتاب األطعمة (ورواه أبو داود 

 وھذا الحدیث ذكر ((: قال الضیاء. rمحمد بن كثیر العبدي عن ھمام عن إسحاق مرسًال، دون ذكر النبي 
إن بعضھم رواه متصًال، وبعضھم : وفي الجملة.  مرسًالما رواه لنا وكیع إالَّ: لیحیى بن معین، فقال

، )٥/١٤٩(وكذا صححھ األلباني في الصحیحة . ))مرسًال، وكثیر من األحادیث تأتي ھكذا واهللا أعلم 
 .)) وما أرى ذلك بعلة ((: وقال
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  .)١( نهى عن تفتيش التمر ، فال يصحrأما ما روي أنَّه 
 واهللا - به المراد يكون أن فيشبه صح ،  فإن((: يقال البيهق

 إذا التمر في ورد رويناه والذي جديداً ، التمر كان إذا -أعلم
  .)٢()) عتيقاً كان

  : عدم إلقاء النوى في اإلناء-ج
 علَى rنَزَل رسوُل اهللا  ((:  قالtفعن عبد اهللا بن بسر 

ه طَعاماً ووطْبةً ، فََأكََل ِمنْها ، ثُم ُأِتي فَقَربنَا ِإلَي:  َأِبي ، فَقَاَل
 ويجمع السبابةَ فَكَان يْأكُلُه ويلِْقي النَّوى بين ِإصبعيِه ،ِبتَمٍر ، 

  .)٣()) والوسطَى
وذلك لما فيه من اختالط النوى المبتل بريق الفم ، ببقية 

  .)٤(التمر الموجود في اإلناء
وفيه أنَّه لم يلقه في التمر؛ لنهيه عن  (( :القاضي عياضقال 

. ذلك ، ِلما فيه من إفساٍد للطعام ، وخلِطه بغيره مما يطرح فيه
 وفيه سنة أنَّه لم يلق النوى من حوله وفي المنْزل ، .وهذه سنَّةٌ

  .)٥())فيزيل نظافته فيه الكناسات ، وهذا من األدب والمروءة 
                                                

بن سحیم عن س بن الربیع عن جبلة ــق قیـمن طری)  ٥٨٨٣ رقم (ان ــب اإلیمــقي في شعــروى البیھ )١(
قال الھیثمي في مجمع الزوائد  . )) أن تشق التمرة عما فیھا r نھى رسول اهللا ((:  ابن عمر أنھ قال

 .)) وفیھ قیس بن الربیع، وثقھ شعبة والثوري، وضعفھ یحیى القطان، وبقیة رجالھ ثقات ((:  )٥/٤٢(
ن عن عمھ أبي حفص سنان عن من طریق داود بن الزبرقا) ٥٨٨٥رقم(وروى البیھقي في شعب اإلیمان 

 أن ندَّھن إال غبًا، وأن نقرن بین التمرتین، أو rنھانا رسول اهللا : حبیب ابن أبي ثابت عن ابن عمر قال
. )) متروك، وكذبھ األزدي ((: وداود بن الزبرقان، قال عنھ ابن حجر في التقریب .))نشتق التمرة عما فیھا 

 .فال یصلح شاھدًا
 ).٧/٢٨١(السنن الكبرى  )٢(
 ).٥٢٩٦رقم/باب استحباب وضع النوى خارج التمر/كتاب األطعمة(رواه مسلم  )٣(
 ).٦/٣٤٩(فیض القدیر للمناوي : انظر )٤(
 ).٦/٥٢٥(إكمال المعلم  )٥(
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  أحاديث ضعيفة 
  ل النخلةفي فض

وفي الختام فهذه بعض األحاديث الواردة في فضل النخلة ، 
 رأيتُ أن -وبعضها شديد الضعف-غير أنها لما كانت ضعيفة 

  .أذكرها في مبحث مستقل تنبيهاً على ضعفها
وقد اكتفيت بذكر نصوصها ، مع اإلحالة على من ضعفها 

  .من أهل العلم ، دون تخريج
١- )) موا عاَأكِْرمالنَّخْلَةَ؛ فَإنَّه خُِلقَتْ تَكُم الذي الطِّيِن ِمن 
:  قال ابن حجر.)) غَيرها يلَقَّح الشَّجِر ِمن ولَيس آدم ، ِمنْه خُِلقَ

  .)١( ))أعلم  واهللا يثبت لم ذلك في  الحديث((
ب َأطِْعموا نُفَساءكُم الْواِلد الرطَب؛ فَإن لَم يكُن رطَ (( -٢

فَتَمر ، ولَيس ِمن الشَّجِر شَجرةٌ َأكْرم علَى اهللا ِمن شَجرٍة نَزلَتْ 
ميرا متَهتَح ((.  

:   وقال الهيثمي.)٢( )) وفي إسناده ضعف  ((: قال ابن حجر
  .)٣())ضعيف  وهو سعيد ، بن مسرور وفيه يعلى ، أبو  رواه((

 ِتلْك الراِسخَاتُ : النَّخِْل ، فَقَاَل عِنr اهللا رسوُل سِئَل (( -٣

                                                
 ).١٩٦-١/١٩٥(، وكشف الخفاء )٥/٣٩(مجمع الزوائد للھیثمي : وانظر). ١/١٧٧(فتح الباري  )١(
 ).٩/٤٧٨(فتح الباري  )٢(
 ).٥/٣٩(مجمع الزوائد  )٣(
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  .)) المحلِّ ِفي والْمطِْعماتُ الْوحِل ، ِفي
 بن المعلى وفيه األوسط ، في الطبراني  رواه((: قال الهيثمي

  .)١( ))متروك وهو ميمون ،
 من الْمحلِّ ، ِفي الْمطِْعماتُ الْوحِل ، ِفي الراِسخَاتُ (( -٤
هاعا ،ب ا فَِإننَهنِْزلَِة ثَماِد ِبمملَى الرتْ شَاِهقٍَة ، عبه لَه ِريح 

فَقَذَفَتْه ((.  
 حصين ، بن فضالة وفيه يعلي ، أبو رواه ((: قال الهيثمي

  .)٢( )) ضعيف  وهو
 الْمْؤِمِن النَّخْلَِة ، ومثَُل مثَُل الْقَِوي الْمْؤِمِن مثَُل (( -٥
  .)) الزرِع كَخَامِة يِفالضِع

يعني عن أبي . )٣()) موقوف والصواب ((: قال الدارقطني
  .هريرة
٦- )) اهللا ِإن زلَّ عجو ِحبي نم ِحبي رالتَّم ((.  

 وفيه واألوسط ، الكبير في الطبراني رواه ((: قال الهيثمي
  .)٤( ))متروك وهو حية أبي بن إبراهيم

                                                
 ).٤/٦٨(مجمع الزوائد  )١(
 ).٤/٦٨(مجمع الزوائد  )٢(
 ).٩/٦٢(علل الدارقطني  )٣(
 ).٥/٤٠(مجمع الزوائد  )٤(
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  الخاتمة
هذا العرض الموجز ، لما ورد عن النخلة في السنة وبعد 

  :النبوية ، تبين للباحث ما يلي
 -بحق- ِعظم مكانة النخلة في السنة النبوية ، فهي -١

  .سيدةُ الشجر ، وصفوته
٢-ح النخلـ أن ها من اإليمـة وإكـبان ، فقد ـرام

  . ، وأحبها أصحابه والصالحون من بعدهمrأحبها النبي 
 ينبغي للمسلم أن يحرص على غرس النخيل ، -٣

والمحافظة على المغروس منها؛ فإنَّها شجرة مباركة ، ما من 
  .مرحلة من مراحل نموها إالَّ ويمكن اإلفادة منها

 أنَّه ال مانع من قطْع النخل عند االحتياج لذلك ، بشرط -٤
  .أن تكون المصلحة متحقِّقةً ، وال يمكن تحصيلها بغيره

  :ويوصي الباحث بما يلي
 تكثيف الجهود في االهتمام بهذه الشجرة المباركة ، من -١

  .غرس ورعاية للمغروس منها
 إجراء البحوث العلمية العملية على التمور وفوائدها ، -٢

وإجراء الدراسات على أثر التمر وتمر العجوة خاصةً ، 
  .خصوصاً في معالجة السحر والسم

نه من الحضور بأن يتمثلوا بالنخلة  يوصي الباحث إخوا-٣
في عظم بركتها وكثرة عطائها ، وأن يحتذوا حذوها في خدمة 

  .الدين والوطن
وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا وسلم 

  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  فهرس اآليات
  الصفحة  السورة  اآلية

  ٦ ، ٤  ٢٧:إبراهيم  طَيبٍة ﴾ شَجرٍةكَ طَيبةً كَِلمةً ﴿ مثالً
  ٤  ٢٨: إبراهيم  خَِبيثٍَة ﴾ كَشَجرٍة خَِبيثٍَة كَِلمٍة ﴿ ومثَُل

﴾ خْتَاريو شَاءا يخْلُقُ مي كبر٢  ٦٨: القصص  ﴿ و  

  
  فهرس األحاديث النبوية 

  الصفحة  الراوي  طرف الحديث
  ١٠ -٩  مرةيعلى بن   اَألشَاءتَيِن  ِتلْك اْئِت

  ٤  أنس بن مالك   ِبِقنَاٍع علَيِه رطَبrُأِتي رسوُل اهللا 
ُأِتي النَِّبي rٍرِتيٍق  ِبتَم٣١  أنس بن مالك  ع  

  ١٧  سلمان بن عامر  ٍرمى تَلَ عرِطفْيلْ فَمكُدح َأرطَفَْأا ذَِإ
  ٣٣    أطعموا نُفساءكم الوالد الرطب

  ٣٣    أكرموا عمتكم النخلة
  ٢١  النعمان بن بشير  ِشْئتُم ما وشَراٍب طَعاٍم ِفي لَستُمَأ
تْ ِإنةُ ، قَاماعِد السوفي ي ِدكُم١١  أنس بن مالك  فَِسيلَةٌ َأح  

ِة ِفي إنوجِة عاِليالْع ١٥  عائشة  ِشفَاء  
وَل أنساهللا ر rَتَقةَ  َأعِفيا صهجوتَز٢٣  أنس بن مالك  و  

  ٢٧  أنس بن مالك  ِبيِميِنِه الرطَب يأكُل  كانrأن رسول اهللا 
وجل عز اهللا إن ِحبي نم ِحبي ر٣٣    التَّم  
َأن ِجدسالم لَى كَانِد عهوِل عساهللا ر r  ٨ -٧  عبد اهللا بن عمر  

إن ِر ِمنةٌ الشَّجرقُطُ الَ شَجسقُها ير٦  مرعبد اهللا بن ع  و  
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  ٢٤  أنس بن مالك   ُأِتى بإناء أو بقُعٍبrأن النبي 
  ٥  أبو ذر الغفاري  نَخٍْل ذَاتُ َأرض ِلي وجهتْ قَد إنَّه

ِتكُمرِهج ار٥  عائشة  ِإنِّي ُأِريتُ د  
  ٨  أبو سعيد الخدري  ِإنِّي ُأِريتُ لَيلَةَ الْقَدِر ثُم ُأنِسيتُها

ا جي ِريشُكع نَأي٢٢  جابر بن عبد اهللا  اِبر  
  ٩ -٨  جابر بن عبد اهللا  الذِّكِْر ِمن تَسمع كَانَتْ ما علَى بكَتْ
  ٨  أسماء بنت أبي بكر  ماٍل ِمن اَألرِض ِفي لَه وما الزبير ، تَزوجِني

  ٣٣    الوحل في تلك الراسخات
  ١٠  بريدة بن الحصيب  r جاء سلْمان الْفَاِرِسي إلَى رسوِل اهللا

  ٢٧  أنس بن مالك   يوماrًِجْئتُ رسوَل اهللا 
  ٢٣  جابر بن عبد اهللا  وعمر بكٍْر ،  ، وَأبوr اهللا رسوُل جاءنَا

باِر حاألنْص: ر١٣  أنس بن مالك  التَّم  
  ١٧    ِنيرم البكُاِترم تَريخَ

  ٢٨  ابني بسر  وتَمراً زبداً قَدمنَا فrَ اهللا رسوُل علَينَا دخََل
  ٢٨  أبو خالد  دخَلْتُ علَى رجٍل وهو يتَمجع لَبناً ِبتَمٍر

  ٣٣    الوحل في الراسخات
  ٢٥  عبد اهللا بن جعفر  ِبالِْقثَّاِء الرطَب يْأكُُل r اهللا رسوَل رَأيتُ

  ٢٥  أنس بن مالك  لرطَِب يجمع بين اrرَأيتُ رسوَل اهللا 
  ٥  أبو موسى األشعري  رَأيتُ ِفي المنَاِم َأنِّي ُأهاِجر ِمن مكَّةَ

  ٢٧  عبد اهللا بن جعفر   ِقثَّاءةrًرَأيتُ ِفي يِميِن رسوِل اهللا 
 تُ النَِّبيَأيرrِز الشَِّعيِرخُب ةً ِمنر٢٧  يوسف بن عبد اهللا   َأخَذَ ِكس  

  ٢٢  أنس بن مالك   مقِْعياrًالنَِّبي رَأيتُ 
  ١٥  أبو هريرة  الجنَِّة ِمن الْعجوةُ
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قَِدم النَِّبي r، َِدينَةَل  الْملَى فَنَزِدينَِة َأع١١  أنس بن مالك  الْم  
 النَِّبي مقَسrًرااِبه تَمحَأص نيماً بو٢٢  أبو هريرة   ي  

  ٢٢  جابر بن عبد اهللا  يكَان ِبالْمِدينَِة يهوِد
وُل كَانساهللا ر rنس٧  أنس بن مالك  خُلُقاً النَّاِس  َأح  

  ١٩  أنس بن مالك   إذا كان صائماrًكان رسول اهللا 
  ١٩  أنس بن مالك  الفطر يوم يغدو   الr اهللا رسول كان
وُل كَانساهللا ر rْأكُُلطِّيخَ  يطَِب الب٢٦  عائشة  ِبالر  

ر وُل اهللا كَانسrاٍتِطبلَى رع فِْطر١٨  أنس بن مالك   ي  
  ١٩  أنس بن مالك  يحب أن يفطر على ثالث rكان النبي 

  ٢٦  عائشة  كانت أمي تعالجني للسمنة
 النَِّبي كُنْتُ ِعنْدrًارامْأكُُل جي وه٢٤  عبد اهللا بن عمر   ، و  

  ٣٠  بريدة بن الحصيب  تَّمِرال ِفي اِإلقْراِن عِن نَهيتُكُم كُنْتُ
  ٦  عبد اهللا بن عمر  َأخِْبروِني:  فقالrكنَّا عند رسول اهللا 

مِمنْه مهاعْل َأتْبعاج م١٤  زيد بن أرقم  اللَّه  
تُ لَقَدَأير كُمنَِبي rامو ،  ِجدي قَِل ِمن٢١  النعمان بن بشير  الد  

  ٢٣  سهل بن سعد  tالساِعِدي لَما عرس َأبو ُأسيٍد 
  ١٤  عائشة  نَشْبع اآلن :قُلْنَا فُِتحتْ خَيبر ، لما

  ١٣  أنس بن مالك  لَو سلَك النَّاس واِدياً أو ِشعباً
  ٢١  عائشة  يوٍم ِفي  َأكْلَتَيِنr محمٍد آُل َأكََل ما

  ٢١  عائشة   يوميِنr محمٍد َآُل شَِبع ما
  ١٠  أنس بن مالك  ما ِمن مسِلٍم يغِْرس غَرساً

  ١٣  أنس بن مالك  ِبِه ويعمُل الْقُرآن يقْرُأ المْؤِمن الَِّذي
  ٣٣    النخلة مثل القوي المؤمن مثل
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  ٧  عبد اهللا بن عمر  مثَُل المْؤِمِن مثَُل النَّخْلَِة
  ١٥  سعد بن أبي وقاص  بتَيهامن َأكََل سبع تَمراٍت ِمما بين الَ

  ١٥  سعد بن أبي وقاص  من تَصبح ِبسبِع تَمراٍت عجوٍة
نم سذَا غَر١٠  جابر بن عبد اهللا  النَّخَْل ه  

نقَاَل م: انحبِظيِم اهللا سِدِه الْعمِبح٨  جابر بن عبد اهللا  و  
  ٤   بن عمرعبد اهللا  من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن

  ٣٢ ، ٢٣  عبد اهللا بن بسر   علَى َأِبيrنَزَل رسوُل اهللا 
مِنع ورحْؤِمِن سالم ر١٩  أبو هريرة  التَّم  

  ٣٢  عبد اهللا بن عمر   أن تشق التمرةr اهللا رسول نهى
  ٢٩  عبد اهللا بن عمر  التَّمرتَيِن بين الرجُل يقِْرن  َأنr النَِّبي نَهى

  ٣٢  عبد اهللا بن عمر  غباً إال ندهن  أنr اهللا رسول نهانا
  ٩  عبد اهللا بن عباس  هل لَّك َأن ُأِريك آيةً

نْظَلَةُ ِهي٤  أنس بن مالك  الح  
٤  أنس بن مالك  النَّخْلَةُ ِهي  
٤  عبد اهللا بن عمر  النَّخْلَةُ ِهي  

  ٢١  النعمان بن بشير  قَِلالد ِمن يشْبع نَِبيكُم كَان ما واهللا
  ٢٩  عائشة  الِْهالِل ِإلَى لَنَنْظُر كُنَّا ِإن ُأخِْتي ، بن يا واهللا

  ١٥  سعد بن أبي وقاص  وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء
  ١٤  عائشة  ال يجوع أهل بيت عندهم التمر

  ١٠  جابر بن عبد اهللا  غَرساً مسِلم يغِْرس الَ
  ١٤  عائشة   ال تمر فيه جياع أهلهيا عائشة ، بيت
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  قائمة المصادر والمراجع
  :القرآن الكريم

 الواحد عبد بن محمد اهللا عبد  ألبياألحاديث المختارة ، .١
، تحقيق عبد الملك بن ) هـ٦٤٣ت(المقدسي  الحنبلي أحمد بن

عبد اهللا بن دهيش ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة ، ط األولى 
  .هـ١٤١٠
، ) ـه٢٥٦ت(البخاري إسماعيل بن لمحمد،األدب المفرد .٢

اإلسالمية ، بيروت ،  البشائر ، دارتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
  .هـ١٤٠٩ط الثالثة ، 

د ناصر الدين  لمحمإرواء الغليل تخريج منار السبيل ، .٣
، بيروت ، ط الثانية ، لمكتب اإلسالمي، ا)هـ١٤٢٠ت(األلباني 
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

 ألبي بكر  والمنسوخ من األخبار ،االعتبار في الناسخ .٤
، تحقيق أحمد طنطاوي ) هـ٥٨٤ت(محمد بن موسى الحازمي 

 .هـ١٤٢٢جوهري ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط األولى 

إعالم العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث  .٥
 ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ومنسوخه ،

د اهللا العمـاري أحمـد بـن عبـ. ، تحقيـق د ) ـه٥٩٧ت(
 .هـ١٤٢٣، بيروت ، ط األولى ، دار ابن حزم
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 بكر أبي بن  لمحمدالعالمين ، رب عن الموقعين إعالم .٦
سعد ،  الرؤوف عبد ، تحقيق طه) هـ٧٥١ت(قيم الجوزية  ابن
 .م١٩٧٣الجيل ، بيروت ،  دار

 للقاضي عياض بن موسى إكمال المعلم بفوائد مسلم ، .٧
 يحيى إسماعيل ، دار الوفاء ، ، تحقيق) هـ٥٤٤ت(اليحصبي 

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦المنصورة مصر ، ط الثالثة 

 ألبي محمد الحسن بن عبد الرحمن أمثال الحديث ، .٨
، ،تحقيق عبدالعلى عبدالحميد األعظمي)هـ٣٦٠ت(الرامهرمزي

 .هـ١٤٠٤الدار السلفية ، بومباي ، ط األولى 

لمحمد بن إسماعيل البخاري  التاريخ الكبير ، .٩
 بن يحيى المعلمي اليماني ،  ، تحقيق عبد الرحمن)هـ٢٥٦ت(

 .هـ١٤٠٧دار الباز ، مكة ، 

 عبد بن الرحمن عبد  لمحمدتحفة األحوذي ، .١٠
العلمية ،  الكتب ، دار) هـ١٣٥٣ت(المباركفوري  الرحيم
 .بيروت

ألبي الحجاج  تحفة األشراف بمعرفة األطراف ، .١١
الدين ، الصمد شرف   ، تحقيق عبد)هـ٧٤٢ت(يوسف المزي 

 هـ١٤٠٣المكتب اإلسالمي ، بيروت ، ط الثانية 

ألحمد بن علي بن حجر  تقريب التهذيب ، .١٢
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 ، قدم له دراسة وافية وقابله بأصل مؤلفه محمد )هـ٨٥٢ت(
 ..هـ١٤١٢عوامة ، دار الرشيد ، حلب ، ط الرابعة 

لمحمد بن أحمد الذهبي  تلخيص المستدرك ، .١٣
 . ، دارالمعرفة ، بيروت)هـ٧٤٨ت(

تنْزيه الشريعة المرفوعة عن األحاديث الشنيعة  .١٤
علي بن محمد ابن عراق  ألبي الحسن الموضوعة ،

تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد اهللا بن ،)هـ٩٦٣ت(
محمد الصديق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الثانية 

 .هـ١٤٠١

 ألبي زكريا يحيى بن تهذيب األسماء واللغات ، .١٥
 .، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة) هـ٦٧٦(شرف النووي 

 لمحمد بن أبي بكر ابن قيم تهذيب السنن ، .١٦
ن المعبود ، تحقيق  مطبوع مع عو ،)هـ٧٥١ت(الجوزية

 -هـ١٤٢٢دار الحديث ، القاهرة ، عصام الصبابطي، 
 .م٢٠٠١

ألبي حاتم محمد بن حبان البستي  الثقات ، .١٧
اد ، ط األولى  ، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آب)هـ٣٥٤ت(

 .هـ١٣٩٣

، ) هـ٢٧٩ت( لمحمد بن عيسى الترمذيالجامع ، .١٨
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بشار عواد معروف ، دار الجيل ، بيروت ، ط الثانية . تحقيق د
 .م١٩٩٨

 لخليل بن  ، في أحكام المراسيلجامع التحصيل .١٩
 ، حقَّقه وقدم له وخرج أحاديثه )هـ٧٦١ت(العالئي كيكلدي 

 الكتب ، بيروت ، ط الثانية حمدي عبد المجيد السلفي ، عالم
 .هـ١٤٠٧

ابن أبي عبد الرحمن بن محمد ل الجرح والتعديل ، .٢٠
بن يحيى االرحمن   ، تحقيق عبد)هـ٣٢٧ت(حاتم الرازي 

المعلمي ، دائرة المعارف العثمانية ، ط األولى ، دار الكتب 
 .العلمية ، بيروت

 دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، .٢١
، وثق أصوله ) هـ٤٥٨ت(د بن الحسين البيهقي ألبي بكر أحم

عبد المعطي أمين قلعجي ،دار . وخرج أحاديثه وعلق عليه د
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الريان للتراث ، القاهرة ، ط األولى 

اق  ألبي إسحرسوخ األحبار في منسوخ األخبار ، .٢٢
، تحقيق حسن محمد األهدل )هـ٧٣٢ت(برهان الدين للجعبري

 ).هـ١٤٠٩افية ، بيروت ، ط األولى ، مؤسسة الكتب الثق

 لمحمد بن أبي  ،في هدي خير العبادزاد المعاد  .٢٣
 ، تحقيق شعيب األرنؤوط )هـ٧٥١ت(الجوزية بكر ابن قيم 
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وعبد القادر األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط السابعة 
 .هـ١٤١٤والعشرون 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  .٢٤
، مكتبة ) هـ١٤٢٠ت(ناصر الدين األلباني  لمحمد وفوائدها ،

 .هـ١٤١٥المعارف ، الرياض ، 

  ،)هـ٣٨٥ت(الدارقطني علي بن عمر ل السنن ، .٢٥
حققه وضبط نصه وعلق عليه شعيب األرنؤوط وحسن عبد 
المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز اهللا وأحمد برهوم ، مؤسسة 

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤الرسالة ، بيروت ، ط األولى 

سليمان بن األشعث السجستاني بي داود ألالسنن ، .٢٦
إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد  ، )هـ٢٧٥ت(

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، دار ابن حزم ، بيروت ، ط األولى 

  ،)هـ٢٧٥ت(بن ماجه محمد بن يزيد ل السنن ، .٢٧
بشار عواد معروف ، دار . حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨الجيل ، بيروت ، ط األولى 

البيهقي أحمد بن الحسين ألبي بكر ،السنن الكبرى .٢٨
 .هـ١٤١٣ ، دار المعرفة ، بيروت ، )هـ٤٥٨ت(

النسائي حمد بن شعيب أل  ،السنن الكبرى .٢٩
سيد . عبد الغفار سليمان البنداري ود.  ، تحقيق د)هـ٣٠٣ت(
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 .هـ١٤١١كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، ط األولى 

، )هـ٢١٣ت(هشام بن الملك لعبد،السيرة النبوية  .٣٠
، الجيل ، بيروت، ط األولى ، دارسعد الرءوف عبد تحقيق طه

 .هـ١٤١١

 لعلي بن خلف بن بطال  ،شرح صحيح البخاري .٣١
تميم ياسر بن   ، ضبط نصه وعلَّق عليه أبو)هـ٤٤٩ت(

 .هـ١٤٢٠إبراهيم ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط األولى 

حيى بن شرف لي  ،شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٣٢
 حقَّق أصوله وخرج أحاديثه خليل مأمون  ،)هـ٦٧٦ت(النووي 

 .هـ١٤١٨شيحا ، دار المعرفة ، بيروت ، ط الرابعة 

عبد الرحمن بن أحمد ابن  لشرح علل الترمذي ، .٣٣
 ، تحقيق ودراسة همام عبد الرحيم )هـ٧٩٥ت(رجب الحنبلي 

 .هـ١٤٠٧سعيد ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، ط األولى 

 ألحمد بن محمد بن سالمة شرح مشكل اآلثار ، .٣٤
 ، حقَّقه وضبط نصه وخرج أحاديثه )هـ٣٢١ت(الطحاوي 

وعلَّق عليه شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 
 .هـ١٤١٥األولى 

ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي شعب اإليمان ، .٣٥
 ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار) هـ٤٥٨ت(
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 .هـ١٤٢١الكتب العلمية ، بيروت ، ط األولى ، 

 لمحمد بن عيسى الترمذي الشمائل المحمدية ، .٣٦
بشار عواد معروف ، دار الغرب . ، تحقيق د) هـ٢٧٩ت(

 .م٢٠٠٠اإلسالمي ، بيروت ، ط األولى ، 

 البخاري محمد بن إسماعيل لالصحيح ، .٣٧
تصحيح تجاربه محب  مع الفتح ، قام بإخراجه و)هـ٢٥٦ت(
 .هـ١٤٠٩ط الثانية دين الخطيب ،دار الريان للتراث، القاهرة،ال

بترتيب عالء الدين بن علي  (صحيح ابن حبان .٣٨
، تحقيق شعيب األرتؤوط ، مؤسسة ) هـ٧٣٩ت(ابن بلبان 

 .هـ١٤١٨الرسالة ، بيروت ، ط الثالثة ، 

بن خزيمة محمد بن إسحاق  لالصحيح ، .٣٩
. اديثه وقدم له د ، حقَّقه وعلَّق عليه وخرج أح)هـ٣١١ت(

 محمد مصطفى األعظمي ، المكتب اإلسالمي ، بيروت ، ط
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الثالثة 

 لمحمد ناصر الدين صحيح سنن أبي داود ، .٤٠
المكتب اإلسالمي ، بيروت ، ط ، ) هـ١٤٢٠ت(األلباني 
 .هـ١٤١٢األولى 

 ، )هـ٢٦١ت(بن الحجاج  لمسلم الصحيح ، .٤١
العربي ،  التراث إحياء  دارالباقي ، عبد فؤاد تحقيق محمد
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 .بيروت

 نعيم أبي أحمد بن اهللا عبد بن  ألحمدالضعفاء ، .٤٢
حمادة ، دار الثقافة ،  ، تحقيق فاروق) هـ٤٣٠ت(األصبهاني 

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥الدار البيضاء ، ط األولى 

محمد بن عمرو بن موسى ل  ،الكبيرالضعفاء  .٤٣
بن محمد مازن ا. ليه د قرأه وعلق ع ،)هـ٣٢٢ت(لعقيلي ا

 -هـ١٤٢٩دار مجد اإلسالم ، القاهرة ، ط األولى السرساوي ،
 .م٢٠٠٨

 ، )هـ٢٣٠ت(لمحمد بن سعد  الطبقات الكبرى ، .٤٤
 .م١٩٩٨ -١٤١٨ ، دار صادر ، بيروت

علي بن عمر  ل،حاديث النبويةالعلل الواردة في األ .٤٥
محفوظ الرحمن زين . دتحقيق وتخريج ،)هـ٣٨٥ت(الدارقطني 
 .ـه١٤١٢ -١٤٠٥ط األولى ،الرياض، دار طيبة ، اهللا السلفي

ألحمد بن   ، بشرح صحيح البخاريفتح الباري .٤٦
 ، قام بإخراجه وتصحيح تجاربه )ـه٨٥٢ت(علي ابن حجر 

محب الدين الخطيب ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، ط الثانية 
 ..هـ١٤٠٩

 فتح العالم بشرح اإلعالم بأحاديث األحكام ، .٤٧
، ،تحقيق السيد علي محمد معوض)هـ٩٢٥ت(لزكريا األنصاري
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وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط األولى 
 .هـ١٤٢١

  لمحمد عبدالصغير ، الجامع فيض القدير شرح .٤٨
، ، مصرالكبرى التجارية المكتبة،)هـ١٠٣١ت(المناوي الرؤوف

 ..هـ١٣٥٦ط األولى 

لعبد اهللا بن عدي  الكامل في ضعفاء الرجال ، .٤٩
 تحقيق عادل أحمد عبد الموجود  ،)هـ٣٦٥ت(جرجاني ال

وعلي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط 
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨األولى 

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من  .٥٠
 إلسماعيل بن محمد العجلوني األحاديث على ألسنة الناس ،

 .هـ١٤٢٠، ط األولى ،المكتبة العصرية ،بيروت)هـ١١٦٢ت(

 الآللئ المصنوعة في األحاديث المصنوعة ، .٥١
، تحقيق صالح ) هـ٩١١ت(ألبي بكر عبد الرحمن السيوطي 

بن محمد عويضة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط األولى 
 .هـ١٤١٧

محمد بن مكرم ابن منظور  للسان العرب ، .٥٢
 .م٢٠٠٤ دار صادر ، بيروت ، ط الثالثة  ،)هـ٧١١ت(

حمد بن علي ابن حجر أل لسان الميزان ، .٥٣
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 اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر  ،)هـ٨٥٢ت(
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣اإلسالمية ، بيروت ، ط األولى ، 

لنور الدين علي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، .٥٤
 مؤسسة المعارف ، بيروت ،  ،)هـ٨٠٧ت(بن سليمان الهيثمي 

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

ن السقيم وتبيين ما المدخل إلى معرفة الصحيح م .٥٥
 ألبي عبد اهللا محمد أشكل من أسماء الرجال في الصحيحين ،

إبراهيم . د.، تحقيق وتعليق أ) هـ٤٠٥ت(بن عبد اهللا الحاكم 
بن علي آل كليب ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط األولى ، 

 ..م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم  لالمراسيل ، .٥٦
ناية شكر اهللا بن نعمة اهللا قوجاني ، مؤسسة بع ، )هـ٣٢٧ت(

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ثانيةبيروت ، ط الالرسالة ، 

  ألبي عبد اهللا محمدالصحيحين ، المستدرك على .٥٧
 ، تحقيق مصطفى) هـ٤٠٥ت(النيسابوري  الحاكم عبداهللا بن
العلمية ، بيروت ، ط األولى ،  الكتب عطا ، دار القادر عبد

  .هـ١٤١١
 ، )هـ٢٤١ت(مام أحمد بن حنبل لإل المسند ، .٥٨

 -هـ١٤١٥ ثالثة ، بيروت ، ط الإحياء التراث العربيدار 
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 .م١٩٩٤

، ) هـ٣٠٧ت( الأبي يعلى الموصلي المسند ، .٥٩
 .هـ١٤٢٢ط األولى تحقيق طهير الدين عبدالرحمن، دار الفكر،

 ماجه ، ابن دـزوائ اجة فيـاح الزجـمصب .٦٠
، تحقيق ) هـ٨٤٠ت(الكناني  إسماعيل بن بكر أبي بن ألحمد
بيروت ، ط الثانية ، العربية ، دارالكشناوي، المنتقى محمد

  .هـ١٤٠٣
 ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي المصنف ، .٦١
، تحقيق محمد عوامة ، دار القبلة للثقافة ، ) هـ٢٣٥ت(شيبة 

 .هـ١٤٢٧جدة ، ط األولى 

لحمد بن محمد الخطابي  معالم السنن ، .٦٢
 عزت عبيد الدعاس ، دار الحديث إعداد وتعليق ،)هـ٣٨٨ت(

 .هـ١٣٨٨، حمص ، ط األولى 

 ألبي القاسم سليمان بن أحمد المعجم األوسط ، .٦٣
اهللا  وضـارق بن عـق طـ، تحقي) هـ٣٦٠ت(الطبراني 

وعبد المحسن بن إبراهيم ، دار الحرمين ، القاهرة ، 
 .هـ١٤١٥

سليمان بن أحمد بي القاسم أل المعجم الكبير ، .٦٤
المجيد    ، حقَّقه وخرج أحاديثه حمدي عبد)هـ٣٦٠ت(الطبراني 
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 .هـ١٤٠٤السلفي ، دار إحياء التراث العربي ، ط الثانية 

 ألبي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، .٦٥
محي . ق د، تحقي) هـ٦٥٦ت(العباس أحمد بن عمر القرطبي 

 .هـ١٤٢٩الدين مستو وآخرين،دار ابن كثير،دمشق،ط الرابعة،

عبد ل  ،من األحاديث المرفوعاتالموضوعات  .٦٦
خرج آياته وأحاديثه ،)هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي الرحمن بن علي 

 -١٤٢٤، بيروت ، ط الثانية ، توفيق حمدان، دار الكتب العلمية
 .م٢٠٠٣

 لمحمد بن أحمد  ،ميزان االعتدال في نقد الرجال .٦٧
 ، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار الفكر ، )هـ٧٤٨ت(الذهبي 
 .بيروت

 ألبي حفص عمر بن أحمد ناسخ والمنسوخ ،ال .٦٨
، تحقيق الصادق بن عبد الرحمن ) هـ٣٨٥ت(ابن شاهين 

 .الغرياني ، دار الحكمة ، طرابلس

 لمجد الدين النهاية في غريب الحديث واألثر ، .٦٩
أبي السعادات المبارك بن محمد ابن األثير ، تحقيق خليل مأمون 

 .هـ١٤٣٠ة ، شيحا ، دار المعرفة ، بيروت ، ط الثالث
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