سيدة أكرم الشجر ()4
قيــــــ�س حمـــــمد
كاتب �صحفي

النخلة ...اهتمام كبير
عاجم اللغو ّية
الم
ِ
في َ
العربية
ّ
�أنزل اهلل �سبحانه وتعاىل القر�آن الكرمي على
النا�س بل�سان عربي ُمبني .وك ّرم الإن�سان ّ
وف�ضله
بالنطق على �سائر احليوان ،و�ش َّرف هذا الل�سان
العربي بالبيان على كل ل�سان ،وكفاه �شرف ًا �أ ّنه به
َّ
ُ
ُ
ّ
َ
اجلنانُ .ر ِوي
أهل ِ
نزّل القر�آن املعجز ،و�أنه لغة � ِ
ر�ضي اهلل عنهما قال  :قال ر�سول
عن ابن عبا�س ّ
لثالث:
اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�( :أحبوا العرب ٍ
عربي ،وكالم �أهل اجل ّنة
عربي ،والقر�آن ّ
ل يّأن ّ
عربي) .كما و ُيروى عن النبي حم ّمد �ص ّلى اهلل
ّ
أف�صح َمن نطقَ ّ
بال�ضاد
عليه و�س ّلم �أ ّنه قال�( :أنا � ُ
َب ْيد � يّأن ِمن قري�ش).
ووردت الإ�شارة �إىل الكتاب املُبني ،والقر�آن
العربي يف �سو ٍر قر�آنية عديدة ن�شري �إىل بع�ضها.
ّ
قال تعاىل يف �سورة يو�سف (الآية 1ــ} :)2الـر
َاب المْ ُ ِب ِني* �إِ َّنا �أَنزَ ْل َنا ُه ُق ْر�آن ًا َع َر ِب ّي ًا
ِت ْل َك �آ َياتُ ا ْل ِكت ِ
َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلونَ { .ويف �سورة الزمر( /الآية  27ـ
ا�س فيِ هَ َذا ا ْل ُق ْر� ِآن ِمن
َ }:)28و َل َق ْد َ�ض َر ْب َنا ِلل َّن ِ
ُك ِّل َم َث ٍل َّل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُرونَ * ُقر�آن ًا َع َر ِب ّي ًا َغيرْ َ ِذي
ِع َو ٍج َّل َع َّل ُه ْم َي َّت ُقون{ َ� .أما يف �سورة ُف�صلت (الآية
َنزي ٌل ِّمنَ ال َّر ْحم ـَ ِن
1ــ ،)3فق ــال تعاىل} :حم * ت ِ
اب ُف ِّ�ص َل ْت �آ َيا ُتـ ـ ُه ُق ْر�آنـ ـ ًا َع َر ِبي ـ ـّاً
ال َّر ِح ِيم * ِكتـ ـَ ٌ
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ِّل َق ْو ٍم َي ْع َل ُم ــونَ { .ويف �سورة ال�ش ــورى (الآي ــة:)7
ُنذ َر ُ�أ َّم
}و َك َذ ِل َك �أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي َك ُق ْر�آن ًا َع َر ِب ّي ًا ِّلت ِ
ُنذ َر َي ْو َم الجْ َ ْم ِع اَل َر ْي َب ِفي ِه
ا ْل ُق َرى َو َمنْ َح ْو َل َها َوت ِ
ال�س ِع ِري{ .وقوله اجلليل
َف ِري ٌق فيِ الجْ َ َّن ِة َو َف ِري ٌق فيِ َّ
ْ
َاب
يف �سورة الزخرف (الآية 1ــ} :)2حم * َوال ِكت ِ
المْ ُ ِب ِني* �إِ َّنا َج َع ْل َنا ُه ُق ْر�آن ًا َع َر ِب ّي ًا َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلونَ {.
وذكر احلق ج ّل وع ّال يف �سورة الأحقاف (الآية
و�سى ِ�إ َمام ًا َو َر ْح َم ًة
َ } :)12و ِمن َق ْب ِل ِه ِكت ُ
َاب ُم َ
َاب ُّم َ�صدِّ ٌق ِّل َ�سان ًا َع َر ِب ّي ًا ِّل ُي ِنذ َر ا َّل ِذينَ
وَهَ َذا ِكت ٌ
َظ َل ُموا َو ُب ْ�ش َرى ِل ْل ُم ْح ِ�س ِننيَ{� .صدق اهلل العظيم
�إنّ اللغة العرب ّية هي من �أ�سا�سيات الوجود والبقاء
ال بل هي جوهر الثقافة .ومما يجدر بنا �أن نلتفت
�إىل م�س�ألة مهمة باتت تهدّد هذا الوجود اللغوي
ممثلة بنفور اجليل اجلديد من ق�ض ّية النحو
القواعدي الذي ي�شكل حجر
العربي ،هذا العلم
ّ
وال�سياج املنيع حلماية
الزاوية لبناء اللغة العربية،
َ
�أ�صولها و�صيانتها من ال�ضياع؛ �إذ �أ�صبح «غوال»
ي ُق ُّ�ض م�ضاجع الدار�سني وللم�ستويات كافة1.
لقد حظي الت�أليف اللغوي للنبات مب�ؤلفات وافرة
اللغوي يف النبات
فيه .ولع ّل �أول َمن ُعني بالتدوين ّ
هو «الن�ضر بن �شميل» «ت 204هـ819 /م» ،الذي

وذو النـخيل :مو�ضع؛ قال:

خ�ص الزرع والكرم والبقول والأ�شجار والرياح
ّ
وال�سحاب والأمطار يف كتابه «ال�صفات»� .أما �أ ّول
َمن �أفرد نوع ًا من النبات بكتاب خا�ص ،فلعله �أبو
عمرو بن العالء ال�شيباين « ت 206هـ821 /م»،
م�ؤلف كتاب «النخلة» ،و�أعقبه يف الت�أليف يف
الب�صري الأ�صمعي «212هـ/
النخل خا�صة اللغوي
ّ
831م» يف كتاب املو�سوم «النخلة»2 .
ويف هذه احللقة الثالثة من �سل�سلة «�سرية �أكرم
ال�شجر» يف « ال�شجرة املباركة» ،نقف عند االهتمام
الكبري عند اللغويني يف م َعاجمهم اللغو ّية العرب ّية
يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،وهم« :ابن
منظور يف ُمعجم ل�سان العرب ،واخلليل بن �أحمد
الفراهيدي يف ُمعجم العني ،والفريوز �آبادي يف
ال�ص َحاح»،
القامو�س املحيط،
ّ
واجلوهري يف ِ
حيث عر�ضنا لعدد من ُم�سميات النخلة املباركة،
وتناولهم لداللة مفردات« :النخلة ،الرطب،
التمر ،العرجون ،ال�شمراخ ،والب�سر».
�أو ًال :النخلة يف ل�سان العرب
فقد تناول ابن منظور يف ُمعجمه ال�شهري «ل�سان
العرب» عدد ًا من مفردات النخلة ال�شجرة
املباركة ،فعر�ض لدالالت لفظ «النخلة ،الرطب،
التمر ،العرجون ،ال�شمراخ ،والب�سر» .فقد ذكر
ابن منظور يف معجمه عن النـخـلة قائ ًال�« :شجرة
التمر ،الـجمع نـخـل ونـخيل وثالث نـخالت»،
وا�ستعار �أبو حنـيفة النـخـل ل�شجر النارجيل
تـحمل كبائ�س فـيها الفوفل لأمثال التمر؛ وقال
مرة ي�صف �شجرة الكاذي :هو نـخـلة فـي ك ّل �شيء
من حلـيتها ،و� مّإنا يريد فـي ك ّل ذلك �أنه ي�شبه
النـخـلة ،قال :و�أهل الـحجاز ي�ؤنثون النـخـل؛ وفـي
التنزيل العزيز} :والنـخـل ذات الأكمام{ و�أهل
نـجد يذكرون .ويقول عنها �أي�ض ًا:
«وقد ي�شبه غري النـخـل فـي النبتة النـخـل وال
ي�سمى �شيء منه نـخ ًال كالدوم والنارجيل
والكاذي والفوفل والغ�ضف والـخزم» .وفـي حديث
ابن عمر :مثل الـم�ؤمن كمثل النـحلة ،والـم�شهور
فـي الرواية :كمثل النـخـلة ،بالـخاء الـ ُمعجمة،
وهي واحدة النـخـل ،وروي بالـحاء الـ ُمهملة ،يريد
نـحلة الع�سل ،وقد تقدم .و�أبو نـخـلة :كنـية؛ قال

قدر �أحلك ذا النـخيل وقد �أرى
و�أبـي مالك ذو النـخيل بدارا
ويقول ابن منظور عن» النخلة» �أي�ض ًا :وفـي بالد
العرب واديان يعرفان بالنـخـلتـني� :أحدهما
بالـيمامة وي�أخذ �إلـى قرى الطائف ،والآخر ي�أخذ
�إلـى ذات ِع ْرقٍ .

�أن�شده ابن جنـي عن �أبـي علـي:
�أطلب �أبا نـخـلـــة من ي�أبوكـــا
فقد �س�ألنا عنك من يعزوكا
�إلـى �أب فكلــهـــم ينفـيـــــكـــــا
و�أبو نـخيلة عند �صاحب ل�سان العرب هو� :شاعر
معروف كنـي بذلك لأ ّنه ولد عند جذع نـخـلة،
وقـيل :لأ ّنه كانت له نـخيلة يتعهدها؛ و�سماه بخدج
ال�شاعر النـخيالت فقال يهجوه:
القـى النـخيالت حنادا مـحنذا
منـي ،و�شــــــال للئـــــام م�شقــــــذا
�أما نـخـلة :فهي مو�ضع؛ و�أن�شد ال�شاعرالأخف�ش:
يا نـخـل ذات ال�سدر والـجراول
تطاولـي ما �شئت �أن تطاولـــــي
�إنا �سنـرميــــك بكـــــل بـــــــــازل
ونـخيلة :مو�ضع بالبادية .وبطن نـخـلة بالـحجاز:
مو�ضع بـني مكة والطائف .و نـخـل :ماء معروف.
و عني نـخـل :مو�ضع؛ قال ال�شاعر:
من الـمتعر�ضات بعني نخل
ك�أن بـيا�ض لبتهـــا �سديــــن

�أما عن « الرطب» يف ُمعجم
ً
َ
ل�سان العرب ،ف�أ�شار �إليه قائال :ال َرط ُب،
بالفتـح� :ض ّد الـياب�س .و الرطب :الناعم .و ُر َطـب،
بال�ضم ،يرطب رطوبة ورطابة ،ورطب فهو
ّ
رطب ورطيب ،ورطبته �أنا ترطيب ًا .والرطب:
ك ّل عود رطب ،وهو جمع رطب .وغ�صن رطيب،
وري�ش رطيب �أي ناعم .وفـي الـحديث :من �أراد
�أن يقر�أ القر�آن رطب ًا �أي لـين ًا ال �شدة فـي �صوت
قارئه .وال ُر ْطب ،بال�ضم� ،ساكنة الطاء :الكلأ؛
ومنه قول ذي الرمة:
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حتـى �إذا معمعان ال�صيف هب لــه،
ب�أجة ،ن�ش عنها الـمــاء والرطـــب
والرطب :ن�ضيج الب�سر قبل �أن يتمر ،واحدته
رطبة .قال �سيبويه :لـي�س رطب بتك�سري رطبة،
و�إمنا الرطب ،كالتمر ،واحد اللفظ مذكر؛
يقولون :هذا الرطب ،ولو كان تك�سريا لأنثوا.
وقال �أبو حنـيفة :الرطب الب�سر �إذا انه�ضم
فالن وحال؛ وفـي ال�صحاح :الرطب من التمر
معروف ،الواحدة رطبة ،وجمع الرطب �أرطاب
ورطاب �أي�ضا ،مثل ربع ورباع ،وجمع الرطبة
رطبات ورطب.
ورطب الرطب ورطب ورطب و�أرطب :حان �أوان
رطبه .ومتر رطيب :مرطب .و�أرطب الب�سر:
�صار رطب ًا .و�أرطبت النـخـلة� ،أرطب القوم:
�أرطب نـخـلهم و�صار ما علـيه رطب ًا.
التمـــــر
ومما ورد عن التمر عند ابن منظور يف ل�سان
العرب قوله :التمرِ :ح ْمل النـخـل ،ا�سم جن�س،
واحدته مترة وجمعها مترات ،بالتـحريك.
بال�ضم :جمع التمر؛ الأول عن
والتمران و التمور،
ّ
�سيبويه ،قال ابن �سيده :ولـي�س تك�سري الأ�سماء
التـي ّ
تدل علـى الـجموع مبطرد� ،أال ترى �أنهم لـم
يقولوا �أبرار فـي جمع بر؟ بينما قال الـجوهري:
بال�ضم ،فرتاد به
جمع التمر متور و متران،
ّ
الأنواع لأنّ الـجن�س ال يجمع فـي الـحقـيقة.
ومتر الرطب و�أمتر ،كالهما� :صار فـي ح ّد التمر.
ومترت النـخلة و �أمترت ،كالهما :حملت التمر.
ومتر القوم يتمرهم متر ًا ومترهم و�أمترهم:
�أطعمهم التمر .ومترنـي فالن� :أطعمنـي متر ًا.
تام ُرون :كرث مترهم؛ عن
و�أمتروا ،وهم ِ
اللـحيانـي؛ قال ابن �سيده :وعندي �أنّ تامر ًا علـى
الن�سب؛ قال اللـحيانـي :وكذلك ك ّل �شيء من هذا
�إذا �أردت �أطعمتهم �أو وهبت لهم قلته بغري �ألف،
و�إذا �أردت �أن ذلك قد كرث عندهم قلت �أفعلوا.
ورجل تامر :ذو متر .يقال :رجل تامر والبن �أي:
ذو متر وذو لنب ،وقد يكون من قولك مترتهم ف�أنا
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تامر �أي� :أطعمتهم التمر.
�أما الت ّمارعنده فهو :الذي يبـيع التمر .والتمري:
الذي يحبه .واملتمر :الكثـريالتمر .و �أمتر الرجل
�إذا كرث عنده التمر .واملتمور املزود مترا؛ وقوله
�أن�شده ثعلب:
ل�سنا من القوم الذين �إذا جاء ال�شتاء
فجارهم تـمر
يعنـي� :أنهم ي�أكلون َ
مال جارهم وي�ستـحلونه كما
ت�ستـحلـي النا�س التمر فـي ال�شتاء؛ ويروى قول
ال�شاعر:
ل�سنا ك�أقوام �إذا كحلت �إحدى ال�سنـني
فجارهم تـمر
وحول ا�شتقاقات التتمري يورد ابن منظور قائ ًال:
التتمري :التقديد .يقال :مترت القديد ،فهو
متمرو والتتمري :هوالتـيبـي�س .و التتمري� :أن يقطع
اللـحم �صغار ًا و ُيجفف .و تتمري اللـحم و التمر:
تـجفـيفهما .وفـي حديث النـخعي :كان ال يرى
بالتتمري ب�أ�س ًا؛ التتمري :تقطيع اللـحم �صغارا
كالتمر وتـجفـيفه وتن�شيفه� ،أراد ال ب�أ�س �أن يتزوده
الـمـحرم ،وقـيل� :أراد ما قدد من لـحوم الوحو�ش
قبل الإحرام .واللـحم الـمتمر :الـمقطع .و التامور
والتامورة جميعا :الإبريق.
ولـم يهمزه ،وقـيل :حقة يجعل فـيها الـخمر ،وقـيل:
التامور والتامورة الـخمر نف�سها .الأ�صمعي:
التامور الدم والـخمر والزعفران .والتامور :وزير
الـملك .والتامور :النف�س� .أبو زيد :يقال لقد
علـم تامورك ذلك �أي :قد علـمت نف�سك ذلك.
والتامور :دم القلب ،وعم بع�ضهم به كل دم؛ وقول
�أو�س ابن حجر:
العرجــون
وردت الإ�شارة �إىل العرجون يف ل�سان العرب
فقال �صاحبه عنه :عرجن� :أبو عمرو :العرهون
والعرجون والعرجد ك ّله الإهان ،والعرجون العذق
عامة ،وقـيل :هو العذق �إذا يب�س واعوج ،وقـيل:
هو �أ�صل العذق الذي يعوج وتقطع منه ال�شماريخ
فـيبقـى علـى النـخـل ياب�سا ،وقال ثعلب :هو عود

الكبا�سة .قال الأزهري :العرجون �أ�صفر عري�ض
�شبها به الهالل لـما عاد دقـيق ًا فقال �سبحانه
وتعالـى} :والقمر قدرناه منازل حتـى عاد
كالعرجون القدمي{ .قال ابن �سيده :فـي دقته
واعوجاجه؛ وقول ر�ؤبة:
فـي خدر ميا�س الدمى َُمرجن
وي�شهد بكون عرجون �أ�ص ًال ،و�إن كان فـيه معنى
االنعراج ،فقد كان القـيا�س علـى هذا �أن تكون نون
عرجون زائدة كزيادتها فـي زيتون ،غري �أن بـيت
رباعي قريب
ر�ؤبة هذا منع ذلك و�أعلـم �أ ّنه �أ�صل
ّ
من لفظ الثالثـي ك�سبطر من �سبط ودمرث من
دمث� ،أال ترى �أ ّنه لـي�س فـي الأفعال فعلن ،و� مّإنا
هو فـي الأ�سماء نـحو علـجن وخـلنب؟ وعرجنه
بالع�صا� :ضربه .وعرجنه� :ضربه بالعرجون.
�ضرب
والعرجون :نبت �أبـي�ض .والعرجون �أي�ض ًاٌ :
من الكم�أة قدر �شرب �أو دوين ذلك ،وهو طيب
ما دام غ�ضا ،وجمعه العراجني .وقال ثعلب:
العرجون كالفطر يـيب�س وهو م�ستدير.
و�أ�ضاف بقوله :العراهني والعراجني واحدها
عرهون وعرجون ،وهي العقائل ،وهي الكم�أة
التـي يقال لها الفطر .والعرجنة ت�صوير عراجني
النـخـل .وعرجن الثوب� :صور فـيه �صور العراجني؛
و�أن�شد بـيت ر�ؤبة:
فـي خـــدر ميـــا�س الدمى معرجـــن
�أي م�صور فـيه �صور النـخـل والدمى
ال�شمــراخ
�أحد �أجزاء ال�شجرة املباركة ،ذكره �صاحب ل�سان
العرب قائ ًال :ال�شمراخ :يوم خراج يخرج ال�سمر
جا�شمرخ :ال�شمراخ وال�شمروخ :العثكال الذي
علـيه الب�سر ،و�أ�صله فـي العذق وقد يكون فـي
العنب .وال�شمراخ ع�سقبة من عذق عنقود .وفـي
الـحديث� :أنّ �سعد بن ُعبادة �أتـى النب ّـي ،برجل
ـحي خمدج �سقـيم وجد علـى �أمة من �إمائهم
فـي ال ّ
ً
يخبث بها ،فقال النبـي :خذوا له عثكاال فـيه مائة
�شمراخ فا�ضربوه به �ضربة ما بـني خم�س مرات
�إلـى ع�شر مرات.

بينما يحكي عن ال�شمروخ قائ ًال :غ�صن دقـيق
رخ�ص ينبت فـي �أعلـى الغ�صن الغلـيظ خرج
فـي �سنته رخ�ص ًا .وال�شمراخ :ر�أ�س م�ستدير
طويل دقـيق فـي �أعلـى الـجبل .وعند الأ�صمعي:
ال�شماريخ ر�ؤو�س الـجبال وهي ال�شناخيب،
واحدتها �شنـخوبة .وال�شمراخ من الغرر :ما
ا�ستدق وطال و�سال مقب ًال حتـى جلل الـخي�شوم
ولـم يبلغ الـجحفلة ،والفر�س �شمراخ؛ قال حريث
بن عتاب النبهانـي:
ترى الـجون ذا ال�شمراخ والورد يبتغى
لـيالـي ع�شــــــرا ،و�سطنـــا ،وهو عائــر
وقال اللـيث :ال�شمراخ من الغرر ما �سال علـى
الأنف و�شمراخ ال�سحاب� :أعالـيه .و�شمرخ النـخـلة:
خرط ب�سرها .وقال �أبو �صربة ال�سعدي� :شمرخ
العذق �أي اخرط �شماريخه الـمخـلب قعط ًا.
البـ�ســـر
يف حني عر�ض �صاحب املُعجم اللغوي الكبري
�إىل ال ُب�سر وهو �آخر حديث له عن �أجزاء النخلة
فذكر عنه بقوله« :وتب�سر النهار» :برد .والب�سر
ّ
الغ�ض من ك ّل �شيء .والب�سر :التمر قبل �أن
يرطب لغ�ضا�ضته ،واحدته ب�سرة؛ قال �سيبويه:
وال تك�سر الب�سرة �إ ّال �أن تـجمع بالألف والتاء لقلة

هذا الـمثال فـي كالمهم ،و�أجاز ب�سران وتـمران
يريد بهما نوعني من التمر و الب�سر.
وقد �أب�سرت النـخـلة ونـخـلة مب�سر ،بغري هاء،
كله علـى الن�سب ،ومب�سار :ال يرطب ثمرها .وفـي
الـحديث فـي �شرط م�شرتى النـخـل علـى البائع:
لـي�س له مب�سار ،هو الذي ال يرطب ب�سره .وب�سر
التمر يب�سره ب�سر ًا وب�سره �إذا نبذ فخـلط الب�سر
بالتمر .وروي عن الأ�شجع العبدي �أنه قال :ال
تب�سروا وال تثـجروا؛ ف�أما ال َب�سر ،بفتـح الباء،
فهو خـلط الب�سر بالرطب �أو بالتمر وانتباذهما
جميعا ،والثـجر� :أن ي�ؤخذ ثـجري الب�سر فـيلقـى مع
التمر ،وكره هذا حذار الـخـلـيطني لنهي النبـي،
عنهما .و�أب�سر و ب�سر �إذا خـلط الب�سر بالتمر
�أو الرطب فنبذهما .وفـي ال�صحاح :الب�سر �أن
يخـلط الب�سر مع غريه فـي النبـيذ.
والب�سر :مالون ولـم ين�ضج ،و�إذا ن�ضج فقد �أرطب؛
الأ�صمعي� :إذا اخ�ضر حبه وا�ستدار فهو خالل،
ف�إذا عظم فهو الب�سر ،ف�إذا احمرت فهي �شقحة.
ويقول الـجوهري عنه :الب�سر �أوله طلع ثم خالل
ثم بلـح ثم ب�سر ثم رطب ثم متر ،الواحدة ب�سرة
وب�سرة وجمعها ب�سرات وب�سرات وب�سر وب�سر.
و�أب�سر النـخـل� :صار ما علـيه ب�سرا .والب�سرة
من النبت :ما ارتفع عن وجه الأر�ض ولـم يطل
لأنه حينئذ غ�ض .قال :وهو غ�ضا �أطيب ما يكون.
والب�سرة :الغ�ض من البهمى.
ثاني ًا .:النخلة يف العني للفراهيدي
الب�صري
تناول اخلليل بن �أحمد الفراهيدي
ّ
�صاحب ُمعجم «العني» املعروف النخلة ومكوناتها
ب�أ�شتقاقات لغو ّية عديدة �شرحها لنا ،فقال �أو ًال
عن نخل :النخلة� :شجرة التمر ،واجلماعة :نخل
ونخيل ..وثالث نخالت .ونخيلة :مو�ضع بالبادية.
وذات نخل :مو�ضع بالعراق ،وبطن نخلة باحلجاز.
والنخل :تنخيل الثلج والودق:
وانتخلت ليلتنا الثلج،
�أو مط ــرا غري جــود
و�إذا نخلت �أ�شياء لت�ستق�صي �أف�ضلها قلت :نخلت
وانتخلت .فالنخل :الت�صفية ،واالنتخال :االختيار
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لنف�سك� ،أف�ضله وهو التنخل �أي�ضا.قال:
تنخلتها مدحا لقوم ومل �أكن
لغريهم فيما م�ضى �أتنخــل
الرطـــب
ثم �أعقب ذلك بحديثه عن الرطب ،فقال :رطب:
الرطب ،والواحدة :رطبة :الن�ضيج من الب�سر
قبل �إمتاره .وقد �أرطبت النخلة ،و«�أرطب» الب�سر
�صار رطب ًا ،و�أرطب القوم�« :أرطب نخلهم».
ورطبت «القوم» ترطيب ًا� :أطعمتهم رطب ًا.
والرطب :الرعي الأخ�ضر من البقول وال�شجر،
ا�سم جامع ال يفرد .و�أر�ض مرطبة ،مع�شبة :ذات
رطب وع�شب .والرطب :الناعم .وجارية رطبة:
رخ�صة .والرطب :ال�شيء املبتل باملاء ،وال�شيء
الرخ�ص يف املُم�ضغة .والرطبة :رو�ضة الف�سف�سة
ما دامت خ�ضراء ،واجلميع :الرطاب .والرطابة:
م�صدر الرطب ،وقد رطب يرطب رطابة ،وقد
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يقال للغالم الذي فيه لني� ،إنه لرطب.
و�أعقب ذلك باحلديث عن «التمر» يف ُمعجم
العني ،فقال عنه :متر� :أمترت النخلة ،و�أمتر
الرطب« ،والتمر حمل النخلة» .والتتمري :القديد
ييب�س في�صري تتمري ًا ،ا�سما له .ومترين فالن:
�أطعمني مترا ،ويقال عليك بالتمران وال�سمنان.
ورجل تامر �أي ذو متر .والتمرة :طائر �أ�صغر من
الع�صفور .واملتمئر هو :ال�شاب� .أما مترة الغراب
فهي � :أطيب التمر لأنه ال يق�صد �إال الطيب ف�إذا
�سقطت بادروا �إىل �أخذها.
كما تناول الفراهيدي «العرجون» الذي قال
عنه :عرجن :العرجون� :أ�صل العذق ،وهو �أ�صفر
عري�ض ي�شبه الهالل �إذا امنحق .بينما �أ�شار �إىل
«ال�شمراخ» قائ ًال� :شمرخ :ال�شمراخ من اجلبل
م�ستدق ،طويل يف �أعاله .وال�شمراخ :ع�سقبة من
عذق �أو عنقود.وال�شمراخ من الغرة :ما �سال على
الأنف .وال�شمروخ :غ�صن دقيق يف �أعلى الغ�صن
الغليظ ،خرج من �سنته دقيقا رخ�ص ًا.
و�أ�شار يف «العني» �أي�ض ًا �إىل «الب�سـر» ،الذي حكى

عنه بالقول :الب�سر االعجال ،وب�سر الفحل قلو�صا
�أي �ضربها قبل حينها .والبا�سر :القاهر ب�سرا
�أي قهرا .وابت�سر الفحل الناقة �أي قهرها على
نف�سها حتى ينزو عليها .والب�سور :العبو�س،
ويب�سر فهو با�سر من هم �أو فكر .والب�سر
من التمر قبل �أن يرطب ،والواحدة ب�سرة،
و�أب�سر النخل �صار ب�سرا بعدما كان بلحا ،ويف
احلديث« :ال تب�سروا» �أي ال تخلطوا الب�سر
بالتمر للنبيذ ،وقد ب�سره ب�سرا .والب�سرة :ما
قد ارتفع من النبات عن وجه الأر�ض �شيئا ومل
يطل ،وهو غ�ض �أطيب ما يكون ،وقيل :الب�سرة
البهمى خا�صة تخرج يف فرعها يف و�سط الربيع
ثم مي�سكها الربد فت�صمع تلك الب�سرة ثم تتفق�أ
عن ال�سفى الذي يكون للب�سرة ،قال ذو الرمة:
رعت بار�ض البهمى جميعا وب�سرة
والبيا�سرة :قوم من �أهل ال�سند ي�ؤاجرون �أنف�سهم
من �أهل ال�سفن ملحاربة عدوهم ،وهو رجل
بي�سري.والب�سار :مطر يخ�صيب �أهل ال�سند �أيام
ال�صيف ال يقلع عنهم �ساعة فتلك �أيام الب�سار.

والب�سر �أي�ض ًا يف ُمعجمه يعني :املاء البارد،
وبال�ضمّ :
الغ�ض من
وابتداء ال�شيء ،كاالبت�سار،
ّ
كلذ �شيء ،واملاء الطري ،جم ُع ب�سار ،وال�شاب،
وال�شابة ،والتمر قبل �إرطابه .وال ُب�سرة واحدتها،
وت�ضم ال�سني ،وال�شم�س يف �أول طلوعها.

ثالث ًا :النخلة يف القامو�س املحيط
ذكر الفريوز �آبادي �صاحب ُمعجم «القامو�س
املحيط» لأجزاء النخلة .ف�أ�شار �إىل �أنّ  :نخله
وتنخله وانتخله� :صفاه واختاره .وال ُنخالة،
بال�ضم :ما ينخل به منه ،وما نخل من الدقيق،
مما ينخل ،و�إذا طبخت باملاء
بقي يف املنخل ّ
وما ّ
�أو ماء الفجل و�ضم ّد بها ل�سعة العقرب �أبر�أت.
ُ
واملنخل عنده :ما ينخل به .والنخل :كالنخيل،
ويذكر ،واحدته :نخلة ،جم ُع نخيل .وتنخيل
الثلج والودق ،و�ضرب من احللي .و�أبو نخيلة
العكلي وال�سعدي :راجزان ،والبجلي واللهبي:
�صحابيان .وكمعظم� :شاعر .ومنه «ال �أفعله حتى
ي�ؤوب املنخل» .واملنتخل لقب مالك بن عومير
الهذيل ال�شاعر ،وكزبري :ع بال�شام ،وعني قرب
املدينة ،ومو�ضعان �آخران .وذو النخيل ،ك�أمري:
بني املغم�س و�أثربة ،باليمن .ونخلة ال�شامية
واليمانية :و�أديان على ليلة من مكة ـ �شرفها اهلل
تعاىل ـ ،وخم�سة موا�ضع �أخر .وذو النخلة :امل�سيح
بن مرمي عليهما ال�سالم .وبنو نخالن :بطن من
ذي كالع .وعمران بن �سعيد النخلي :تابعي،
و�إبراهيم بن حممد النخلي :له تاريخ.
ثم �أعقب ذلك بذكر «الرطب» يف ُمعجمه فقال
عنه :الرطب� :ضد الياب�س ،ومن الغ�صن،
والري�ش ،وغريه :الناعم .رطب ،ككرم و�سمع،
رطوبة ورطابة ،فهو رطيب .وب�ضمة وب�ضمتني:
الرعي الأخ�ضر من البقل ،وال�شجر� ،أو جماعة
الع�شب الأخ�ضر.
ُ
مرطبة ،بال�ضم :كثريته .وك�صرد:
و�أر�ض
ن�ضيج الب�سر ،واحدته :بهاء ،جم ُع �أرطاب.
ورطب الرطب ،ورطب ،ككرم ،ورطب ،ومتر
رطيب :مرطب .و�أرطب النخل :حان �أوان
رطبه ،والقوم� :أرطبت نخلهم ،والثوب :بله،
كرطبه .ورطب الدابة رطب ًا ورطوب ًا :علفها
رطبة� ،أي :ف�صف�صة ،جم ُع رطاب ،والقوم:
�أطعمهم الرطب ،كرطبهم ،وكفرح :تكلم مبا
عنده من ال�صواب واخلط�أ .واملرطوب :من به
رطوبة .وركية َ
مرطبة :عذبة بني �أمالح.

و�أ�شار �إىل َمن ت�س ّموا بالب�سر ،فمنهم :ببغداد،
ك�أبي القا�سم بن الب�سري ،والزاهد �أبو عبيد.
وب�سر بن �أرطاة ،وابن حجا�ش ،وابن راعي العري،
وابن �سفيان ،وعبد اهلل بن ب�سر� :صحابيون .وابن
حمجن ،وابن �سعيد ،وابن حميد ،وابن عبيد اهلل،
وعبد اهلل ،و�سليمان ابنا ب�سر :تابعيون ،و�أحمد
بن عبد الرحمن ،وابن عمه حممد بن عبد اهلل،
و�أحمد بن �إبراهيم ،وحممد بن الوليد الب�سريون:
حمدثون .والب�سارة ،بالك�سر :مطر يدوم على
ال�سند والهند يف ال�صيف ال يقلع �ساعة.

بعد ذلك تناول �صاحب القامو�س املحيط «التمر»
يف ُمعجمه حيث ذكر ب�أ ّنهُ�ِ :صي�ص ،بالك�سر:
حب احلنظل الذي
ال�شي�ص ،كال�صي�صاء ،وهي ّ
لب .وقد �صا�صت النخلة و�صي�صت
ما فيه ّ
وال�صي�صة ،بالك�سر� :شوكة احلائك
و�أ�صا�صتِ .
ي�سوي بها ال�سدى واللحمة ،و�شوكة الديك،
وقرن البقر والظباء ،واحل�صن ،وكل ما امتنع
به ج� :صيا�ص ،والراعي احل�سن القيام على
ماله ،والود يقلع به.
يف حني عر�ض «للب�سر» بقوله :ب�سر� :أعجل،
وعب�س ،وقهر ،والقرحة :نك�أها قبل الن�ضج،
ك�أب�سر ،والنخلة :لقحها قبل �أوانه ،كابت�سرها،
والفحل الناقة� :ضربها قبل ال�ضبعة ،واحلاجة:
طلبها يف غري �أوانها ،ك�أب�سر وابت�سر وتب�سر،
والتمر :نبذه فخلط الب�سر به ،ك�أب�سر،
وال�سقاء� :شرب منه قبل �أن يروب ما فيه،
والدين :تقا�ضاه قبل حمله.

ويزيد بن عبد اهلل البي�سري الب�صري :حمدث.
وبي�سري� ،ساكنة الآخر :كان من �أمراء م�صر،
و�إليه ين�سب ق�صر م بالقاهرة .ونخلة مب�سار:
ال تن�ضج الب�سر .و�أب�سر :حفر يف �أر�ض مظلومة،
واملركب يف البحر :وقف .وابت�سر ال�شيء� :أخذه
طريا ،و رجله :خدرت ،كتب�سرت .وابت�سر لونه،
ب�ضم التاء :تغري .واملب�سرات :رياح ي�ستدل بهبوبها
على املطر .والب�سور :الأ�سد .وتب�سر النهار:
برد ،والثور� :أتى عروق النبات الياب�س ف�أكلها.
والب�سرة :ماء لبني عقيل .وب�سر ،بال�ضم :بحوران.
واملبا�سرة :التي تهم بالفحل قبل متام وداقها.
و}وجوه يومئذ با�سرة{ :متكرهة متقطبة .وقول
اجلوهري� :أول الب�سر طلع ثم خالل� :إلخ ،غري
جيد ،وال�صواب� :أوله طلع ،ف�إذا انعقد ف�س ّياب،
ف�إذا اخ�ضر وا�ستدار فجدال و�سراد وخالل ،ف�إذا
كرب �شيئا فبغو ،ف�إذا عظم فب�سر ،ثم خمطم ،ثم
موكت ،ثم تذنوب ،ثم جم�سة ،ثم ثعدة ،وخالع،
وخالعة ،ف�إذا انتهى ن�ضجه فرطب ومعو ،ثم
متر ،وب�سطت ذلك يف «الرو�ض امل�سلوف ،فيما له
ا�سمان �إىل �ألوف» ،فلينظر �إن �شاء اهلل تعاىل.
للجوهري
ال�صحاح
رابع ًا :النخلة يف ِ
ّ
«ال�ص َحاح» املُعجم
عر�ض اجلوهري �صاحب ِ
اللغوي املعروف لعدد من �أجزاء النخلة املباركة
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فقيه .فذكر �أو ًال عن النخل قائ ًالُ :
النخل والنخيل
مبعنى والواحدة نخلة  .وقالوا ً
النخل� :ضرب من
احللي والكروم القالئد .ونخل الدقيق غربله
وبابه ن�صر والنخالة ما يخرج منه واملنخل ما
ينخل به وهو �أحد ما جاء من الأدوات على مفعل
بال�ضم واملنخل بفتح اخلاء لغة فيه وانتخل ال�شيء
ا�ستق�صى �أف�ضله و تنخله تخريه.
ثم �أعقب ذلك بحديثه حول «الرطب» يف
ال�صحاح ،فقال عنه :الرطب :الرطبة ،بالفتـح:
ِ
ً
ً
الق�ضب خا�صة ،ما دام طريا رطبا ،تقول منه:
رطبت الفر�س رطبا ورطوبا عن �أبـي عبـيد.
وفـي الـحديث� :أنّ امر�أة قالت :يا ر�سو ًال� ،إ ّنا كل
علـى �آبائنا و�أبنائنا ،فما يح ّل لنا من �أموالهم؟
فقال :الرطب ت�أكلنه وتهدينه؛ �أراد :ما ال يدخر،
خ�ص الرطب
وال يبقـى كالفواكه والبقول؛ و�إمنا ّ
لأنّ خطبه �أي�سر ،والف�ساد �إلـيه �أ�سرع ،ف�إذا ترك
ولـم ُي�ؤكل ،هلك ورمي ،بخالف الـياب�س �إذا
رفع وادخر ،فوقعت الـ ُم�سامـحة فـي ذلك برتك
اال�ستئذان ،و�أن يجري علـى العادة الـ ُم�ستـح�سنة
فـيه ،قال :وهذا فـيما بـني الآباء والأمهات
والأبناء ،دون الأزواج والزوجات ،فلـي�س لأحدهما
�أن يفعل �شيئا �إال ب�إذن �صاحبه.
َ
والرطب بالفتح :خالف الياب�س ورطب ال�شيء
من باب �سهل فهو رطب ورطيب وغ�صنٌ رطيب
ب�ضم الراء و�سكون الطاء
�أي ناعم وال ُر ْطب ّ
و�ضمها �أي�ض ًا الكلأ والرطبة بالفتح الق�ضب
خا�صة ما دام رطب ًا واجلمع رطاب والرطب
من النخل ومن التمر معروف وجمعه �أرطاب
و رطاب وجمع الرطبة رطبات ورطب ورطبه
ترطيبا �أطعمه الرطب.
«ال�ص َحاح» :ال�شمراخ وال�شمروخ:
وال�شمراخ يف ِ
العثكال والعثكول؛ وال�شمراخ :ر�أ�س الـجبل.
وال�شمراخ :غرة الفر�س �إذا دقت و�سالت وجللت
الـخي�شوم ولـم تبلغ الـجحفلة ،والفر�س �شمراخ
�أي�ضا؛ قال ال�شاعر:
ترى الـجون ذا ال�شمراخ والورد يبتغث
وال�شمراخية� :صنف من الـخوارج� ،أ�صحاب
عبدابن �شمراخ� .شيخ :جمع ال�شيخ �شيوخ و�أ�شياخ
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و�شيخة و�شيخان وم�شيخة وم�شايخ وم�شيوخاء؛
والـمر�أة �شيخة ،قال عبـيد:
ك�أنه ــا �شيخــة رقـوب
وقد �شاخ الرجل ي�شيخ �شيخ ًا بالتـحريك ،جاء
علـى �أ�صله ،و�شيخوخة؛ و�أ�صل الـياء متـحركة،
ف�سكنت لأ ّنه لـي�س فـي الكالم فعلول .وما جاء
علـى هذا من ذوات الواو ،مثل كينونة وقـيدودة
ودميومة وهيعوعة ،ف�أ�صله كينونة بالت�شديد،
فخفف ،ولوال ذلك لقالوا :كونونة وقودودة؛
وال يجب ذلك فـي ذوات الـياء ،مثل الـحيدودة
والطريورة وال�شيخوخة.
ونختم حديثنا عن االهتمام الكبري الذي �أوال ُه
اللغويون العرب يف معاجمهم اللغو ّية ،مبا �أورده
اجلوهري عن «الب�سر» قائ ًال :الب�سر �أوله طلع ثم
ّ
خالل بالفتح ثم بلح بفتحتني ثم ب�سر ثم رطب ثم
متر الواحدة ب�سرة وب�سرة واجلمع ب�سرات وب�سر
ب�ضم ال�سني يف الثالثة و�أب�سر النخل �صار ما عليه
ّ
ب�سر ًا والب�سر خلط الب�سر مع غريه يف النبيذ وبابه
ن�صر ويف احلديث «ال تب�سروا وال تثجروا» وب�سر
الرجل وجهه كلح.
الهوام�ش وامل�صادر واملراجع
القر�آن الكرمي
1ـ حم ّمد رجب ال�سام ّرائي :ق�ضايا اللغة العربية
يف الع�صر احلديث ،االحتاد« ،االحتاد الثقايف»،
�شركة �أبو ظبي للإعالم� ،أبو ظبي ،دولة الإمارات

العربية املتحدة� 23 ،أكتوبر 2008م.
 2ـح�سني ن�صار :كتب النبات عند العرب ،الندوة
العاملية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب ،الكويت
10ــ 14دي�سمرب 1983م «�إ�سهامات العرب يف
العلمي،
علم النبات» ،م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
ّ
1988م� ،ص.56
 3ـ ابن منظور :ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت،
لبنان«،د.ت».
 4ـالفراهيدي :العني ،حتقيق مهدي املخزومي،
و�إبراهيم ال�سام ّرائي ،دار احلرية للطباعة،
بغداد ،العراق1978 ،م.
 5ـ الفريوز �آبادي :القامو�س املحيط ،دار الفكر
للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،بيوت ،لبنان،
1993م.
ال�ص َحاح.
 6ـ .4
ّ
اجلوهريِ :
عناوين فرع ّية
ذكر معاين وا�شتقاقات النخلة و�أجزاءها« :ابن
منظور يف ُمعجم ل�سان العرب ،واخلليل بن �أحمد
الفراهيدي يف ُمعجم العني ،والفريوز �آبادي يف
ال�ص َحاح».
القامو�س املحيط،
ّ
واجلوهري يف ِ
تناول اللغويون العرب يف معاجمهم اللغوية

مفردات« :النخلة ،الرطب ،التمر ،العرجون،
ال�شمراخ ،والب�سر».
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