سيرة أكرم الشجر ()15

ُمعجم ألفاظ النخل في
كتاب “النخل” ألبي حاتم
السجستاني ()2-2
ّ
محمد
قبس
ّ
ê
oms_1990@yahoo.com

يف التعريف ب���أم��ة ال��ع��رب ،ان�صب اهتمام علماء التاريخ واالجتماع
واجلغرافيا ،على الدين واللغة والتقاليد ،دون االنتباه الكايف للنخلة ،هذه
ال�سامقة ال�شاخمة املت�أودة مع الن�سيم واملقاومة للريح على �شواطئ النيل،
وعمان حتى
ودجلة والفرات والعا�صي ،وعلى �سواحل البحرين والكويت ُ
املغرب وموريتانيا( ..ويف الإح�ساء ال�سعودية) وهي �أكرب واحة نخيل يف
العامل وحديث ًا يف العقبة الأردنية..
وال يخلو بلد عربي من غابة لها �أو �أجمة �أو عدة �أفراد ترتاق�ص بني احلقول
وعمق ال�صحارى �شهدت بكور العقل ،وتفاعل الأ�ساطري مع اخلرافات،
ومولد الأديان وحكمة ال�سماء ،واجتياح الطوفان وظهور ال�سجون واحلدود
والكتب والكتاتيب ،لرتى العيال وقد جل�سوا يتلقون العلوم على قف�ص من
جري ،وحتت �سقيفة من الفلق املن�شف من �سيقانها .
ورغ��م تعدد الأن��واع من عائلة النخيل يف الهند وجنوب �آ�سيا و�أمريكا
و�إ�سبانيا وبع�ض مناطق و�سط وجنوب �أفريقيا� ،إ ّال �أن النخلة العربية
متفردة يف �صفاتها وثمارها !!..
وبعد ن�ستكمل يف اجلزء الثاين للمفردات التي وردت يف ُمعجم �ألفاظ
النخل الواردة يف كتاب النخل لأبي حامت ال�سج�ستا ّ
ين ،الذي حققه وعلق
عليه وقدم له الأ�ستاذ الدكتور الراحل �إبراهيم ال�سامرائي و�صدر عن دار
الر�سالة ببريوت.
وب��دء ًا نقف عند م�ؤلف كتاب النخل وهو �أب��و حامت �سهل بن حممد بن
عثمان بن يزيد اجل�شمي ال�سج�ستاين ثم الب�صري» 250هـ» ،مقرئ
نحوي لغوي من مدينة الب�صرة وعاملها؛ كان �إمام ًا يف علوم الآداب ،وعنه
�أخذ علماء ع�صره ك�أبي بكر حممد بن دريد واملربد وابن قتيبة الدينوري
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وغريهم ،وقال املربد�« :سمعته يقول :قر�أت كتاب �سيبويه على الأخف�ش
مرتني ،وكان كثري الرواية عن �أبي زيد الأن�صاري ومعمر بن املثنى �أبي
عبيدة والأ�صمعي ،عامل ًا باللغة وال�شعر ،ح�سن العلم بالعرو�ض و�إخراج
املعمى ،وله �شعر جيد ،ومل يكن حاذق ًا يف النحو ،وكان �إذا اجتمع ب�أبي
عثمان املازين يف دار عي�سى بن جعفر الها�شمي ت�شاغل �أو بادر باخلروج

خوف ًا من �أن ي�س�أله عن م�س�ألة يف النحو .وكان
�صاحل ًا عفيف ًا يت�صدق كل يوم بدينار ،ويختم
القر�آن يف كل �أ�سبوع ،وله نظم ح�سن ،وكان
ج ّم ًاعا للكتب يتجر فيها ،ذكره ابن ح ّبان يف
الثقات ،وروى له الن�سائي يف �سننه والبزّار يف
م�سنده.
ت���ويف خم�س وخم�سني وم��ائ��ت�ين بالب�صرة،
و�صلى عليه �سليمان بن جعفر بن �سليمان بن
علي بن عبد اهلل بن العبا�س بن عبد املطلب
الها�شمي ،وك��ان وايل الب�صرة يومئذ ،ودفن
ب�سرة امل�صلى ،ول��ه ُم�صنفات عديدة نذكر
منها�»:إعراب ال��ق��ر�آن ،ما يحلن فيه العامة،
ال��ط�ير ،امل��ذك��ر وامل����ؤن���ث ،ال��ن��ب��ات ،املق�صور
واملمدود ،الفرق ،القراءات ،املقاطع واملبادي،
الف�صاحة ،النخلة ،الأ�ضداد ،الق�سي والنبال
وال�سهام ،ال�سيوف والرماح ،الدرع والفر�س،
الوحو�ش ،احل�شرات ،الهجاء ،ال���زرع ،خلق
الإن�����س��ان ،الإدغ����ام ،واللب�أ وال��ل�بن واحلليب،
وال��ك��رم ،وال�شتاء وال�صيف والنحل والع�سل
والإبل والع�شب واخل�صب والقحط ،واختالف
امل�صاحف ،وغري ذلك من امل�صنفات.

ُ
أحب األشجار
النخلة :من
ِ
َ
رفيق
لقلب اإلنسان أل ّنها
ِ
ّ
دربه الطويل والشاق
ِ
ُ
النخلة
والجميل .وكانت
الشدة القلعة التي
أيام
ّ
يسند إليها ظهرهُ ويحتمي
ُ
بها ويستريح تحت سعفها
وقامتها المتطاولة في
كبد السماءِ  ،ويأكل من
الشهي ويتخذ
ثمرها
ّ
من سعفها وجريدها
وجذعها فرشًا وسكنًا من
هجير الصحراء وبرد الشتاء.

من �ألفاظ النخل
ومما جاء يف معجم �ألفاظ النخل لل�سج�ستاين
يف الكتاب� :سفف» وقالوا :ثم ت�صري ال�شوكة»
خو�صة» ثم تغي �أي��ام�� ًا ثم تطلع مع اخلو�صة
خو�صة �أخ���رى ،ف����إذا ���ص��ارت ث�لاث خو�صات
فهي» ال َف ْر�ش» ،ثم يتتابع اخلو�ص حتى يكث
ال�سفيف».
يع ُر�ض فيدعى» ّ
�سقط :قال �أبوزيد :يقال لكل �شيء ي�سقط عن
ال�سقط” و”
النخل م��ن التمر مم��ا يف�سد” ّ
ال َن َق�ض” و” اللقط”.
أع�س َب �أخ َر َج” ِ�شي َفه” وهو
�سلأ :قالوا� :إذا � َ
�شوكة مب��� ّؤخ��ر الع�سيب ،وهو” ال�شوك” و”
ال�سالء” و” �أل�سل” و” ِّ
ال�شيف” .والواحدة
ّ
ّ
و�شيفة.
لة
أ�س
�
و
ءة
ال
و�س
�شوكة
َ ِ
�سلخ :والنخلة �إذا ُغ ِّطيت ِّ
بال�شمال �أو ال ِّرمال
فهي” ُم َ�س ِّلخة”.
�سمم :قال �أب��وزي��د :يقال للبنيقة التي تجُ ْ َعل
ال�س ّمة” واجلميع”
ال�سفرة” ُّ
من خو�ص ِ�شبه ُّ
في”.
ُ�سمم” وهي” ال َنف ّية” واجلمع” َن ّ
ال�س ْنهاء” ه��ي النخلة امل��ع��اوم��ة
���س��ن��ه :و” َ
التي حتمل �سنة وتخ ِلف �سنة ،يقال� :سا ُن َهت
وعا َو َمت.
ال�س ْهريز” من �أ�صناف التمر ،ويقال
�سهِ رزِّ “ :
َ
له :الأو َت َكي وال ُقطيعاء.
ال�سوادي” من ا�صناف التمر ،وهو”
�سود :و”
ّ
ال�سهريز”.
ِّ
ال�س ّياب” والواحدة” ِّ�س ّيا َبة”.
�سيب :وال َب َلح” ُّ
�شجر :قال �أبو زيد :و” الت�شجري” �أن ي�شدّوا
الأع���ذاق م��ع ال�سعف ُّ
بال�ش ْرط كيال تتحرك
بعروقها وتنك�سر ،وذلك �إذا وقع فيها ال ّرطب.
ق���ال :وه���ذا م��ا يفعله �أه���ل ُع��م��ان� ،أم���ا �أه��ل
الب�صرة في�أخذون ال ِعذق �إذا تدّىل فخافوا �أن
ينك�سر على ال�سعفة التي حتته ،وميكنون له
�شجر
لكيال يتقلب فذلك” الت�شجري” ،ويقالِّ :
نخلك.
�شحمّ “ :
ال�شحمة” ُق َل ْب النخلة ،وقالوا تمِ ِ خّ ”
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�شحمتها” �أي يكون له ُمخٌّ.
�شعب :وم��ن �أ�سماء” ال َف�سيلة”” ال�شعيب”
لأ ّنها ت�ش ّعبت �أفنان ًا.
�شقح :قالوا� :إذا ّ
اخ�ضر” ال َب َلح” وت ّلون قلي ًال
قيل :قد” تَ�ش ّقح” و” �ص ّي�أ” و” بَهِ َر”.
�شمرخ :و” الأبر” �أن ت�ضرب يف” �شماريخ”
الكافور ث�لاث �ضربات فتن ُف�ض فيه طحني”
ِ�ش ْم َراخ” ال�� ُف ّ��ح��ال ،وي��ق��ال لذلك ّ
الطحني”
ال�صواح” .وقالوا� :إذا ُ�ص ِّل َبت” ال�شماريخ”
ّ
ونف ّرقت فهي” العثاكيل” والواحد” ِ�ش ْمراخ”
و” ُ�ش ْمروخ” و” ُعث ُكول” زيقال” �أث ُكول”
و” ُححثكول” ،.وقد” َت َع ْث َك َل” ال ِق ْنو� ،.أقول:
وقالواِ ”:ع ْثكال” و” �إثكال”.
�ش�شم :وي��ق��ال للنخلة الطويلة” ال�ش ّماء”
واجلمع ُ
ال�ش ُّمم.
ي�ض ّل
�شي�ص :و ُي�سمى” ال َف ْرد” من ال ُب ْ�سر الذي ِ
ال�صي�صاء” و” ِّ
ال�شي�ص”.
فال ن ّوى فيه” ِّ
�صرب :قالوا :و�إذا هي” �أي النخلة” َد ّقت من
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ا�سفلها وانجْ َ َرد َك َر ُبها قيل :قد” َ�ص ْنبرَ ت” و”
ُ�ص ْن ُبور”� .أق��ول :و” املُ�ص ْنف َرة” التي تُنبت”
ال�صنابري” �أي الرواكيب يف جذعها.
ال�صتْم”.
�صتم :ويقال لل َف ْحل” َ
���ص��دع :ق��ال��وا :ح�ين ين�صدع ّ
الطلع فيقال”:
�صوادع” ال��ن��خ��ل ،وم��ث��ل ذلك” فوالق” و”
فواطر” و” م�ستطريات” ،والواحد” �صادع
وفالق وفاطر وم�ستطري”.
�صدي :و” ال�صوادي” من النخل ال ِ��ط�� َوال،
والوحدة” �صادية”.
�صرم :ويقال متر” �صرمي” ومتر” جرمي”
وج َّد.
وج ِر َم ُ
ومتر” جديد” وقد ُ�ص ِر َم ُ
�صعل :و�إذا َد ّقت النخلة فهي” ً َ�ص ْع َلة”.
�صفر :و” الت�صفري” �أن ال يبقى يف النخل �شيء
من التمر.
�صفو :و” ال�صفي” من النخل الكثرية احلمل.
�صمر :وي��ق��ال مل��ا مل “ ُي ْح ِل” م��ن ال ّرطب”:

َ�صمري”.
ال�صنّ ”،
َ���ص�نن :و” الزَّبيل” الكبري هو” َ
ال�صنان”.
واجلمع” ِّ
�صنو :ويقال للنخلتني �أ�ص ُلهما واحد” ِ�ص ْنوان”
مثنى” ِ�ص ْنو” ،واجلمع” �أ�صناء” و” ِ�ص ْنوان”
مثل” ِق ْنو” و ُمثناها” ِق ْنوان” و” ِق ْن َو ْين”
واجلمع” �أقناء” و” ِق ْنوان” ،وقيل :واملفرد”
َقنا” �أي�ض ًا ،وهو” ال ِعذق” واجلمع �أعذاق.
ال�ص ْور” م��ن ال��ن��خ��ل الع�شرون
���ص��ور :و” َّ
ال�ص ْور” النخل
فما دون��ه��ا ،وق��ال بع�ضهم” َّ
املُ ّ
ال�صورة” من النخل التي ع�سيبها
لتف.و” َّ
دقيق و�أ�سفلها �ضخم ،و ُي َ�صعرر �أعالها...
ال�ص ِو ّية” النخلة ال�ضعيفة.
�صوي :و” َ
�ضرب من النخل ،ومن
�صيح :و” ال�صيحانية” ٌ
التمر.
�ضبب :ويقول �أهل جنران واليمامة وغريهم
لطلع النخل” ِّ
ال�ضباب”.
�صي اجل��ذع بعدما
���ض��ري :وق��ال��واُ :ت��ط��رح ِع ّ

ي�ؤخذ دقيقة يف املاء فيكون نبيذ ًا ،ف�إذا �صا َر
ط ّيب ًا فهو” َ
ري”.
ال�ض ّ
�ضلل :وقالوا :ف�إن مل ُيفعل ذلك” �أي ُينف�ض
غبار الطلع يف وليع الإناث” بالنخلة ف إ� ّنها”
ت�ض ّل” وتُ�س ّمى” ال�ضا ّلة”.
ط���رح :و” َّ
الطروح” م��ن النخل ال��ت��ي ترمي
بعذقها فتبعدها وجماعها” ُّ
الط ُرح”.
طعم :و�إذا” � َأط َع َمت” النخلة فهي” ُمط ِعم.
طلع :و” ّ
الط ْل ُع” والواحدة” َط ْل َعة” وهي
الكافور وال�سابياء وال ِقيقاء وا ُ
جل��ف .ويقال
للطلع” ال َوليع” و ُربمّ��ا جعلوا” ال َوليع” ما يف
جوف الكافور.
ط��ن���أ :و أ�ه���ل ُع��م��ان ي�س ُّمون ���ش��راء ال ِّثمار”
َّ
الطناء” ،ي��ق��الْ � :أط�� َن��ي�� ُت��ه��ا �إذا بعتها ،و”
�أط َن ْيتُها” �إذا ا�شرتيتها.
عجم :يقال للنواة ممن كل �شجرة” َع َج َمة”
واجلم ُع” َع َجم”.
عجم�ض :و” ال َع َج َ
م�ضى” مترة ب ُعمان.

ع ُ��ج��و :قتالوا” و” ال َع ْج َوة” �سائر التمر،
وقيل �أن املوز ال َع ْجو له ،وك�أنّ ” ال َع ْجو” هو”
ال َن َوى”.
عذق :ويقال للنخلة” ال َع ْذق” بالفتح ،و�أما”
ال ِع ْذق” بالك�سر فال ِق ْنو.
ع��رب :و” التعريب” �أن يقطع �سعف النخل،
ويقال للذي يقطعه” املع ِّرب” و” العارب”،
وقالوا ”:العارب” امل�صلح لل�شيء ومنه”
تعريب البيطار”.
ع���رر :امل��ع��رار النخلة ال�ضعيفة ذات التمر
الفا�سد.
عري :قالوا” � ْأع َرى” الرجل النخل ،وذلك �أن
يجعل ثمرها لرجل في�أكله ُرطب ًا ،فذلك النخل
ُي�س ّمى” ال َعرايا” والواحدة” َع ِر ّية”.
يع�سو ُع ُ�س ّو ًا ،ثم
ع�سو :قال �أبو حامت :و” َع َ�سا ُ
ً
قيلُ :يزهي بعد التّ�صييء في�صري” َزهُ وا” �إذا
خل�ص لون ال ُب ْ�س َرة.
ع�ش�ش :و�إذا �ص ُغر ر�أ���س النخلة وق�� ّل �سعفها

فهي” َع ّ�شه” وثالث” ّ
ع�شات” وهُ نّ ”
ِع�شا�ش”.
ع�����ض��د :و�إذا ���ص��ار ل��ل��ن��خ��ل��ة ج����ذع ي��ت��ن��اول
م��ن��ه امل��ت��ن��اول فهي” ال َع�ضيد” ،واجلم ُع”
ال ِع�ضدان”.
و”عقْد” ال ُب ْ�سر ا�ستم�ساكه فال ُيحثُّ .
عقدَ :
علق :وي�ضرب ِعرق” الغري�سة” يف الأر���ض
وتخ ُرج” لينتها” ثم هي” م�ؤتزرة” وهي”
لقيفة” ثم هي” عالقة”.
عمر :و” ال َع ْمرة” من النخل دقيقة العرجون،
حممودة.
عمم :ويقال للنخل ِّ
الطوال ”:ال ُع ّم” والواحدة”
عميمة”.
عود :و” ال َع ْيدانة” و�أهل جند ي�س ّمون ال َّرقلة”:
َع ْيدانة” واجلمع” ال َع ْيدان” ،وهي اجل ّبارة
الطويلة.
عني :و” التعي” الإمتار.
غري :و” املغبار من النخل الرديئة الفا�سدة
التمر.
غرر :و” ال ُغ َر ْيراء” النخلة دقيقة ال ُعرجون.
والغرائر النخالت ي�شرتيهن الرجل يكنَّ له،
ف���إن ِم�ْتن �أو َ�س ُق ْمنَ فلي�س له من موا�ضعهن
�شيء من الأر�ض.
غر�ض :و” ال َغ ْر�ض” �إعجال النخلة لأنّ ييتا ّم
َف ْلق قيقائها ،ف�إذا َف َعلت النخلة ذلك ،قطعت
قيقاءة ول ّقحتَه تلقيح ًا.
غ�ض�ض ”:الوليع الذي ين�شق عنه” الكافور”
فهو �أبي�ض كالبرَ دَ ،ويقال له” العغ�ضي�ض”.
غمم :و�إذا و�ضع ال ُب ْ�سر يف ال ُع ْ�سر ثم ُن ِ�ض َح
وج ِع َل يف ج ّر ٍة” ف ُغ ّم” فذلك” املغموم”
باخل ّل ُ
و” املُ َغ ّمم” و” املُغ ّمن”.
غ��ي�ن :و” ال ِغني” اجل��م��اع��ة م���ن ال��ن��خ��ل،
والواحدة” ِغي َنة”.
فتل :قال �أبو زيد :والذي يف بطن النواة طو ًال”
الفتيل”.
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فتي :قالوا هي” الف�سيلة” حتى ترتفع ،ف�إذا
ارتفعت فهي” فتية”.
فدم :و�إذا ُل ِّون ،قيل� ”:أف�ضح” ال ُب ْ�سر” ،وذلك
حني تبدو فيه ا ُ
فدم” وذلك �إذا
حلم َرة .ثم” ُي ِ
�أحم َّر ،ويقال :قد” �أفدَ م” ال ُب ْ�سر”.
ف��ر���ض :ق��ال �أبوزيد” ال َف ْر�ض” مت��ر ٌة تكون
ب ُعمان.
فرعها” ،و”
فرع :و” ُق ّل َة” النخلة ر�أ�سها ،و” ُ
ِق ّمتُها”.
ف�سل :الف�سيلة ،ويقال للف�سيلة” تنبيتة” وهي
ف�سيلة حتى ترتفع.
فغو :و” ال َف َغا” الفا�سد من التمر.
ف��ق��ر :و” التفقري” �أن حتفر ب��ئ��ر ًا ث�لاث�� ًا يف
خم�س ،ثم تكب�سها برتنوق امل�سايل والدمن...
فيقال كم” ف ّقرمت” ،فيقال :مئة” فقري” �أو
�أكرث �أو �أقل ...وهذا ك ّله يف غر�ش الف�سيل.
فوف :و” الفوفة” الق�شرة التي على النواة.
اجلالل من اخلو�ص.
فولف :و” ال َف ْولف” ِ
قرب :و” ال َقبور” من النخل ،وهي التي حتت�شي
َح ْم َلها يف قلبها ،وهي” الكبو�س” و” الطروح”.
فثث :و” الفثيثة” النخلة ال�صغرية �أكرب قلي ًال
ُو�سع
من” الف�سيلة” ،و” تق ّثثها” عن �أخواتها ت ِّ
لهنّ �أو ي�ضيق مكانها.
قرن :و�إذا �صارت النخلة ِخي�س ًا” ُقرانى” فال
تزال” �أ�شاءة” حتى يعلم �أذكر هي �أم �أنثى”.
و” القرون” الفا�سد من النخل الفا�سد.
قطع ”:وال ُق َط ْي َعي” و” ال ُقطيعاء” من ا�صناف
ال�سهريز”.
التمر ،وهي” ِّ
قطمري :و” ال ِقطمري” الق�شرة التي على النواة
وهي” الفوفة”.
قعد :و�إذا �صار للنخلة جذع ،قيل :قد َق َعدت،
ويف �أر�ض فالن من” القاعد”كذا وكذا.
قوب :و” القابة” َج ّنة النخل ،وهو ال ِع ْر�ض،
وذلك �إذا � ّ
ألتف.
كب�س :و�أه��ل الكوفة ي�سمون ال ِع ْذق” ِكبا�سة”
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واجلمع” كبائ�س” وثالث” كبا�سات”.
كتل :و” الكتيلة” هي النخلة ال�صغرية �إذا
جذعها ،واجلمع” ال ُكتالن”.
َر ّحى ُ
للج ّمارة” الكَثرْ َ ة” واجلمع”
ك�ثر :وي��ق��ال ُ
ال َكث” .ويقال �إذا خرج النا�س” يتك ّربون”
�أي يلقطون ما بقي من” ال َك َرب” من التمر،
وذلك” ال َك َرابة” و” اجلرامة”.
كفر :و” الكافور” واجلمع” الكوافري” وهو
وعاء” َ
الط ْلع” ،و�أهل الكوفة ي�س ّمون ّ
الطلع”
ال ُك ُف ّرى”.
كمم� :إذا قاربت النخلة �أن حتمل فهي” ُم ِك ّمة”
ويف �أر�ض فالن من” املُ ِك ّم”.
لقاح :و” ال ِّلقاح” جمع” ال ِقح” وهنّ ” لواقح”.
ول ّقح تلقيح ًا.
ملم :والنخلة” املُ ِل ّم” و” املُ ِل ّمة” التي قاربت
الإرطاب.
لون :ويقال للنخلة اللينة ،وقال قوم” اللينة”
من اللون.
مرق :قالوا �إذا كث حم ُل النخلة ثم نف�ضت،
قيل” َم َر َقت” ،و�أ�صاب النخ ُل” ََ /رق”.
مزن :و” املُزن ّية” النخلة الدقيقة العرجون.
م�ص�ص :و” املِ�صا�صية” م��ن ال��ن��خ��ل هي
الفا�سدة التمر ،مثلها” املِ�صيا�ص”.
مكر :و” ا َمل ْك َرة” ه��ي ال�� ّرط��ب��ة �إذا �أرط�� َب��ت
وغ�شيها الأمتار وفيها �شدّة.
نبج :و”
النابجي” مترة �شديدة ال�سواد.
ّ
نبق ”:و” املُن َّبق” من النخل املُلتف املُ�صطف
ّ
امل�سطر.
نبل :قال �أبو زيد” ال َّن ْبل” الف�سيل.
جنو :ويقال :قد” ا�س َت ْن َجى” النا�س �إذا �أ�صابوا
ال ّرطب.
ن�سغ :يقال يف النخلة �إذا خرجت ُق ْلب ًا �أو ُق ْل ِبي
أن�ش�صت”.
أن�س َغت”” و” � َ
قد” � َ
ن�سغ :و�إذا كرث ُخو�ص النخلة ال�صغرية قيل :قد
َع َّ�سب فهو َع ِ�سيب ،ثم هي” ن�سيغة” �أي” َن َ�س َغ”

�أ�صلها يف الأر�ض.
أن�س َقت” النخلة �إذا �أخرجت
ن�سق :وقالوا” � َ
قلب ًة ُجدُد ًا.
ن�شر :وقالوا� :إذا خرجت للف�سيلة �أو للنخلة
ال�صغرية �سعفات بعد غر�سها قيل� ”:أنت�شرت”
نت�شر”.
وهي” ُمنت�شرة” ويقال لفالن من” املُ ِ
ن�صف :وق��ال��وا :نخلة” ُم َن ِّ�صفة” �إذا بلغ
الأرطاب ن�صفها.
نقح :و” املُنقَّح” من النخل مما قد ُن ِّق َي ،وه �أن
َ
يحذف منه �سعفه و َك َر َبه.
نقر:ط و” النقري” هو النقرة التي يف ظهر
النواة.
نق�ش :و” املنقو�ش” هو ال ّرطب الذي يت�أتّى من
�ضرب ال ِعذق ب�شوكه.
هجن :وقالوا يف النخلة �إذا حملت وهي �صغرية
يف �أر�ض فالن من” املُتهج ّنات” كذا وكذا...
وقالوا :هي” الهاجن” وهُ نّ ”
الهواجن”.
ِ
عج َل ْت.
هرف :يقال” هَ َّر َفت” النخلة �إذا ّ
همد :و” الهامدة” من ال ّرطب التي �صارت
و�صفْر ًا ،واجلمع” هامد”.
ق�شرة َ
هنم :و” ال َه َنم” التمر ،والواحدة” هنمة”.
خوخ :و” الوخواخ التم ُر املنتفخ الذي لي�س له
حلاء ،و�إمنا هو ق�شر ونوىً .
ودن :و” الودن” ُّ
الر�ش ،ون ّوى” مودُون” ،و”
ودين”.
الو�سوط” ال��ت��ي جت��ي��ىء دون”
و���س��ط :و” ُ
الطروح.
و�سق :والنخلة �إذا ك��ان عليها حملها فهي”
وا�سقة” وهُ نّ ” �أوا�سق”.
و�ضع :و�إذا مل يبلغ التم ُر ال َي َب�س ك ّله ،فو�ضع يف
ُجوَنٍ �أو ِج َرار فذلك” الو�ضيع”.
وقب :و” ال َو َقب” التمر الفا�سد.
وق��ر :وق��ال��واِ :ع ْ���ذق ُم��و ِق��ر ،و�إذا كانت ع��ادة
النخلة �أن” تو ِقر” فهي” ميقار” ،واجلم ُع”

مواقري”.
وق��ل :و” ال َو ْق ُل” �أ�صول ال�� َك�� َرب ،والواحدة”
َو ْق َلة”.
وك���ت� :إذا بَ����دَ ت ُن�� َق��ط م��ن الأرط�����اب قيل:
قد” َو َّك ِت” و ُب ْ�سرة” ُمو ِّكتة” حني” تو ِّك ْت”
للإرطاب.
يع�سو ُع ْ�سو ًا ،ثم
زهو :قال �أبو حامتَ :
و”ع�سا” ُ
قيلُ :يزهي بعد” التَ�صييء” .في�صري” َز ْهو ًا”
و” ُز ْهو ًا” ،وقد” �أزهى” النخل �إذا َخ َل�ص لون
ال ُب ْ�سر فيه .و” �ص ّي�أ” النخلُ :ع ِر َقت �ألوانه.
�سبت :و�إذ َن ِ�ض َجت” �أي الرطبة” ف�صارت
ُر َطبة ك�أ ّنها” ُب ْ�سرة” قيل لها” ُم َن�سبتة” ،و”
َم ْهوة” و” َم ْع َوة”.
�سجر :و�أ�صل” ا ُ
جل ّمار’” �إىل اجلذع يدعى”
ال�ساجور”.
�سبغل:وقالوا :رطبة” ُم َ�س َب ِغلة �إذا كانت ل ّينة
�سريعة امل ّر يف احللق.
و�س ِل َ�ست
�سحق :وقالوا� :إذا جت�� ّردت النخلةَ ،
�أي َو َقع َك َر ُبها وطالت فهي” ٌ َق ْرواح” واجلمع”
ال�س ُحوق” و” ّ
الطروق”
َقراويح” وهي” ّ
واجلمع” ُ�س ُحق” و” �سحائق” و” ُط ُرق” و”
طرائق”.
�سخل :وي��ق��ال :نخلة” ُم َ�س ّخلة” �إذا �ض ُعف
َ
و���ض�� ُع��ف َح�� ْم��ل��ه��ا ،وقد” َ�س ّخ َلت” ،وي��ق��ال
ال�س ّخل”.
حلملها” ُّ
�سدي :و�إذا وقع البلح وقد ا�سرتخت تفاريقه
قيل” � ْأ�سدَ ت” النخلة .و” �إ�سداء” النخل
عند متام ُب ْ�سره ،و َب َلح” َ�سدٍ ” .و” الإ�سداء”
�أي�ض ًا �أن ُي َ
رطب �أحد ِ�ش ّقي ال ُب ْ�سرة َ
قبل �إناه من
ال�سدّى” .والواحدة”
مر�ض ك�أنه ِخداج ،وهو” ّ
وال�سدَ ى من البلح.
َ�سداة”ّ ،
ال�سراد” التمر ال���ذي مثل
���س��رد :وقالوا” ّ
َ
احل َ�شف ،والواحدة” َ�س َرادة”.
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