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لقلب الإن�سان لأ ّنها رفيقَ درب ِه الطويل ّ
وال�شاق
أحب الأ�شجار ِ
النخل ُة :من � ِ
واجلميل .وكانت النخل ُة �أيام ال�شدّة القلعة التي ي�سن ُد �إليها ظهر ُه ويحتمي
بها وي�سرتيح حتت �سعفها وقامتها املتطاولة يف كبد ال�سماءِ ،وي�أكل من
ال�شهي ويتخذ من �سعفها وجريدها وجذعها فر�ش ًا و�سكن ًا من
ثمرها
ّ
هجري ال�صحراء وبرد ال�شتاء.
وقد �ض ّمت املكتبة العربية �إىل جانب كتاب (النخل) لأبي
ح��امت ال�سج�ستاين كتب ًا ُأ� َخ��ر �صنفها العلماء العرب
امل�سلمون عرب الع�صور ،مثل كتاب الزرع والنخل لأحمد
بن ح��امت ،وكتاب �صفة النخل� ،صفة ال��زرع؛ النبت
والبقل؛ كتاب النبات البن الأعرابي� ،أبو عبداهلل حم ّمد
بن زياد ،وكتاب الزرع والنبات والنخل و�أنواع ال�شجر للمف�ضل بن
�سلمة بن عا�صم.
وامل � ؤ�ل��ف ه��و أ�ب��و ح��امت �سهل ب��ن حممد ب��ن عثمان ب��ن 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 دري��د وامل�برد واب��ن قتيبة الدينوري وغريهم ،وق��ال امل�برد:
«�سمعته يقول :ق��ر�أت كتاب �سيبويه على الأخف�ش مرتني ،وك��ان 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 إ�خ��راج 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
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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�سندة.
تويف خم�س وخم�سني ومائتني بالب�صرة ،و�صلى عليه �سليمان بن جعفر
بن �سليمان بن علي بن عبد اهلل بن العبا�س بن عبد املطلب الها�شمي،
وكان وايل الب�صرة يومئذ ،ودفن ب�سرة امل�صلى ،وله ُم�صنفات عديدة
نذكر م�ن�ه��ا (:إ�ع��راب ال �ق��ر�آن ،م��ا يحلن فيه ال�ع��ام��ة ،ال�ط�ير ،املذكر
وامل�ؤنث ،النبات ،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�سان ،الإدغ��ام ،واللب�أ واللنب
واحلليب ،والكرم ،وال�شتاء وال�صيف والنحل
والع�سل والإب��ل والع�شب واخل�صب والقحط،
واخ � �ت �ل�اف امل�����ص��اح��ف ،وغ�ي��ر ذل� ��ك م��ن
امل�صنفات).
والنخلة يف كتاب ال�سج�ستاين الذي حققه وعلق
عليه وقدم له الأ�ستاذ الدكتور الراحل �إبراهيم
ال�سامرائي و��ص��در ع��ن دار ال�ل��واء ببريوت،
هي �سيد ال�شجر ،خملوقة من طني �آدم عليه
ال�سالم .وبعد جهد ال�سام ّرائي يف حتقيق كتاب
النخل عمل على �إحلاقه ُمبعجم لألفاظ النخل
وما يت�صل بها مما ورد يف الكتاب وو�ضعها على
ح��روف املُعجم ،وبلغت تلكم الألفاظ مائتني
وت�سع وت�سعني لفظ ًا ،ب��د أ�ه��ا بحرف الأل��ف»
�أبر» ،وختمها بحرف الواو (ولع) ،وعقدناها
من جزءين ،و�أولهما قوله:
�أبر :وا�سم ما ُيل ّقح به ال ّلقاح و» الأبور» ،ويقال:
�أب َر ي�أ ُب ُر �أ ْبر ًا ،كم يقال ل ّقح يلقح تلقيح ًا.
�أق��ول :وجم��يء « أ�ب��ور» لهذه الداللة جار على
ال��وارد على ه��ذا البناء «فعول» من الأ�شربة
وال�ع�لاج��ات ون�ح��و ذل��ك كال�صبوح والغبوق
وال �ف �ط��ور ،وال��وج��ور ،وال���س�ف��وف ،وال��وق��ود،
والو�ضوء وغريها
ويقال «للنخلة» التي تلقح بطلعها» الإبار»
�أبلم :الأو�س واخلزرج ي�سمون اخلو�ص « �أبلمة»
و» الطفية» ،وغريهم يقول« :الأبلمة :خو�صة
املقلة ،وهو « االبلم» وكذلك» الطفية والطفي».
�أثكل :انظر عثكل
�آخر :واذا كانت النخلة مما يبقى حملها اىل
�آخر ال�صوام ،قيل « :مثخار» واجلمع امل�آخري.
ادم :و»الأدم��ة» للنخلة هي الدقيقة العرجون.
و»الأدمان».
�أزر :و» امل� � ؤ�ت ��زرة» ،للنخلة ال�صغرية التي
جتاوزت حد « اللينة».
�أ�سل« :والأ�سل» والواحدة «�أ�سلة»  ،وهي واحدة

ُ
أحب األشجار
النخلة :من
ِ
َ
رفيق
لقلب اإلنسان أل ّنها
ِ
ّ
والشاق
دربه الطويل
ِ
ُ
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.

ال�شوك �أي ال�سالء.
�أ� �ش ��أ « :والأ�� �ش ��اء» وال ��واح ��دة» ا� �ش��اءة» وهي
الف�سيلة ،وق��ال بع�ضهم :ال��ردئ من الف�سيل
ومن النخيل.
وقال الأ�صمعي» الأ�شاء» جماعة نخل �صغار.
�أهن :قال �أبو زيد :يقال ملا �سفل من العذق من
لدن ال�شماريخ �إىل �أ�صله يف النخلة» والعرجون
« ،واجلمع « العراجني» ،ويقال ل��ه»الأه��ان»،
وثالثة» �آهن’»  ،واجلميع» �أهن».
اوتك « :الأوتكي» من �أ�صناف التمر.
بتل :و» البتيلة» هي الف�سيلة بانت عن �أمها
وا�ستغنت عنها ،وقيل لأمها «مبتل».
ونخلة» مبتل» �إذا قطع منها ف�سيلها.
بربند :وهو من الفار�سية الدرية ،و» الرببند»
وه��و» الربوند» با�ستعمال الأك��رة يف الب�صرة
وهو « املرقاء» الذي ي�صعد به على النخلة.
�أقول وما زالت الكلمة يف ا�ستعمال العاملني يف
النخيل يف الب�صرة وهي « الفروند» باال�ستعمال
املعا�صر ويف �سائر جهات العراق يقال» التبليا»
و�ست�أتي يف حرف التاء .وهي « الكر» و» املرقاء»
و» احللقة».
بر�شم :و» الر�شوم» من �أ�صناف التمر.
قال �أبو زيد :يقال» للرب�شوم» « الأعراف» .
ب ��رن :و أ�م ��ا « ال�ب�رين» فخري التمر و�أج ��وده
و�أ�صحه.
ب�سر :قالوا� :إذا ف�صل اللون �إىل احلمرة �أو
ال�صفرة فهو» الب�سر» .و» املب�سار» النخلة ذات
الب�سر اجليد.
ب�سق « :وال�ب��ا��س�ق��ة» ،واجل �م��ع» ال�ب��وا��س��ق» و»
البا�سقات» طوال النخل.
بكر :و» البكور» هي النخلة التي تعجل الإخراج،
واجل �م��ع «ب �ك��ر» وه��ي « ال �ب��اك��ورة» واجل �م��ع «
بواكري» و» باكورات» ويقال ملا عجل من الثمار
من كل �شيء» باكورة» ونخلة» مبكرة» و»مبكار»
واجلمع « مباكري».
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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ب�ل��ح :ي�ق��ال للرطبة قبل �أن تن�ضج ويكتمل
ن�ضجها وهي خ�ضراء « بلجة» و�أهل الب�صرة
ي�سمونها « اخلاللة» و» اخلالل» ثم تتحول �إىل
اجلدالة».
بلعق :و» البلعق» مترة بعمان.
بهر :فاذا اخ�ضر «البلح» وتلون قليال قيل« :
ت�شقح» و» �صيا» و» بهر» بهرا
ترب :و» التربي» ،حمرة تكون يف قلب النخلة،
ك�أنها قطع الأدمي ،ما يب�شر منه ويدق يرق�أ به
الدم.
تبل :و» التبليا هي « املرقاء» ي�صعد على النخلة
بها .انظر « بربند» وهي كلمة �آرامية ا�ستعملها
الأك��راد يف العراق ،وما زال��ت م�ستعملة23 .
ترك :و» الرتائك» �آخر حمل النخلة.
ثعد :و» الثعد» الرطب اللني.
ث�ع�ل��ب :وي�سمى خم��رج امل ��اء يف « امل��رب��د» «
الثعلب».
ثلث� :إذا بلغ الأرطاب يف الرطبة ثلثيها قيل« :
مثلثة» ،وقد ثلثت تثليثا.
ثفرق :و» الثفروق» القمع ،ك�أن تكون ب�سرتان �أو
ثالث يف ثفروق واحد.
ثفن :و» القو�س» متر يبقى يف �أ�سفل اجللة،
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ويقال لها « الثفنة» كذا
�أقول  :ومل �أجد يف معجمات العربية هذا املعنى
يف « ثفن».
جبب :وقد « جبوا» �أي فرغوا من « اجلباب»،
�أي « ال�صرام»واجلزاز» و» القطاع» و» اجلرام»
و�سي�أتي جميع ذلك.
جبذ :وي�ق��ال للجمارة « ج��ذب» و» ج�ب��ذة» و
«جبذ».
ج�بر :ف ��إذا فاتت» النخلة» اليد و�أرق��ت فهي
اجلبارة ،واجلمع اجلبار.
جثث :و�أول �أ�سماء « الف�سيل» الغري�س ،حني
يكون « خ ��زازة» او « خ��زة»! وه��ي ع��ود واح��د
يف �أ�صل �أمها حتى ت�صري على ثالثة �أع�سية،
�أو �أربعة ،ثم هي « القلعة» ،ثم هي « اجلثيثة»
واجل �م��ع» اجل �ث �ي��ث» ،وذل ��ك �أو م��ا تقلع عن
�أمهاتها ،يقال :جث فالن» ف�سيل» �أر�ضه ،وقد
« اجتث» من النخل خم�س ف�سائي� ،أي فلعهن،
ويقال « :جثة» يجثه جثا...
جثل :ويقال :قد» اجث� َّأل» الف�سيل� ،أي انت�شر.
ج ��دد :وي �ق��ال :ج��اء وق ��ت» َ
اجل� ��داد» ووق��ت»
اجل��زال» و» َ
اجل��رام» و» َ
اجل��زاز»
ال ِقطاع» و» ِ
وه��و» الإج� ��زاز» .وه��و اجل��ا ُّد واجل ��ا ّز وكذلك

البوايف.
ج��د�ؤر :ثم يقال يف» ال ُب ْ�سر» قد» َف َ�ص َل» ،وهو
�أن يبني َخ ْلق الب�سرة مع» ال َق َمع» ثم ت�صري بعد
ذلك» َج ّذم ًا» و» َج ّذر ًا» �ساعة يعقد.
جدل :ف إّ�ا بلغت» ال َب َلحة» �أن ّ
تخ�ضر وت�ستدير
ي�سمونها» َ
اجلدالة»
قبل �أن ت�شت ّد ف�أهل جند ّ
واجلميع» َ
اجلدَ ال».
ج��دم :ق��ال أ�ب��و زي��د :و» َ
اجل ��دم» وال��واح��دة»
َجدَ مة» النخل الذي ال يكاد يرتفع وال يطول.
جرد :و» ال�سعف» « اجلريد» والواحدة» �سعفة»
و» جريدة» .و�إذا ُخ ِرط اخلو�ص عن ال ُق ْلب فهو»
الع�سيب» و» اجلريد».
ج��رم :و» اجل��رمي» ُ�سقاطة التمر وق�شوره ،و»
اجلرامة» الفا�سد من التمر.
جزر :و» اجلا ّزة» من النخل الرطبة اجلا�سئة
ال�صلبة.
جزع :ف�إذا بلغ الرتطيب ن�صف الرطبة قيل:
ن�صف ال ُب ْ�سر ،وهو» املُ َجزِّ عُ».
قد ّ
ج��زم :و» اجل��زم» �أن ي�شرتي ثمر النخل يف
ر�ؤو�سها.
جعثن :و» اجلعثنة» النخلة ال��رديء �سربها،
اخلبيث مغر�سها.
ج �ع��رر :و» اجل �ع��اري��ر» الق�صار م��ن النخل،
والواحدة ُجعرور.
جعل :و» اجلعل» النخل الق�صار ،والواحدة»
جع َلة».
جفف :ويقال لوعاء الطلعة» الكافور» واجلمع»
كوافري» و» ال�سايباء» و» القيقاء» و» الهراء» و»
ا ُ
جل� ّ�ف» و» قيقاءة» و» ِه��راءة» وجمع» ّ
اجلف»:
وجفوف.
ِج َففة ُ
ج�م��ر :و» ا ُ
جل�� ّم��ارة» ه��ي» ال�شحمة» ،ويقال
للج ّمارة» ال َكرثة» وهي» اجلامور» .و» الإجمار»
ُ
الفراغ من» اللقاح» وقد �أجمروا.
جم�س :و» ا ُ
جل ْم�س» ال َ ُّرب ،والواحدة» ُج ْم�سة»
وهي التي دخلها الإرطاب.

ج ��وخ :و» اجل��وخ��ان» وي �ق��ول �أه ��ل الب�صرة
للمو�ضع الذي يجفف فيه التمر»» َ
اجل ْوخان»
وهو» ا ِمل ْر َبد» عند �أهل املدينة ،و» اجلرين عند
�أهل جند ،وهو» َ
امل�سطح» و» الطاية» و»الربيد»
و» ال َفداء» و» الدرب».
حثل :وقال �أبوزيد »:احل�شف» ما تحَ َ ّ�شف �أي
تق ّب�ض و َي� َب����س ،ومل يكن ل��ه لحِ َ ��اء وال ِد ْب����س.
احل َثا» و» وا َ
قال :ويقال لهَ »:
خل َفا» �أي�ض ًا وهو
احلفا» و» َ
احل َ�شف .وقال بع�ضهمَ »:
َ
احل َفالة»
َ
َ
و» احل �ث��ال��ة» واح ��د ،وه��و التمر ال� ��رديء ،و»
احل�شافة» الفا�سد من التمر .و» الإح�شاف» هو»
ال َع ّر».
حثو :واحلثاء انظر حثل.
حف :واملتخ�سفة الرطبة الياب�سة ال�صلبة ،وقد
حت�سف ،ق�شرها.
حزن :واحلزان من التمر الفا�سد.
ح�شد :ف�إذا كرث حمل النخلة قيل :قد ح�شكت
وهي حا�شيك وهن حوا�شك ويقال :حا�شد.
ح�ش�ش :ويقال لب�ستان النخل ح�ش ،واجلمع

ح�شان وح�شان ،ويقال :حائ�ش وحوائ�ش وح�ش
واجلمع ح�شان .
ح�شف :انظر حثل.
ح�شك :انظر ح�شد.
ح�صب :و�إذا كانت النخلة خبيثة الطعم قيل:
حم�صبة.
ح�صل :وح�صل النخل �إذا بقي له �شهران حتى
يدرك ،وهو احل�صل.
حفو :واخلفا انظر حثل.
حقب :و�إذا �أثمرت النخلة يف ر�أ�سها قيل :هي
�صبغة وحقبة والب�سر م�صبغ وحمقب وهو
الن�ضبيغ والتحقيب .
حلقم :وحلقن الرطب ورطبة حلقانة وحملقنة
وحلقمة ،وكذلك املعنقة حني يبقى منها حول
القمع مثل اخلامت.
حلي :ورمب��ا ج��دت النخلة وه��ي با�سرة بعدما
أ�ح�ل��ت ليخفف منها �أو يتخوف عليه ال�سرق
فيرتك حتى يكون متر ًا فيقال :هو رجيع وغنيظ.

ح� �م ��ل :واحل� ��ام� ��ل م ��ن ال �ن �خ��ل ت �ل��ك ال �ت��ي
ل�ق�ح��ت ف���ص��ار ف�ي�ه��ا ال �ب �ل��ح ...ث��م الب�سر.
حنط :يقال :حنط الب�سر �إذا ا�شتدت حمرته
فهو حانط ف�إذا انتهت حمرته فهو القانئ.
حول :و�إذا معدت النخلة �سنة فلم حتمل ،قيل:
خلة حائل وقد حال نخل فالن ،وهن حوائل.
خردل :اذا كرث نف�ض النخلة ،وعظم ما بقي
لب�سرها قيل :خردلت وهي خمزدلة.
خ��ر���ص :واخل��ار���ص ال��ذي يقدر ع��دد النخل
وحمله ،وهو املجتزم.
ي �ق��ال :خ��ر��ص��ه ي�خ��ر��ص��ه خ��ر� �ص � ًا ،واال� �س��م
اخلر�ص ،يقال  :خر�ص ثمرته كذا وكذا .ولي�س
اخلر�ص خا�ص ًا بالنخل فهو لكل الثمار.
خ��رف :ي�ق��ال �أخ��رف��ت ال��رج��ل �إذا وه�ب��ت له
متر نخلة ي�أكلها .و�إذا ا�شرتى الرجل نخالت
ي أ� ُك ُلهُنّ  ،قيل :ا�شرتى” مخَ ْ َرفة” و” مخَ ْ َرف ًا”.
وي�ق��ال للزّبيل ”:خمرف” وهو” املِكتَل”.
واالخ� �ت��راف :ل�ق��ط ال�ن�خ��ل ُب �� �س��ر ًا و ُرط��ب�� ًا.
واخل� ��ارف احل��اف��ظ م��ن ال �ن �خ��ل ،واجلمع”
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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ُخ ّراف” و” َخ ْرف”.
خ�صب :و” ا ُ
خل�صبة” من �أ�سماء النخلة مثل”
ال ِعيدانة” و” ال َر ُقلة” و” ال ّرعلة” واجلمع”
ِخ�صاب”.
خ�ف��ي :و” ال�سعفات” ال�ت��ي تلي” ال ِق َل َبة”
واهن” ،و�أهل جند
يقول لها احلجازيون” ال َع ِ
يقولون لها ”:اخلوايف” ،والواحدة” عاهنة”
و” خافية” ،وهُ ��نّ وم��ا ف��وق� ُه��نّ وم��ا حتتهُنّ
ال�س ًعف””اجلريد”،
ال�س َعف” و” ّ
يجمعهن” ّ
والواحدة”” َ�سعفة” و” جريدة” و” َ�شطبة”
و” �شطب”.
خلب :و” ا ُ
خل ّل ُب” ال ّليف الأبي�ض الناعم النقي
وهو” ِكمامه”.
خلف :قالوا� :إذا بلغ” الرتطيب” قيلُ :ب ْ�س َرة”
مخُ ِ لفة”.
خنث ”:املخانيئ” م ��ن ال �ن �خ��ل م ��ا ُل � ِّق��ح
َ
بط ْلعها ،وما بقي ي�صري ُب ْ�سر ًا طيب ًا ،وواحد”
املخانيث”” مخُ ّنث”.
خن�ص :قالوا� :إذا ّب�زّغ من” ال َ،واة” فهي”
نجَ ْ َمة” و” ناجمة” ،وهي” �شوكة” ثم ت�صري”
و�صة” ،وهي” الخُ ّ،ا�صة”،
ال�شوكة”” ُخ َ
واجلم ُع” ُخ ّنا�ص”.
ال�ص ِفي” من النخل الكثري ال؛ َْم��ل،
خور :و” ّ
و�إ ّذا كانت غزيرة كثرية احلمل قيل :نخلة”
َخ ّوارة”.
ال�صقْر” “ الدِّ ْب ُ�س”.
دب�س :و” ّ
دب ��ق :و أ��� �ص ��ول ال���س�ع��ف ال � ِع��را���ض تُ�سمى”
الكرانيف” والواحدة” ُكرنافة” وال َعري�ضة
مثل الكتف هي” ال َك َربة” واجلمع” ال َك َرب”،
والأ َكرة ُي�س ّمونها” ال ّد ّبوقة” و” ال ّد ُّبوق”.
دخل :و” ال ّد ْو َخ ّلة” وعاء يو�ضع فيه التمر وهو
ما” ُي َ�س ّف” من” ا ُ
خلو�ص” .وهي” ال َو ِ�ش ْي َجة”
يف كالم �أهل اليمامة .وهي” ال َق ْو َ�ص َرة”.
دعع :و” الدّعاع” املُتف ِّرق من النخل.
دقل :و” الألوان” ال ّد َقل ،و ُي�سمى ذلك الفحل”
الراعل” لأنّ ” ال ّرعال” “ ال ّد َقل” والواحدة”
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جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

َر ْع َلة”.
دم��ن :ق��ال��وا� :إذا �أن�ش ّقت ُ
الطلعة ع��ن َع َفن
و�سواد ،قيل� :أ�صابة” الدّمان” .وقالوا :إ� ّنه”
الأدمان”.
ذن��ب� :إذا � َ
أرط�ب��ت ال ُب ْ�سرة من ا�سفلها يقال
قد” َذ ّن َبت” ،ويقال لذلك ال ُب ْ�سر” التّذ ُنوب”
والواحدة” تذ ُنو َبة” ،و أ�ه��ل ُع�م��ان ُي�س ّمون
والت ّْذ ُنوب :القارن.
ر�أي :ويقال” َت َرا َءى” النخل بوزن” َت َر َاعى”
�إذا اثمر �شيئ ًا الواحدة �أو الأثنتني.
و�ص َب
ربط :قالوا� :إذا َي ِب َ�س” ال ُب ْ�سر” و ُو�ض�ش َع ُ
عليه امل��اء فذلك” الربيط” لأ ّنه” ِيربط”
بع�ضه بع�ض ًا.
رجب :قال الأ�صمعي� :إذا َك ُر َمت النخلة و ُن ِف َر
فيها ،ثم مالت ُب ِن َي حتتها من قبل ا َمل ْيل بنا ًء
ك��ال � ّد َك��ان ليم�سها ،وذل��ك ال � ّد َك��ان ُي�س ّمى”
ال ّر ْج َبة” ،وت�ل��ك النخلة” ال ُّر َجب ّية” و”
املُ ْر ّج َبة”.
ردف :وقالوا� :إذا كانت” ال َف�سيلة” يف اجلذع،
الودي”
ومل تكن م�ست أ�ر َِ�ضة ،فهي من خ�سي�س” ّ
واكب””
وتُ�س ّمى” الراكب” .وقالوا” ال ّر ِ
الروادف” واحدتها” الرادفة” .وقال بع�ض
اليماميني :هي ال َعواق ،والواحدة” ّ
عاق” �إذا
كانت يف ال ُع�سب اخل�ضر ،ف�إذا كانت يف اجلذع
وال مت�س الأر�ض فهي” الراكبة”.
إرطاب” �أن ت��ب��د أ� ال��رط�ب��ة
رط� ��ب :و” ال ُ
يف” الإدراك” لتكون ُرط �ب��ة ،وه��و �أي�ضا”ً

الرتطيب”.
رعل :و” ال ّر ْعلة” وجمعها”” رِعال” ،وثالث”
َر َعالت” وهي من �أ�سماء النخلة.
رف�ض :ويقالَ ”:ر َف َ�ض” النخل� ،إذا �أنت�شر
ال ِع ْذ ُق و�سقط” القيقاء” عنه” و” القيقاء”
وواحدتها” قيقاءة” �أي وعاء الطلع.
رقل :و” ال ّر ْقلة” من �أ�سماء النخلة ،واجلمع”
رقال” وثالث” َر َقالت” وه��ي اجل ّبار’ �إذا
طالت.
رك��زة :وقالوا يف الف�سيلة :هي” َودّية” حيث
تر ّكزها يف الأر�ض ،ف�إذا ركزّتها فهي” ّر ْكزة”
حتى تنت�شر ثابتة ،ثم هي” الغربة” ما َم َ�شت
احلياة فيها.
رمل :وقالواُ :ي ْجعل للنخلة” ِ�شمال” و” رِمال”
لي�س ُقط ما �سقط منها فيهما ،ف�أما” ِّ
ال�شمال”
فثوب ُيجعل ف��وق ال ُع ُ�سب ،و ُيلوى” ِق ْنوها”
بالثوب حتى ي�سقط فيه التمر ،و” ال ِّرمال”
من ال ّع ّ�سب تُال َءم كما ُيالءم الثوب ،ثم ُيجعل
كهيئة ِّ
ال�شمال.
زبل :و” الزِّ بيل” “ ا ِمل ْكتَل” �أي الوعاء الذي
يكرث فيه التمر ويحمل �إىل ا ِمل�� ْر َب��د ،وهو”
�سفيف” من اخلو�ص �أو نحوه.
زرع :مايو�ضع من” ال َنوى” يف الأر�ض ليكون”
ف�سي ًال” ويبقى خم�س ع�شرة ليلة �إىل الع�شرين
ُي�سمى” الزّريعة” واجلمع” ُز ّرعان”.

