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النخـل في “الفالحة
النبطية” البن وحشية
ا�شتغل علماء احل�ضارة العربية يف �أكرث
من جانب ،فمنهم من كان عامل ًا يف العلوم
التجريبية والعلوم الطبية� ،أو يف مقام
املعارف والعلوم� ،أو الأدب واملثاقفة.
وي�أتي العامل ابن وح�شية الذي عمل يف
�أكرث من ميدان ليودع لنا بخربته كتاب ًا
عرفنا يف
ا�سماه” الفالحة النبطية” ّ
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حمتوياته على هذه ال�شجرة املباركة
وجوانب عديدة مل�سريتها مع الإن�سان.
وابن وح�شية “ - 000بعد  291هـ = - 000
بعد  914م” عا�ش يف القرن الرابع الهجري/
العا�شر امليالدي ،هو �أحمد بن علي بن قي�س
بن املختار بن عبد الكرمي بن حرثيا� ،أبو بكر
املعروف ابن وح�شية :عامل بالكيمياء� ،أورد

ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة
عقب تلك ال��رواي��ات ي��أت��ي م�ؤلف” الفالحة
النبطية” ليديل بر�أيه فيها ،في�صحح املفاهيم
اخلاطئة فيقول :وال�صحيح �أن �آدم ملّا و�ضع يف
النا�س �أ�شياء كثرية نافعة لهم ،من اللغة التي
�س ّمى بها كل �شيء على وجه الأر�ض ،حتى �أدخل
يف ذل��ك ح��رك��ات �أ� �ص��وات البهامي والطيور،
و�أفادهم من الق�سم واملقادير و�أ�صول احل�ساب
ما �صاروا به علماء يف �أمر جتارتهم ومعامالتهم
وتقدير �أخذهم وعطاياهم وحت�صي كثري ًا من
�أمورهم ،و�أفادهم من فالحة ال�شجر وعالجات
�أدوائها والقيام عليها ،وكذلك ك ّل املنابت من
�صغارها �إىل كبارها .و�أفادهم من التكوينات
والطل�سمات النافعة لهم ما مل يكونوا عرفوه
قبل زمانه ،وان كان “دوناناي” من قبله قد
ر�سم و�أفاد النا�س من الطل�سمات وغريها مما
يجري جمراها ،ف�إنه ما بني �شيئ ًا مما �أفاده
كما بني �آدم من ذلك .و�أفادهم من علم �شفاء
الأ�سقام و�إزالة الأمرا�ض عن الأبدان مع تعداد
العقاقري والأدوية النافعة وال�سموم ال�ضارة ما
مل يكن عندهم منه علم حرف قبل ظهور �آدم،
فكان لهم يف هذا من قبله �أجل الفوائد و�أكرث
املنافع ،ف�سموه من �أجل هذا �أبا الب�شر.

و�أ�ضاف ابن وح�شية قائ ًال :وهكذا كان �أهل
زم��ان��ه يدعونه ي��ا �أب��ي وي��ا �أب��ان��ا �إع�ظ��ام��ا له
وتوقري ًا وتبجي ًال و�شكر ًا على ما �أواله��م وبلغ
بهم �إليه مما ينفع عامتهم وخا�صتهم .فلما
كان بهذا الو�صف من منافع النا�س الكثرية
التي مل يعرفوها من غريه وكان النخل نافع ًا
للنا�س كثري املنفعة حتى �أن النا�س ال ينتفعون
من �شيء من املنابت انتفاعهم بغريه ،وكان له
مع هذه املنافع الكثرية ثمرة لي�س يف الثمار
مثلها يف الطيب وح�لاوة الطعم ،و�أنها تغدو
�أك�ثر من كل الثمر ،و�أن جميع �أجزائها من
�أ�سفلها �إىل �أعالها ،يف كل واحد منه ،منفعة
للنا�س ،يتقلبون بجميعها يف منافعهم �ضروب
التقلب� ،شبهوها يف كرثة منافعها ب�آدم ،فقالوا
النخلة �أخت �آدم �أي ُم�شبهته يف كرثة املنافع،
فهي �أخته �إذ ًا.
فهذا �أ�صل ت�سميتهم النخلة �أخت �آدم �إمنا هو
لأنّ النخلة كثرية املنافع للنا�س� ،إ ّال �أن �آدم
�أك�ثر منافع ًا و�أع�ظ��م موقع ًا يف ك�ثرة املنافع
من منافع النخلة ،ولي�س بينهما قيا�س ،لأن
منافع �آدم يف كل �أح��وال النا�س وت�صرفاتهم
ومعاي�شهم ،ومنافع النخلة بثمرها وجذعها
وخو�صها و�سعفها وما لو فقدوه كان لهم غريه
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ابن الندمي �أ�سماء كثري من م�ؤلفاته فيهما.
وينعت بال�صويف .كلداين الأ�صل ،نبطي .من
�أهل ق�سني “كورة من نواحي الكوفة” من كتبه
الباقية“ :ترجمة كتاب الفالحة النبطية –
خمطوط” نقله عن الكلدانية �سنة 291هـ
ون�سخته العربية املخطوطة كثرية منها يف
الرباط 225ك ،ويف طوب قابو�سراي برتكيا
 790 :3و�أ�سرار الطبيعيات يف خوا�ص النبات
– خمطوط ،كتب يف دم�شق �سنة  ،442كما
يف تذكرة ال�ن��وادر وكتاب الأ��ص��ول الكبري –
خم �ط��وط ،يف مكتبة جم�ل����س ���ش��وراي ملي
بطهران ،وال�سر البديع – خمطوط ،يف مكتبة
نور عثمانية با�ستانبول)1( .
النخلة �أخت �آدم
لعل ق��راءة يف كتاب الفالحة النبطية البن
وح�شية ،فنجد �إ�شاراته الوافرة لذكر النخل يف
“باب ذكر النخل ،حيث يقول� :إن جميع �أوالد
�آدم من النبط جممعون على ت�سمية النخلة
�أخت �آدم ،وقد ذكر ذلك ما�سي ال�سوراين ومل
يقل ما معناه ولمِ َ ُ�س ِميت النخلة �أخ��ت �آدم،
ف�سر لنا �أح��د من احلكماء املقتدى بهم
وال ّ
ما معناه .فالنا�س يف زماننا هذا يقولون فيه
�أقاويل خمتلفة .ثم يورد امل�ؤلف �أقوال ه�ؤالء
العلماء ،بقوله :منهم من قال� :إمنا ُ�سمِ يت
�أخت �آدم ،لأ ّنها مل تكن ومل ُت َر �إ ّال عند والدة
�آدم .قالوا فل ّما ولد وترعرع ظهرت النخلة
ف�سمِ يت �أخته لذلك ،وهذا كذب .وقال قوم:
ُ
يحب
كان
آدم
�
أن
ل
اال�سم
بهذا
يت
�س
�ا
�
مِ
ّ
�إنمّ ُ
ثمر النخل وي�أكله دائم ًا ،وكان لهج ًا بتلقيح
النخل وغر�سها والقيام عليها .وملّا َق ِد َم من
ِبر يف �أحاديثه هناك �أ ّنه كان
بالد الهند �أُخ� رِ َ
�أ�ش ّد ما عليه فقده ثمرة النخل ،وما �أ�شبه
ه��ذا ،وهو ك��ذب .وق��ال ق��وم :كان لآدم �أخت
ا�سمها نخلة وك��ان �شديد امليل �إليها ،فقال
النا�س” نخلة �أخ��ت �آدم” على عهده ،فلما
م�ضى الدهر بعده ن�سوا ذل��ك على �شرحه،
فقالوا” النخلة �أخت �آدم” .وهذا �أي�ض ًا كذب
مثل الأول ،ويرى ابن وح�شية �أن تلك الأقوال
وغريها الكثري ال فائدة منها)2( .
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يقوم مقامه �أو قريب ًا منه ،وبني هذين َبو ٌن كثري
وفرق عظيم.
�أني�س الإن�سان
كما حتدث امل�ؤلف عن النخلة ك�أني�س للإن�سان،
وا�ستعر�ض ما قيل يف �أ�صلها ،ون�شري لقوله
عنها يف الكتاب :واعلموا �أن النخلة للنا�س �أن�س
كثري ،حتى انك لو �أ�شرفت من علو يحجز بني
مراحني� ،أحدهما فيه نخل والآخر فيه �شجر
�أو منابت �صغار بالليل ،لوجدت نف�سك يف تلك
الظلمة �إىل النخل �أ�سكن وهي بها �أن�س كثري ًا.
�أما �أ�صل النخلة وذكر ر�أي ما�سي ال�سوراين من
�أن النخلة نبات فار�سي ،و�أن �أ�صل نخل الدنيا
كلها �إمن��ا ك��ان منقوال من ب�لاد فار�س .قال:
وقد زعم قوم �أن �أ�صل النخل كله يف الأر�ض
�إمنا كان من جزيرة من جزائر البحر حماذية
لبالد فار�س يف البحر يقال لها خاركان ،و�أن
النا�س وجدوا النخلة فيها قد نبت لنف�سه بال
زارع فنقلوه وات�خ��ذوه يف �أر���ض فار�س زرع� ًا
وغر�س ًا ،فافلح وكرث وانت�شر ،واتخذه النا�س يف
بلدانهم فتنوع باتخاذ النا�س له حتى �صار على
هذه الكرثة من �أنواعه.

أربع نخالت؟
الأ�صل � ُ
�سنع ّرج يف ه��ذا امل�ق��ال لتناول م��ا ذك��ره ابن
وح�شية يف كتابه (الفالحة النبطية) باعتمادنا
على �أ�صل خمطوطة الكتاب الذي حققه توفيق
ف�ه��د ،املعهد العلمي الفرن�سي للدرا�سات
العربية ،دم�شق� ،سورية1995 ،م ،دون ذكر
هوام�ش لل�صفحات .فقد ذكر م�ؤلف الكتاب
ابن وح�شية عن �أ�صل النخل ب�أن� :أ�صل النخل
كله �أربع نخالت فقال عنها :وهي التي وجدها
النا�س يف القدمي يف تلك اجلزيرة املحاذية
لبالد فار�س يف البحر ،قال :ف�إنهم وجدوا نخلة
تثمر ثمرة حمراء ثم ي�سود ذلك �إذا ن�ضجت
وبلغت وهي ال�شهريز .ووجدوا �أي�ض ًا نخلة تثمر
ثمرة �صفراء وتبقى على ذل��ك بعد ن�ضجها
وهي الربين ور�أوا نوعني �آخرين ك�أنهما كانا
عن هذين النوعني لأنهما ي�شبهانهما ،وقد
يجوز �أن يكونا نوعني كانا ا�صلني كما كان
ذينك �أ�صلني ،ويجوز �أن يكونا منهما ،لكن
غلب عليهم ال��ري ف�أحالهما عما هما عليه.
وذاك �أن هذين النوعني ال�شهريز وال�برين،
وجدا يف و�سط اجلزيرة يف �أبعد مو�ضع منها
امل��اء ،ووج ��دوا النوعني الآخ��ري��ن على حافة
اجلزيرة وبقرب املاء .وقد يجوز �أن يكون كرثة
الري �إحالتهما عن ذينك البعيدين من املاء،
وهذان هما ال�صرفان والطربزد.
وقال ال�سوراين :وقد ي�شبه �أن يكون الطربزد
�أ�ص ًال قدميا لكثري من النخل ل�شواهد ت�شهد
بذلك له كثرية .وباجلملة ف ��إن ه��ذه الأربعة
�أن��واع ومنها انقلب �أ�صناف النخل ،لأنك �إذا
تفقدت النخلة وجدت يف جميع �أنواعه من هذه
الأربعة �أنواع �أ�شكا ًال ما ،حتى �أن ال�سابري قد
تفر�سنا فيه �إذ هو نوع من الطربزد ،وكذلك
اجلوزي ف�إنه ي�شهد �أنه كان عن الطربزد ،لأنّ
النوع احلادث من �أ�صل ما من جميع املنابت
البد �أن ي�ؤدي �شبه ًا فيه من الأ�صل الذي كان
عنه .ثم �أردف ال�سوراين قائ ًال :فهذا على هذه
احلكاية .وق��د حكى يل ح��ال غري ه��ذا ،وهو
�أنّ النخلتني املوجودتني يف و�سط اجلزيرة،

يف �أبعد مو�ضع من امل��اء ،هي ال�سوداوان و�أن
ال�صرفان وال�شهريز واللتني وجدناهما بقرب
املاء هما ال�صفراوان ،الربين والطربزد .وهذا
�أ�شبه عندنا باحلق ،لأ ّنه الذي يوجب القيا�س.
تعليله للربين
ثم علل امل�ؤلف ما ذكر عن ال�برين ،فيقول:
قد يتوهم املتوهم �أي�ض ًا �أن ال�برين ن��وع من
الطربزد ،لكن �أحاله عن كون الطربزد كرثة
املاء و�سعة الريّ ،
فرتطب ف�ضل ترطيب ،وكان
كونه يف الأ�صل مو�ضع ًا �شديد احل��رارة كثري
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ال��رط��وب��ة ،فقبل م��ن ��ش�دّة احل ��رارة ح�� ّرارة،
ف�أح َّمر ،وقبل من ك�ثرة رطوبة ف�أحالته عن
ح�لاوة ال�ط�برزد ،فانقلب �إىل ع��دم احل�لاوة
و�شدّة الرتطيب.
وبعد ذلك يحدثنا عن الأل��وان والأ�صباغ التي
تك�سبها من �أ�شعة ال�شم�س ،فيقول� :إنّ الأ�صباغ
من الأل��وان يك�سبها النبات من �ضوء القمر
و�شعاعات الكواكب ،ثم تطلع عليها ال�شم�س
فتل ّونها �ضروب ًا من التلوينات بح�سب الكرثة
والق ّلة فيه ،وعلى ح�سب طبع الأر� ��ض التي
هي نابتة فيها .فعلى ق��در اتفاق بع�ض هذه
مع بع�ض �أو اجتماعها وافرتاقها تكون �ألوان
ثمرات النخل وطباعها ،ف�إ ّنها خمتلفة الطباع
ون�سبة بع�ضها �إىل بع�ض ،حتى �أ ّن��ه قد يقال
لبع�ضها ب��ارد الطبع ولبع�ضها ح��ا ّر .فالبارد
الطبع منها هو بالقيا�س �إىل الذي يقال عليه
ح��ا ّر الطبع ،وه��و القليل الدب�س من الثمرة،
مثل الق�سب ،وما �أكرثه ب�سر ،مثل �أنواع الب�سر
الأحمر والأ�صفر .فاحلار الطبع يقال على ما

ا�شتدّت حالوته وكرث دب�سه ،والبارد ما تق ّل
حالوته ويغلب عليه القب�ض .فبهذا يقع التمييز
بني النخل يف طباعه� ،إنمّ ا يقال عليه ذلك من
�إ�ضافة بع�ضه �إىل بع�ض ،لينتقل بالرتكيب �إىل
اكت�ساب لون �أو طعم �أو ريح مل يكن له ،كما
يكون ذل��ك يف ال�شجر ،ب��ل فيه تدبري يعلمه
الفالحون لذلك ،ف�إ ّنه �إذا كانت نخلة نفي�سة
ذات مت� ٍ�ر ُم�ستطاب ُم�ستظرف فذهبت يف
ال�سماء ك�ث�ير ًاَ ،ف ِخ ْي َف عليها ،بذلك الطول
واملدّة التي م�ضت لها ،الهرم الذي يثوي به ك ّل
�شيء يهرم من احليوان والنبات� ،أ ّما احليوان
فال حيلة له وال عمل فيه �أن ي�ص ّد عنه وقوع
الهرم وال دواء له بعد وقوعه ب��ه ،لكن ذلك
خا�صة ،وهو �أنّ النخلة �إذا
ممكن يف النخل ّ
كبرُ َ ت وكادت �أن َت ْه َرم وطالت ُطو ًال خارج ًا عن
احلدِّ  ،عمد الفالح �إىل قطع من غليظ �أ�سافل
مما يلي الكرب� ،أو �أن يقطع من ذلك
ال�سعفّ ،
قطع ًا من دقاق الغرب ،على مقدار طول ذراع
ون�صف كل قطعة منها ،ثم ر ّكب هذه القطع

قائمة على ت�أريب على جذع النخلة ،يد ّورها
كما ي��د ّور حتت �أ�صول كرب النخلة ،ب�شرب ال
لطيف بل ت��ا ّم ،ثم قطع قطعة من ب��ار ّي��ة يف
عر�ض ذراع و�شيء على مقدار طول اخل�شب
املُ ّ
قطع املُر ّكب ،ثم تُدار البارية على تلك القطع
اخل�شب ،كما تد ّور النخلة ،ثم يلقى على البارية
تراب من تراب الأر�ض �إىل النخلة فيها وتُ�سقى
املاء �سقي ًا دائم ًا� ،سقي النخل ،ي�صعد به الأ ّكار
�إىل فوق ،في�ص ّبه داخل البارية على الرتاب،
ف��إن ر�أ���س تلك النخلة يعرق عروق ًا تظهر يف
ذلك الرتاب الذي كب�س على البارية حول جذع
النخلة .ف�إذا طالت العروق ونزلت من البارية
فليقطع من ح ّد املو�ضع الذي �ضربت العروق
منه ،ف�إ ّنها تكون كف�سيلة �صغرية ،وتغر�س يف
الأر���ض كما يغر�س الف�سيل املح ّول من مكان
�إىل �آخ��ر ،وت�سقى امل��اء ،ف�إ ّنها ت�ضرب عروق ًا
نازلة يف الأر�ض ،وتنمي وتعلو كما تعلو النخل،
فيكون بد ًال من تلك النخلة ال�سحيقة ،ويقلع
تلك الأوىل في�ستعمل فيما يراد ا�ستعماله فيه،
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ف�إنّ هذه املقطوعة املح ّولة تكون نخلة جديدة
حتمل مثل ما كانت حتمله.
كربت وعجزت
عقب ذل��ك �أ��ش��ار اب��ن وح�شية �إىل م��ا يعمله
�أرب��اب ال�ضياع فيقول :ه��ذا ما يعمله �أرب��اب
ال�ضياع بالنخلة ال�شريفة احلاملة حم ًال طيب ًا
مرغوب ًا فيه� ،أو نخلة غريبة من غرايب النخل
حلملها قيمة� ،أو لكل نخلة ال يرى �صاحبها� ،إذا
هي كربت وعجزت� ،أن يعطلها ،ف�إن النخل كله
�إذا هرم وطال يف قده وم ّر عليه زمان طويل
حتى ي�سمى �سحيقا و�سحوق ًا ،ف�إن ثمرته تلطف
وت�ضوي ويقل دب�سها ،ورمبا نق�صت حالوتها
يف بع�ض النخل ويف بع�ضه تزيد احلالوة فيه،
�إذا هرم وعجز .ف�إذا عمل به هذا الذي و�صفنا
ثم قطع وغر�س يف مو�ضع �آخ��ر ،ف��إن ثمرته،
�إذا حمل ،ترجع يف قدها �إىل حالها ملا كانت
فتية وترجع حالوتها مثل ما كانت وي�صري
حملها نبي ًال كبار ًا كثري الدب�س  .فهذا قول
مامي ال�سوراين و�صفته يف عمل �إفالح النخل
ويف �أ�صل وج��وده� ،إذ وجد يف اجلزيرة ،وغري
ذلك مما اقت�صه فحكيناه عنه .وقد حكى غري
ما�سي يف �أ�صل وجود النخل ومبد�أ كونه حكاية
خمالفة حلكاية ما�سى ال�سوراين .وي�ضيف:

ق��ال قوثامى :وجدته يف كتاب لبع�ض قدماء
الك�سدانيني� ،ألفه يف النخل وال�ك��روم فقط،
جمهول مل يذكر ا�سمه على ال�ك�ت��اب ،فقال
فيه� :إن �أ�صل وج��وده النخل يف جميع الأر�ض
�إمنا كان من بلدة يقال لها اليمامة ،قال وهي
البلدان التي غلب عليها ال�ع��رب على قدمي
الدهر ف�سكنوها بعد فناء �أمه كانت ت�سكنها،
يقال لهم البابانيون .فهناك ،يف بع�ض ما
يحيط اليمامة” من البقاع” ،وج��د النخل،
وقد نبت لنف�سه بعد �سيول تتابعت على البالد

كثرية دامي��ة ،عليه �سنون ،فن�ش�أ وكرب وحمل
ف�أكلوا حمله ،فلما ذاقوه وعرفوا موقعه اتخذوه
وافلحوه ،وانت�شر يف البلدان.
ال�صرفان والطربزد
كذلك ذكر امل�ؤلف� :أنّ �أول ما نبت منه وجد
نوعان :ال�صرفان والطربزد ،و�أن الهريون خرج
من نوع نوى ال�صرفان ،منقوع ًا يف املاء ثمانية
�أيام ،ثم يزرع من نواه الهريون ،وان ال�شهريز
يخرج من نوى ال�صرفان � ،إذا جعل يف ال�شم�س
ال�شديدة احلر ثمانية �أيام ،و�أن الربين والأزاد
و�ألوان الأدقال ال�صفراء اللون كلها كانت عن
ال�ط�برزد ،وان النخل الفحل �إمن��ا ح��دث عن
زرع نوى �صفراء م�ستطيلة �شبيهة بالأزاد �إذا
ر�ش على نواها بول بغل وزرعها .وان النا�س
ا�ستنبطوا هذا كله وجربوه بعد وجود النخل
على م��ر ال�سنني ،ث��م نقل الف�سيل م��ن حول
النخل فغر�س ف�أفل وكرث .ف�أما ف�سيل الفحل
ف��إن ف�س�ألته تخرج فحوله ،و�أي نخلة ف�سلت
فان ف�سالنها يخرج منها نخل مثلها يحمل مثل
حملها .قال قثامة فقد لوح هذا الرجل ببع�ض
�إفالح النخل و�أخرب عن انقالبه يف زرعه من
حال �إىل حال �أخرى .فبع�ض ما قال وقفنا على
�صحته وبع�ض مل نخربه فنعرف �صحته ،وبع�ض
جربناه فلم يجيء كما قال.

النخلة أخت آدم
ألنها تشبهه في
كثرة المنافع،
إ ّ
ال أن آدم أكثر
منافع وأعظم
موقعًا
وحتاذيها الأخ��رى .وه��ذا يكون بعد �سنتني،
ف�إذا جاز الثلث �سنني فقد �صار ف�سي ًال و�صلح
للتحول من مو�ضع منبته �إىل مو�ضع �آخر.
وها هنا �آراء الثالث يف زرع النوى� .أما ما�سي
ال�سوراين ف�إنه قال :ينبغي �أن يغمر نوى النخل
كله قبل زرعه يف بول البقر ثم يزرع ،قال ليال
يتحول نبات ن��واه فتخرج نخلة حتمل حم ًال
�آخ��ر .ثم قال �إن جميع نوى النخل� ،إذا زرع
جمرد ُا مما كان التب�س به ،من ب�سر �أو رطب �أو
متر ف�إنه يحول فيخرج من نوى كل واحدة من
النخل �شيء ال ي�شبه حملها حمل �أمها التي كان
النوى عنها .قال فمن �أراد �أن يخرج له من نوى
الربين برين ومن نوى ال�شهريز �شهريز ومن
نوى كل نخلة مثلها ،ومن نوى كل نخلة مثلها،
فليغم�سه يف بول البقر ثم يجففه يف الهواء ،ثم
يغم�سه ويجففه �أي�ض ًا ،ثم يغم�سه ثالث ًا ويجففه
ويزرعه ،فذكر �أن هذا ال يتحول ما يخرج من
ن��واه عن زرع��ه �شيء خمالف ل�ل�أم التي كان
عنها ذلك النوى.
هوام�ش الدرا�سة:
-1الزركلي ،الأعالم ،دار العلم للماليني ،الطبعة
اخلام�سة ،ب�يروت ،لبنان 1/170.2- ،ابن
وح�شية :الفالحة النبطية ،حتقيق توفيق فهد،
املعهد العلمي الفرن�سي للدرا�سات العربية،
دم�شق� ،سورية1995 ،م.
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كيف يزرع وينقلب؟
وحت ��دث �صاحب” ال�ف�لاح��ة النبطية” عن
الأخ �ب��ار ح��ول �أ��ص��ل وج��ود النخل فيه خلف
و�أ�شياء وردت كورود الأخبار التي هي حمتملة
للحق وال �ب��اط��ل وال �� �ص��دق وال��ك��ذب :ولي�س
هذا مما يحتاج النا�س �إليه يف �إف�لاح النخل
وتربيته ،فانتق�صى الأخ �ب��ار ع�ن��ه� .إال �أننا
�أحببنا �أن نبتدي من �أول الكتاب عن النخل
غري ما حكيناه ،وهو حكايات يطول �شرحها ال
فائدة لأحد فيها� .إال �أننا �أحببنا �أن نبد�أ من
�أول الكتاب على النخل ب�أخبار النخل .ف�أما ما
م�ضى ف�إمنا هو �أخبار النخل فقط ،والذي نرى
�أن نخو�ض فيه بعد ما م�ضى ،ذكر كيف زرع
النخل وكيف يغر�س ويفلح ،ف�إن يف هذا فائدة
للنا�س يف هذا الباب ،وقال ابن وح�شية يف ذلك:
�أما تعديد �أنواعه و�صفاته مما ال معنى له وال
فائدة فيه ،ويكرث فيه الكالم يف هذا الكتاب،
فانه كثري وا�سع ،وهو مما ال يح�صره عدد ،لأنه
يجوز �أن يحدث كل يوم �أنواع مل تكن تنقلب من
حالها املعهودة منها �إىل حال �أخرى ،فتتغري يف
هذا ال�شكل ويف اللون والطعم فت�صري نوع ًا غري
معهود وما كان هذا �صفته فلن ينتهي �أبد ًا �إال
على �سبيل غري ما نحن عليه جملة ،فال فائدة
يف تعديد �أنواعه على هذا البتة .بل الفايدة
فيما قدمنا ذكره ،وهو كيف يزرع وكيف ينقلب
على ما �شاهدناه منه ،مما يجوز �أن يحدث يف
امل�ستقبل مما �شاهدناه .والفائدة فيه �أي�ض ًا
�أن نخرب بالأعرا�ض امل�صيبة املزيلة عن حال
البيعة والأخ �ب��ار لعالجاته من ذل��ك ودفعها
عنه� ،إذ كانت ك��الأم��را���ض يف النا�س ،ولها
عالجات كعالجهم ،ونذكر مع ذكرنا عيوبه
واجل�ي��د ال�سليم منه وم��ا يتبع ه��ذه املعاين،
ونحلق بها مما ال غنى عنه لأرب��اب ال�ضياع
والفالحني وغريهم ممن يعاين هذا ،فنقول:
قد يكون النخل زرعا من النوى ويكون غر�س ًا
من الف�سيل ،وهي التي تفرخها النخلة حولها.
ف�أما وقت زرعه من النوى فهو من �أول مار�س
(�أذار) �إىل �أول يونيو (ح��زي��ران) ،وكذالك
غر�س ف�سيله ينبغي �أن يكون يف هذا الزمان.

ولي�س �إن زرع �أو غر�س يف غري هذه الأ�شهر
انه ال يفلح ويجي ،بل قد يفلح ويجبي يف غري
هذا الزمان الذي حددناه ،لكن نباته ونبات ما
يغر�س منه ميون يف هذه الأ�شهر وهذا الزمان
�أج��ود و�أق��وى وابعد من الآف��ات و�أج��ود حم ًال،
�إذا حمل و�أنبل ب�سرا و�أح�سن انت�شار ًا .وما زرع
من ن��واه يف هذا الزمان فينبغي �أن يحفر له
حفاير لطاف  ،بعد كل واحدة من الأخرى ثلث
اذرع تامة  ،ثم ي�ؤخذ �أما ثالث نوايات �أو خم�س ًا
�أو �سبع ًا فتلقى يف املاء العذب حتى تتعرق ،ثم
جتعل يف احلفائر على هذا العدد الذي ذكرناه
وتغطى مبقدار �شرب مفتوح تراب ًا ويغمر على
ال�ت�راب ال��ذي غطي ب��ه باليد اليمنى غمر ًا
�شديدا �أو متو�سط ًا ،وت�سقى امل��اء ،ف��إن عمل
هذا يف �آذار وكان فيه برد ،فينبغي �إذا نبت �أن
يغطى بالبواري واحل�صر وال�بردي وال�سعف،
كما و�صفنا فيما �سلف من هذا الكتاب يف بزور
�أ�شياء� ،إذا خيف عليها نكاية الربد يف الأكرث
ونكاية احلر يف الأق��ل� ،أن تغطى ب�أغطية قد
و�صفناها وهذا ال يحيل على ا�صغر الفالحني
فكيف كبارهم ،ف�إن ذلك النوى ينبت فيطلع
من كل نواة خو�صة واح��دة مدرجة يف طولها
وتعلو وتنمى.
اخلو�ص الأبي�ض
كذلك ي�ستمر م�ؤلف (الفالحة النبطية) يف
حديثه عن النخلة ،فيقول :وه��ذه عند ينبو
�شاد ،قبل طلوع �أختها بعدها ،ت�صلح لأ�شياء
نحن نذكر بع�ضها حكاية عنه  :ف ��إذا م�ضت
ثالثة �أو �أربعة �أو خم�سة �أي��ام �أو �أكرث قلي ًال،
على مقدار طبع النخلة التي ذالك النوى منها،
 207طلعت خو�صة �أخ��رى �أ�صغر من الأوىل
واقل عر�ضا .ثم يطلع بعد هاتني خو�صة ثالثة
توري �إنها طلعت من و�سط االثنتني الأوليتني
ثم يعلو هذا اخلو�ص وي�ستدير �ساقه ويطول
ويغلظ .و�أ�صول ذلك اخلو�ص� ،إذا عال ،فهو
�أبي�ض اللون �إىل يكرب ويزيد امتالوه ،ويكرب
طلوع اخلو�ص �إىل �أن يبدو يف �أ�صل يحتوي
على عدة من اخلو�ص ،ثالثني من جانب هذه،
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