
الأخف�س  على  �شيبويه  كتاب  قراأت  يقول:  »�شمعته  املربد:  وقال  وغريهم، 

اأبي  املثنى  بن  ومعمر  الأن�شاري  زيد  اأبي  عن  الرواية  كثري  وكان  مرتني، 

واإخراج  بالعرو�س  العلم  ح�شن  وال�شعر،  باللغة  عاملًا  والأ�شمعي،  عبيدة 

باأبي  اجتمع  اإذا  وكان  النحو،  يف  حاذقًا  يكن  ومل  جيد،  �شعر  وله  املعمى، 

عثمان املازين يف دار عي�شى بن جعفر الها�شمي ت�شاغل اأو بادر باخلروج 
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سيرة أكرم الشجر )15(

ُمعجم ألفاظ النخل في 
كتاب “النخل”  ألبي حاتم 

السجستانّي )2-2(

خوفًا من اأن ي�شاأله عن م�شاألة يف النحو. وكان 

ويختم  بدينار،  يوم  كل  يت�شدق  عفيفًا  �شاحلًا 

وكان  ح�شن،  نظم  وله  اأ�شبوع،  كل  يف  القراآن 

يف  حّبان  ابن  ذكره  فيها،  يتجر  للكتب  جّمًاعا 

الثقات، وروى له الن�شائي يف �شننه والبّزار يف 

م�شنده. 

بالب�شرة،  ومــائــتــني  وخم�شني  خم�س  تـــويف 

بن  �شليمان  بن  جعفر  بن  �شليمان  عليه  و�شلى 

املطلب  عبد  بن  العبا�س  بن  اهلل  عبد  بن  علي 

ودفن  يومئذ،  الب�شرة  وايل  وكــان  الها�شمي، 

نذكر  عديدة  ُم�شنفات  ولــه  امل�شلى،  ب�شرة 

العامة،  فيه  يحلن  ما  الــقــراآن،  منها:«اإعراب 

املق�شور  الــنــبــات،  واملـــوؤنـــث،  املــذكــر  الــطــري، 

واملمدود، الفرق، القراءات، املقاطع واملبادي، 

والنبال  الق�شي  الأ�شداد،  النخلة،  الف�شاحة، 

والفر�س،  الدرع  والرماح،  ال�شيوف  وال�شهام، 

خلق  الـــزرع،  الهجاء،  احل�شرات،  الوحو�س، 

واحلليب،  والــلــن  واللباأ  الإدغــــام،  الإنــ�ــشــان، 

والع�شل  والنحل  وال�شيف  وال�شتاء  والــكــرم، 

واختالف  والقحط،  واخل�شب  والع�شب  والإبل 

امل�شاحف، وغري ذلك من امل�شنفات.

من �ألفاظ �لنخل

ومما جاء يف معجم األفاظ النخل لل�شج�شتاين 

ال�شوكة«  ت�شري  ثم  وقالوا:  �شفف«  الكتاب:  يف 

اخلو�شة  مع  تطلع  ثم  اأيــامــًا  تغري  ثم  خو�شة« 

خو�شات  ثــالث  �ــشــارت  فـــاإذا  اأخـــرى،  خو�شة 

يكرث  حتى  اخلو�س  يتتابع  ثم  الَفْر�س«،  فهي« 

يعُر�س فيدعى« ال�ّشفيف«.

�شقط: قال اأبوزيد: يقال لكل �شيء ي�شقط عن 

و”  ال�ّشقط”  يف�شد”  ممــا  التمر  مــن  النخل 

الَنَق�س” و” اللقط”.

وهو  �ِشيَفه”  اأخَرَج”  اأع�َشَب  اإذا  قالوا:  �شالأ: 

و”  ال�شوك”  وهو”  الع�شيب،  مبــوؤّخــر  �شوكة 

والواحدة  يف”.  ال�شِّ و”  األ�شل”  و”  ال�ّشالء” 

�شوكة و�شاّلءة واأ�َشلة و�ِشيفة.

مال  الرِّ اأو  مال  بال�شِّ يت  ُغطِّ اإذا  والنخلة  �شلخ: 

فهي” ُم�َشلِّخة”. 

َعل  جُتْ التي  للبنيقة  يقال  اأبــوزيــد:  قال  �شمم: 

واجلميع”  ّمة”  ال�شُّ فرة”  ال�شُّ �ِشبه  خو�س  من 

�ُشمم” وهي” الَنفّية” واجلمع” َنفّي”.

املــعــاومــة  النخلة  هــي  ال�َشْنهاء”  و”  �ــشــنــه: 

�شاُنَهت  يقال:  �شنة،  وتخِلف  �شنة  حتمل  التي 

وعاَوَمت.

ْهريز” من اأ�شناف التمر، ويقال  �شِهرز: “ ال�شِّ

له: الأوَتَكي والُقَطيعاء.

وهو”  التمر،  ا�شناف  من  ال�شوادّي”  و”  �شود: 

هريز”. ال�شِّ

ّياَبة”. ّياب” والواحدة” �شِّ �شيب: والَبَلح” ال�شُّ

ي�شّدوا  اأن  الت�شجري”  و”  زيد:  اأبو  قال  �شجر: 

تتحرك  كيال  ْرط  بال�شُّ ال�شعف  مــع  الأعـــذاق 

بعروقها وتنك�شر، وذلك اإذا وقع فيها الّرطب. 

ــمــان، اأمـــا اأهــل  قـــال: وهـــذا مــا يفعله اأهـــل ُع

اأن  فخافوا  تّدىل  اإذا  الِعذق  فياأخذون  الب�شرة 

له  وميكنون  حتته،  التي  ال�شعفة  على  ينك�شر 

ر  لكيال يتقلب فذلك” الت�شجري”، ويقال: �شجِّ

نخلك.

ّخ”  مِتِ وقالوا  النخلة،  ُقَلْب  ال�ّشحمة”   “ �شحم: 

النخلُة: من أحِب األشجار 
لقلِب اإلنسان ألّنها رفيَق 

دربِه الطويل والّشاق 
والجميل. وكانت النخلُة 
أيام الشّدة القلعة التي 

يسنُد إليها ظهرُه ويحتمي 
بها ويستريح تحت سعفها 

وقامتها المتطاولة في 
كبد السماِء، ويأكل من 

ثمرها الشهّي ويتخذ 
من سعفها وجريدها 

وجذعها فرشًا وسكنًا من 
هجير الصحراء وبرد الشتاء.

قبس محّمد
oms_1990@yahoo.com

ê

والجتماع  التاريخ  علماء  اهتمام  ان�شب  الــعــرب،  بــاأمــة  التعريف  يف 

واجلغرافيا، على الدين واللغة والتقاليد، دون النتباه الكايف للنخلة، هذه 

ال�شامقة ال�شاخمة املتاأودة مع الن�شيم واملقاومة للريح على �شواطئ النيل، 

حتى  وُعمان  والكويت  البحرين  �شواحل  وعلى  والعا�شي،  والفرات  ودجلة 

يف  نخيل  واحة  اأكرب  وهي  ال�شعودية(  الإح�شاء  )ويف  وموريتانيا..  املغرب 

العامل وحديثًا يف العقبة الأردنية..

ول يخلو بلد عربي من غابة لها اأو اأجمة اأو عدة اأفراد ترتاق�س بني احلقول 

اخلرافات،  مع  الأ�شاطري  وتفاعل  العقل،  بكور  �شهدت  ال�شحارى  وعمق 

ومولد الأديان وحكمة ال�شماء، واجتياح الطوفان وظهور ال�شجون واحلدود 

والكتب والكتاتيب، لرتى العيال وقد جل�شوا يتلقون العلوم على قف�س من  

جري، وحتت �شقيفة من الفلق املن�شف من �شيقانها .

واأمريكا  اآ�شيا  وجنوب  الهند  يف  النخيل  عائلة  من  الأنــواع  تعدد  ورغــم 

العربية  النخلة  اأن  اإّل  اأفريقيا،  وجنوب  و�شط  مناطق  وبع�س  واإ�شبانيا 

متفردة يف �شفاتها وثمارها ..!!

األفاظ  ُمعجم  يف  وردت  التي  للمفردات  الثاين  اجلزء  يف  ن�شتكمل  وبعد 

النخل الواردة يف كتاب النخل لأبي حامت ال�شج�شتايّن، الذي حققه وعلق 

عليه وقدم له الأ�شتاذ الدكتور الراحل اإبراهيم ال�شامرائي و�شدر عن دار 

الر�شالة ببريوت. 

بن  حممد  بن  �شهل  حامت  اأبــو  وهو  النخل  كتاب  موؤلف  عند  نقف  وبــدءًا 

مقرئ  250هـ«،  الب�شري«  ثم  ال�شج�شتاين  اجل�شمي  يزيد  بن  عثمان 

نحوي لغوي من مدينة الب�شرة وعاملها؛ كان اإمامًا يف علوم الآداب، وعنه 

اأخذ علماء ع�شره كاأبي بكر حممد بن دريد واملربد وابن قتيبة الدينوري 
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. �شحمتها” اأي يكون له ُمخٌّ

ال�شعيب”  الَف�شيلة””  اأ�شماء”  ومــن  �شعب: 

لأّنها ت�شّعبت اأفنانًا.

قلياًل  وتّلون  الَبَلح”  ر”  اخ�شّ اإذا  قالوا:  �شقح: 

قيل: قد” َت�شّقح” و” �شّياأ” و” َبِهَر”.

�شماريخ”  يف”  ت�شرب  اأن  الأبر”  و”  �شمرخ: 

طحني”  فيه  فتنُف�س  �شربات  ثــالث  الكافور 

الّطحني”  لذلك  ويــقــال  الــُفــّحــال،  �ِشْمَراخ” 

ال�شماريخ”  لَِّبت”  �شُ اإذا  وقالوا:  واح”.  ال�شّ

�ِشْمراخ”  والواحد”  العثاكيل”  فهي”  ونفّرقت 

اأثُكول”  زيقال”  ُعثُكول”  و”  �ُشْمروخ”  و” 

اأقول:  الِقْنو.،  َتَعْثَكَل”  وقد”  ُححثكول”.،  و” 

وقالوا:” ِعْثكال” و” اإثكال”.

ال�شّماء”  الطويلة”  للنخلة  ويــقــال  �ش�شم: 

م. واجلمع ال�ُشمُّ

ّل  �شي�س: وُي�شمى” الَفْرد” من الُب�ْشر الذي ي�شِ

ي�س”. ي�شاء” و” ال�شِّ فال نّوى فيه” ال�شِّ

من  َدّقت  النخلة”  اأي  هي”  واإذا  قالوا:  �شرب: 

ْنرَبت” و”  َرد َكَرُبها قيل: قد” �شَ ا�شفلها واجْنَ

ُتنبت”  التي  املُ�شْنفَرة”  و”  اأقــول:  ْنُبور”.  �شُ

ال�شنابري” اأي الرواكيب يف جذعها.

ْتم”. �شتم: ويقال للَفْحل” ال�شَ

فيقال:”  الّطلع  ين�شدع  حــني  قــالــوا:  �ــشــدع: 

و”  فوالق”  ذلك”  ومــثــل  الــنــخــل،  �شوادع” 

�شادع  والواحد”  م�شتطريات”،  و”  فواطر” 

وفالق وفاطر وم�شتطري”.

الــِطــَوال،  النخل  من  ال�شوادي”  و”  �شدي: 

والوحدة” �شادية”.

جرمي”  ومتر”  �شرمي”  متر”  ويقال  �شرم: 

. ِرَم وُجِرَم وُجدَّ ومتر” جديد” وقد �شُ

ْعَلة”. �شعل: واإذا َدّقت النخلة فهي” ً�شَ

�شفر: و” الت�شفري” اأن ل يبقى يف النخل �شيء 

من التمر.

�شفو: و” ال�شفي” من النخل الكثرية احلمل.

الّرطب:”  مــن  ُيْحِل”   “ مل  ملــا  ويــقــال  �شمر: 

مري”. �شَ

ّن”،  ال�شَ هو”  الكبري  بيل”  الزَّ و”  ــن:  �ــشَ

نان”. واجلمع” ال�شِّ

ْنوان”  �شنو: ويقال للنخلتني اأ�شُلهما واحد” �شِ

ْنوان”  ْنو”، واجلمع” اأ�شناء” و” �شِ مثنى” �شِ

ِقْنَوْين”  و”  ِقْنوان”  وُمثناها”  ِقْنو”  مثل” 

واملفرد”  وقيل:  ِقْنوان”،  و”  اأقناء”  واجلمع” 

َقنا” اأي�شًا، وهو” الِعذق” واجلمع اأعذاق.

الع�شرون  الــنــخــل  مــن  ْور”  ال�شَّ و”  ــور:  �ــش

النخل  ْور”  ال�شَّ بع�شهم”  وقــال  دونــهــا،  فما 

ع�شيبها  التي  النخل  من  ورة”  ال�شَّ املُلتّف.و” 

عرر اأعالها... دقيق واأ�شفلها �شخم، وُي�شَ

ِوّية” النخلة ال�شعيفة. �شوي: و” ال�شَ

�شيح: و” ال�شيحانية” �شرٌب من النخل، ومن 

التمر.

وغريهم  واليمامة  جنران  اأهل  ويقول  �شبب: 

باب”. لطلع النخل” ال�شِّ

بعدما  اجلــذع  ِع�شّي  ُتــطــرح  وقــالــوا:  �ــشــري: 

�شاَر  فاإذا  نبيذًا،  فيكون  املاء  يف  دقيقة  يوؤخذ 

رّي”. طّيبًا فهو” ال�شَ

ُينف�س  اأي  ذلك”  ُيفعل  مل  فاإن  وقالوا:  �شلل: 

فاإّنها”  بالنخلة  الإناث”  وليع  يف  الطلع  غبار 

ت�شّل” وُت�شّمى” ال�شاّلة”.

ترمي  الــتــي  النخل  مــن  روح”  الطَّ و”  طـــرح: 

ُرح”. بعذقها فتبعدها وجماعها” الطُّ

طعم: واإذا” اأَطَعَمت” النخلة فهي” ُمطِعم.

وهي  َطْلَعة”  والواحدة”  الّطْلُع”  و”  طلع: 

ويقال  واجُلــف.  والِقيقاء  وال�شابياء  الكافور 

يف  ما  الَوليع”  جعلوا”  وُرمّبــا  الَوليع”  للطلع” 

جوف الكافور.

الثِّمار”  �ــشــراء  ون  ي�شمُّ ُعــمــان  واأهـــل  طــنــاأ: 

و”  بعتها،  اإذا  اأْطــَنــيــُتــهــا  يــقــال:  ناء”،  الطَّ

اأطَنْيُتها” اإذا ا�شرتيتها.

َعَجَمة”  �شجرة”  كل  ممن  للنواة  يقال  عجم: 

واجلمُع” َعَجم”.

ى” مترة بُعمان. عجم�س: و” الَعَجم�شَ

التمر،  �شائر  الَعْجَوة”  و”  قتالوا”  عــُجــو: 

هو”  الَعْجو”  وكاأّن”  له،  َعْجو  ل  املوز  اأن  وقيل 

الَنَوى”.

واأما”  بالفتح،  الَعْذق”  للنخلة”  ويقال  عذق: 

الِعْذق” بالك�شر فالِقْنو.

النخل،  �شعف  يقطع  اأن  التعريب”  و”  عــرب: 

العارب”،  و”  ب”  املعرِّ يقطعه”  للذي  ويقال 

ومنه”  لل�شيء  امل�شلح  العارب”  وقالوا:” 

تعريب البيطار”.

التمر  ذات  ال�شعيفة  النخلة  املــعــرار  عـــرر: 

الفا�شد.

عري: قالوا” اأْعَرى” الرجل النخل، وذلك اأن 

يجعل ثمرها لرجل فياأكله ُرطبًا، فذلك النخل 

ُي�شّمى” الَعرايا” والواحدة” َعِرّية”.

ثم  ُع�ُشّوًا،  يع�ُشو  َع�َشا  و”  حامت:  اأبو  قال  ع�شو: 

قيل: ُيزهي بعد الّت�شييء في�شري” َزُهوًا” اإذا 

خل�س لون الُب�ْشَرة.

�شعفها  وقــّل  النخلة  راأ�ــس  �شُغر  واإذا  ع�ش�س: 

وُهّن”  ع�ّشات”  وثالث”  َع�ّشه”  فهي” 

ِع�شا�س”.

يــتــنــاول  جــــذع  لــلــنــخــلــة  �ــشــار  واإذا  عــ�ــشــد: 

واجلمُع”  الَع�شيد”،  فهي”  املــتــنــاول  مــنــه 

الِع�شدان”.

. عقد: و”َعْقد” الُب�ْشر ا�شتم�شاكه فال ُيحثُّ

الأر�ــس  يف  الغري�شة”  ِعرق”  وي�شرب  علق: 

وهي”  موؤتزرة”  هي”  ثم  لينتها”  وتخُرج” 

لقيفة” ثم هي” عالقة”.

عمر: و” الَعْمرة” من النخل دقيقة العرجون، 

حممودة.

وال:” الُعّم” والواحدة”  عمم: ويقال للنخل الطِّ

عميمة”.

قلة:”  عود: و” الَعْيدانة” واأهل جند ي�شّمون الرَّ

اجلّبارة  وهي  الَعْيدان”،  واجلمع”  َعْيدانة” 

الطويلة.

عني: و” التعني” الإمتار.

الفا�شدة  الرديئة  النخل  من  املغبار  و”  غري: 

التمر.

الُعرجون.  دقيقة  النخلة  الُغَرْيراء”  و”  غرر: 

له،  يكنَّ  الرجل  ي�شرتيهن  النخالت  والغرائر 

موا�شعهن  من  له  فلي�س  �َشُقْمَن  اأو  ِمــن  فــاإن 

�شيء من الأر�س.

ييتاّم  لأّن  النخلة  اإعجال  الَغْر�س”  و”  غر�س: 

قطعت  ذلك،  النخلة  َفَعلت  فاإذا  قيقائها،  َفْلق 

قيقاءة ولّقحَته تلقيحًا.

الكافور”  عنه”  ين�شق  الذي  الوليع  غ�ش�س:” 

فهو اأبي�س كالرَبَد، ويقال له” العغ�شي�س”.

َح  ُن�شِ ثم  الُع�ْشر  يف  الُب�ْشر  و�شع  واإذا  غمم: 

باخلّل وُجِعَل يف جّرٍة” فُغّم” فذلك” املغموم” 

و” املَُغّمم” و” املُغّمن”.

الــنــخــل،  مـــن  اجلــمــاعــة  الِغني”  و”  غــــني: 

والواحدة” ِغيَنة”.

فتل: قال اأبو زيد: والذي يف بطن النواة طوًل” 

الفتيل”.
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فاإذا  ترتفع،  حتى  الف�شيلة”  هي”  قالوا  فتي: 

ارتفعت فهي” فتية”.

ن، قيل:” اأف�شح” الُب�ْشر”، وذلك  فدم: واإذا ُلوِّ

حني تبدو فيه احُلمَرة. ثم” ُيفِدم” وذلك اإذا 

، ويقال: قد” اأفَدم” الُب�ْشر”. اأحمرَّ

تكون  متــرٌة  الَفْر�س”  اأبوزيد”  قــال  فــر�ــس: 

بُعمان.

فرع: و” ُقّلَة” النخلة راأ�شها، و” فرُعها”، و” 

ِقّمُتها”.

وهي  تنبيتة”  للف�شيلة”  ويقال  الف�شيلة،  ف�شل: 

ف�شيلة حتى ترتفع.

فغو: و” الَفَغا” الفا�شد من التمر.

يف  ثــالثــًا  بــئــرًا  حتفر  اأن  التفقري”  و”  فــقــر: 

والدمن...  امل�شايل  برتنوق  تكب�شها  ثم  خم�س، 

اأو  فقري”  مئة”  فيقال:  فّقرمت”،  كم”  فيقال 

اأكرث اأو اأقل... وهذا كّله يف غر�س الف�شيل.

فوف: و” الفوفة” الق�شرة التي على النواة.

فولف: و” الَفْولف” اجِلالل من اخلو�س.

قرب: و” الَقبور” من النخل، وهي التي حتت�شي 

َحْمَلها يف قلبها، وهي” الكبو�س” و” الطروح”.

فثث: و” الفثيثة” النخلة ال�شغرية اأكرب قلياًل 

ع  من” الف�شيلة”، و” تقّثثها” عن اأخواتها ُتو�شِّ

لهّن اأو ي�شيق مكانها.

فال  ُقرانى”  ِخي�شًا”  النخلة  �شارت  واإذا  قرن: 

تزال” اأ�شاءة” حتى يعلم اأذكر هي اأم اأنثى”. 

و” القرون” الفا�شد من النخل الفا�شد.

قطع:” والُقَطْيَعي” و” الُقطيعاء” من ا�شناف 

هريز”. التمر، وهي” ال�شِّ

قطمري: و” الِقطمري” الق�شرة التي على النواة 

وهي” الفوفة”.

َقَعدت،  قد  قيل:  جذع،  للنخلة  �شار  واإذا  قعد: 

ويف اأر�س فالن من” القاعد”كذا وكذا.

الِعْر�س،  وهو  النخل،  َجّنة  القابة”  و”  قوب: 

وذلك اإذا األتّف.

ِكبا�شة”  الِعْذق”  ي�شمون  الكوفة  واأهــل  كب�س: 

واجلمع” كبائ�س” وثالث” كبا�شات”.

اإذا  ال�شغرية  النخلة  هي  الكتيلة”  و”  كتل: 

َرّحى جذُعها، واجلمع” الُكتالن”.

واجلمع”  ة”  الَكرْثَ للُجّمارة”  ويــقــال  كــرث: 

يتكّربون”  النا�س”  خرج  اإذا  ويقال  الَكرث”. 

التمر،  من  الَكَرب”  من”  بقي  ما  يلقطون  اأي 

وذلك” الَكَرابة” و” اجلرامة”.

وهو  الكوافري”  واجلمع”  الكافور”  و”  كفر: 

الّطلع”  ي�شّمون  الكوفة  واأهل  الَطْلع”،  وعاء” 

الُكُفّرى”.

كمم: اإذا قاربت النخلة اأن حتمل فهي” ُمِكّمة” 

ويف اأر�س فالن من” املُِكّم”.

لقاح: و” اللِّقاح” جمع” لِقح” وهّن” لواقح”. 

ولّقح تلقيحًا.

قاربت  التي  املُِلّمة”  و”  املُِلّم”  والنخلة”  ملم: 

الإرطاب.

اللينة”  قوم”  وقال  اللينة،  للنخلة  ويقال  لون: 

من اللون.

نف�شت،  ثم  النخلة  حمُل  كرث  اإذا  قالوا  مرق: 

قيل” َمَرَقت”، واأ�شاب النخُل” َ/َرق”.

مزن: و” املُزنّية” النخلة الدقيقة العرجون.

هي  الــنــخــل  مــن  امِل�شا�شية”  و”  م�ش�س: 

الفا�شدة التمر، مثلها” امِل�شيا�س”.

اأرطــَبــت  اإذا  الــّرطــبــة  هــي  امَلْكَرة”  و”  مكر: 

وغ�شيها الأمتار وفيها �شّدة.

نبج: و” النابجّي” مترة �شديدة ال�شواد.

املُ�شطف  املُلتف  النخل  من  املُنبَّق”  و”  نبق:” 

امل�شّطر.

ْبل” الف�شيل. نبل: قال اأبو زيد” النَّ

جنو: ويقال: قد” ا�شَتْنَجى” النا�س اإذا اأ�شابوا 

الّرطب.

ن�شغ: يقال يف النخلة اإذا خرجت ُقْلبًا اأو ُقْلِبني 

ت”. قد” اأن�َشَغت”” و” اأن�ش�شَ

ن�شغ: واإذا كرث ُخو�س النخلة ال�شغرية قيل: قد 

ب فهو َع�ِشيب، ثم هي” ن�شيغة” اأي” َن�َشَغ”  َع�شَّ

اأ�شلها يف الأر�س.

اأخرجت  اإذا  النخلة  اأن�َشَقت”  وقالوا”  ن�شق: 

قلبًة ُجُددًا.

للنخلة  اأو  للف�شيلة  خرجت  اإذا  وقالوا:  ن�شر: 

ال�شغرية �شعفات بعد غر�شها قيل:” اأنت�شرت” 

وهي” ُمنت�شرة” ويقال لفالن من” املُنت�ِشر”.

بلغ  اإذا  فة”  ُمَن�شِّ نخلة”  وقــالــوا:  ن�شف: 

الأرطاب ن�شفها.

َي، وه اأن  ح” من النخل مما قد ُنقِّ نقح: و” املُنقَّ

يحَذف منه �شعفه وَكَرَبه.

ظهر  يف  التي  النقرة  هو  النقري”  و”  نقر:ط 

النواة.

نق�س: و” املنقو�س” هو الّرطب الذي يتاأّتى من 

�شرب الِعذق ب�شوكه.

هجن: وقالوا يف النخلة اإذا حملت وهي �شغرية 

وكذا...  كذا  املُتهجّنات”  من”  فالن  اأر�س  يف 

وقالوا: هي” الهاجن” وُهّن” الهواِجن”.

َفت” النخلة اإذا عّجَلْت. هرف: يقال” َهرَّ

�شارت  التي  الّرطب  من  الهامدة”  و”  همد: 

ْفرًا، واجلمع” هامد”. ق�شرة و�شَ

هنم: و” الَهَنم” التمر، والواحدة” هنمة”.

له  لي�س  الذي  املنتفخ  التمُر  الوخواخ  و”  خوخ: 

حلاء، واإمنا هو ق�شر ونوًى.

و”  موُدون”،  ونّوى”   ، الر�سُّ الودن”  و”  ودن: 

ودين”.

دون”  جتــيــىء  الــتــي  الو�ُشوط”  و”  ــط:  ــش و�

الطروح.

فهي”  حملها  عليها  كــان  اإذا  والنخلة  و�شق: 

وا�شقة” وُهّن” اأوا�شق”.

و�شع: واإذا مل يبلغ التمُر الَيَب�س كّله، فو�شع يف 

ُجَوٍن اأو ِجَرار فذلك” الو�شيع”.

وقب: و” الَوَقب” التمر الفا�شد.

عــادة  كانت  واإذا  ُمــوِقــر،  ِعـــْذق  وقــالــوا:  ــر:  وق

واجلمُع”  ميقار”،  فهي”  توِقر”  اأن”  النخلة 

مواقري”.

والواحدة”  الــَكــَرب،  اأ�شول  الَوْقُل”  و”  وقــل: 

َوْقَلة”.

قيل:  الأرطـــــاب  مــن  ــط  ــَق ُن ــــَدت  َب اإذا  وكـــت: 

ْت”  توكِّ حني”  تة”  ُموكِّ وُب�ْشرة”  ِت”  َوكَّ قد” 

لالإرطاب.

ثم  ُع�ْشوًا،  يع�ُشو  و”َع�شا”  حامت:  اأبو  قال  زهو: 

قيل: ُيزهي بعد” الَت�شييء”. في�شري” َزْهوًا” 

و”ُزْهوًا”، وقد” اأزهى” النخل اإذا َخَل�س لون 

الُب�ْشر فيه. و” �شّياأ” النخل: ُعِرَقت األوانه.

ف�شارت  الرطبة”  اأي  َجت”  َن�شِ واإذ  �شبت: 

و”  ُمَن�شبتة”،  لها”  قيل  ُب�ْشرة”  كاأّنها”  ُرَطبة 

َمْهوة” و” َمْعَوة”.

يدعى”  اجلذع  اإىل  اجُلّمار’”  واأ�شل”  �شجر: 

ال�شاجور”.

لّينة  كانت  اإذا  ُم�َشَبِغلة  رطبة”  �شبغل:وقالوا: 

�شريعة املّر يف احللق.

و�َشِل�َشت  النخلة،  جتــّردت  اإذا  وقالوا:  �شحق: 

اأي َوَقع َكَرُبها وطالت فهي” ٌَقْرواح” واجلمع” 

الّطروق”  و”  ال�ّشُحوق”  وهي”  َقراويح” 

و”  ُطُرق”  و”  �شحائق”  و”  �ُشُحق”  واجلمع” 

طرائق”.

�شُعف  اإذا  ُم�َشّخلة”  نخلة”  ويــقــال:  �شخل: 

ويــقــال  �َشّخَلت”،  وقد”  َحــْمــلــهــا،  ــُعــف  و�ــشَ

ّخل”. حلملها” ال�شُّ

تفاريقه  ا�شرتخت  وقد  البلح  وقع  واإذا  �شدي: 

النخل  اإ�شداء”  و”  النخلة.  اأ�ْشَدت”  قيل” 

الإ�شداء”  و”  �َشٍد”.  وَبَلح”  ُب�ْشره،  متام  عند 

اأي�شًا اأن ُيرَطب اأحد �ِشّقي الُب�ْشرة قبَل اإناه من 

مر�س كاأنه ِخداج، وهو” ال�ّشّدى”. والواحدة” 

�َشداة”، وال�ّشَدى من البلح.

مثل  الـــذي  التمر  ال�ّشراد”  وقالوا”  �ــشــرد: 

احَل�َشف، والواحدة” �َشَرادة”.


