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في مخطوط يعود للقرن الرابع هجري ) 10 ميالدي(

��ضتغل علماء �حل�ضارة �لعربية يف �أكرث 

من جانب، فمنهم من كان عاملًا يف �لعلوم 

�لتجريبية و�لعلوم �لطبية، �أو يف مقام 

و�ملثاقفة.  �لأدب  �أو  و�لعلوم،  �ملعارف 

وياأتي �لعامل �بن وح�ضية �لذي عمل يف 

�أكرث من ميد�ن ليودع لنا بخربته كتابًا 

يف  عّرفنا  �لنبطية”  �لفالحة  ��ضماه” 

�ملباركة  �ل�ضجرة  هذه  على  حمتوياته 

وجو�نب عديدة مل�ضريتها مع �لإن�ضان.

وابن وح�شية “000 - بعد 291 هـ = 000 - 

بعد 914 م” عا�ش يف القرن الرابع الهجري/

قي�ش  بن  علي  بن  اأحمد  هو  امليالدي،  العا�شر 

بن املختار بن عبد الكرمي بن حرثيا، اأبو بكر 

اأورد  بالكيمياء،  عامل  وح�شية:  ابن  املعروف 

النخـل في “الفالحة 
النبطية” البن وحشية

 قب�س حمّمد

Oms_1990@yahoo.com

سيرة سيدة الشجر )10(
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فيهما.  موؤلفاته  من  كثري  اأ�شماء  الندمي  ابن 

من  نبطي.  الأ�شل،  كلداين  بال�شويف.  وينعت 

اأهل ق�شني “كورة من نواحي الكوفة” من كتبه 

 – النبطية  الفالحة  كتاب  “ترجمة  الباقية: 

291هـ  �شنة  الكلدانية  عن  نقله  خمطوط” 

يف  منها  كثرية  املخطوطة  العربية  ون�شخته 

برتكيا  قابو�شراي  طوب  ويف  ك،  الرباط225 

3: 790 واأ�شرار الطبيعيات يف خوا�ش النبات 

�شنة 442، كما  دم�شق  يف  كتب  – خمطوط، 
 – الكبري  الأ���ش��ول  وكتاب  ال��ن��وادر  تذكرة  يف 

ملي  ����ش���وراي  جم��ل�����ش  مكتبة  يف  خم��ط��وط، 

بطهران، وال�شر البديع – خمطوط، يف مكتبة 

نور عثمانية با�شتانبول. )1(

�لنخلة �أخت �آدم

لبن  النبطية  الفالحة  كتاب  يف  ق���راءة  لعل 

وح�شية، فنجد اإ�شاراته الوافرة لذكر النخل يف 

“باب ذكر النخل، حيث يقول: اإن جميع اأولد 
النخلة  ت�شمية  على  جممعون  النبط  من  اآدم 

اأخت اآدم، وقد ذكر ذلك ما�شي ال�شوراين ومل 

اآدم،  اأخ��ت  النخلة  يت  �ُشِمِ ومِلَ  معناه  ما  يقل 

بهم  املقتدى  احلكماء  من  اأح��د  لنا  ف�ّشر  ول 

فيه  يقولون  زماننا هذا  فالنا�ش يف  معناه.  ما 

هوؤلء  اأقوال  املوؤلف  يورد  ثم  خمتلفة.  اأقاويل 

�ُشِميت  اإمنا  قال:  من  منهم  بقوله:  العلماء، 

ُتَر اإّل عند ولدة  اأخت اآدم، لأّنها مل تكن ومل 

النخلة  ظهرت  وترعرع  ولد  فلّما  قالوا  اآدم. 

قوم:  وقال  كذب.  وهذا  لذلك،  اأخته  ف�ُشِميت 

يحّب  كان  اآدم  لأن  ال�شم  بهذا  �ُشِميت  اإمّن��ا 

بتلقيح  لهجًا  وكان  دائمًا،  وياأكله  النخل  ثمر 

من  َقِدَم  وملّا  عليها.  والقيام  وغر�شها  النخل 

كان  اأّنه  هناك  اأحاديثه  يف  خ��ِرَ 
ُ
اأ الهند  بالد 

اأ�شبه  وما  النخل،  ثمرة  فقده  عليه  ما  اأ�شّد 

اأخت  ق��وم: كان لآدم  ه��ذا، وهو ك��ذب. وق��ال 

فقال  اإليها،  امليل  �شديد  وك��ان  نخلة  ا�شمها 

فلما  عهده،  على  اآدم”  اأخ��ت  نخلة  النا�ش” 

�شرحه،  على  ذل��ك  ن�شوا  بعده  الدهر  م�شى 

فقالوا” النخلة اأخت اآدم”. وهذا اأي�شًا كذب 

الأقوال  تلك  اأن  وح�شية  ابن  ويرى  الأول،  مثل 

وغريها الكثري ل فائدة منها. )2(

ت�ضحيح �ملفاهيم �خلاطئة

الفالحة  موؤلف”  ي��اأت��ي  ال��رواي��ات  تلك  عقب 

النبطية” ليديل براأيه فيها، في�شحح املفاهيم 

اخلاطئة فيقول: وال�شحيح اأن اآدم ملّا و�شع يف 

اأ�شياء كثرية نافعة لهم، من اللغة التي  النا�ش 

�شّمى بها كل �شيء على وجه الأر�ش، حتى اأدخل 

والطيور،  البهامي  اأ���ش��وات  ح��رك��ات  ذل��ك  يف 

واأفادهم من الق�شم واملقادير واأ�شول احل�شاب 

ما �شاروا به علماء يف اأمر جتارتهم ومعامالتهم 

وتقدير اأخذهم وعطاياهم وحت�شي كثريًا من 

اأمورهم، واأفادهم من فالحة ال�شجر وعالجات 

اأدوائها والقيام عليها، وكذلك كّل املنابت من 

التكوينات  من  واأفادهم  كبارها.  اإىل  �شغارها 

عرفوه  يكونوا  مل  ما  لهم  النافعة  والطل�شمات 

قد  قبله  “دوناناي” من  كان  وان  زمانه،  قبل 

ر�شم واأفاد النا�ش من الطل�شمات وغريها مما 

اأفاده  مما  �شيئًا  بني  ما  فاإنه  جمراها،  يجري 

كما بني اآدم من ذلك. واأفادهم من علم �شفاء 

الأ�شقام واإزالة الأمرا�ش عن الأبدان مع تعداد 

العقاقري والأدوية النافعة وال�شموم ال�شارة ما 

مل يكن عندهم منه علم حرف قبل ظهور اآدم، 

فكان لهم يف هذا من قبله اأجل الفوائد واأكرث 

املنافع، ف�شموه من اأجل هذا اأبا الب�شر. 

اأهل  كان  وهكذا  قائاًل:  وح�شية  ابن  واأ�شاف 

زم��ان��ه يدعونه ي��ا اأب��ي وي��ا اأب��ان��ا اإع��ظ��ام��ا له 

وبلغ  اأوله��م  ما  على  و�شكرًا  وتبجياًل  وتوقريًا 

فلما  وخا�شتهم.  عامتهم  ينفع  مما  اإليه  بهم 

الكثرية  النا�ش  منافع  من  الو�شف  بهذا  كان 

نافعًا  النخل  وكان  غريه  من  يعرفوها  مل  التي 

للنا�ش كثري املنفعة حتى اأن النا�ش ل ينتفعون 

من �شيء من املنابت انتفاعهم بغريه، وكان له 

الثمار  يف  لي�ش  ثمرة  الكثرية  املنافع  هذه  مع 

تغدو  واأنها  الطعم،  وح��الوة  الطيب  يف  مثلها 

من  اأجزائها  جميع  واأن  الثمر،  كل  من  اأك��رث 

اأعالها، يف كل واحد منه، منفعة  اإىل  اأ�شفلها 

يتقلبون بجميعها يف منافعهم �شروب  للنا�ش، 

التقلب، �شبهوها يف كرثة منافعها باآدم، فقالوا 

اأي ُم�شبهته يف كرثة املنافع،  اآدم  النخلة اأخت 

فهي اأخته اإذًا. 

فهذا اأ�شل ت�شميتهم النخلة اأخت اآدم اإمنا هو 

اآدم  اأن  اإّل  للنا�ش،  املنافع  كثرية  النخلة  لأّن 

املنافع  ك��رثة  يف  موقعًا  واأع��ظ��م  منافعًا  اأك��رث 

لأن  قيا�ش،  بينهما  ولي�ش  النخلة،  منافع  من 

وت�شرفاتهم  النا�ش  اأح��وال  كل  يف  اآدم  منافع 

وجذعها  بثمرها  النخلة  ومنافع  ومعاي�شهم، 

وخو�شها و�شعفها وما لو فقدوه كان لهم غريه 



36

ية
ش

وح
ن 

 الب
ة”

طي
نب

ة ال
الح

لف
ي “ا

ل ف
خـ

الن

يقوم مقامه اأو قريبًا منه، وبني هذين َبوٌن كثري 

وفرق عظيم.

�أني�س �لإن�ضان

كما حتدث املوؤلف عن النخلة كاأني�ش لالإن�شان، 

لقوله  ون�شري  اأ�شلها،  يف  قيل  ما  وا�شتعر�ش 

عنها يف الكتاب: واعلموا اأن النخلة للنا�ش اأن�ش 

كثري، حتى انك لو اأ�شرفت من علو يحجز بني 

�شجر  فيه  والآخر  نخل  فيه  اأحدهما  مراحني، 

اأو منابت �شغار بالليل، لوجدت نف�شك يف تلك 

الظلمة اإىل النخل اأ�شكن وهي بها اأن�ش كثريًا. 

اأما اأ�شل النخلة وذكر راأي ما�شي ال�شوراين من 

اأن النخلة نبات فار�شي، واأن اأ�شل نخل الدنيا 

قال:  فار�ش.  ب��الد  من  منقول  ك��ان  اإمن��ا  كلها 

الأر�ش  يف  كله  النخل  اأ�شل  اأن  قوم  زعم  وقد 

اإمنا كان من جزيرة من جزائر البحر حماذية 

واأن  لها خاركان،  البحر يقال  لبالد فار�ش يف 

النا�ش وجدوا النخلة فيها قد نبت لنف�شه بال 

زرع��ًا  فار�ش  اأر���ش  يف  وات��خ��ذوه  فنقلوه  زارع 

وغر�شًا، فافلح وكرث وانت�شر، واتخذه النا�ش يف 

بلدانهم فتنوع باتخاذ النا�ش له حتى �شار على 

هذه الكرثة من اأنواعه. 

�لأ�ضل �أربُع نخالت؟

ابن  ذك��ره  م��ا  لتناول  امل��ق��ال  ه��ذا  يف  �شنعّرج 

وح�شية يف كتابه )الفالحة النبطية( باعتمادنا 

على اأ�شل خمطوطة الكتاب الذي حققه توفيق 

للدرا�شات  الفرن�شي  العلمي  املعهد  ف��ه��د، 

ذكر  دون  1995م،  �شورية،  دم�شق،  العربية، 

الكتاب  موؤلف  ذكر  فقد  لل�شفحات.  هوام�ش 

ابن وح�شية عن اأ�شل النخل باأن: اأ�شل النخل 

كله اأربع نخالت فقال عنها: وهي التي وجدها 

املحاذية  اجلزيرة  تلك  يف  القدمي  يف  النا�ش 

لبالد فار�ش يف البحر، قال: فاإنهم وجدوا نخلة 

ن�شجت  اإذا  ذلك  ي�شود  ثم  ثمرة حمراء  تثمر 

وبلغت وهي ال�شهريز. ووجدوا اأي�شًا نخلة تثمر 

ن�شجها  بعد  ذل��ك  على  وتبقى  �شفراء  ثمرة 

كانا  كاأنهما  اآخرين  نوعني  وراأوا  الرين  وهي 

وقد  ي�شبهانهما،  لأنهما  النوعني  هذين  عن 

كان  كما  ا�شلني  كانا  نوعني  يكونا  اأن  يجوز 

لكن  منهما،  يكونا  اأن  ويجوز  اأ�شلني،  ذينك 

عليه.  هما  عما  فاأحالهما  ال��ري  عليهم  غلب 

وال��رين،  ال�شهريز  النوعني  هذين  اأن  وذاك 

اأبعد مو�شع منها  وجدا يف و�شط اجلزيرة يف 

حافة  على  الآخ��ري��ن  النوعني  ووج���دوا  امل���اء، 

اجلزيرة وبقرب املاء. وقد يجوز اأن يكون كرثة 

املاء،  البعيدين من  اإحالتهما عن ذينك  الري 

وهذان هما ال�شرفان والطرزد. 

الطرزد  يكون  اأن  ي�شبه  وقد  ال�شوراين:  وقال 

ت�شهد  ل�شواهد  النخل  من  لكثري  قدميا  اأ�شاًل 

الأربعة  ه��ذه  ف��اإن  وباجلملة  كثرية.  له  بذلك 

اإذا  لأنك  النخل،  اأ�شناف  انقلب  ومنها  اأن��واع 

تفقدت النخلة وجدت يف جميع اأنواعه من هذه 

الأربعة اأنواع اأ�شكاًل ما، حتى اأن ال�شابري قد 

وكذلك  الطرزد،  من  نوع  هو  اإذ  فيه  تفر�شنا 

اجلوزي فاإنه ي�شهد اأنه كان عن الطرزد، لأّن 

املنابت  من جميع  ما  اأ�شل  من  احلادث  النوع 

الذي كان  الأ�شل  يوؤدي �شبهًا فيه من  اأن  لبد 

عنه. ثم اأردف ال�شوراين قائاًل: فهذا على هذه 

وهو  ه��ذا،  غري  ح��ال  يل  حكى  وق��د  احلكاية. 

اجلزيرة،  و�شط  يف  املوجودتني  النخلتني  اأّن 

واأن  ال�شوداوان  هي  امل��اء،  من  مو�شع  اأبعد  يف 

واللتني وجدناهما بقرب  وال�شهريز  ال�شرفان 

املاء هما ال�شفراوان، الرين والطرزد. وهذا 

اأ�شبه عندنا باحلق، لأّنه الذي يوجب القيا�ش. 

تعليله للربين

فيقول:  ال��رين،  عن  ذكر  ما  املوؤلف   علل  ثم 

من  ن��وع  ال��رين  اأن  اأي�شًا  املتوهم  يتوهم  قد 

كرثة  الطرزد  كون  عن  اأحاله  لكن  الطرزد، 

املاء و�شعة الري، فرتّطب ف�شل ترطيب، وكان 

كثري  احل��رارة  �شديد  مو�شعًا  الأ�شل  يف  كونه 
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ال��رط��وب��ة، فقبل م��ن ���ش��ّدة احل���رارة ح���ّرارة، 

عن  فاأحالته  رطوبة  ك��رثة  من  وقبل  ر،  فاأحمَّ

اإىل ع��دم احل��الوة  ال��ط��رزد، فانقلب  ح��الوة 

و�شّدة الرتطيب. 

التي  والأ�شباغ  الأل��وان  وبعد ذلك يحدثنا عن 

تك�شبها من اأ�شعة ال�شم�ش، فيقول: اإّن الأ�شباغ 

القمر  �شوء  من  النبات  يك�شبها  الأل���وان  من 

ال�شم�ش  عليها  تطلع  ثم  الكواكب،  و�شعاعات 

الكرثة  بح�شب  التلوينات  من  �شروبًا  فتلّونها 

التي  الأر����ش  طبع  ح�شب  وعلى  فيه،  والقّلة 

هذه  بع�ش  اتفاق  ق��در  فعلى  فيها.  نابتة  هي 

األوان  تكون  وافرتاقها  اجتماعها  اأو  بع�ش  مع 

ثمرات النخل وطباعها، فاإّنها خمتلفة الطباع 

يقال  قد  اأّن��ه  حتى  بع�ش،  اإىل  بع�شها  ون�شبة 

فالبارد  ح��اّر.  ولبع�شها  الطبع  ب��ارد  لبع�شها 

يقال عليه  الذي  اإىل  بالقيا�ش  الطبع منها هو 

الثمرة،  من  الدب�ش  القليل  وه��و  الطبع،  ح��اّر 

مثل الق�شب، وما اأكرثه ب�شر، مثل اأنواع الب�شر 

الأحمر والأ�شفر. فاحلار الطبع يقال على ما 

تقّل  ما  والبارد  دب�شه،  وكرث  حالوته  ا�شتّدت 

حالوته ويغلب عليه القب�ش. فبهذا يقع التمييز 

بني النخل يف طباعه، اإمّنا يقال عليه ذلك من 

اإ�شافة بع�شه اإىل بع�ش، لينتقل بالرتكيب اإىل 

كما  له،  يكن  مل  ريح  اأو  طعم  اأو  لون  اكت�شاب 

يعلمه  تدبري  فيه  ب��ل  ال�شجر،  يف  ذل��ك  يكون 

نفي�شة  نخلة  كانت  اإذا  فاإّنه  لذلك،  الفالحون 

يف  فذهبت  ُم�شتظرف  ُم�شتطاب  مت��ٍر  ذات 

الطول  بذلك  عليها،  َفِخْيَف  ك��ث��ريًا،  ال�شماء 

واملّدة التي م�شت لها، الهرم الذي يثوي به كّل 

�شيء يهرم من احليوان والنبات، اأّما احليوان 

وقوع  عنه  ي�شّد  اأن  فيه  عمل  ول  له  حيلة  فال 

ذلك  لكن  ب��ه،  وقوعه  بعد  له  دواء  ول  الهرم 

اإذا  النخلة  اأّن  وهو  ة،  خا�شّ النخل  يف  ممكن 

ت وكادت اأن َتْهَرم وطالت ُطوًل خارجًا عن  كُرَ

، عمد الفالح اإىل قطع من غليظ اأ�شافل  احلدِّ

ال�شعف، مّما يلي الكرب، اأو اأن يقطع من ذلك 

قطعًا من دقاق الغرب، على مقدار طول ذراع 

القطع  هذه  رّكب  ثم  منها،  قطعة  كل  ون�شف 

يدّورها  النخلة،  جذع  على  تاأريب  على  قائمة 

ل  ب�شر  النخلة،  كرب  اأ�شول  حتت  ي��دّور  كما 

يف  ب��ارّي��ة  من  قطعة  قطع  ثم  ت��اّم،  بل  لطيف 

اخل�شب  طول  مقدار  على  و�شيء  ذراع  عر�ش 

املُقّطع املُرّكب، ثم ُتدار البارية على تلك القطع 

اخل�شب، كما تدّور النخلة، ثم يلقى على البارية 

تراب من تراب الأر�ش اإىل النخلة فيها وُت�شقى 

املاء �شقيًا دائمًا، �شقي النخل، ي�شعد به الأّكار 

الرتاب،  على  البارية  داخل  في�شّبه  فوق،  اإىل 

يف  تظهر  عروقًا  يعرق  النخلة  تلك  راأ���ش  ف��اإن 

ذلك الرتاب الذي كب�ش على البارية حول جذع 

النخلة. فاإذا طالت العروق ونزلت من البارية 

العروق  �شربت  الذي  املو�شع  حّد  من  فليقطع 

يف  وتغر�ش  �شغرية،  كف�شيلة  تكون  فاإّنها  منه، 

مكان  من  املحّول  الف�شيل  يغر�ش  كما  الأر���ش 

عروقًا  ت�شرب  فاإّنها  امل��اء،  وت�شقى  اآخ��ر،  اإىل 

نازلة يف الأر�ش، وتنمي وتعلو كما تعلو النخل، 

ويقلع  ال�شحيقة،  النخلة  تلك  من  بدًل  فيكون 

تلك الأوىل في�شتعمل فيما يراد ا�شتعماله فيه، 
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فاإّن هذه املقطوعة املحّولة تكون نخلة جديدة 

حتمل مثل ما كانت حتمله.

كربت وعجزت

يعمله  م��ا  اإىل  وح�شية  اب��ن  اأ���ش��ار  ذل��ك  عقب 

اأرب��اب  يعمله  ما  ه��ذا  فيقول:  ال�شياع  اأرب��اب 

ال�شريفة احلاملة حماًل طيبًا  بالنخلة  ال�شياع 

مرغوبًا فيه، اأو نخلة غريبة من غرايب النخل 

حلملها قيمة، اأو لكل نخلة ل يرى �شاحبها، اإذا 

هي كرت وعجزت، اأن يعطلها، فاإن النخل كله 

زمان طويل  عليه  ومّر  قده  يف  وطال  اإذا هرم 

حتى ي�شمى �شحيقا و�شحوقًا، فاإن ثمرته تلطف 

حالوتها  نق�شت  ورمبا  دب�شها،  ويقل  وت�شوي 

يف بع�ش النخل ويف بع�شه تزيد احلالوة فيه، 

اإذا هرم وعجز. فاإذا عمل به هذا الذي و�شفنا 

ثمرته،  ف��اإن  اآخ��ر،  مو�شع  وغر�ش يف  قطع  ثم 

كانت  ملا  اإىل حالها  ترجع يف قدها  اإذا حمل، 

وي�شري  كانت  ما  مثل  حالوتها  وترجع  فتية 

قول  فهذا   . الدب�ش  كثري  كبارًا  نبياًل  حملها 

النخل  اإفالح  ال�شوراين و�شفته يف عمل  مامي 

اإذ وجد يف اجلزيرة، وغري  اأ�شل وج��وده،  ويف 

ذلك مما اقت�شه فحكيناه عنه. وقد حكى غري 

ما�شي يف اأ�شل وجود النخل ومبداأ كونه حكاية 

وي�شيف:  ال�شوراين.  ما�شى  حلكاية  خمالفة 

قدماء  لبع�ش  كتاب  يف  وجدته  قوثامى:  ق��ال 

فقط،  وال��ك��روم  النخل  يف  األفه  الك�شدانيني، 

فقال  ال��ك��ت��اب،  على  ا�شمه  يذكر  مل  جمهول 

الأر�ش  جميع  يف  النخل  وج��وده  اأ�شل  اإن  فيه: 

اإمنا كان من بلدة يقال لها اليمامة، قال وهي 

قدمي  على  ال��ع��رب  عليها  غلب  التي  البلدان 

ت�شكنها،  كانت  اأمه  فناء  بعد  ف�شكنوها  الدهر 

ما  بع�ش  يف  فهناك،  البابانيون.  لهم  يقال 

النخل،  وج��د  البقاع”،  من  اليمامة”  يحيط 

وقد نبت لنف�شه بعد �شيول تتابعت على البالد 

وحمل  وكر  فن�شاأ  �شنون،  عليه  دامي��ة،  كثرية 

فاأكلوا حمله، فلما ذاقوه وعرفوا موقعه اتخذوه 

وافلحوه، وانت�شر يف البلدان.

�ل�ضرفان و�لطربزد

وجد  منه  نبت  ما  اأول  اأّن  املوؤلف:  ذكر  كذلك 

نوعان: ال�شرفان والطرزد، واأن الهريون خرج 

من نوع نوى ال�شرفان، منقوعًا يف املاء ثمانية 

اأيام، ثم يزرع من نواه الهريون ،وان ال�شهريز 

يخرج من نوى ال�شرفان ، اإذا جعل يف ال�شم�ش 

ال�شديدة احلر ثمانية اأيام، واأن الرين والأزاد 

واألوان الأدقال ال�شفراء اللون كلها كانت عن 

ح��دث عن  اإمن��ا  الفحل  النخل  وان  ال��ط��رزد، 

اإذا  بالأزاد  �شبيهة  م�شتطيلة  �شفراء  نوى  زرع 

النا�ش  .وان  وزرعها  بغل  بول  نواها  على  ر�ش 

النخل  وجود  بعد  وجربوه  كله  هذا  ا�شتنبطوا 

حول  م��ن  الف�شيل  نقل  ث��م  ال�شنني،  م��ر  على 

الفحل  ف�شيل  فاأما  وكرث.  فاأفل  فغر�ش  النخل 

ف�شلت  نخلة  واأي  فحوله،  تخرج  ف�شاألته  ف��اإن 

فان ف�شالنها يخرج منها نخل مثلها يحمل مثل 

حملها. قال قثامة فقد لوح هذا الرجل ببع�ش 

اإفالح النخل واأخر عن انقالبه يف زرعه من 

حال اإىل حال اأخرى. فبع�ش ما قال وقفنا على 

�شحته وبع�ش مل نخره فنعرف �شحته، وبع�ش 

جربناه فلم يجيء كما قال.
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كيف يزرع وينقلب؟

عن  النبطية”  ال��ف��الح��ة  �شاحب”  وحت���دث 

فيه خلف  النخل  وج��ود  اأ���ش��ل  ح��ول  الأخ��ب��ار 

واأ�شياء وردت كورود الأخبار التي هي حمتملة 

ولي�ش  وال���ك���ذب:  وال�����ش��دق  وال��ب��اط��ل  للحق 

النخل  اإف��الح  يف  اإليه  النا�ش  يحتاج  مما  هذا 

اأننا  اإل  ع��ن��ه.  الأخ��ب��ار  فانتق�شى  وتربيته، 

النخل  عن  الكتاب  اأول  من  نبتدي  اأن  اأحببنا 

غري ما حكيناه، وهو حكايات يطول �شرحها ل 

نبداأ من  اأن  اأحببنا  اأننا  اإل  فيها.  لأحد  فائدة 

اأول الكتاب على النخل باأخبار النخل .فاأما ما 

م�شى فاإمنا هو اأخبار النخل فقط، والذي نرى 

زرع  كيف  ذكر  م�شى،  ما  بعد  فيه  نخو�ش  اأن 

النخل وكيف يغر�ش ويفلح، فاإن يف هذا فائدة 

للنا�ش يف هذا الباب، وقال ابن وح�شية يف ذلك: 

اأما تعديد اأنواعه و�شفاته مما ل معنى له ول 

فائدة فيه، ويكرث فيه الكالم يف هذا الكتاب، 

فانه كثري وا�شع، وهو مما ل يح�شره عدد، لأنه 

يجوز اأن يحدث كل يوم اأنواع مل تكن تنقلب من 

حالها املعهودة منها اإىل حال اأخرى، فتتغري يف 

هذا ال�شكل ويف اللون والطعم فت�شري نوعًا غري 

معهود وما كان هذا �شفته فلن ينتهي اأبدًا اإل 

على �شبيل غري ما نحن عليه جملة، فال فائدة 

الفايدة  بل  البتة.  هذا  على  اأنواعه  تعديد  يف 

فيما قدمنا ذكره، وهو كيف يزرع وكيف ينقلب 

على ما �شاهدناه منه، مما يجوز اأن يحدث يف 

اأي�شًا  فيه  والفائدة  �شاهدناه.  مما  امل�شتقبل 

املزيلة عن حال  امل�شيبة  بالأعرا�ش  اأن نخر 

ودفعها  ذل��ك  من  لعالجاته  والأخ��ب��ار  البيعة 

ولها  النا�ش،  يف  ك��الأم��را���ش  كانت  اإذ  عنه، 

عيوبه  ذكرنا  مع  ونذكر  كعالجهم،  عالجات 

املعاين،  ه��ذه  يتبع  وم��ا  منه  ال�شليم  واجل��ي��د 

ال�شياع  لأرب��اب  عنه  غنى  ل  مما  بها  ونحلق 

والفالحني وغريهم ممن يعاين هذا، فنقول: 

ويكون غر�شًا  النوى  النخل زرعا من  يكون  قد 

من الف�شيل، وهي التي تفرخها النخلة حولها. 

فاأما وقت زرعه من النوى فهو من اأول مار�ش 

وكذالك  )ح��زي��ران(،  يونيو  اأول  اإىل  )اأذار( 

غر�ش ف�شيله ينبغي اأن يكون يف هذا الزمان.

الأ�شهر  هذه  غري  يف  غر�ش  اأو  زرع  اإن   ولي�ش 

انه ل يفلح ويجي، بل قد يفلح ويجبي يف غري 

هذا الزمان الذي حددناه، لكن نباته ونبات ما 

يغر�ش منه ميون يف هذه الأ�شهر وهذا الزمان 

اأج��ود  واأق��وى وابعد من الآف��ات واأج��ود حماًل، 

اإذا حمل واأنبل ب�شرا واأح�شن انت�شارًا. وما زرع 

له  يحفر  اأن  فينبغي  الزمان  هذا  يف  ن��واه  من 

حفاير لطاف ، بعد كل واحدة من الأخرى ثلث 

اذرع تامة ، ثم يوؤخذ اأما ثالث نوايات اأو خم�شًا 

اأو �شبعًا فتلقى يف املاء العذب حتى تتعرق، ثم 

جتعل يف احلفائر على هذا العدد الذي ذكرناه 

على  ويغمر  ترابًا  مفتوح  �شر  مبقدار  وتغطى 

غمرًا  اليمنى  باليد  ب��ه  غطي  ال��ذي  ال���رتاب 

عمل  ف��اإن  امل��اء،  وت�شقى  متو�شطًا،  اأو  �شديدا 

هذا يف اآذار وكان فيه برد، فينبغي اإذا نبت اأن 

وال�شعف،  وال��ردي  واحل�شر  بالبواري  يغطى 

كما و�شفنا فيما �شلف من هذا الكتاب يف بزور 

اأ�شياء، اإذا خيف عليها نكاية  الرد يف الأكرث 

قد  باأغطية  تغطى  اأن  الأق��ل،  يف  احلر  ونكاية 

و�شفناها وهذا ل يحيل على ا�شغر الفالحني 

فيطلع  ينبت  النوى  ذلك  فاإن  كبارهم،  فكيف 

مدرجة يف طولها  واح��دة  نواة خو�شة  كل  من 

وتعلو وتنمى.

�خلو�س �لأبي�س

يف  النبطية(  )الفالحة  موؤلف  ي�شتمر  كذلك 

ينبو  عند  وه��ذه  فيقول:  النخلة،  عن  حديثه 

لأ�شياء  ت�شلح  بعدها،  اأختها  طلوع  قبل  �شاد، 

م�شت  ف��اإذا   : عنه  حكاية  بع�شها  نذكر  نحن 

قلياًل،  اأكرث  اأو  اأي��ام  خم�شة  اأو  اأربعة  اأو  ثالثة 

على مقدار طبع النخلة التي ذالك النوى منها، 

الأوىل  من  اأ�شغر  اأخ��رى  خو�شة  طلعت   207

واقل عر�شا. ثم يطلع بعد هاتني خو�شة ثالثة 

الأوليتني  الثنتني  و�شط  من  طلعت  اإنها  توري 

ويطول  �شاقه  وي�شتدير  اخلو�ش  هذا  يعلو  ثم 

فهو  عال،  اإذا  اخلو�ش،  ذلك  واأ�شول  ويغلظ. 

ويكر  امتالوه،  ويزيد  يكر  اإىل  اللون  اأبي�ش 

يحتوي  اأ�شل  يف  يبدو  اأن  اإىل  اخلو�ش  طلوع 

على عدة من اخلو�ش، ثالثني من جانب هذه، 

�شنتني،  بعد  يكون  وه��ذا  الأخ���رى.  وحتاذيها 

فاإذا جاز الثلث �شنني فقد �شار ف�شياًل و�شلح 

للتحول من مو�شع منبته اإىل مو�شع اآخر.

وها هنا اآراء الثالث يف زرع النوى. اأما ما�شي 

ال�شوراين فاإنه قال: ينبغي اأن يغمر نوى النخل 

كله قبل زرعه يف بول البقر ثم يزرع، قال ليال 

حماًل  حتمل  نخلة  فتخرج  ن��واه  نبات  يتحول 

زرع  اإذا  النخل،  نوى  جميع  اإن  قال  ثم  اآخ��ر. 

جمردُا مما كان التب�ش به، من ب�شر اأو رطب اأو 

متر فاإنه يحول فيخرج من نوى كل واحدة من 

النخل �شيء ل ي�شبه حملها حمل اأمها التي كان 

النوى عنها. قال فمن اأراد اأن يخرج له من نوى 

ومن  �شهريز  ال�شهريز  نوى  ومن  برين  الرين 

نوى كل نخلة مثلها، ومن نوى كل نخلة مثلها، 

فليغم�شه يف بول البقر ثم يجففه يف الهواء، ثم 

يغم�شه ويجففه اأي�شًا، ثم يغم�شه ثالثًا ويجففه 

ويزرعه، فذكر اأن هذا ل يتحول ما يخرج من 

كان  التي  ل��الأم  �شيء خمالف  زرع��ه  ن��واه عن 

عنها ذلك النوى. 
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النخلة أخت آدم 
ألنها تشبهه في 

كثرة المنافع، 
إاّل أن آدم أكثر 
منافع وأعظم 

موقعًا


