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نــخــلـــة التمــر 
تـــاريخ وتــــراث
غـــــذاء ودواء 

األستاذ الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم
أستاذ وخبير بستنة نخلة التمر
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املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�ساحب �لعظمة �ل�سيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة

طيب اهلل ثراه
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ح�صرة �صاحب اجلاللة

�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين املفدى

القائد الأعلى لقوة الدفاع

�صاحب ال�صمو امللكي

�لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر

�صاحب ال�صمو امللكي

�لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
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شكر وتقدير

ووفقًا  الع�صور  عرب  ُعرفت  والتي  العريقة...  الإ�صالمية  العربية  اململكة  هذه  البحرين 

للم�صادر التاريخية بت�صميات متعددة، فهي )دملون( في الكتابات ال�صومرية و)تلمون( في 

الكتابات الأكدية، ولكن يبقى )بلد املليون نخلة( من اأجمل الت�صميات القدمية التي اأطلقت 

على البحرين واأقربها اإىل نفو�س اأهلها، وذلك لكونها من اأقدم مناطق زراعة النخيل في 

اأهل البحرين، والتي يرجع  اأقدم الأ�صجار التي عرفها  ُتعّد نخلة التمر من  العامل، حيث 

وجودها اإىل 4000 عام قبل امليالد، ماجعلها ترتبط اإرتباطًا وثيقًا بتاريخ البحرين منذ 

فعاًل  اإقت�صاديًا  دورًا  الوقت  عني  في  النخلة  ولعبت  كما  احلا�صر،  الوقت  وحتى  القدم 

اأ�صعارهم  اأنهم امتدحوها في  الرافدين حتى  وهامًا، حيث كان مترها م�صهورًا في بالد 

ُقم الطينية، واإىل جانب ذلك فقد كان اأهايل دملون يقد�صون النخلة  التي كتبوها على الرُّ

ويهتمون بها ويولونها رعاية مميزة، لدرجة اأن كل نخلة كانت لها معاملة خا�صة، ف�صاًل 

عن اإن قانون �صعب البحرين القدمي كان يعاقب اأما باحلب�س اأو الغرامة لكل من يقوم بقطع 

�صعف النخيل، حتى واإن كانت �صعفة واحدة...  

ورقتني   بتقدمي  قمُت  حيث  البحرين،  مملكة  زيارة  �صرف  يل  كان  2009م،  عام  وفي 

الدولية )النخلة حياة وح�صارة(، والتي  العلمية  الندوة  علميتني وذلك م�صاركة مّني في 

نوفمرب عام   23-24 بتاريخ  الثقافي، ونظمها بنجاح متميز، وذلك  اأقامها مركز عي�صى 

2009م، حيث مل�صت حينها الهتمام ال�صخ�صي ل�صمو ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 

رئي�س جمل�س اأمناء مركز عي�صى الثقافي املحرتم، وذلك اإىل جانب عناية واإهتمام املركز 

بهذه ال�صجرة تراثًا وتاريخًا وحا�صرًا وم�صتقباًل، كونها �صجرة التنمية امل�صتدامة التي طاملا 

اأعتمد عليها الإن�صان البحريني وا�صتفاد منها، وا�صتغلها في ُمتلف نواحي حياته، ُي�صاف 

اإىل ذلك حبي و�صغفي بهذه ال�صجرة املباركة )نخلة التمر(، الأمر الذي دفعني و�صجعني 

للتوجه اإىل مركز عي�صى الثقافي، كي اأ�صع بني يدي رئي�س واأع�صاء جمل�س اأمناء املركز 

جهدي املتوا�صع واملتمثل في كتابني عن النخلة قمت باإعدادهما وتاأليفهما، وهما:

شكر وتقدير
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• )نخلة التمر / تاريخ وتراث، غذاء ودواء(...	

• ) نخلة التمر / الزراعة، اخلدمة، الرعاية الفنية والت�صنيع(...	

املتابعة  جانب  اإىل  التنفيذية  بالإجراءات  والقيام  الأ�صولية  املوافقات  ا�صتح�صال  وبعد   

امل�صتمرة من قبل العاملني في مركز عي�صى الثقافي، فها نحن اليوم نقطف ثمرة اجلهود 

للمكتبات  ون�صيف  التمر،  بنخلة  واملهتمني  القراء  اأيدي  بني  ون�صع  املباركة،  امل�صرتكة 

العربية اإ�صدارين علميني مهمني من اإ�صدارات مركز عي�صى الثقافي...

وهنا ل ي�صعني اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�صكر والتقدير والعرفان والإمتنان اإىل �صمو ال�صيخ 

عبد اهلل بن خالد اآل خليفة رئي�س جمل�س اأمناء مركز عي�صى الثقافي على دعمه ورعايته 

وت�صجيعه، وال�صكر مو�صول اإىل جميع اأع�صاء جمل�س الأمناء املوقرين...

كما واأتقدم كذلك بجزيل ال�صكر والتقدير اإىل �صعادة الأخ الدكتور خلدون اأباح�صني املدير 

التنفيذي ملركز عي�صى الثقافي، ولكل العاملني في املركز على ما بذلوه من جهد ومتابعة 

في اإجناز هذين الكتابني، ف�صاًل عن �صكري لكل من �صاهم و�صارك في اإمتام هذا العمل... 

وختامًا لبد يل من القول احلمد هلل، وبارك اهلل بكل اجلهود املخل�صة التي ت�صعى خدمًة 

للح�صارة والثقافة، ون�صرًا للعلم واملعرفة، ووفق اهلل اجلميع ملا يحب وير�صى واإىل مافيه 

اخلري، وجعل هذا الإجناز �صدقًة جاريًة، وعلمًا ُينتفع به، وفي ميزان ح�صنات اجلميع...

 واهلل ويل التوفيق... 

 

الأ�صتاذ الدكتور   

عبد �لبا�سط عودة �بر�هيم

شكر وتقدير
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تقديم

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

 �لبحرين مملكتنا �لغالية مهد �حل�سارة ورمز �خلري وجنة �خللود..

البحرين بلد املليون نخلة.. النخلة التي هي رمز احلياة، واأّول القاطنني على الأر�س، ا�صت�صافت 

الإن�صـان واأعطته مفردات اللغة.. حياتها �صكينة وهدوء، �صحرها اأّخاذ، تنمو ب�صمت، ول متوت 

ال�صـفاء  متنح  خ�صرتها  مكابدة،  عنها  والبعد  اطمئنان،  اإليها  النظر  مديد..  عمر  بعد  اإل 

والنقاء.. واأ�صرارها كالبحر زاخرة بوابل احلكمـة واملعرفة، األوانها روعة ل ُتدرك اإل بالنظر 

�صفاء.. هي  للغيث، وثمرها  اإل طالئعها.. هي �صديقة  بعد  ُيك�َصف  بعيدة مل  اإليها.. ومعانيها 

عنان  في  ميتد  �صاقها  وال�صموخ،  العظمة  رمز  هي  والعطاء...  الكرم  ونبع  املباركة  ال�صجرة 

ال�صماء وجذورها �صاربة في عمق الأر�س، تاريخها عريق، �صداقتها وفاء وقربها هناء، ما جعل 

الإن�صان وعلى مر الع�صور يهتم بها ويقدرها اأميا تقدير... 

ورغم قدم معرفة الإن�صان بالنخلة اإل اأن الأ�صل الذي انحدرت منه ل يزال غري معروف، واأقوال 

املوؤرخني يف ذلك كثرية، ولكن اجلميع متفق على اأن النخلة �صجرة مباركة معطاء، ثمرها غذاء 

وعالج، واأ�صولها �صاربة يف جذور التاريخ... 

 وللنخلة في حياة البحرينيني مكانة خا�صة، فهي �صجرة لي�صت كال�صجر وثمرها لي�س كالثمر، 

لها اهلل تبارك وتعاىل على غريها من ال�صجر وذكرها في كتابه  هي م�صدر خري وبركة، ف�صّ

الكرمي في موا�صع كثرية ليزيدها ت�صريفًا، كما واخت�صها جل وعال بف�صائل عديدة، واأ�صارت 

العديد من الآيات القراآنية اإىل ما للنخيل من منزلة عالية بني بقية الأ�صجار... كما واأو�صانا 

نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم بالنخلة وحثنا على اإكرامها وزراعتها والعناية بها واأكل ثمرها 

والتداوي به في موا�صع كثرية من اأحاديثه ال�صريفة، وقد ورد في احلديث ال�صريف )اأكرموا 

عّمتكم النخلة(... 

تقديم
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 هذا وت�صكل اأ�صجار النخيل رمزًا للبيئة ال�صحراوية حيث اأنها من اأكرث النباتات تكيفًا مع البيئة 

ال�صحراوية نظرًا لتحملها درجات مرتفعة من احلرارة واجلفاف وامللوحة، ما تعجز عن حتمله 

الكثري من النباتات الأخرى...

اأهمية خا�صة لي�س فقط  واإىل جانب ذلك فاإن النخلة في مملكة البحرين تتميز بكونها ذات 

كم�صدر للغذاء ولكن لإرتباطها برتاث وعادات وتقاليد وقيم اجتماعية توارثتها الأجيال عرب 

الأجيال، ما جعل للنخلة نظرة تقدير خا�صة في اململكة، وجت�صيدًا ملكانتها وتاآلفها مع البيئة 

املحلية، فاإنه تكاد ل تخلو حديقة اأو �صارع اأو طريق من اأ�صجار النخيل باأنواعها املختلفة... 

وقد و�صفت امل�صادر امل�صمارية اأ�صنافا عديدة من التمور، وقد جاء ذكر بع�صًا من هذه الأ�صناف 

النخلة في  البحرين (، مما يدل على قدم وجود  تلمون” )اأي  “متر  باأ�صماء موا�صعها مثل: 

البحرين، وكونها جزءًا ل يتجزاأ من بيئتها وتراثها وتاريخها وح�صارتها... وقد ُعرفت البحرين 

باأ�صم “اأم املليون نخلة” وذلك لكرثة اإنت�صار اأ�صجارالنخيل فيها، وفي الثمانينيات من القرن 

لفت في ذلك اأغنية “اأم املليون نخلة” وحلنت واأذيعت من املذياع وال�صا�صة الف�صية، 
ُ
املا�صي اأ

واأحبها البحرينيون كثريًا وحفظوها ورددوها... واإىل جانب ذلك ل نن�صى وجود م�صانع لقاح 

النخيل في البحرين، والذي يعترب اإنتاجها من اأف�صل واأجود ماء لقاح في دول اخلليج العربي...

واإنه من دواعي �صروري واعتزازي اأن اأحيي الأ�صتاذ الدكتور عبد البا�صط عودة اإبراهيم الذي 

والتي  وح�صارة(  )النخلة/حياة  الدولية  الندوة  في  علميتني  ورقتني  بتقدمي  �صارك  واأن  �صبق 

والذي  24/نوفمرب/2009م،   -  23 الفرتة  متميز خالل  بنجاح  الثقافي  عي�صى  مركز  نظمها 

دفعه حبه و�صغفه ب�صجرة النخلة املباركة، واإهتمامه بها تراثًا وتاريخًا وحا�صرًا وم�صتقباًل اإىل 

اإعداد وتاأليف كتاب: )نخلة التمر / تاريخ وتراث، غذاء ودواء(... 

 اإن اختيار مركز عي�صى الثقافي لكتاب: )نخلة التمر / تاريخ وتراث، غذاء ودواء( ليكون من 

اإ�صدارات املركز العلمية مل ياأت من قبيل ال�صدفة، اإذا ما اأخذنا بالعتبار ما هو معروف عن 

مكانة النخلة في مملكة البحرين، وما لها من تاريخ عريق وموقع متميز في م�صرية ح�صارتها 

الإن�صانية، فاإن هذا الأمر ي�صفي على الكتاب مزيدًا من التميز احل�صاري، ويجعل من مركز 

تقديم
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عي�صى الثقافي املكان الأكرث مالءمة لحت�صان هذا النوع من الكتب العلمية، حتقيقًا لأهدافه 

التي ر�صمتها الكلمات ال�صامية ل�صاحب اجلاللة امللك املفدى حمد بن عي�صى اآل خليفة حفظه 

اهلل ورعاه، والتي اأنارت الطريق الذي ينتهجه املركز، وحددت اأطر ومنهاج العمل فيه، والتي 

اأمناء مركز عي�صى الثقافي، ملا يحمله هذا الكتاب من معلومات قيمة  اأكدتها موافقة جمل�س 

�صملت التعريف بالنخلة واأ�صولها ومواطنها وت�صنيفاتها النباتية ف�صاًل عما ورد عنها في اللغة 

العربية، مو�صحًا موقع النخلة في احل�صارات والأديان ال�صماوية، اإىل جانب ما جاء عنها في 

الأدب والرتاث العربي، ف�صاًل عن امل�صطلحات والت�صميات اخلا�صة بنخلة التمر، مع معلومات 

في  اأهميتها  ومبينًا  ال�صحية،  منافعها  على  موؤكدًا  لقاحها،  وماء  وطلعها  ثمارها  عن  وافية 

معاجلة العديد من الأمرا�س... 

 واأود بهذه املنا�صــــــبة اأن اأعرب عن خــــــال�س ال�صكـــر والإمتنـان ل�صمو ال�صيخ عبد اهلل بن خالد 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه رئي�س جمل�س الأمناء على توجيهاته ال�صديدة، ورعايته الكرمية، 

ودعمه امل�صتمر جلميع اأن�صطة مركز عي�صى الثقافي احل�صارية، واإ�صداراته الثقافية والعلمية....

 

   

�لدكتور خلدون �أباح�سني
املدير التنفيذي ملركز عي�صى الثقافي

تقديم
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النخلة  �صجرة العرب الوىل ارتبطت ارتباطا كبريا بحياة النا�س منذ قدمي الزمان و قد�صت 

النخلة من قبل �صعوب منطقة اخلليج العربي حيث نق�صت على الأختام في احل�صارات القدمية  

وذكر ا�صمها في الأ�صاطري ال�صومرية وت�صري الدرا�صات اإن النخلة قد جلبت اإىل اأر�س �صومر من 

اخلليج لالإكثار وقد نظر ال�صومريون اإليها باحرتام نظرا جلدب اأر�صهم وقد اعتربوها �صهر 

النحا�س اإل اأن النخلة كانت الفائقة في تقديرهم اإذ كانت مكرمة في ال�صعائر والأ�صاطري ففي 

ترنيمة لالآلهة )نن�صينا(تعلن فيها عراقة مدينتها اأي�صني فهي اأقدم حتى من دملون فتقول )بيتي 

وجد قبل دملون وكان طرازه من �صجر النخيل(. 

مل تكن النخلة مقد�صة فقط كرمز بل كانت النخلة نف�صها تقد�س وتدلل كونها ال�صجرة الوحيدة 

يكون  الإن�صان حتى  به  يقوم  اأن  يف�صل  النخيل  في  التكاثر،والتلقيح  فحتى  بعناية  تخدم  التي 

وهكذا  ماألوفا  دملون  في  ورعايتها  النخيل  خدمة  منظر  كان  ورمبا  ووافرا  م�صمونا  املح�صول 

خرج لنا هذا املثل ال�صومري )كانوا يدللون ملوكهم كما تدلل نخيل دملون( واملثل ي�صور لنا كيف 

كان اهل دملون يقد�صون النخيل ويهتمون بها ويرعونها رعاية متميزة حتى اأن كل نخلة كانت 

لها معاملة خا�صة حتى �صرب بها املثل اعاله من كرثة الهتمام وهناك ق�صائد �صومرية يظهر 

لنا  هذا املثل جلي فيها فهذا هو امللك )�صلجي(الذي حكم �صومر بني )2094 ق. م.- 2047 

ق. م.( ي�صطر ق�صيدة ميدح فيها نف�صه فياأتي في �صياق الو�صف)اأنت مدلل من قبل ناينيجال 

كنخلة في اأر�س دملون املقد�صة(.

ال�صومرية  الكلمة  من  ماأخوذ  وهو   ،)Jishimmaru( ج�صمارو  هو  التمر  لنخلة  البابلي  ال�صم 

في  اأما   ،)Zulumma( زولوما  ال�صومرية  باللغة  التمر  على  ويطلق   .)Jishimmar( ج�صمار 

مترة  وباحلب�صية   ،)Tamar( تامار  وبالعربية   ،)Diqla( دقلة  النخلة  فت�صمى  الآرامية  اللغة 

)Tamart(. ويقال متر دملون عن متر البحرين، ومترجمان عن متر عمان، وفي الهريوغليفية 

اللغة  في  التمر  وي�صمى  ويعني احلالوة،   )BNRT( اأو برنت  )BNR( التمر برن نخيل  ي�صمى 

ماأخوذ   )Phoenix( فينك�س  اليوناين  وال�صم  الفار�صية.  من  مقتب�س  وهو  )خرما(،  الهندية 

من فينيقيا )Phoenicia(، حيث كان الفينيقيون ميلكون النخل وهم الذين ن�صروا زراعته في 

املتو�صط، وداكتلي�س )Dactylis( وديت )Date( م�صتقة من كلمة دقل  الأبي�س  البحر  حو�س 

15

المقدمة

المقدمة



16

)Dachel( العربية الأ�صل وتعني الأ�صابع. 

والنخيل كلمة عربية الأ�صل، ففي اخلط امل�صند في اليمن القدمي ذكرت كلمة )نخل، اأو انخل( 

وتعني النخيل وب�صاتينه ومزارعه، ومن نخل اأخذت كلمة منخل بك�صر امليم اأي مزارع النخيل.

ونخل ال�صيء .. ينخله نخاًل: اأي �صفاه واختاره.

والنخل: الت�صفية.

والنتخال: الختيار.

والنخلة: �صجرة التمر .... واجلمع نخل ونخيل ونخالت.

اأمترت النخلة: حملت التمر.

الّتمار: بائع التمر.

التامر: الذي عنده متر، وهو مطعم النا�س التمر.

التمري: حمب التمر.

اأمتر فالن: كرث عنده التمر.

املتمور: املزود بالتمر.

اأول التمر طلع، ثم خالل، ثم بلح، ثم  اأن   )414 2، ال�صفحة  وجاء في ل�صان العرب )املجلد 

ب�صر، ثم رطب، ثم متر. وورد ذكر الكرناف )اأ�صول الكرب التي تبقى على اجلذع(، وال�صمراخ 

)العثكال( عليه ب�صر، والعرجون)عود الكبا�صة(، واأبرت النخل )لقحته(.

اأبو حنيفة الدينوري في موؤلفه )كتاب النبات( اأن كل ما ل يعرف ا�صمه من التمر فهو  وذكر 

اأ�صل  يزال  ول  العراق.  في  البذري  النخيل  ي�صمى  وهكذا  الأدقال،  وهي  دقلة،  وواحدته  دقل، 

ال�صبب في ذلك اىل عدم وجود نخيل  التمر غري معروف حتى وقتنا احلا�صر، و ويعود  نخلة 

متر بري   )Wild date palm( تطور منه النخيل احلايل كما هو احلال في ال�صجار والنباتات 

الخرى، لكن بع�س الباحثني، ومنهم البكر )1972(، اأ�صار اإىل اأن نخيل التمر املعروف حاليًا 

ن�صاأ من  طفــــــــرة وراثيــــــــة حـــــــــدثت في نوع من انــــــــــــواع النخــــــــيل  )نخـــــــــيل الكناري - 

Phoenix canariensis( وهو من نخيل الزينة وثماره ل ت�صلح لالأكل وبفعل التهجني الطبيعي 

بني الأنواع املختلفة و تعاقب الأجيال تكون نخيل التمر احلايل، بينما ت�صري درا�صات وباحثون 

اخرون اإىل اأن اأ�صل نخيل التمر هو نوع من انوع النخيل ي�صمى النخيل الربي اأو الوح�صي وهو 

نخيل ال�صكر )Phoenix sylvestris(، و هذه العتقادات والآراء يوؤكدها  الت�صابه بني الأنواع 

بينها  جمعت  واإن  الأنواع  هذه  ولكن  التمر.  نخيل  ومنها   )Phoenix(فينك�س للجن�س  العائدة 

العديد من ال�صفات املت�صابهة ل تزل بعيدة عن بع�صها في الكثري من اخل�صائ�س وال�صفات 
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الأخرى بحيث ل ميكن اعتبار اأيًا منها اأ�صاًل لالآخر، وتبقى الآراء بحاجة اإىل الإ�صناد العلمي و 

الدليل التاريخي لتحديد اأ�صل نخلة التمر. 

  موطن نخيل �لتمر
اختلفت الآراء والدرا�صات في حتديد املوطن الأ�صلي لأ�صجار نخيل التمر، لكن ال�صيء املوؤكد 

اأنها عرفت في احل�صارات التي قامت على الأر�س العربية منذ اأقدم الع�صور، وملا يزل النخيل 

اأهم �صجرة عربية . ومن هذه الآراء والدرا�صات:

• اأن املوطن 	 اأ�صار اإىل  Odardo Beccari املتخ�ص�س في العائلة النخيلية  العامل الإيطايل 

الأ�صلي الذي ن�صاأت فيه نخلة التمر هو منطقة اخلليج العربي، فقد ذكر اأن هناك جن�س 

وتتطلب  الأمطار  تندر  ال�صتوائية، حيث  �صبه  املناطق  في  اإل  ينتع�س منوه  ل  النخيل  من 

جذوره وفرة الرطوبة، وهو يقاوم امللوحة اإىل حد بعيد، وهذه املوا�صفات تتوافر في مناطق 

غربي الهند، وجنوبي اإيران، و�صواحل اخلليج العربي. 

•  ذكر العامل الفرن�صي Decandolle اأن نخلة التمر منذ ع�صور ما قبل التاريخ قد ن�صاأت في 	

املنطقة �صبه اجلافة التي متتد من ال�صنغال حتى حو�س نهر الأنديز، وتنح�صر بني خطي 

عر�س 10و35 ° درجة �صمال خط ال�صتواء.

• التي ميتد 	 بابل  النخيل كان في مدينة  اأقدم ما عرف عن  اأن  املوؤرخني  العديد من   ذكر 

تاريخها اإىل4000 �صنة قبل امليالد، ول ي�صتبعد اأن يكون قد عرف قبل هذا التاريخ، كما 

واأن مدينة اأريدو، وهي من مدن ما قبل الطوفان، كانت منطقة رئي�صة لزراعة نخيل التمر.

•  من علم الثار النباتية Archaeo botany   الذي يعتمد على ادلة نباتية فعلية على هيئة 	

فحم نباتي او بذور او نوى متور او متور كاملة يتم ا�صتك�صافها وهي تعود اىل عهود غابرة 

وبالن�صبة للنخيل تتالف البقايا التي يعرث عليها علماء الثار من   الفحم النباتي لنخيل 

Carbonized، وقد حفظت هذه البقايا ب�صبب تفحمها او قد  التمر او نوى متر  مكربنة 

Mineralization وهذا ما  التمعدن   التفحم وهي  التمر بطريقة اخرى غري  نوى  حتفظ 

توؤدي  التي  الكال�صيوم  كربونات  من  عالية  ن�صبة  املحلية  الدفن  توفر ظروف  عند  يحدث 

اىل الحالل املعدين وهذا يوؤدي اىل حتجر نوى التمر، وهذه الدلة تبني ا�صتفادة منطقة 

اخلليج العربي من نخيل التمر خالل الفرتة الزمنية املمتدة بني 7500 - 5000 �صنة قبل 

امليالد وهي فرتة الع�صر احلجري احلديث. وتت�صف بع�س املواقع ال�صاحلية في منطقة 

اخلليج العربي بوجود فخار عبيد )Ubaid( وهو نوع من الواين الفخارية املن�صوبة اىل تل 
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العبيد الواقعة جنوب بالد النهرين وهو الفخار الذي تتم املتاجرة فيه جنوب العراق وفي 

ال�صعودية وقطر  العربية  واململكة  البحرين و�صلطنة عمان  املمتدة حتى  املناطق  عدد من 

ودولة المارات.

• اأنهما 	 اأبو ظبي، واأكدت الدرا�صات  اإمارة  عرث على نواتي متر متفحمتني بجزيرة دملا في 

تعودان اإىل )5110 – 4670 �صنة قبل امليالد(، ومت اكت�صاف نوى التمر في موقع الهيلي 

في مدينة العني   )2900 �صنة قبل امليالد(، وتل اأبرق بني ال�صارقة واأم القويني )2200 

�صنة قبل امليالد(. وتوؤكد هذه الكت�صافات اأن دولة الإمارات العربية املتحدة اأقدم م�صتهلك 

للتمور في العامل، وهذا يتوافق مع راأي العامل الإيطايل Beccari، وهو اأن منطقة اخلليج 

العربي هي اأول منطقة لزراعة نخيل التمر في العامل. 

•  من العمال التي نفذت في ق�صر ابراهيم احد املواقع الثرية في بالد النوبة مب�صر ومن 	

خالل درا�صة وحتليل الواين اخلزفية في الق�صر ظهر وجود احما�س كربوك�صيلية  م�صبعة 

الواين  ا�صتخدام  على  يدل  مما  �صحمية  مادة  مع  التمور  اختالط  اىل   C13 قيم  وت�صري 

الفخارية في معاجلة التمور .

•  اكد اجلغرافي اليوناين �صرتابوا ا�صتخدام نوى التمر قدميا في بالد ما بني النهرين وان 	

امل�صتغلني بالربونز ا�صتخدموا نوى التمر بدل الفحم النباتي وانها اي�صا ت�صتخدم لت�صمني 

الثريان واخلراف بعد نقعها باملاء وان نوى التمر ا�صتخدمت في م�صر لت�صديد اللتزامات 

املالية خالل القرن الرابع بعد امليالد.

• ترجم A.H.Sayce بع�س الن�صو�س الأثرية عن نخلة التمر حيث ورد فيها ] اأن ال�صجرة 	

املقد�صة التي يناطح �صعفها ال�صماء وتتعمق جذورها في الأغوار البعيدة هي ال�صجرة التي 

يعتمد عليها العامل في رزقهم فقد كانت بحق �صجرة احلياة )Tree of life(، وعلى هذا 

متثلت في اأوقات متلفة في هياكل بابل واأ�صور 

• اأ�صارت الدرا�صات التاريخية اإىل اأن موطن نخلة التمر الأول هو اجلزء اجلنوبي من جزيرة 	

العرب })اليمن / املدينة املنورة / البحرين( وجنوبي العراق{.

• ا�صار )Dowson،1949( اىل انه لول �صجرة النخيل ملا وجدت معظم الواحات املنت�صرة 	

في �صبه اجلزيرة العربية وملا كف احد من العرب عن الرتحال .وان رجال القبائل يحملون 

حيث  ياأكلونها  التي  التمر  نوى  فيها  يد�صون  املدبوغ  غري  اجللد  من  حقيبة  حزامهم  في 

يجمعونها لتكون وجبة لبلهم.
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النخلة �صجرة ل يقتلها �صرق ول غرب فهي تنمو في مواطئ املاء وتقوم �صامة في فيافي 

ال�صحراء وتظل تزجي ل�صاحبها بالنعم وهي ل  تثمر التمر فقط بل تثمر الترب والتمر معا 

ول ت�صغل حيزا من ار�س ول حتدث ظال كثيفا يحد او مينع زراعات اخرى.

المقدمة
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ومن  العرب  لدى  ال�صا�صية  الأغذية  من  و  ال�صحراء  فاكهة  فهو  عالية،  غذائية  قيمة  للتمر   

لزوميات الفطور واكرام ال�صيف، لذلك اهتم العرب بالنخيل منذ القدم. كان  البابليني القدماء 

اإلهة  ويعبدون  و�صعفه،  وجريده  بالنخيل  امللك  وعر�س  املعابد  وممرات  املدن  بوابات  يزينون 

النخيل، حيث ي�صعون على كتفيها جريده و�صعفه الكبري املتديل بحيث تبدو ذات جناحني. وقد 

ورد ذكر 70 نوعا واأكرث من النخيل واأماكن انتاجه في ال�صجالت التاريخية بالكتابة امل�صمارية 

وعرفت النخلة ب�صجرة احلياة في الزخارف الرمزية التي �صاع ا�صتعمالها في العراق القدمي، 

خا�صة في ع�صر الآ�صوريني. وقد فر�صت �صريعة حمورابي غرامة كبرية على من يقطع  نخلة، و 

وجدت ر�صوما للنخيل واأوراقه في ح�صارة وادي النيل منحوتة على جدران واأعمدة املعابد التي 

تعود اىل الع�صور الفرعونية، وكان امل�صريون يقدمون للنخلة املقد�صة قرابني اخليار والعنب 

والتني.. وقيل عن ق�صة النخلة

 بابل م�سلة… …�أنارت درب قانون �حلياة …
 وزرعت �أول نخلة …و ملأت نور �حلب في �أكرب �سلة ….

و�أ�ساءت للح�سارة دربا �سلك �لأ�سر�ف و �لأبطال ظله
وفي ن�س �صعري يتحدث عن مدينة نيبور م�صكن الإله ال�صومري اإنليل يظهر �صراحة اأن نيبور، 

ولي�س دملون، هي اأر�س النخلة،  )مدينتي نيبور وجدت قبل دملون    .......وقد نبتت 

فيها �سجرة �لنخيل(.
لقد كانت النخلة من املعتقدات املقد�صة في اخلليج العربي وجزيرة العرب ويعود تقدي�س هذه 

ال�صجرة  للعهود القدمية و لفرتة اكرث من خم�صة الف �صنة قبل امليالد.

�ول- �لنخيل في ح�سارة و�دي �لر�فدين
ثمرها  فا�صتعملوا  واأجزائها،  النخلة  فوائد  الأزمنة  اأقــدم  منذ  الرافدين  وادي  �صكان  عرف 

ثم  وقودًا  البذور  وا�صتعملوا  واخلل.  الدب�س  وكذلك  اخلمور  من  عدة  اأنواعًا  منه  وا�صتخرجوا 

اليافها  ومن  اليومية،  ولوازم احلياة  الأثاث  واجلريدة  ال�صعف  و�صنعوا من  �صحقه.  بعد  علفًا 

احلبال، ومن خو�صها احل�صر وال�صالل، ومن جذوعها مادة للوقود وت�صقيف البيوت. جاء في 

غنية تدمرية فوائدها بثمامنائة، وقال املوؤرخ 
ُ
اأ ن�س بابلي متاأخر 365 فائدة للنخلة، وعددت 

�صرتابون اأن النخلة تزود البابليني بكل حاجاتهم عدا احلبوب. وعرف اأهل الرافدين منذ اأقدم 

وترك  ال�صطناعي،  والتلقيح  الغالبة،  الطريقة  وهي  بالف�صيل  النخيل  تكاثر  طريقة  الأزمنة 

امل�صافات املنا�صبة بني اأ�صجار النخيل. وذكرت الن�صو�س امل�صمارية درجات اجلودة في بع�س 

التمور، ول تزال التعابري امل�صتعملة في زراعة النخيل وجنيه حتتفظ ِباأ�صلها البابلي مثل )تال( 

الفصل األول |  النخيل في الحضارات واألديان السماوية



21 الفصل األول | النخيل في الحضارات واألديان السماوية

وتعني الف�صيلة و )تبلية(- اآلة الت�صلق و�صعود النخلة - وال�صي�س )التمر الرديء غري العاقد(. 

و�صورت النخلة على اأختام كثرية وظهرت في م�صلة من ع�صر ا�صرحدون الآ�صوري  . ورد في 

الآثار العراقية اإ�صارات كثرية عن نخيل التمر، منها: 

 كان اأول ظهور موثق ل�صجرة نخلة التمر في العامل القدمي في موقعي تل عوويلي وتل اأبو ( 1

�صهرين، في اأق�صى جنوب العراق 4000 �صنة قبل امليالد.

مت اكت�صاف ق�صة اآدم وحواء وال�صجرة املحرمة في اأنقا�س احل�صارة ال�صومرية التي يرجع ( 2

راأ�صه  وعلى  رجل  على  يحتوي  لوح  على  امليالد، حيث عرث  قبل  �صنة   2700 اإىل  تاريخها 

قلن�صوة ذات قرنني وامراأة حا�صرة الراأ�س جال�صني وبينهما نخلة حتمل عذقني من التمر 

التمر  تقطف  للمراأة  الي�صرى  اليد  بينما  العذوق  اأحد  قرب  ممتدة  للرجل  اليمنى  واليد 

من العذق الثاين وهناك اأفعى منت�صبة وراء املراأة حتثها وتغريها على اأكل ثمار ال�صجرة 

املحرمة وهي التمر.

قبل ( 3 �صنة   2730( الأكديني  ع�صر  اإىل  يرجع  ختم  بغداد  في  العراقي  املتحف  في  يوجد 

امليالد( يحتوي على رجلني بينهما نخلة التمر.

الآ�صوريون في العراق كانوا يقد�صون اأربعة اأ�صياء هي ]املحراث، والثور املجنح، وال�صجرة ( 4

املقد�صة، ونخلة التمر[، وعرث على هذه الأ�صياء منقو�صة على تاج و�صع في اأعلى حمراب 

للعبادة يعود اإىل ع�صر اأ�صرحدون )680 – 669 �صنة قبل امليالد( . 

مت اكت�صاف لوح �صومري يرجع اإىل عهد امللك �صو�صن من ال�صاللة ال�صومرية الثالثة )78 ( 5

اإله مدينة  1970 قبل امليالد( يحتوي على و�صف كامل لب�صتان نخيل يعود اإىل معبد   –
اأوما، وق�صم اللوح اإىل ثمانية اأق�صام كل منها ميثل �صنف من الأ�صناف املزروعة، وثبت 

عمر النخيل املثمر وغري املثمر وكمية الغلة. 

مت العثور على العديد من النقو�س التي متثل ال�صجرة املقد�صة عند الآ�صوريني  ومن بني ( 6

الأكرث  والراأي  اآراء  املقد�صة ظهرت حولها ثالثة  ال�صجرة   اأن هذه  يبدو  العديدة  الرموز 

رواجا بني الباحثني ي�صري اىل  اأن هذه ال�صجرة هي النخلة، واأن بع�س النقو�س التي عرث 

عليها تو�صح اآلهة تقد�س النخلة و اآلهة تقوم بعملية التلقيح ال�صناعي للنخلة. 

حمورابي �صاد�س ملوك ال�صاللة البابلية الأوىل والذي حكم 42 �صنة بني )1792 – 1750 ( 7

والتي  حمورابي  م�صلة  با�صم  واملعروفة  التاريخ  في  �صريعة  اأول  وا�صع  وهو  امليالد(،  قبل 

تاألفت من 282 مادة خ�ص�س �صبع مواد منها عن نخلة التمر. ونذكر منها:
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	ملادة )59(: عقوبة قطع �لنخلة�
يدفع  ان  عليه  املالك  من  ترخي�س  ودون  اخر  رجل  ب�صتان  في  نخلة  بقطع  رجل  قام  اذا 

225 غ من الف�صة على كل من يقطع  30 قطعة من العملة اي ان الغرامة قدرها  غرامة 

نخلة واحدة.

	 ملادة )60(: نظمت �أ�سول �ملغار�سة و�لعلقة بني �ساحب �لأر�س و�ملغار�س �أو�
�لب�ستاين  

 اذا منح  رجال حقله اىل ب�صتاين لزراعته كب�صتان نخيل، يقوم الب�صتاين بغر�س الأر�س 

الب�صتان  حا�صل  يق�صم  اخلام�صة  ال�صنة  وفي  �صنوات،  اأربــع  ملدة  به  والعتناء  بالف�صيل 

الختيار  في  الب�صتان احلق  ملالك  يكون  ان  على  والب�صتاين  الأر�س  �صاحب  بني  منا�صفة 

له احلق  ب�صتانًا فلي�س  ليغر�صها  اذا اعطى �صخ�س ار�صه لأخر  واخذ ن�صيبه اول: وهذا 

جميع  كانت  ولقد  الناجت.  ن�صف  يتقا�صى  اخلام�صة  ال�صنة  وفي  �صنني  لأربع  العو�س  في 

التفاقات التي تخ�س الب�صاتني ايام حمورابي ت�صري اىل التمر وان غر�س الب�صتان يعني 

غر�س النخل وان حتديد املدة باأربع �صنني في تلك ال�صريعة مما يثبت على ان غر�س النخل 

لبد وان يتم بالف�صيل ل بالنواة، لن النخلة النامية من النواة ت�صتغرق وقت اكرث حتى تثمر

	ملادة )64(: عملية �لتلقيح�
 خ�ص�صت ثلث حا�صل الب�صتان من التمر اإىل الفالح اأو الب�صتاين الذي يقوم بعملية تلقيح 

الأ�صجار والعناية بها. وتعني اذا عهد مالك اىل فالح تلقيح نخيل ب�صتانه والعناية بها فعلى 

الفالح ان ي�صلم ثلثي احلا�صل اىل �صاحب الب�صتان وياأخذ لنف�صه الثلث . 

	ملادة )65(:�لهمال وعدم �لعناية�
 فر�صت على الفالح اأو الب�صتاني اأن يدفع اإيجار الب�صتان كاماًل للمالك اإذا �صبب اإهماله 

وعدم عنايته بالأ�صجار اإلى قلة في اإنتاج التمر. وهي اذا اهمل الفالح تلقيح النخل و�صبب 

نق�صا في الحا�صل فعليه ان يوؤدي ايجار الب�صتان ا�صوة بالب�صاتين المجاورة.

	ملادة )66( �لقرت��س�
 اذا اقتر�س �صيد نقودا من تاجر واأعطى التاجر ب�صتانا من نخيل وقال له }خذ التمر الذي 

في ب�صتاني بدل من نقودك{ والتاجر لم يقنع فعلى �صاحب الب�صتان اأن ياأخذ التمر الذي 

في الب�صتان وعليه اأن يدفع النقود مع فائ�صها طبقا للعقد بينهما. اأما الزيادة في التمر 

الذي في الب�صتان فياأخذها �صاحب الب�صتان.
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ورد ذكر عملية التلقيح في الرقم الطينية التي عرث عليها في بالد ما بني النهرين منذ ( 8

واأنثى  فحل  النخل  ان  عرفوا  وانهم  )ع(.  امل�صيح  ال�صيد  ولدة  قبل  الثالث  الألف  اأواخــر 

 Gishimmaru zikaru الفحل  والنخلة   Gishimmaru zinishtu الأنثى  النخلة  ف�صموا 

وتعترب عملية تلقيح اأ�صجار النخيل من الطقو�س الدينية لدى ال�صومريني والبابليني.

مدلاًل ( 9 الرائحة،  بالنخلة: طيبة  مه 
ُ
اأ املر�صل  ُي�صبه  القدمي  البابلي  الع�صر  من  ر�صالة  في 

كونها خري وبركة. ومل تكن �صجرة احلياة املقد�صة في املنحوتات الآ�صورية �صوى النخلة، 

وكانت الإِلهة )انانا(- ع�صتار- ربة مازن )عذوق( التمر، وزوجها )دي موزي(- متوز- 

رب التمور واحلياة اجلديدة في النخلة. وكان م�صكن ع�صتار هو بيت عذوق التمر. وذكر 

في  املوجودة  القوة  جت�صدت  حيث  املقد�صة  ال�صومرية  نيبور  مدينة  في  الهة  نخيل  ا�صم 

�صجرة النخيل والتي تقف ورائها في دوموزي اما –او �صوجمال –انا )اله ح�صاد التمر( 

وفي ترنيمة من نيبور ت�صف اللهة انانا حبها لالله دوموزي بالقول)ايها ال�صبي، زوجي 

ال�صاب الذي احبه كثريا واخل�س له انا انانا كالتمر لغ�صن �صجرة النخيل(.

خالل طقو�س الزواج املقد�س بني انانا ودوموزي تقابله لدى باب امل�صتودع املقد�س املعروف ( 10

با�صم جيبارو وهي ترتدي ابهى زينة لها من ازهار طلع النخيل ح�صدت لتوها والتي متثل 

جموهراتها وحليها ال�صخ�صية.

في الدب ال�صومري القدمي وردت مناظرة بني النخلة و�صجرة الثل ويطلق على املناظرة  ( 11

باللغة ال�صومرية )ادمندوكا( ففي بيت غر�صت نخله و�صجرة اثل ومنتا مع بع�س وكربت 

ال�صجرتان حتى اقيمت وليمة في ظل �صجرة الثل التي  نابزت النخلة فردت عليها النخلة 

انك �صجرة ل نفع فيها فردت عليها �صجرة الثل تاأملي في اثاث البيت وعدي الخ�صاب 

التي اخذت مني ل�صنعه فالإن�صان يتناول الطعام على من�صدتي وي�صرب الكوؤو�س امل�صنوعة 

من خ�صبي، فردت عليها انها تزود الكبار والطفال باملواد املغذية ول تخلو موائد العائلة 

املالكة من ثمارها وانها دائمة احل�صور كجزء من القرابني لإله القمر)�صني( وانني اكرب 

منك �صتة مرات بل �صبع مرات وانا �صنو الهة احلبوب )ا�صنان( وعلى مدى ثالثة ا�صهر 

ان  كما  النا�س احلافا  ي�صالوا  ان  دون  ثماري  الفقري على  والرجل  والرملة  اليتيم  يقتات 

مذاق متري حلو و�صاللتي موجودة في كل مكان. وقالت النخلة لنحتكم اىل الله وذهبتا 

اىل الله فقالت النخلة ان �صجرة الثل تنتق�س مني وتدعي انها الف�صل، فقال الله من 

قال ذلك وانت ال�صجرة التي حبتك الله ودعتك، انت املليئة باخلري فمن �صعفك ن�صنع 

ال�صالل ومن ثمرك ناكل التمر ومن جذعك ن�صنع البيت ولك اكرث من 300 فائدة اخرى 
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اين ادعوك يا �صجرة الثل ان تتوا�صعي امام النخلة وان تتقدمك هي باملنزلة والفائدة.

النخلة في مقر ( 12 ا�صتخدام �صعف  ال�صومرية )انانا و�صوكاليتودا(ا�صارة اىل  الق�صيدة  في 

امللك ووجود ثمارها في معابد كبار اللهة .

اكت�صاف نوى متفحم في قبور املقربة امللكية في اور يدل على ان التمور كانت تقدم كقرابني ( 13

غذائية منا�صبة للموتى خالل رحلتهم للدار الخرة.

من ( 14 يــروى  ل  ما  كل  على  ويطلق  املروية  غري  الرا�صي  اله  اىل  ي�صري   )Boal( بعل  لفظ   

النخيل.

  ذكرت امل�صادر الآ�صورية نوًعا من النخل �صمته )نخل ال�صمال(، ولعل ذلك ي�صري اإىل نوع ( 15

غري ماألوف ل ينمو في جنوب العراق. ونوع اآخر و�صف بـ )نخل اجلبل( ولعل ذلك ي�صري 

اإىل نوع وح�صي.

امللك الآ�صوري )اأ�صور نا�صر بال( الثاين  )883 -859(ق.م قام بغر�س الب�صاتني واحلدائق  ( 16

اأنه  امل�صهورة،  م�صلته احلجرية  في  وذكر  الآن(  )النمرود  مدينة  )كالح(  عا�صمته  قرب 

غر�س في اإحدى ب�صاتينها نحًوا  42 نوًعا من الأ�صجار املثمرة والأ�صجار الأخرى ول �صيما 

ا  اأي�صً لنا  وذكر  احلربية،  غزواته  من  املختلفة  البلدان  من  جمعها  ال�صمغية،  الأ�صجار 

�صنف كل نوع من هذه الأ�صجار ومنها، النخل.

امللك الآ�صوري �صرجون الثاين )721 ق. م. – 705 ق. م.( يتباهى بحملته الناجحة في ( 17

جنوب غربي ايران وبعد عودته منت�صرا من حملة �صنها على املناطق اجلنوبية الغربية 

من اإيران قال مفتخرا )قطعت نخيلهم التي يعتمدون عليها في غذائهم، والتي تعترب ثروة 

منطقتهم(.

 امللك �صنحا ريب قدم ع�صرين زًقا من التمر هدية اإىل الآلهة الآ�صورية لنت�صاره.( 18

 متثال امللك �صنطروق الأول )بيده الي�صرى �صعفه رمز الن�صر و الربكة( وكذلك عبد �صميا ( 19

يحمل �صعفه بي�صراه.

فكان ( 20 املعبود  في  حلت  الهية  قوة  ان  يعتقدون  وكانوا  ال�صنام  عبدت  كما  النخلة  عبدت 

)ع�صتار(ب�صورته الذكورية يعبد في ال�صل ل بو�صفه اله الزهرة او الها ار�صيا كاله �صقي 

النخيل وجني الثمار واخل�صب فهو من اقدم الله التي عبدت، وعبدت ع�صتار ب�صورتها 

املوؤنثة اأي انها الهة اخل�صب ممثلة بالنخلة .

 يذكر بع�س املوؤرخني اأن البابليني طوروا زراعة النخيل على �صفاف الفرات قبل امليالد ( 21

الر�صو�س  لعالج  لبخه  �صورة  على  العالج  في  التمر  وا�صتخدموا  عــام،  اآلف  بخم�صة 
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والأورام والدمامل والقروح والكلدانيون كانوا يدقون نوى التمر وينقعونه وي�صتخدم طعاما 

لالأبقار والغنام بينما ادخل البابليون وال�صوريون التمر في بع�س الو�صفات الطبية منها 

مع  التمر  )ا�صتخدام  لبخة(و  �صكل  على  والقروح  الدمامل  معاجلة  في  التمر  )ا�صتعمال 

الورد  النوى وماء  للمعدة( وم�صحوق  الورد  البول()والتمر مع ماء  احلليب ملعاجلة ع�صر 

لعالج العيون.

ادب ( 22 في  وظهر  والنــحــراف  لل�صالل  كرمز  اليها  ينظر  العادية  وغري  ال�صاذة  ال�صجرة 

الت�صاوؤم في بالد وادي الرافدين القدمية كنذير لل�صر وكما في الن�س التايل:

اعلى  وفي  عليا  روؤو�ــس  ب�صتة  نخلة  و�صوهدت  تمورا  ذكر  نخيل  �صجرة  اثمرت  بابل  )في   

�صجرة اخرى انتجت ف�صيلة حزمة من التمر وانجبت �صجرة اخرى زهور الطلع في �صهر 

انتجت  المرات  احدى  وفي  القديمة  الرافدين  بالد  تقويم  من  العا�صر(  )ال�صهر  تبيت 

ا�صجار نخيل ثمارها تلو الخرى في الب�صاتين و�صوهدت ثمار التين وهي تنمو فوق ا�صجار 

النخيل(.

ا�صتخرج �صكان بالد الرافدين القدمية ع�صريا حلوا من التمر وهذا الع�صري التمري او ( 23

ع�صل التمر يوؤكل مع اخلبز وي�صتخدم كعن�صر مكون في �صناعة بع�س انواع اخلبز واي�صا 

كمادة ا�صافية في �صناعة اجلعة من ال�صعري كما ان هناك نوعا اخر من اجلعة ت�صنع من 

التمور تعرف باجلعة احللوة وكانت حتظى ب�صعبية في منت�صف اللفية الوىل قبل امليالد 

ويحت�صيها اجلميع من العامل العادي الذي يح�صل عليها كجزء من متوينه الغذائي اىل 

200 من  امللك نف�صه وورد في احدى ال�صجالت من مدينة اوروك ن�س ي�صري اىل تزويد 

الوعية ال�صخمة من اجلعة احللوة امل�صنوعة من التمور اىل ق�صر كامباي�س امللكي )529 

- 522(قبل امليالد.

ت�صري املخطوطات امل�صمارية ال�صورية والبابلية اىل ا�صتخدام خ�صب النخيل في �صناعة ( 24

الزوارق والوراق وفي �صناعة احل�صائر والف�صائل والعذوق في ن�صج احلبال والثمار لتزويد 

الوقود بينما ي�صتخدم الكافور اخلايل كمكن�صة واجزاء املحور الرئي�صي في �صناعة ال�صالل 

ال�صنوية  الــزواج  احتفالت  في  كقرابني  الزفاف  هدايا  �صمن  من  تقدم  النخيل  وقلوب 

لالإلهة)بو(. وت�صتخدم جذوع النخيل وخا�صة ال�صجار املذكرة كدعامات رئي�صة لأ�صقف 

املنازل وكاأعمدة.

�صجرة ( 25 }يا  مري�س  �صخ�س  را�س  فوق  �صوداء  نخيل  �صجرة  و�صعت  ال�صورية  التعويذات 

النخيل النقية الالمعة تنمو في الب�صاتني كمطهر للبدن،مالئم لطاولة القرابني وكغطاء 
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يليق مبكتب امللك، يا �صجرة النخيل اجلبارة والقوية كالأبطال ... تقف �صامة في اخدود 

ل  الكرب  الب�صتاين  ايجي�صيج�صج  ال�صماء.  اعناق  لت�صل اىل  تت�صامى  قوتها  ونقي،  طاهر 

انو )ابو اللهة( يقطع �صعف النخيل بيديه الطاهرتني وياأخذها راهب التعاويذ في اريدو 

اأيا )اله املحيط حتت �صطح الر�س( ويرتمن بتعويذة اريدو{. وفي تعويذة موؤثرة  مبعوث 

ربط  اجل  ومن  الهة.  ابن  الرجل  او�صال  ويربطها حول  املري�س  راأ�س  فوق  ال�صعفة  ي�صع 

التعويذة  باإجراء  يقوم  الذي  الراهب   اإخطار  يتم  النخيل  ب�صعف  املري�س  الرجل  او�صال 

)يلعب دور الله ماردوك( لف�صل ال�صعفة وربطها في او�صال الرجل املري�س لطرد املر�س 

واملوت ال�صرير عنه ‘ وفي تعويذة اخرى يطلب من ماردوك �صرب �صرير املري�س ب�صعفة 

النخيل التي مي�صكها بيده اليمنى بينما في حالت اخرى يطلب من الرجل املري�س او �صكل 

طيني ميثله الم�صاك بف�صيلة نخلة حتى يتم ازالة جميع ذنوبه ومعا�صيه وتطهريه من كل 

دن�س. 

جنوب ( 26 )املقري(  اأور  في  ولد  ال�صالم  عليه  اإبراهيم  النبي  اأن  التاريخية  امل�صادر  تذكر   

العراق وتبعد حوايل 15 كيلو مرتًا من النا�صرية التي تقع جنوب بغداد بحوايل 250كيلو 

النبي عليه  تاأثر هذا  اأي�صًا، وقد  النخيل  اأمه حتت ظالل  ولدته  النخل، وقد  مرتًا، حيث 

ال�صالم بالتمر وكان يهتم بالنخيل اأينما حل في ال�صام وم�صر ومكة املكرمة والقد�س.

ال�صرقية ( 27 املــجــلــدات  فــي  كــرميــر(  ــوح  ن )�ــصــامــويــل  الأمــريــكــي  ال�صومريات  عــامل  ن�صر 

1949ترجمة لن�س �صومري يتحدث عن ن�صاأة اأول نخلة في الكون، وقد ترجم هذا الن�س 

اأن  2004(   مبينا  النخلة  بعنوان )ميالد  الأمري في كتيب  �صوقي عبد  العراقي  ال�صاعر 

اجلزيرة  عرب  اإن  ذلك  النخيل،  اإىل  حقيقتها  في  تعود  ال�صواد،  باأر�س  العراق  ت�صمية 

حني دخلوا العراق، بعد الفتح الإ�صالمي، راأوا خ�صرة النخيل عن بعد فت�صاءلوا ما ذلك 

ت�صكيل  في  الــدللت  متعدد  ال�صواد  مرجعية  لتوؤكد  ال�صومرية  الأ�صاطري  وتاأتي  ال�صواد؟ 

الإلــه  ياأمر  حيث  الأ�صطورة  هــذه  من  ابتداء  الأوىل.    ومالحمه  الرافدين  اأر�ــس  نخيل 

اأريدو، ويحلق به قرب الأهوار  اأنكي الغراب باأن ي�صرق الكحل الأ�صود من خزانة �صحرة 

لري�صه بذورًا �صوداء ل�صجرة خ�صراء، هي مزيج من ال�صحر واخلرافة والقدا�صة.  يتدخل 

 )الغراب الأ�صود( والكحل الذي �صرقه، اإذًا، في تعزيز فكرة ال�صواد في اأر�س الرافدين.  

الــعــراق  اأر�ـــــس  اإىل  يــنــظــر  اأور«  »زقــــــورة  فــــوق  ــ�ــصــومــريــني  ال اآلـــهـــة  كــبــري  )اأنــــكــــي« 

ـــطـــني يــخــفــق بـــاحلـــيـــاة واملــ�ــصــائــر الــدرامــاتــيــكــيــة الــتــي  ــق وال ــدف ــت ـــاه ت ـــي فـــيـــرى امل

ـــيـــة. ـــي هــــذه اجلـــنـــة الأر�ـــص ــًا نــاقــ�ــصــًا ف ــئ ــي ــص حتــبــل بــهــا هــــذه الأر�ـــــــس فــيــلــحــظ �
 



27 الفصل األول | النخيل في الحضارات واألديان السماوية

 �صيء ما ينق�س اأر�س ال�صواد التي يتدفق فيها الرافدان ك�صريانني مفتوحني من اخلري واللعنات.

ــــة، فــعــنــا�ــصــر  ــــه ـــي نــظــر كــبــري الآل ــــان يــنــقــ�ــس هــــذه الأر�ـــــــس ف ل نـــعـــرف مـــــاذا ك

ــي مــــن �ــــصــــاأن الــنــعــجــة  ــل ــع ـــي تـــتـــكـــرر فــــي الأ�ــــصــــاطــــري الـــ�ـــصـــومـــريـــة ت ـــت احلــــيــــاة ال

ــة؟ ــنــخــل ال اأهــــــو  والــــكــــتــــان،  والـــ�ـــصـــعـــري  الأرجـــــــــح(  عـــلـــى  ــيــبــهــا   الأم )بــ�ــصــبــب حــل

املــــنــــافــــع؟ ــــة  �ــــصــــامــــل �ــــصــــجــــرة  حــــــلــــــوة؟  ثـــــمـــــار  ذات  بــــا�ــــصــــقــــة   �ــــصــــجــــرة 

يـــديـــه. بــــني  اأن ميـــثـــل  ــــراب  ــــغ ال يــــاأمــــر  هــــو  فـــهـــا  فــــي خــــلــــده.  مــــا دار  هـــــذا   لـــعـــل 

الــرثى،  حتــت  »هــابــيــل«  القتيل  اأخــيــه  جثة  ـــواري  ي كيف  لقابيل  ك�صف  الـــذي  ــغــراب  ال

اأي�صًا.  نخلة  اأول  غر�س  مهمة  اإليه  توكل  الــذي  نف�صه  هو  الأر�ــس،  على  قرب  اأول  لين�صاأ 

الـــالزورد  الــوعــاء  فــي  املخباأ  ريـــدو«  »اأ  �صحرة  كحل  ي�صرق  اأن  الــغــراب  ــكــي«  »اأن يــاأمــر 

الكحل. قــارورة  ومنها  مقتنياته  اأف�صل  ي�صم  اأنــه  بد  ل  الــذي  الأمــري  غرفة  في   املوجود 

املتاخمة  احلــوا�ــصــي  بــني  ـــذره  اب ثــم  �صحقًا،  الكحل  وا�ــصــحــق  الـــقـــارورة  خــذ  ــه:  ل يــقــول 

الكحل  ي�صحق  �ــصــيــده،  لأمـــر  ــغــراب  ال في�صدع  املــعــّمــر،  ال�صجر  ينبت  حيث  ــالأهــوار  ل

قــط. مثلها  اأحــــد  يــر  مل  �ــصــجــرة  لتطلع  ـــالأهـــوار  ل املــتــاخــمــة  ــي  ــص احلــوا� بــني   ويــنــرثه 

ــ�ــس مـــن اأي �ـــصـــيء اآخــــر. ــي ــكــحــل ول ـــراب.مـــن ال ـــغ ــى يـــد ال  هـــكـــذا تـــولـــد الــنــخــلــة عــل

ل تقول لنا الأ�صطورة ملاذا الكحل، حتديدًا، هو البذرة الأوىل للنخيل.هل لأنه ثمني؟ اأم لأنه 

 زينة العني؟ ولكن، من املوؤكد، اأن لالأمر عالقة بالعني، لذلك �صار ل�صعفها �صكل احلاجب.

 اأما موا�صفات هذه ال�صجرة التي »مل ير اأحد مثلها قط« فهي بح�صب امللحمة ال�صومرية:

ــــــاف تـــعـــطـــيـــك حــ�ــصــريا ــــــي ـــهـــا، الأل ـــت ـــــا، حلـــي ـــهـــا الـــطـــلـــع يـــعـــطـــيـــك لـــــّب ـــان ـــص ـــ�  »ل

الـــــقـــــيـــــا�ـــــس، اأدوات  ــــك  ــــطــــي ــــع ت بــــــهــــــا  حتــــــيــــــط  الـــــــتـــــــي  ــــا  ــــه ــــل ــــائ ــــص ــــ�  ف

اأهي لهذا موجودة في اأرا�صي امللك: جريدها يرافق الأوامر امللكية، مترها يتدىل اأعذاقا 

بني �صعفها الكثيف، مترها نذور في معابد اأكرب الآلهة( .

�لنخيل في ح�سارة و�دي �لنيل
 �صهدت اأر�س م�صر اأعظم واأرقى ح�صارة ل زالت اآثارها ومعاملها باقيه اإىل يومنا هذا ت�صهد 

بعظمه امل�صريني القدماء عرب التاريخ و �صدق املوؤرخ اليوناين )هريودت( بقوله اإن م�صر هبه 

النيل وعرف الن�صان امل�صري القدمي عنا�صر القوى ال�صاملة، حيث �صعى لالهتمام بالنواحي 

واتقنوا  الــزراعــة،  على  اعتمدوا  و  والتجارة   وال�صناعة  الــزراعــة  جمــالت  في  القت�صادية 

واأهم   للزراعة،  واملنجل  واملحراث  املجرفة  اخرتعوا  الري،  مياه  توزيع  ونظموا  القنوات  �صق 
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.ووجدت  والكتان  والزهــار  والنخيل  والعنب  واخل�صار  وال�صعري  القمح  الزراعية  حما�صيلهم 

اإ�صارات تدل على وجود النخيل في الع�صور القدمية في وادي النيل، منها:

في م�صر القدمية ي�صمى نخيل التمر )برن اأو برنت( ويكتب بالهريوغلوفية على النحو( 1

 الآتي:

ما عرث عليه الدكتور رين هارت )Rien Hardt( في مقربة الزريقات قرب اأرمنت، وهو ( 2

مومياء ملفوفة في ح�صري من �صعف النخيل.

كانوا يقد�صون النخلة في مقابرهم حيث قلدوا هيئة النخلة في مقربة )رع ور(و ا�صتعمل ( 3

قدماء امل�صريني جذوع النخيل في �صقوف مقابرهم كما في مقربة )رع ور( باجليزة في 

ع�صر الأ�صرة الرابعة )2720 �صنة قبل امليالد(،

وفي اإحدى مقابر �صقارة عرث على نخلة �صغرية كاملة تلف مومياء من ع�صر الأ�صرة الأوىل   ( 4

)3200 �صنة قبل امليالد(.

 ازدانت حدائق الأ�صرة الرابعة باأ�صجار نخيل التمر كما في حديقة Methon ب�صقارة.( 5

والذي ( 6  )Bennu Bird بريد  )بنو  وي�صمى  بالطائر اجلميل  الفراعنة  لدى  النخلة  �صميت 

الأماكن  جــدران  الطائر  هذا  و�صور  ر�صوم  وزينت  احلــالوة  ال�صديدة  التمر  ثمار  يعني 

املقد�صة وق�صور الفراعنة والمراء.

طائر )الفينيك�س ( هو طائر الفينيق والّرّخ والعنقاء وطائر الّرعد اأو الّنار اأو الّرماد اأو ( 7

و  النخيل  اأ�صجار  فوق  التوابل  اأ�صجار  ق�صور  من  ع�صه  يبني  عام   األف  نحو  يعي�س  الّرمل 

ي�صتيقظ كّل �صباح عند �صروق ال�صم�س مغردا اأعذب الأحلان ب�صوت جميل لي�س له مثيل 

بعدها  ميوت  عام  األف  يعي�س  جديد  جيل  رماده  من  ليخلق  احرتاقًا  الطائر  هذا  وميوت 

احرتاقًا. جاء ا�صم هذا الطائر من ا�صم النخيل باللغة اليونانية القدمية  اأما في م�صر 

القدمية فقد اأ�صموه )حور( وتذكر الأ�صطورة الفرعونية عالقته مع اإله ال�ّصم�س )رع(لأنه 

يذّكر بطلوع ال�صم�س . وتروي هذه الأ�صطورة اأن اجليل املتجّدد من الرماد ياأخذ بع�صًا من 

رماد اأبيه  يغلفه بق�صور �صجر » املر « لي�صعه في مدينة ال�صم�س )هيليوبولي�س( . ويربط 
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امل�صريون القدماء هذا الطائر بنواة التمر )بانو( و يظل هذا الطائر رمزًا للنخيل اّلذي 

يرمز للخلود وجتدد احلياة 

2600عام ( 8 تدل بع�س النقو�س في عهد مريرن )Mernere( احد ملوك ال�صرة ال�صاد�صة 

قبل امليالد انهم �صنعوا نوعا من اخلمور من ع�صارة النخيل اطلقوا عليه �صراب احلياة 

والنخلة التي ي�صتخرج منها الع�صارة جتف ومتوت ثمنا ملا جتود به.

كبطانة ( 9 امل�صتعار   ال�صعر  في �صناعة  ال�صنني  اآلف  منذ  النخيل  ليف  الفراعنة  ا�صتخدم   

داخلية لل�صعر امل�صتعار  

يعترب �صمايل ال�صودان من اأقدم مواطن زراعة النخيل في العامل، ويرجع تاريخ ذلك اإىل ( 10

3000 �صنة قبل امليالد.

في ح�صارة النوبة  لبد للعري�س  من زيارة النيل وبرفقة عرو�صته واأهله وهم ين�صدون:( 11

عري�صنا �صار البحر يا عديلة   قطع جرايد النخل الليلة زينه

في الأربعني تاأخذ الأم طفلها اإىل النيل وبرفقتها بع�س الن�صوة وهن يحملن جريد النخيل 

فتقوم بغ�صل  وجهها ويديها ورجليها وكذلك وجه ويدي ورجلي طفلها مبائه

�لنخيل في �حل�سار�ت �لخرى 
•  النخيل �صجرة مقد�صة لدى �صكان تدمر، واإن كلمة تدمر هي حتريف لـ )تاد – مور( اأي 	

يكرمون  التدمريني  وكان   ،Palma م�صتق من   )Palmyra( باملريا ا�صم  واإن  النخيل،  بلد 

�صيوفهم بتقدمي التمر اإليهم .

•  تعترب نخلة التمر من اأقدم الأ�صجار التي عرفها اأهل البحرين، ويعود ذلك اإىل 4000 �صنة 	

قبل امليالد وبينت درا�صة عن تاريخ دملون   في الكتابات ال�صومرية وتلمون في الكتابات 

الوقت احلا�صر،  القدم وحتى  البحرين منذ  بتاريخ  ارتبطت  التمر  نخلة  اأن  اإىل  الكدية 

حيث لعبت دورًا اقت�صاديًا هامًا وكان مترها م�صهورًا في بالد الرافدين حتى اأنهم امتدحوا 

ُقم الطينية. وورد في مدونات بالد الرافدين اأن  النخلة في اأ�صعارهم التي كتبت على الرُّ

الإله اأوتو اإله ال�صم�س عمد اإىل اإخراج املاء العذب من اأر�س دملون ثم قام الإله اأنكي باإحياء 

دملون مبنحها املياه العذبة، واعتقدوا اأن الإله اأنكي هو الذي خلق النخلة واأوكل اإىل اإنزاك 

اإله دملون الرئي�صي حرا�صة دملون والعناية بها.

•  ظهر اإنزاك كاإله لل�صم�س في الأختام الدملونية ويرمز له بالغزالة اأو كاإله النخلة ويرمز له 	

اإنزاك )احللو( ويعني النخلة ورطبهاو عربت الأختام الدملونية  بالنخلة وال�صعفة ومعنى 
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عن اأمناط احلياة في دملون وظهرت النخلة في الأختام باأ�صكال متلفة على �صكل نخلة 

كاملة اأو ف�صيلة اأو �صعفة وهي ترمز اإىل الإله اإنزاك اإله النخلة. ترتكز عنا�صر الأختام حول 

النخلة والعناية بها وت�صخري احليوانات لذلك وكذلك تظهر زراعة الف�صائل.

• تظهر النخلة في دملون على �صكل �صجرة كاملة اأو على �صكل �صعفة وو�صع الدملونيني اأطراف 	

�صعف النخيل والتمر مع موتاهم. والأهمية ال�صتثنائية لتمور دملون مت التعبري عنها بطريقة 

بليغة في ن�س ديني من العهود املتاأخرة ميدح بابل )ان بابل نخلة دملونية وهي ذات ثمار 

حلوة(.

• طهر 	 قد  انكي  ال�صومري  الله  ان  العامل  ونظام   )Enki(انكي با�صم  املعروف  الن�س  في 

نقراأ  اخر  عمل  وفي  متورها.  اكل  واحل  حلقولها  التمر  نخيل  ووهب  ونقاها  دملون  ار�س 

به من م�صكن، �صعريها �صيكون �صعريا طيبا ومتورها �صتكون متور  انعم  )دملون م�صكنها 

كبرية وح�صادها �صيكون ثالثة ا�صعاف (

• في امل�صادر امل�صمارية ا�صارات اىل نخيل دملون واىل �صنف من التمور هو متور دملون وهي 	

تظهر في الن�صو�س الدينية بو�صفها قرابني و طعام يتم تناولها في منا�صبات معينة وتظهر 

في الن�صو�س الطبية حيث تدخل في �صناعة املراهم والدوية.

• من 	 ال�صرقي  اجلزء  كان  وال�صورية  والبابلية  ال�صومرية  للح�صارات  املكتوبة  امل�صادر  في 

جمان  با�صم  يعرف  حاليا(  العربية  المــارات  ودولــة  عمان  )�صلطنة  العربية  اجلزيرة 

قائمة  في  وورد  الكدية(  اللغة  )في    Makkan مكان  او  ال�صومرية(  اللغة  Magan)في 

ماجان  نخيل  �صجرة  بالأ�صجار  اخلا�صة  القدمية  الرافدين  بالد  ح�صارة  م�صطلحات 

)gishimmar-ma-gan-na( وهناك ما يدل على ذلك من خالل اللقى الثرية في تل 

امليالد حيث لوحظ على قالدة  300(قبل   - للع�صر احلديدي )1300  تعود  والتي  ابرق 

�صغرية تبدو في �صكل نواة التمر مع نق�س ل�صجرة النخيل في احد جوانبها.

• الكتابات امل�صمارية في بالد ما بني النهرين ا�صارت اىل رحيق التمر املجمع في املدب�صه 	

وي�صمى اي�صا دهن التمور وهو مادة لزجة كانت حتفظ في �صالل ولي�س في جرار وهذا ما 

وجد في البحرين �صالل م�صنوعة من �صعف النخيل ومغطاة بالقار ملنع الت�صرب منها.

• ا�صتهالك 	 على  ادلة  البحرين وجدت  قلعة  6كم من  بعد  على  الواقعة  �صار  م�صتوطنة  في 

التمور متثلت على هيئة 30 نواة و300 �صظية من الفحم النباتي لنخيل التمر.

• ثمار طيبة 	 ينتج  التمر  نخيل  ان  امليالد  قبل  ال�صهري )500(�صنة  املوؤرخ  ذكر هريودوت�س 

وله ا�صتخدامات عديدة لل�صعف واخلو�س واجلذع. وعن تلقيح النخيل بني قيام ال�صكان 
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ال�صجرة  اغ�صان  اىل  الغريقيون  عليها  يطلق  كما  املذكرة  النخيل  ثمار  بربط  املحليون 

النثى لل�صماح ل gall-flyبالدخول في متورها وان�صاجها وبعد عدة قرون لحظ ثيوفرات�س 

ان بع�صها ذكري وبع�صها انثوي.

• وطلب 	 املعدة  في  مر�س  من  يعاين  رجل  ق�صة  )ارتيميدورو�س(  الغريقي  الكاتب  روى 

دخوله  بعد  انه  ليلتها  الرجل  وحلم  عالجية  و�صفة  )ا�صكليبيو�س(منحه  العالج  اله  من 

معبد)ا�صكليبيو�س(ام�صك الله ا�صابع يده اليمنى وقدمها له لياأكلها وبعد ان افاق الرجل 

املري�س من نومه تناول خم�س مترات ف�صفي متاما.

• الغريقي 	 لدى  معروفة  الثانوية  النخيل  �صجرة  ملنتجات  املتعددة  ال�صتخدامات  كانت 

الذي ذكر في كتابه )جيوغرافيكا( عن �صكان  ميالدي(   25 امليالد -  �صرتابو)64 قبل 

بابل ان دعامات منازلهم كانت من خ�صب النخيل ويلفون احلبال امل�صنوعة من الق�صب 

حول العمدة ثم يك�صونها باجل�س ويطلونها بالألوان وان هذه ال�صجرة تنتج اخلبز والنبيذ 

واخلل والع�صل والوجبة الغذائية وجميع املواد املن�صوجة وي�صتخدم حداد الربونز نوى التمر 

للثريان  ت�صتخدم كطعام  فاإنها  باملاء  النوى  يتم غمر  وحينما  النباتي  الفحم  بدل  كوقود 

واخلراف لت�صمينها.

• ا�صار �صرتابو اىل ن�س فار�صي يحمل عنوان ال�صجرة البابلية وهو حوار بني النخلة واملاعز 	

في بالد ا�صور منت �صجرة ...جذعها جاف واكليلها رطب ورقتها ل ت�صبه الق�صب وثمرتها 

كالعنب حتمل ثمارا حلوة للنا�س. وكان احلوار التايل:

 النخلة تقول للمعزة )انا ا�صمى منك منزلة في عدة ا�صياء وفي بالد خوا نريه ل توجد 

�صجرة ت�صاهي بنيتي

لن امللك يوؤكل من ثماري اجلديدة التي انتجها ...الواح ال�صفن مني وكذلك �صاري البحار

ومني ت�صنع املكان�س التي تنظف البيوت ...ومني ي�صنع الهاون الذي يهر�س ال�صعري والرز 

القدمني  احلافي  ونعال  املزارعني  ....واحــذيــة  النار    ا�صعال  في  ت�صاعد  التي  واملــراوح 

واحلبال التي ت�صفد بها حوافرك.

والع�صي التي ت�صرب بها عنقك وامل�صاجب التي يتم تعليقك بها را�صا على عقب

انني وقود للنريان التي ت�صويك 

وظل في ال�صيف يقي احلكام حر الهجري انني حليب املزارعني وع�صل النبالء

ومني ت�صنع ال�صناديق لالأدوية حتمل من منطقة لأخرى ومن طبيب لآخر

انني ع�س امان ل�صغار الطري وظل للتائهني
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وارمي النوى فتنمو خريا ورزقا وفيرا و�صتظل قمتي خ�صراء اىل ابد البدين

وياأتي املحتاجون للخبز والنبيذ لياأكلوا من ثماري حتى التخمة فاأقول هل من مزيد(.

•  بني بليني في كتابه)التاريخ الطبيعي(  تعر�س جنود ال�صكندر اىل الختناق من جراء 	

تناول الثمار اخل�صراء للتمر وحدث هذا في بالد جدرو�صيا )مكران( ب�صبب نوعية الثمار. 

التمور  ا�صم  الغريق  عليها  يطلق  التي  اللينة  التمور  من  ي�صنع  الذي  اخلمر  اىل  وا�صار 

العامة حيث تغمر كمية منها في غالونني وربع من املاء و�صغطها بعد ذلك .

• مدينة اريحا كانت تدعى �صابقا مدينة النخل.	

• عا�س الفينيقيون بني البحر البي�س املتو�صط ووادي الردن خالل القرن الثالث قبل امليالد 	

وكان لونهم املف�صل هو اللون الرجواين ويدعى فينك�س والذي اطلق على ثمار نخلة التمر 

لن بع�س ثمارها ارجوانية اللون عند ن�صجها.

• الفينيقيون كانوا يعبدون ع�صرتوت على �صكل نخلة ت�صمى في التوراة )ا�صمريا( اي ال�صارية.	

• �صنع الرومان  ال�صعر امل�صتعار من ليف النخيل	

نخيل �لعقبة

	 العقبة قرية �صغرية تغفو على �صاطئ البحر الأحمر منذ ثالثة اآلف عام، ُعرف النخيل

م�صدرا ل�صناعة ب�صطها و�صاللها، و �صجرة النخيل  تواأم مدينة العقبة التي ولدت معها، 

تعود  �صكانها  اقت�صاد  راأ�صمال  و  تراثها  وواحدة من معامل  املدينة،  اأقدم �صجر  فهي من 

اآلف عام  اإىل عهود �صحيقة، منذ ثالثة  وزراعته  بالنخل  وارتباطهم  العقبة  اأهل  عالقة 

تقريبا، ح�صب املوؤرخني والباحثني، حيث ك�صفت احلفريات الأثرية في)تل اخلليفي (غرب 

املدينة عن وجود اأجزاء من حبال م�صنوعة من ن�صيج النخيل تدل على ا�صتخدامها في 

ال�صرق)موقعها  اإىل  الغرب  في  موقعها  من  املدينة  انتقال  وبعد  ال�صيد،  قوارب  �صناعة 

احلايل(نقل اأهايل العقبة نخيلهم معهم وقاموا بزراعته على ال�صاطئ ال�صرقي من �صاحل 

البحر.

	 اإن )النخلة حتتل مكانا مميزا في تراث اأهل املدينة، فهي ال�صجرة التي ي�صتطيبون ثمرها 

ومنها ي�صنعون ب�صطهم، وهي طعام وفاكهة الرب بالن�صبة لهم، ترفد ما يجود به بحرهم 

وماوؤهم(. وهي جزء من حياتهم،و   مل يكتفوا بزراعتها في ب�صاتينهم، التي كانوا ي�صمونها 

)احلفيرة(، بل زرعوها في و�صط بيوتهم. واأطلقوا عليها اأف�صل اأ�صماء الن�صاء، فنادوها 
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بليلى، و�صبحة، وزهرة، و�صلمى .

	 مل تكن النخلة جمرد زينة في البيت، وال�صوارع بل احتلت مكانا في املنزل ل توجد زاوية 

اإل وفيها النخلة اأو بع�صا منها،   فهي ظل البدوي قدميا في ترحاله، ورطبه اجلنية في 

�صيده،  واأدوات  طعامه،  �صالل  �صنع  �صعفها  فمن  والريا�س،  والأثــاث  املتاع  وهي  اإقامته، 

ومتاعه، ومن �صعفها بنى بيته وعري�صه .

	 ينتظر مزارع العقبة التمر من النخلة  كما ينتظر املولود، فاإذا ما بداأت الأزهار بالظهور

اأ�صرع اإليها ولقحها بالطلع واعتنى بها حتى ين�صج مترها، ويتحول مو�صم جني التمر في 

ال�صيف اإىل عيد وعر�س فولكلوري، حيث يعد اأهايل العقبة العدة لهذا اليوم ويتجهزون 

اإىل حفائرهم  اليوم خرج اجلميع  �صم�س ذلك  اأ�صرقت  ما  واإذا  اأيام من قدومه،  قبل  له 

الن�صاء  وتن�صغل  النخيل  الرجال  فيت�صلق  وال�صالل،  والطعام  والأولد  الن�صاء  وا�صطحبوا 

باإعداد الطعام ويرتاك�س الأطفال في احلقول فرحني بهذا العيد، وبعد قطف التمر يتم 

الورثة  على  تق�صيمه  يتم  ذلك  وبعد  وحالته  نوعه  ح�صب  فرزه  ثم  احل�صر،  على  جتميعه 

وال�صركاء ح�صب التقاليد املتعارف عليها، وبعد تق�صيم التمر يحمل كل واحد ن�صيبه في 

�صالله ثم يتفقد جريانه واأ�صدقاءه واأقرباءه ممن ل ميلكون نخيال فيدفع اإليهم جزءا من 

ن�صيبه ثم يتهادون ويتبادلون التمر بينهم، وقد ي�صتمر مو�صم القطاف عدة اأيام، 

	 مل يكن مو�صم القطاف هذا يقت�صر على )اهل العقبة( فقط بل كان يتعداهم اإىل جريانهم 

من اهل البادية، فهم �صركاء اأهايل العقبة في النخل، وفي مو�صم القطاف يتوافد البدو 

من ال�صحارى والبوادي املجاورة فيجتمعون في العقبة وي�صربون خيامهم و�صط املدينة 

في )�صيح اأبو �صالمة( وهي �صاحة و�صط النخيل واملنازل، ويوقد ال�صيوف نريانهم ويجتمع 

بالرق�س  ال�صيف  ليايل  خاللها  يحيون  اأيــام،  لعدة  وي�صت�صيفونهم  معهم  العقبة  اأهايل 

مو�صم  فيتحول  وال�صم�صمية  الربابة  على  والعزف  والرفيحي  والدحية  وال�صامر  والغناء 

قطاف التمر اإىل عر�س فلكلوري رائع. 

	 البدوي ياأتي  والبيع،  للتجارة  وجريانهم،  العقبة  لأهل  منا�صبة  التمر  جني  مو�صم  ميثل 

ب�صمنه وما�صيته و�صوفه فيبيعها لأهايل العقبة وي�صرتي باأثمانها القما�س والأرز والطحني 

وغريه، كما كانت تعقد في هذا املو�صم التقليدي ال�صفقات التجارية فيفك الراهن رهنه 

ويبيع البدوي جزءا من ب�صاعته. وفي املو�صم تربم العهود، وتوثق، وتعقد جل�صات ال�صلح 
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وت�صوى اخلالفات وتطيب اخلواطر، وبعد قطاف التمر يتقا�صم ال�صركاء ن�صيبهم ح�صب 

ما يتفقون عليه فيحمل البدوي متره ويطوي خيمته ويطفئ ناره وينطلق عائدا اإىل م�صاربه 

منهيا بذلك هذا العر�س الفلكلوري اجلميل، على اأمل العودة في العام التايل.

yقانون �سعب �لبحرين �لقدمي
يعاقب القانون على قطع �صعفة واحدة اإما باحلب�س اأو الغرامة وجند التف�صيل في القانون 

ابتداء مو�صم  اأي وقت  الرثيا  اأول طلوع  يكون في  الياب�س  ال�صعف  21 )�صروط قطع  رقم 

ويرتك  فقط  الياب�س  يقطع  اأن  على  باأ�س  فال  ذلك  قبل  بقطعه  املالك  �صمح  واإذا  البارح 

الأخ�صر والوقت الثاين في نفا�س اإثمار النخيل فلل�صامن احلق في قطع ال�صعف الياب�س 

فقط واإذا تعدى وقطع �صعف اأخ�صر يعاقب ال�صامن على قدر جرمه اإما بحب�س اأو غرامة 

ح�صب ما تراه املحكمة( اإما في حال �صقوط نخلة فالق�صية لي�صت بال�صهلة فيجب اأن ت�صكل 

جلنة حتقيق لتتق�صى احلقائق ليتم التاأكد هل �صقطت النخلة من جراء نف�صها؟ اأي اأن 

ما  هذا  احلياة  قيد  على  لزالت  وهي  اأر�صها  من  اجتثت  اأي  قتلت  اأنها  اأو  موتها طبيعيا 

وامليتة  ال�صاقطة  )النخلة  البحراين  النخيل  مياه  قانون  22 من  رقم  القانون  عليه  ين�س 

لي�س لل�صامن فيها حق الت�صرف اإل بعد ك�صف املالك اأو من يقوم مقامه واإذا عمل بخالف 

ذلك فهو م�صئول للمالك عن ثمن النخلة في ما لو كانت حية تثمر واإذا تعمد املالك عدم 

احل�صور فلل�صامن حق الت�صرف(.

y. من عاد�ت �هل عمان �لقدمية
والنخلة جنبا ( 1 املولود  ينمو  ال�صرة حيث  يولد في  النخيل مع كل مولود  زراعة ف�صيلة من 

اىل جنب بحيث ي�صمن ال�صغري توفر مقومات احلياة كلما ا�صتد عوده وتورث النخلة لدى 

العمانيني مثل الر�س �صواء ب�صواء وهي من العادات املوروثة.

واجلريد ( 2 )اجلذع  النخلة  اجزاء  من  جزء  كل  من  ا�صتفادته  العماين  املواطن  عن  عرف 

وت�صمى هذه  النخيل  �صعف  يبنيه من  كان  العادي  بيته  ان  والنوى(حتى  والتمر  واخلو�س 

البيوت )بري�صتي( وهي موؤلفة من غرفة واحدة ولكن قد تكون من طابقني وت�صد وتربط 

ان  ب�صهولة. كما  الهواء يدخلها  الرطب لن  توفر اجلو  النخيل وهي  باألياف  البيوت  هذه 

جمال�س الرجال اخلارجية كانت عبارة عن عرائ�س من �صعف النخيل .

 ورد في كتب الرحالة النكليز ان احدهم كان في احد املع�صكرات ال�صحراوية وتلقى ذات ( 3

ليلة خطابا ومل يكن لديه اي �صوء لقراءته فقامت الن�صوة بعمل م�صابيح من التمر على 



35 الفصل األول | النخيل في الحضارات واألديان السماوية

�صكل كا�س و�صعوا فيه ال�صمن كوقود 

 العماين ي�صمى التمر ع�صب احلياة وحفيد الر�س ومن العادات العمانية ان ت�صع الزوجة ( 4

ال�صاحلة امام زوجها يوميا اإناءًا مليئا بالتمر .

ا�صتخدم ع�صل التمر)الدب�س( املغلي ك�صالح دفاعي ل�صد املهاجمني الذين يحاولن ت�صلق ( 5

جدران القالع وال�صدود ال�صخمة كما ح�صل وان مت �صب هذا ال�صائل املغلي من فوق اأ�صوار 

على  اليعربي(  �صيف  بن  �صلطان  المــام  ع�صر  في  1650م  عام  بنائها  )مت  نزوى  قلعة 

املهاجمني ليلقوا حتفهم.و ي�صتخدم ع�صري)ع�صل( التمر كغذاء ودواء وميزج مع العديد 

من املاأكولت العمانية ويقدم للمراأة النف�صاء بعد الولدة.  

 ملعاجلة احلبوب داخل العني يتم قلب الجفان وازاله تلك احلبوب بعود من ليف النخيل - ( 6

�صيز- بعد ذلك ميرر اللبان على موقعها ال�صابق منعا لعودتها وتطهريا.

 من العادات القدمية التي ميار�صها املزارع العماين هي و�صع اوراق خ�صراء في احلفرة ( 7

حتت الف�صيلة عند زراعتها ويبتهل �صاحبها اىل اهلل بان يحيها كما يحي كل �صيء بقدرته. 

الطويلة  النخلة  جو�س  عند  الذكرية(  )ال�صماريخ  النبات  بدفن  البع�س  يقوم  وكذلك 

املدفون  اللقاح  بو�صول  منه  اعتقادا  وتنبيتها  قمتها  ال�صعود اىل  ي�صعب  التي  )العوانة( 

اىل قمة النخلة.

عند حراثة الب�صتان يعمل املزارع جلبة كبرية وهذه ت�صاعد على  امداد  اجلذور املت�صعبة ( 8

الري في مو�صم  بتكثيف  املزارع  يقوم  النخلة حا�صال جيدا،و  تعطي  لكي  باملياه  واملمتدة 

الرطب )القيظ(

 عند ف�صل الف�صيلة يقوم بلف اجلهة العلوية بالقما�س او ليف النخيل حتى يتم غر�صها في ( 9

املكان املحدد وتكون منطقة الزراعة عميقة 1 - 1.5 مرت

 اذا مل تنمو الف�صيلة بقوة و بن�صاط يقوم املزارع بحرقها حرقا خفيفا وهي و�صيلة لتقويتها ( 10

وتن�صيطها لن في عملية احلرق قتل للح�صرات والديدان التي تتغذى عليها واي�صا يعطيها 

حرارة تن�صط منوها ويقول املثل )حرقها بنار ول تعطيها �صماد حمار( 

�لنخيل في �لأديان �ل�سماوية 
لم تحظ �صجرة في تراثنا العربي بما حظيت به النخلة من تكريم حتى اأنها نالت مكانة عظيمة 

و كّرمتها الأديان ال�صماوية، ففي الديانة اليهودية اعتبر التمر من الثمار ال�صبعة و اأطلق اليهود 

وقوامها  النخلة  ع  جذ  اعتدال  لحظوا  اأنهم  عنهم  ويروى  )تمارا(  لفظ  والتمر  النخيل  على 
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لخ�صوبتها  ورمزًا  بالنخلة  تبركًا  )تمارا(  ا�صم  بناتهم  على  فاأطلقوا  الوفير  وخيرها  المديد 

الم�صيح  ال�صيد  اأن�صار  فر�س  فقد  وال�صالم،  للمحبة  رمًزا  النخيل  �صعف  الم�صيحيون  ويعتبر 

عليه ال�صالم �صعف النخيل في طريقه لأور�صليم )بيت المقد�س( للمرة الأولى حيث كان �صعف 

النخيل عالمة من عالمات الن�صر وكان لها الن�صيب الكبر في ال�صالم في القران والحاديث 

النبوية ال�صريفة وفي المعامالت و مجدت، وذكرت  في التوراة والإنجيل و في القراآن الكريم 

�أوًل – في �لديانة �ليهودية 
y يعترب التمر عند اليهود اأحد الثمار ال�صبع املقد�صة، وتزين بيوتهم ب�صعف النخيل ابتهاجًا

الطري  النخيل  �صعف  اليهود   ي�صتعمل  حيث  امل�صال(   عيد  اأو  العرازيل  )عيد  بعيدهم 

كانت جــدران هيكل  و  )لــولب(   ي�صمى عندهم  ما  وهو  والبهجة  للفرح  رمــزًا  )الغ�س( 

�صليمان منقو�صة ب�صور متثل النخل.

y في التوراة يعترب التمر وع�صارته )الدب�س اأو الع�صل( من الثمار الأوىل في تنقية الأج�صام 

من الأ�صرار ومن الثمار ال�صبعة املمتازة.

y اأن كلمة ا�صمريا  في التوراة اأي ال�صارية تعترب النخلة نف�صها وقد لحظ اليهود اعتدال 

جذع النخلة وقوامها املديد ال�صامق وخريها الوافر فاأطلقوا ا�صمها )تامار( على فتياتهم 

رمزًا جلمالهن وتربكًا بخ�صوبتهن الأكيدة في املال والبنني، 

y ورد في الكتاب املقد�س اأن كنة نبيهم )يهودا بن يعقوب( �صميت با�صم )تامار( وبذلك كان

ا�صم ابنة امللك النبي داود . 

yمدح اأنبياء بني اإ�صرائيل واأحبارهم النخيل واأثماره وحثوا على غر�صه

y. حكيمة بني اإ�صرائيل » دابورا« كانت جتل�س للق�صاء حتت جذع نخلة عرفت با�صمها

y .عرفت اأريحا مبدينة النخيل

y بع�س اأن  فيه  وجاء  يهودية(،  مو�صوعة  واأقدم  )اأكرب  التلمود  في  والتمر  النخل  ذكر  ورد 

علماء التلمود يو�صون النا�س في ا�صتثمار �صداق )مهر( زوجاتهم بالأمور التالية:

	. صراء الأرا�صي الزراعية، �صراء بيوت ال�صكن، �صراء ب�صاتني النخيل، �صراء الكروم�

	 من يهوديًا  اأحدهم  وهي:�صاأل  اليهود  يتناقلها  طريفة  حكاية  والتمر  النخل  اأهمية  عن 

العراق، ما هي اأثمار بالدكم ؟

اأجابُّ التمر، ثم ماذا؟ فاأجابُّ التمر اأي�صًا، فا�صتغرب الرجل من اجلواب فاأجابه العراقي 

اإننا ن�صتفيد من النخل فوائد عدة:
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اأفراحنا  عن  ونعلن  بنواته،  ما�صيتنا  ونعلف  ثمرته،  وناأكل  ال�صم�س،  وهج  من  به  ن�صتظل 

ب�صعفه، ونتخذ من ع�صارته ع�صاًل وخمرًا، ون�صنع من جريدة وخو�صه الأواين واحل�صران 

والأثاث، ونتخذ من جذعه خ�صبًا ل�صقوفنا واأعمدة لبيوتنا ووقودًا لطبخنا، فهل من بعد 

هذا من ثمر.

	.)صاعر املزامري الأكرب �صبه الرجل ال�صالح بالنخلة املزهرة )اخل�صبة�

	 وجدت النخلة منقو�صة على النقود اليهودية القدمية،ووجد في الثار الرومانية قطعة نقود

م�صور عليها بنت يهودية جال�صة حتت نخلة.

	 صليمان )ع( مك�صوة بخ�صب الرز ومنقو�س عليها� نبي اهلل  بناه  الذي  الهيكل  ان جدران 

ا�صجار النخيل.

	 روى بع�س علماء التلمود في القرن الرابع امليالدي اأنه �صمع من بع�س الفالحني اأن هناك

نوعًا من التمر يرجع تاريخ غر�صه اإىل عهد اآدم.

	 عند خروج اليهود من م�صر، ودخولهم �صحراء التيه في �صبه جزيرة �صيناء، مع نبي اهلل

وادي  انها  ويظن علماء اجلغرافيا  )ايليم(،  تدعى  واحة  في  مو�صى )ع( حطوا رحالهم 

غرندل وجدوا فيها اثنتي ع�صرة عينا للماء، و�صبعني نخلة )�صفر اخلروج 15 27 (. وفي 

تدعى  اريحا  وكانت مدينة  الردن،  النخل خا�صة غور  كثرية  فل�صطني  كانت  الفرتة  تلك 

مدينة النخيل )تثنية 30 - 34(. وكانت تفتخر بالرطب فيوؤمها المراء والمريات.

	 ،)الفينيقيون القدماء كانوا يعبدون ع�صتاروت على �صكل نخلة ت�صمى في التوراة )ا�صمريا 

اي ال�صارية )تثية-34(.

	 من التلمود افتى )راب( وهو زعيم علماء التلمود بعدم جواز قطع نخلة تزيد غلتها على 
على  الو�صياء  هناء«  بن  »رابا  التلمود  كبار  احد  26اأ(.ون�صح  برثا  )بابا  التمر  املن من 

 اموال اليتام القا�صرين ان ي�صتثمرونها بب�صاتني النخيل لأرباحها امل�صمونة )بابا برثا اأ(.

العر�س  مظالت  تبنى  حيث   )Soukkot )�صكوت  مهرجان  اقامة  اليهودية  التقاليد  من   

تعر�س في  نباتات  واحدة من خم�صة  تكون  النخلة  ان  ا�صافة اىل  النخيل  �صعف  فيه من 

املهرجان.

	 لنخيل �صيناء لدى اليهود له مكانة خا�صة لرتباطه لديهم مبعتقدات اأنه من اأر�س امليعاد 

)�صيناء( واأن هذه املنطقة هي التي ظهرت بها اليهودية ح�صب قناعتهم

	 يتربك اليهود بتوزيع اجلمار وهو قلب النخلة  في الأعياد على امل�صلني داخل معابدهم 
للتربك باأكله حيث يتميز بطعمه احللو 
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	 في اخلام�س ع�صر من �صهر اأكتوبر )ت�صرين الأول( من كل عام تبداأ الحتفالت اليهودية

بعيد البهجة، وقد �صمي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة اأ�صماء من بينها )عيد ال�صالم 

وعيد البهجة( ومدته �صبعة اأيام، وياأتي بعد عيد يوم الغفران، واملنا�صبة التاريخية لهذا 

العيد هي اإحياء ذكرى )خيمة ال�صعف(التي اآوت العربانيني في العراء اأثناء رحلة اخلروج 

العيد في الأ�صل عيدا زراعيا للح�صاد، وكان يحتفل فيه بتخزين  من م�صر، وكان هذا 

املحا�صيل الزراعية الغذائية لل�صنة كلها، ولذا فاإنه ي�صمى بالعربية )حج ها اآ�صيف( اأي 

يوم  اأنه  على  امل�صال  عيد  اأيــام  من  الأول  باليوم  ُيحتفل  اإ�صرائيل  وفي  احل�صاد(  )عيد 

مقد�س.

ثانيًا – �لنخل في �لديانة �مل�سيحية 
اأمه ال�صيدة مرمي العذراء ولدته حتت ظالل النخيل،  يقال للنبي عي�صى )ع( ذو النخلة لن   

واأكلت اأمه الرطب بعد ولدته لتكرث حليبها لغر�س تغذيته . 

y اأن �صعف النخلة كان عالمة من عالمات الن�صر ورد ذكر النخيل في الإجنيل، باعتبار 

يحمل اأمام املنت�صرين في مواكبهم 

y يعترب امل�صيحيون الغربيون النخلة �صجرة احلياة، ولذلك ل تخلو ن�صرة من ن�صرات جمعية 

اأ�صفلها  وفي  للنخيل  �صورة  من  املتحدة  الوليات  في  كاليفورنيا  ولية  في  التمور  منتجي 

�صورتا اآدم وحواء.

y ورد في الإجنيل اأن اأن�صار ال�صيد امل�صيح )ع( فر�صوا �صعف النخيل في طريقه عند دخوله

مدينة  دخوله  اأثناء  ذراعيه  بني  نخيل  ف�صيلة  يحمل  )ع(  وكان  مرة،  لأول  املقد�س  بيت 

القد�س كرمز للمحبة وال�صالم .  

y ا�صتقبل اقباط م�صر عي�صى )ع( ب�صعف النخيل عندما زار م�صر وكانوا مينحون �صعف

النخيل كجوائز ملن ي�صت�صهد في �صبيل اهلل . وعرث في العديد من الديرة القبطية القدمية 

في م�صر على ا�صطورة التمر ودللته عند الرهبان والق�صاو�صة ولعل ذلك مكت�صب من اهل 

اجلزيرة العربية وبالد الرافدين.

y يعترب امل�صيحيون الغربيون �صجرة النخيل �صجرة احلياة، ولهم يوم اأحد ي�صمى اأحد النخيل

في  يوجد  لذا  الدينية،  �صعائرهم  لإقامة  النخيل  �صعف  فيه  ي�صتعملون   )Palm Sunday(

العا�صمة الإيطالية وفي منطقة Boodeghera( 4000( �صجرة نخيل، وال�صبب في زراعتها 

هو تهيئة ال�صعف لإقامة ال�صعائر اأو الطقو�س الدينية يوم اأحد النخيل في الفاتيكان كل عام.
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 ثالثا - �لنخيل في �لديانة �ل�سابئية �ملند�ئية
تعترب الديانة ال�صابئية املندائية من اأقدم الديانات التوحيدية، وورد اأ�صمهم في القراآن 

الكرمي في �صورة احلج واملائدة والبقرة، ولغتهم اللغة الآرامية ال�صرقية القدمية وهي اللغة 

التي حتدث بها ال�صيد امل�صيح )ع( .

yy )ت�صمى النخلة في اللغة الآرامية املندائية )�صندركا( و يرد من تعظيم للنخلة  )ال�صندركا

في اأو�صافها في الن�صو�س املندائية:

 )�صندركا ربا: النخلة العظيمة(.

 )�صندركا هيوارا: النخلة البي�صاء(. 

)�صندركا اإد نورا: نخلة النور(، )مانا و�صندركا: العقل والنخل(. 

yy اأن النخلة(  وهذا يعني،  اآدم الذي جاء من  لبا�س  اإد من �صندركا نفق:  اآدم  اإد  ) لبو�صا 

النخلة �صنو اآدم عليه ال�صالم. ومثل هذا ما يرد في الرتاث الإ�صالمي اأي�صا من اأن النخلة 

قد جبلت من ف�صلة الطينة التي جبل منها اآدم وبذلك تكون النخلة اأختا لآدم وهي َعمـّة 

الب�صر.                     

yy ي�صادف الذي  الفل(  )عيد  في  املندائية   ال�صابئية  الديانة  في  النخلة  قد�صية  تتج�صد 

في �صهر ت�صرين الأول من كل عام، ففي مثل هذا اليوم اأر�صل املالك هيبل زيوا )املالك 

جربائيل( امللك املقرب من العر�س الإلهي من جانب اهلل واأعطيت له املهمة خللق الأر�س 

وخلق اخل�صروات والأ�صجار ومن بني اأول الأ�صجار التي خلقت كانت �صجرة النخيل 

y اأمر املالك هيبل زيوا لكي ياأكل من التمر وان املتاع الذي اأختاره املالك هيبل زيوا للعودة 

املندائيني ينظرون اىل هذه  ال�صابئة  فاأن  النخيل لذلك  الدنيا كان من �صجرة  تلك  اىل 

ال�صجرة نظرة مقد�صة، وتربكا بذلك اليوم الذي وجدت فيه �صجرة النخيل وتناول هيبل 

زيوا من هذه ال�صجرة الطاهرة يحتفلون بهذا اليوم . لإمتام هذا الحتفال يهيئون قبل يوم 

اإليه ال�صم�صم املحمر على النار ثم  من العيد كمية من التمر املعزول من النوى وي�صاف 

ت�صاف اإليه بع�س احلبوب املعطرة وميزج اخلليط جيدا ثم يعملون منه كرات �صغرية اأو 

�صفائر ياأكل منها كل اأفراد العائلة 

y التمر هو من اأنواع الطعام التي يجب اأن ل يخلو منه اي طق�س مندائي فيه طعام. ومن  

الزواج  واإجراء مرا�صيم  القران  اأثناء عقد  تو�صع  التي  الطعام  مائدة  الطقو�س  بني هذه 

حيث يكون التمر اأ�صا�صي، بل اأن وجوده اأمر واجب، حتى اأن مترة تنقع بكمية من املاء مع 

الزبيب ثم تع�صر وتو�صع في اإناء �صغري وتقدم منه جرعة قليلة اىل الزوج لي�صربها مع 
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قراءة دينية كاإ�صارة ورمز اىل تاأكيد الفحولة وتغذية الإخ�صاب لبذر غر�س و ذرية طيبة.

y في غذاء الرحمة )اللوفاين( الذي يقيمه ال�صابئة املندائيني ترحما على موتاهم وتقربا 

جتلب  حيث  اأيام  لعدة  واإ�صباعهم  واجلائعني  الفقراء  اإطعام   هو  ذلك  وفل�صفة  اهلل  اىل 

املغفرة لروح اأمواتهم حيث حت�صر الأطعمة املكونة من ال�صمك وحلم ذكر الظان  اأو الطيور، 

اخلبز، الب�صل، امللح املاء، الأجا�س، الرمان، التمر، لب اجلوز، اللوز، واخل�صروات

y يو�صى به في الوجبة  التي يقيمها املندائيون على اأرواح موتاهم بدًء من اليوم الأول للوفاة  

عروجها  م�صرية  في  املتوفي  نف�س  به  متر  يوم  اآخر  وهو  والأربعني  اخلام�س  اليوم  وحتى 

وجتاوزها املطهرات قبل اأن يتاح لها اأن تلتحق بعامل الأنوار ح�صب العقيدة املندائية

ر�بعا – في �لديانة �لإ�سلمية 
ورد ذكر هذه ال�صجرة المباركة في القراآن الكريم تحت م�صميات عدة، فلقد ورد ذكر �صجرة 

التي ورد فيها هذا  الآيات  وبلغ عدد  �صورة،  اأ�صل )114(  �صورة قراآنية من  النخيل في)17( 

الذكر )22( اآية في هذه ال�صور ال�صبعة ع�صرة . ولقد تكرر ذكر كلمة النخيل اأو اأجزاء من هذه 

ال�صجرة كالطلع والجذع في الآيات القراآنية وكما مبين في الجدول رقم 1:

الجدول رقم 1 . م�صميات النخيل كما وردت في القراآن الكريم.

اجلزء 

املذكور

عدد 

املرات

ال�صورة والآية

5نخل
 /  20 الآية  القمر   /  148 الآية  ال�صعراء   /  32 الآية  الكهف 

الرحمن الآية 68 / احلاقة الآية 7.

5النخل
الأنعام مرتني الآية 99 والآية 141 / طه الآية 71 / ق الآية 10 

/ الرحمن الآية 11.

5نخيل
البقرة الآية 226 / الرعد الآية 4 / الإ�صراء الآية 91 / املوؤمنون 

الآية 19 / ي�س الآية 34.

النحل)مرتني( الآية 11 والآية 67 .2النخيل

مرمي )مرتني( الآية 23 والآية 2.25النخلة

عب�س الآية 1.29نخال

مرمي )مرتني( الآية 23 والآية 2.25جذع
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طه الآية 1.71جذوع

القمر الآية 20 / احلاقة الآية 7 .2اإعجاز

الأنعام الآية 99 / ال�صعراء الآية 148 / ق الآية 3.10طلع

الرحمن الآية 1.11الأكمام

مرمي الآية 1.25رطب

ي�س الآية 1.39العرجون

احل�صر الآية 1.5لينه

 و الآيات القراآنية التي ورد فيها ذكر �صجرة النخيل هي: 

 وهو الذي اأنزل من ال�صماء ماء فاأخرجنا به نبات كل �صيء فاأخرجنا منه خ�صرًا نخرج . 1

منه حبًا مرتاكبًا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اأعناب والزيتون والرمان 

م�صتبهًا وغري مت�صابه اأنظروا اإيل ثمره اإذا اأثمر وينعه اإن في ذلكم لآيات لقوم يوؤمنون .        

)�صورة الأنعام - الآية -99 مكية(.

اأكله والزيتون . 2 اأن�صاأ جنات معرو�صات وغري معرو�صات والنخل والزرع متلفا   وهو الذي 

والرمان مت�صابهًا وغري مت�صابه كلوا من ثمره اإذا اأثمر واآتوا حقه يوم ح�صاده ول ت�صرفوا 

اإنه ل يحب امل�صرفين . )�صورة الأنعام - الآية- 140مكية(.

اأيديكم . 3 اإنه لكبريكم الذي علمكم ال�صحر فالأقطعن  اآذن لكم  اأن  اآمنتم له من قبل   قال 

واأرجلكم من خالف ولأ�صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اأينا اأ�صد عذاب واأبقي. )�صورة 

طه -الآية - 71 مكية(.

)�صورة . 4 بنخل  وحففناهما  اأعناب  من  جنتني  لأحدهما  جعلنا  رجلني  مثاًل  لهم  وا�صرب 

الكهف -الآية 32- مكية(

  فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام )�صورة الرحمن - الآية 11-مكية(. 5

فيها فاكهة ونخل ورمان  )�صورة الرحمن – الآية -68- مكية(. 6

 وزروع ونخل طلعها ه�صيم )�صورة ال�صعراء – الآية 148- مكية(. 7

والنخل با�صقات لها طلع ن�صيد )�صورة ق - الآية - 10 مكية(. 8

تنزع النا�س كاأنهم اأعجاز نخل منقعر )�صورة القمر - الآية 20- مدنية(. 9

  فرتى القوم فيها �صرعى كاأنهم اأعجاز نخل خاوية )�صورة احلاقة - الآية - 7مكية(. 10

 وزيتونا ونخال -)�صورة عب�س - الآية - 28 مكية(. 11

  اأيود اأحدكم اأن تكون له جنة من نخيل واأعناب جتري من حتتها الأنهار له فيها من كل . 12
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الثمرات واأ�صابه الكرب وله ذرية �صعفاء فاأ�صابها اإع�صار فيه نار فاحرتقت كذلك يبني 

اهلل لكم الآيات لعلكم تتفكرون )�صورة البقرة -الآية 266- مدنية(.

اأو تكون لك جنة من نخيل وعنب )�صورة الإ�صراء – الآية-  91 مكية(. 13

 وفي الأر�س قطع متجاورات وجنات من اأعناب وزرع ونخيل �صنوان وغري �صنوان ي�صقي . 14

اإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. )�صورة  الأكل  مباء واحد ونف�صل بع�صها علي بع�س في 

الرعد- الآية -4 مدنية(.

 ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات اإن في ذلك لآية لقوم . 15

يتفكرون . )�صورة النحل اآية 11 مكية(.

لقوم . 16 لآية  ذلك  في  اإن  ح�صنًا  ورزقــًا  �صكرًا  منه  تتخذون  والأعناب  النخيل  ثمرات  ومن   

يعقلون. )�صورة النحل -الآية 67- مكية(.

. )�صورة . 17 تاأكلون  واأعناب لكم فيها فواكه كثرية ومنها  به جنات من نخيل  فاأن�صاأنا لكم   

املوؤمنون -الآية 19- مكية(.

 وجعلنا فيها جنات من نخيل واأعناب وفجرنا فيها من العيون . )�صورة ي�س –الآية- 34 . 18

مكية(

 والقمر قدرناه منازل حتي عاد كالعرجون القدمي . )�صورة ي�س-الآية- 39 مكية(.. 19

 فاأجاءها املخا�س اإىل جذع النخلة )�صورة مرمي - الآية – 23 مكية(. 20

 وهزي اإليك بجذع النخلة ت�صاقط عليك رطبا جنيا )�صورة مرمي - الآية 25- مكية(. 21

 ما قطعتم من لينة اأو تركتموها قائمة علي اأ�صولها فاإذن اهلل وليخزي الفا�صقني . )�صورة . 22

احل�صر-الآية  5 مدنية(.

وميكن و�صع الآيات في ثالث جمموعات هي 

yy الآية- النحل  و   ،4 الآيــة  266والرعد-  -الآيــة  )البقرة  وف�صله  اهلل  نعم  لبيان  جمموعة 

11،والية 67،ال�صراء-الية91،والكهف- الية32، واملوؤمنون- الآية 19،وي�س- الآية 34، 

وق - الآية 10 والرحمن- الية11،وعب�س-الية 29(.

yy – 148،ي�س  الآية  ال�صعراء-   ،71 الآية  23،طه-  –الآية  النخلة)مرمي  و�صفت  جمموعة 

الآية 34، ق- الآية 10، القمر –الآية 20، احلاقة- الآية 7(.

yy)25جمموعة تبني قدرة اهلل في اخللق)النعام –الآية 99،الية 141،مرمي –الية

اإن ذكر نخلة التمر في الآيات القراآنية ورد تحت م�صميات عدة )نخل، والنخل، ونخيل، 
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والنخيل، ونخاًل(، وفي �صور عديدة، واإن هذا الذكر مرتبط دائمًا مع ذكر اأ�صجار فاكهة 

مباركة اأخرى هي العنب اأو الأعناب والزيتون والرمان، ويرتبط ذكر هذه الأ�صجار مع ذكر 

اأو الجنات التي تجري من تحتها الأنهار التي وعد اهلل �صبحانه وتعالى الموؤمنين  الجنة 

بها في الدار الآخرة، وهذا دليل قاطع على اأن نخلة التمر هي من اأ�صجار الجنة المباركة 

الآيات  في  ورد  كما  والثمرية  الخ�صرية  النخلة  اجــزاء  لبع�س  و�صفا  نو�صح  ان  .ويمكن 

القراآنية الكريمة وكما يلي:

جذع �لنخلة 
لنخلة التمر وكما هو معروف و�صائع جذع )�صاق( واحد قوي، وهو ا�صطواني غير متفرع والتفرع 

فيه حالة نادرة لن ال�صيادة القميه هي ال�صفة ال�صائدة في نخلة التمر والجذع  مغطى بقواعد 

الأوراق التي تنتظم بعد تقليمها ب�صكل درجات ت�صهل �صعود النخلة . 

y ذكر جذع النخلة مرتني في �صورة مرمي في )الآية- 23( حيث كان ما�س ال�صيدة مرمي

ْخَلِة}. ي اإَِلْيِك ِبِجْذِع الَنّ عند جذع النخلة وفي)الآية-25( كما قال تعاىل: {َوُهِزّ

كان الأمر لل�صيدة مرمي باأن تهز جذع النخلة لت�صتمد منها القوة والتحمل وال�صرب فكيف 

وتعاىل  �صبحانه  اإرادة اهلل  ولكن  النخلة  تهز جذع  اأن  املخا�س  اآلم  ت�صارع  يكون لمراأة 

متنحها القوة لتتناول الرطب اأثناء عملية املخا�س وهو ي�صهل الولدة )وهزي اإليك بجذع 

اأ�صارت  حيث  بالغة  طبية  حكمة  الأمــر  ذلك  في  اإن  جنيا(،  رطبًا  عليك  ت�صاقط  النخلة 

تنبه  مادة  على  حتتوي  والتمر  الرطب  مرحلتي  في  النخيل  ثمار  اأن  العلمية  الدرا�صات 

تقل�صات الرحم وتــــــزيد من انقبا�صـــــها خـــــــــــالل الولدة، وهذه املادة ت�صـــــبه مــــــــادة 

Oxytocin التي ت�صاعد على الولدة وتقلل النزف وهذا الهرمون يفرز من غدة حتت املهاد 

ويخزن في الف�س اخللفي للغدة النخامية وهو يتاألف من 9 اأحما�س اأمينية، وعند احلمل 

تقوم الهرمونات التي تفرزها امل�صيمة وهي الإ�صرتوجينات بزيادة قدرة الغدة حتت املهاد 

وزيادة قدرتها على  النخامية  الغدة  تو�صني وم�صاعفة حجم  الأوك�صي  على �صنع هرمون 

تخزين هذا الهرمون، وتزيد من فعالية امل�صتقبالت املوجودة في ع�صلة الرحم واخلاليا 

الع�صلية الظهارية املحيطة بقنوات احلليب في الثدي على ا�صتقبال هذا الهرمون . وعند 

بدء املخا�س يفرز هرمون الأوك�صي تو�صني من مازنه في الغدة النخامية برتاكيز عالية، 

وتبداأ  كالثدي  الظهارية  الع�صلية  واخلاليا  الرحم  في  املوجودة  م�صتقبالته  مع  ويتحد 

التقل�صات الع�صلية املنتظمة التي ت�صبب تو�صع الرحم وحدوث عملية الولدة، وقد ورد في 
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احلديث ال�صريف عن الر�صول الكرمي )�س( »اأطعموا ن�صاءكم في نفا�صهن التمر«.

y ورد ذكر )جذوع النخل( في �صورة طه )الآية- 71()ولأ�صلبنكم في جذوع النخل(، وكذلك

وكلها   ،)7 )الآيــة-  و�صورة احلاقة   )20 )الآيــة-  القمر  �صورة  )اأعجاز نخل( مرتني في 

دللت جلذع النخلة وهي ت�صري اإىل قوة و�صالبة ومرونة ذلك اجلذع الذي يتميز بالقوة 

ومقاومته  ملرونته  اإ�صافة  ي�صبه اخليمة  ب�صكل  الرتبة  داخل  تعمق اجلذور  ب�صبب  والثبات 

روؤو�س،  بال  النخل  تعني جذوع  )اأعجاز(  و  فيه.  الهوائية  الفراغات  وجود  ب�صبب  للرياح 

جذوعها  تبقى  بل  وجودها  ينهي  ل  )الراأ�س(  للنخلة  النامية  القمة  موت  اأن  يعني  وهذا 

قائمة.

y :اأي 10[ وبا�صقات  ]الآية-  ق  يٌد} �صورة  نَّ�صِ َطْلٌع  َها  لَّ َبا�ِصَقاٍت  ْخَل  قال اهلل تعاىل: {َوالنَّ

القزمية  ال�صاق  عن  تختلف  طويلة  �صاق  للنخلة  اأن  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  بني  فقد  طوال، 

وال�صاق القر�صية، وال�صاق الق�صرية، �صاق قائمة تختلف عن ال�صيقان ال�صعيفة الزاحفة 

واملت�صلقة وامللتفة. وال�صاق الطويلة ترفع الأوراق الطويلة املتكاثفة للنخلة اإىل الو�صع الأمثل 

اإىل الو�صع  لالمتداد الأفقي للورقة ومنوها، والقيام بعملية البناء ال�صوئي، ورفع الثمار 

الفطرية  الأر�صية  بالأمرا�س  والإ�صابة  اجلائر  الرعي  عن  والبعد  والن�صج  للنمو  الأمثل 

والبكتريية والفيرو�صية واحل�صرية املوجودة في الرتبة. وال�صاق القوية ت�صاعد على زراعة 

�صورة  ِبَنْخٍل}  {َوَحَفْفَناُهَما  تعال  قال  كما  الــزرع  حواف  في  للرياح  كم�صدات  النخيل 

للزراعات  الفر�صة  يتيح  و الرتتيب احللزوين لالأوراق  لل�صاق  اأن  كما   ]32 الكهف]الآية- 

 ]32 ]الآية-  الكهف  َزْرعًا}  َبْيَنُهَما  النخيل كما قال تعاىل: {َوَجَعْلَنا  ا�صجار  البينية بني 

فالزرع بني  النخيل وزراعة النخيل على حواف الزرع.

 �ل�سنو 
  النظري واملثيل، ويطلق على الف�صيلة املتفرعة من غريها من اأ�صل �صجرة واحدة ويطلق �صنوان 

على الكرثة، وال�صنو اأ�صله اأن تطلع نخلتان من عرق واحد، واإذا كانت نخلتان اأو ثالث اأو اأكرث 

اأ�صلها واحد فكل منها �صنو، والثنان �صنواٍن، واجلمع �صنواٌن، ويق�صد بها ترك الف�صائل حول 

النخلة وتنمو جميعها ومن النخيل �صنوان اأي نخالت يجمعها اأ�صل واحد كما قال تعاىل: 

ْنَواٍن}]�صورة الرعد- الآية- 4[ . وغري �صنوان هي النخالت املتفرقة. ْنَواٌن َوَغرْيُ �صِ {�صِ
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 �لورقة 
ورقة النخيل )ال�صعفة( مركبة ري�صية خ�صراء اللون تتكون من وريقات )اخلو�س(مدببة الطرف 

رحمية كاملة احلافة متقابلة الو�صع على العرق الو�صطي للورقة )اجلريدة(، وتوجد لالأوراق 

النخيل ل  اأوراق  و  النخيل(  الليفية احلمراء )ليف  املادة  تنف�صل منها  بال�صاق  اأغماد حتيط 

ت�صقط حتى بعد جفافها وموتها لذا يتم قطعها وازالتها من قبل الإن�صان كما قال امل�صطفى 

�صلى اهلل عليه و�صلم: )مثل املوؤمن ك�صجرة ل يتحات ورقها(« اأي ل ي�صقط ورقها » قال ابن 

عمر: فوقع في نف�صي اأنها النخلة حتى قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: )هي النخلة(.

طلع �لنخلة 
او  التذكري  اأع�صاء  الأزهــار وهي  التي حتمل  بال�صماريخ  ويتمثل  النخلة  يرى من عذق  ما  اأول 

بداخلها   اللقاح  حبوب  حتمل  املذكرة  فالأزهار  النخلة  وح�صب  الزهرة  في  التاأنيث  اع�صاء 

ْخَل  والزهار املوؤنثة حتتوي على املباي�س التي بعد ان تلقح تعقد مكونة الثمار . قال تعاىل: )َوالنَّ

يطول  التي  الطوال،  اأي:  البا�صقات،  النخل  و  ]�صورة ق -الية-10[  يٌد(  نَّ�صِ َطْلٌع  َها  لَّ َبا�ِصَقاٍت 

نفعها وترتفع في ال�صماء حتى تبلغ مبلًغا ل يبلغه كثري من الأ�صجار ﴿ والنخل با�صقات ﴾ ومل 

ولكنه  وال�صجر  والنخل  والق�صور  الن�صاء  بني  ون�صبي  م�صرتك  اأمٌر  الطول  ..لأن  طويالت  يقل 

تعاىل قال: ﴿ با�صقات ﴾ والبا�صق هو الطويل في جماٍل وُح�صن وقال: ﴿لها طلٌع ﴾ ومل يقل ثمٌر 

. لأن الثمر اأي�صًا اأمٌر م�صرتك بني كثري من الأ�صجار . ون�صيد: مرتاكم بع�صه فوق بع�س وهذه 

حقيقة علمية، فالأزهار والثمار توجد على ال�صماريخ وهي حمور النورة الذي يحمل ع�صرات 

الثمار املرتاكبة على بع�صها واملتزاحمة لكرثتها وكرثة ال�صماريخ  وقال جل من قائل: ﴿ن�صيد﴾ 

ومل يقل منظوم فاإن الن�صيد من التنا�صق في �صف اأو ات�صاق .

 )الطلع(  ذكر ثالث مرات في )�صورة الأنعام – الآية- 99، و�صورة ال�صعراء – الآية - 148، 

اأكمام  و  وتعني )الطلع( مرة واحدة   10(، كما ذكرت كلمة )الأكمام(   - – الآية  و�صورة ق 

النخلة  تطلق  الطلع قبل اأن يخرج في را�س النخلة حيث يكون مغلف في اأكمام، قال تعاىل: 

} ]�صورة الرحمن-الآية- 11[
ِ
ْكَمام

َ
ْخُل َذاُت اْلأ {َوالنَّ

به  يق�صد  الإزهار  النامية( في مو�صم  )القمة  النخلة  راأ�س  في  ي�صاهد  الذي  النخيل  اإن طلع 

الزهرية  والنورات  الأنثوية  الأ�صجار  في  املوؤنثة  الزهرية  النورات  على  يحوي  الذي  الإغري�س 

املذكرة في الأ�صجار الذكرية )الأفحل(، وبعد عملية التلقيح تتطور الأزهار املوؤنثة العاقدة اإىل 

ثمار �صغرية تنمو حتى ت�صل مرحلة الن�صج )الرطب والتمر(. وكلمة )طلع( جاءت في الآيات 
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القراآنية لتعرب في كل مرة عن ثمار النخيل وت�صفها و�صفًا معينًا، ففي ]�صورة الأنعام – الآية- 

ين�صق  الذي  الإغري�س  من  يظهر  ما  اأول  النخيل  ثمار  اأن  يعني  دانية}  قنوان  {طلعها   ،]99

فتظهر العذوق والعراجني كالعناقيد املتدلية القريبة من التناول،و دانية: اأي قريبة من املتناول 

بحيث ي�صهل الو�صول اإليها، و جاء في)�صورة ال�صعراء – الآية- 99(  

{طلعها ه�صيم} اأي اأن الطلع �صيعطي ثمار رطب نا�صجة متدلية لكرثتها، وفي ]�صورة ق– الآية 

- 10[ {طلع ن�صيد} اأي اأن الثمار مرتاكمة فوق بع�صها داخل الإغري�س. وفي ]�صورة الرحمن 

11[ فاإن الأكمام وتعني الأوعية التي بداخلها الطلع )الإغري�س( وهو الغالف املحيط  – الآية- 
بالأزهار الذي ين�صق فتخرج منه العراجني حاملة العذوق .

 

ثمره �لنخلة 
 الثمرة هي ما ينتج عن عملية التلقيح والإخ�صاب، ورد ذكر ثمار النخيل في القراآن الكرمي، 

والأكمام مرة، وطلعها ه�صيم مرة،  دانية مرة،  وقنوان  ن�صيد مرة،  واحدة، وطلع  رطًبا مرة 

ومتلًفا اأكله مرة، وكلها خ�صائ�س و�صفات لثمار نخيل التمر وقد اأمرنا اهلل �صبحانه وتعاىل 

ِقْنَواٌن  َطْلِعَها  ِمن  ْخِل  النَّ تعاىل {َوِمَن  النخيل وغريها فقال  ثمار  اإىل  العلمي  والنظر  بالتفكر 

ْثَمَر 
َ
اأ اإَِذا  َثَمِرِه  اإِىِل  انُظُروْا  ُمَت�َصاِبٍه  َوَغرْيَ  ُم�ْصَتِبهًا  اَن  مَّ َوالرُّ ْيُتوَن  َوالزَّ ْعَناٍب 

َ
اأ ْن  مِّ اٍت  َوَجنَّ َداِنَيٌة 

 ُيوؤِْمُنوَن} ]�صورة الأنعام-الآية- 99[ . 
ٍ
َقْوم َوَيْنِعِه اإِنَّ يِف َذِلُكْم لآَياٍت لِّ

�لقنو  
ْخِل ِمن   العذق مبا فيه من الرطب، وهو ال�صماريخ مبا حتمله من ثمار  . قال تعاىل: {َوِمَن النَّ

الكيزان وهو  اأول ما يخرج من  والطلع: هو   ]99 الأنعام-الآية-  ]�صورة  َداِنَيٌة}   ِقْنَواٌن  َطْلِعَها 

عبارة عن الأزهار املذكرة والأزهار املوؤنثة املوجودة داخل الإغري�س في النورات .

 

 د�نية 
قريبة من املتناول بحيث ي�صهل الو�صول اإليها، وقطع املذكر منها ونقله اإىل املوؤنث لتتم عملية 

بالتاأبري  املوؤنثة  الأزهــار  اإىل  اللقاح  حبوب  ينقل  مل  واإذا  الإنتاج،  ووفــرة  والإخ�صاب  التلقيح 

بوا�صطة الإن�صان �صا�س الثمر واأ�صبح غري �صالح لال�صتهالك الب�صري .
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ن�سيد 
مرتاكم بع�صه فوق بع�س وهذه حقيقة علمية، فالأزهار والثمار توجد على ال�صماريخ وهي حمور 

النورة الذي يحمل ع�صرات الثمار املرتاكبة على بع�صها واملتزاحمة لكرثتها وكرثة ال�صماريخ . 

يٌد}   ]�صورة ق –الآية- 10 [  َها َطْلٌع نَّ�صِ ْخَل َبا�ِصَقاٍت لَّ وقال تعاىل: {َوالنَّ

�سطء �لنخلة 
ُه} 

َ
ْخَرَج �َصْطاأ

َ
جِنيِل َكَزْرٍع اأ ما خرج حول اأ�صولها وهو الف�صيلة، كما قال تعاىل {َوَمَثُلُهْم يِف اْلإِ

]�صورة الفتح –الآية- 29[. 

�لعرجون 
 �صاق عذق النخلة اأو احلامل الزهري اأو الثمري الذي يكون مقو�صًا ب�صبب حمل الثمار الثقيل مبا 

ي�صبه الهالل. وقد �صبه الباري عز وجل القمر بالعرجون القدمي {والقمر قدرناه منازل حتى 

عاد كالعرجون القدمي} ]�صورة ي�س – الآية - 39[.

لينة 
ورد ذكر نخلة التمر حتت ا�صم )لينة(  في ]�صورة احل�صر – الآية- 5[ وتعني النخلة ال�صغرية 

)الف�صيلة( »ما قطعتم من لينة اأو تركتموها قائمة على اأ�صولها فباإذن اهلل، والف�صيلة هي برعم 

خ�صري  تظهر في اأباط قواعد ال�صعف )الكرب( قرب �صطح الرتبة، وهي اإحدى طرائق الإكثار 

اخل�صري لنخلة التمر، حيث اأن الأ�صجار الناجتة عنها تكون م�صابهة لالأم متامًا.

�لفتيل 
الن�صاء  َفِتياًل } )�صورة  ُيْظَلُموَن  َوَل  البذرة  قال تعاىل: {  الرقيق )املفتول( في �صق  اخليط 

–الية-49[.

�لقطمري 
ِلُكوَن ِمن ِقْطِمرٍي}  ِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َما مَيْ   الق�صرة الرقيقة على النواة)8(، قال تعاىل: {َوالَّ

]�صورة فاطر-الية-13[ .
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�لنقري  
هو الثقب املوجود في ظهر غالف البذرة ويحدد مكان اجلنني ومنه يدخل املاء اإىل اجلنني عند 

الإنبات ويخرج منه اجلذير،  قال تعاىل: {َوَل ُيْظَلُموَن َنِقريًا} ]�صورة الن�صاء –الآية- 124[ .

�لحاديث �ل�سريفة
 ورد في احلديث ال�صريف للر�صول الكرمي )�س( منها:

لي�س من ال�صجر �صجرة اأكرم على اهلل من �صجرة ولدت حتتها مرمي ابنة عمران  . 1

الر�صول الكرمي )�س( يو�صينا بزراعة ف�صائل النخيل حتى واإن قامت ال�صاعة » اإن قامت . 2

ال�صاعة وفي يد اأحدكم ف�صيلة فاإن ا�صتطاع اأن ل يقوم حتى يغر�صها فليغر�صها«.

اأكرموا عمتكم النخلة فاإنها خلقت من الطني الذي خلق منه اآدم.. 3

اإن التمر يذهب الداء ول داء فيه.. 4

اأو . 5 اأو حفر بئرًا،  اأجرى نهرًا،  اأو  اأجرهن وهو في قربه: من علم علمًا،  �صبع يجري للعبد 

غر�س نخاًل، اأو بنى م�صجدًا، اأو ورث م�صحفًا، اأو ترك ولدًا ي�صتغفر له بعد موته )�صدق 

ر�صول اهلل(.

اطعموا املراأة في �صهرها الذي تلد فيه التمر فاأن ولدها يكون حليما نقيا.. 6

وقال )�س( ي�صف متر الربين ]فيه ت�صع خ�صال، يقوي الظهر ويخبل ال�صيطان و ميرئ . 7

ويباعد من  وجل  ويقرب من اهلل عز  والب�صر،  ال�صمع  في  يزيد  و  النكهة  يطيب  الطعام 

ال�صيطان ويزيد في املبا�صعة ويذهب الداء[.

وقال )�س( عليكم بالربين فاأنه يذهب العياء ويدفاأ من القر وي�صبع من اجلوع وفيه اثنان . 8

و�صبعون بابا من ال�صفاء.

 وقال )�س( يا علي انه ليعجبني الرجل ان يكون متريا.. 9

وقال )�س( من �صلف في متر فلي�صلف في كيل معلوم ووزن معلوم.. 10

وقال )�س( حتفة املوؤمن التمر.. 11

قال �صلى اهلل عليه و�صلم  )اتقوا النار ولو ب�صق مترة( . 12

قال �صلى اهلل عليه و�صلم  )اإن مثل املوؤمن كمثل القطعة من الذهب، ينفخ فيها �صاحبها . 13

فلم تتغري. والذي نف�س حممد بيده، اإن املوؤمن كمثل النخلة اأكلت طّيبا وو�صعت طيبا(

 قال  )�س( )مثل املوؤمن كمثل النخلة ما اأخذَت منها من �صيء نفع( . النخلة تثمر طوال . 14
ال�صنة  مترا، واملوؤمن اأينما حّل نفع، كالغيث والنخلة اأغ�صانها وجذوعها وجريدها يفيد 
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البالَد والعباد، واملوؤمن كله خري كالمه وماله وحركته. والنخلة ترَمى باحلجر وترد باأطيب 

واملوؤمن  يتزعزع،  ل  ثابت  اأ�صلها  النخلة  بالإح�صان.  الإ�صاءَة  يدفع  املوؤمن  وهكذا  الثمر، 

ثابت ل تغرّيه �صهوة ول �صبهة ول غريها، فهو ثابت على دينه وتقواه. النخلة فرعها في 

ال�صماء، واملوؤمن ل ياأخذ زاده وغذاءه اإلمن خالق ال�صماء.

وقال )�س( التمر في النوم رزق واجلمار جد )حظ(واخل�صرة حبة.. 15

لها جذع من . 16 بيده  نف�صي  والذي  �صاأل ر�صول اهلل )�س( هل في اجلنة نخيل؟ فقال )اي 

الني من  كالقالل  وثمارها  واقماع من ذهب  وكرانيف من ذهب وجريد من ذهب  ذهب 

الزبد وا�صد حالوة من الع�صل(.

بيت لي�س فيه متر جياع اأهله.. 17

احليوية  الوظائف  من  اأنواع  ثالثة  بني  والتن�صيق  التكامل  على  وال�صبع  اجلوع  اآلية  تعتمد 

والتح�ص�س  الهرموين،  الغدي  واجلهاز  الع�صبي  )اجلهاز  وهي  اجل�صمية  والف�صيولوجية 

املو�صعي للطعام وال�صراب في اجلهاز اله�صمي(. اإذ يحوي الدماغ، وحتديدًا الغدة امل�صماة 

)حتت املهاد(، على جِم�صات قادرة على حت�ص�س وقيا�س م�صتوى �صكر الدم )الكلوكوز( في 

اجل�صم، كما يتح�ص�س الدماغ اجلوع من خالل �صيالت ع�صبية ت�صل اإليه. ولعل العن�صر 

الطاقة  الذي ميثل  م�صدر  )الكلوكوز(  الدم  �صكر  باجلوع هو  ال�صعور  الأهم في حتديد 

في اجل�صم وهو ال�صكل الوحيد من الكربوهيدرات القابل للت�صريف داخل خاليا اجل�صم 

واأن�صجته، ويح�صل اجل�صم على �صكر الكلوكوز  بطريقني:

اأ�صكال  جميع  اإليه  تنتهي  الذي  امل�صب  الكلوكوز  �صكر  وميثل  وال�صراب،  الطعام  �لأول: 
الغذائي  الن�صا  ياأخذه من  ما  بتحويل  يقوم اجل�صم  اإذ  املتناولة.  الغذائية  الكربوهيدرات 

من  غريه  بتحويل  ويقوم  الكلوكوز،  �صكر  اإىل  والمت�صا�س  اله�صم  عمليات  بعد  املعقد 

حم�صلة  فتكون  واأ�صهل.  اأي�صر  بطريقة  الكلوكوز  �صكر  اإىل  والثنائية  الأحادية  ال�صكريات 

وتتمثل  اجل�صم.  في  وتخزينه  الكلوكوز  �صكر  اإنتاج  هو  الكربوهيدرات  من  نوع  اأي  تناول 

اأو على  اإما على �صكل ال�صكر احلر في الدم،  اأ�صكال �صكر الكلوكوز املوجودة في اجل�صم 

والع�صالت  الكبد  في  بتخزينه  اجل�صم  يقوم  الذي  »الكاليكوجني«  احليواين  الن�صا  �صكل 

با�صتخدام الفائ�س من كلوكوز الدم. وفي حال امتالء مازن الكاليكوجني، يقوم اجل�صم 

الأن�صجة  في  بتخزينها  ويقوم  دهنية  مركبات  اإىل  الدم  في  ال�صكر  من  الفائ�س  بتحويل 

الدهنية، ويتم ذلك بوا�صطة مركب الأ�صيتيل كواأي Acetyl Co-A الو�صيط.

�لثاين: عمليات ت�صنيع �صكر الدم )الكلوكوز( من غري م�صادره ال�صكرية، مثل مركب 
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ومركب   ،Triglyceridesاجللي�صرييد ثالثية  الدهنية  املركبات  من  امل�صتق  اجللي�صريول 

مركبات  وبع�س  الع�صالت،  في  الكلوكوز  �صكر  تخمر  عن  الناجت   Lactate الالكتيت 

بـ تعــــــرف  والتــــــي  العــــــ�صــــــــالت  بروتينـــــــات  مـــــــــن  امل�صــــــتقة  الأمينية  الأحمـــــا�س 

Glucogenic amino acids، اأي اأن اجل�صم مبقدوره اإنتاج هذا ال�صكر من امل�صادر الثالثة 

هذه  من  الكلوكوز  �صكر  اإنتاج  ويتم  والدهون.  والكربوهيدرات  الربوتينات  وهي  للطاقة 

املركبات غري ال�صكـــــــــــــرية عرب عملية حيــــــــــوية معقــــــــــدة تعـــــــــرف بالإنكلــــــــيزية بـ

ا�صتعرا�س  ومن  �صكرية.  غري  م�صادر  من  الكلوكوز  ت�صنيع   وتعني   Gluconeogenesis

العمليات احليوية الأي�صية في اجل�صم، جندها ترتكز كلها على حقيقة واحدة وهي �صرورة 

توفير �صكر الدم  واملحافظة على م�صتوياته الطبيعية في الدم ودرء انخفا�صه عن حدوده 

اإنتاج  في  وتوظيفها  اجل�صم  في  والدهون  للربوتينات  حتليل  من  اأمكن  ما  وعمل  الدنيا 

الكلوكوز والبحث عن بدائل للطاقة لتوفير كلوكوز الدم وكلها تدل دللة بينة على اأهمية 

هذا ال�صكر ودوره املحوري في �صحة اجل�صم وحيويته. اإن هذا الفهم لدور �صكر الكلوكوز 

في اجل�صم واأهميته احليوية ي�صاعدنا في فهم مغزى احلديث ال�صريف ومرماه )بيت ل 

الفركتوز،  واأهمها  الب�صيطة  بال�صكريات  مركز  غذاء  يعد  فالتمر  اأهله(.  جياع  فيه  متر 

والذي يتحول �صريعًا اإىل �صكر الدم الكلوكوز حاملا مت ه�صمه وامت�صا�صه ل�صد حالة اجلوع 

وعوز ال�صكر.

ق�سه �لر�سول )�س( مع �لنخلة
جذع �لنخلة و�لر�سول )�س(. 1

هناك حقيقة علمية اإ�صالمية وهي لي�صت ق�صة من ق�ص�س اخليال العلمي فقد قال الإمام 

ال�صافعي رحمه اهلل عن الطفيل ابن اأبي كعب عن اأبيه اأن الر�صول )�س( كان ي�صلي اإىل 

جذع نخلة ويقف على ذلك اجلذع لإلقاء خطبته في اأول م�صجد بني لالإ�صالم فقال له رجُل 

من اأ�صحابه يا ر�صول اهلل هل جنعل لك منربًا تقوم عليه يوم اجلمعة. فقال )�س( نعم، 

ف�صنع له منرب، وبداأ النبي يقوم على ذلك املنرب فيخطب عليه وعندها ت�صدع جذع النخلة 

وان�صق فنزل النبي اإىل اجلذع وم�صحه بيده وهذا احلديث �صحيح، يثبت اأن اجلذع حزن 

واأنى وبكى ملا ابتعد عنه الر�صول )�س(.
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ب�ستان �با �لدحد�ح. 2
�صاب  اأ�صحابه عندما دخل  و�صط  يجل�س  و�صلم  واله  الر�صول حممد �صلى اهلل عليه  كان 

يتيم اإىل الر�صول ي�صكو اإليه قال ال�صاب )يا ر�صول اهلل، كنت اأقوم بعمل �صور حول ب�صتاين 

فقطع طريق البناء نخله هي جلاري طلبت منه ان يرتكها يل لكي ي�صتقيم ال�صور، فرف�س، 

طلبت منه اإن يبيعني اإياها فرف�س( فطلب الر�صول )�س( ان ياأتوه باجلار. اأتى اجلار اىل 

الر�صول وق�س عليه الر�صول الكرمي �صكوى ال�صاب اليتيم ف�صدق الرجل على كالم الر�صول 

ف�صاأله الر�صول المني ان يرتك له النخلة او يبيعها له فرف�س الرجل فاأعاد الر�صول)�س( 

قوله )بع له النخلة ولك نخله في اجلنة ي�صري الراكب في ظلها مائه عام( فذهل ا�صحاب 

وله نخله كهذه في اجلنة وما  النار  املغري جدا فمن يدخل  العر�س  ر�صول اهلل من هذا 

الذي ت�صاويه نخله في الدنيا مقابل نخله في اجلنة، لكن الرجل رف�س مرة اخرى طمعا 

في متاع الدنيا فتدخل احد ا�صحاب الر�صول ويدعي ابا الدحداح فقال للر�صول الكرمي اإن 

ا�صرتيُت تلك النخلة وتركتها لل�صاب اإىل نخله في اجلنة يا ر�صول اهلل ؟فاأجاب الر�صول 

نعم /فقال ابا الدحداح للرجل اأتعرف ب�صتاين يا هذا ؟ فقال الرجل، نعم، فمن في املدينة 

وال�صور  العذب  والبئر  املنيف  والق�صر  نخله  ال�صتمائة  ذو  الدحداح  ابا  ب�صتان  يعرف  ل 

ال�صاهق حوله،فكل جتار املدينة يطمعون في متر ابا الدحداح من �صده جودته فقال ابا 

الدحداح، بعني نخلتك مقابل ب�صتاين وق�صري وبئري وحائطي فنظر الرجل اىل الر�صول 

غري م�صدق ما ي�صمعه اأيعقل ان يقاي�س �صتمائة نخله من نخيل ابا الدحداح مقابل نخله 

واحده فيا لها من �صفقه ناجحة بكل املقايي�س فوافق الرجل واأ�صهد الر�صول الكرمي )�س( 

وال�صحابة على البيع ومتت البيعة فنظر ابا الدحداح اىل ر�صول اهلل �صعيدا �صائاًل )اأيل 

نخله في اجلنة يا ر�صول اهلل(؟ »فقال الر�صول - ل - فبهت اأبا الدحداح من رد ر�صول اهلل 

فاأ�صتكمل الر�صول قائال ما معناه )اهلل عر�س نخله مقابل نخله في اجلنة واأنت زايدت 

على كرم اهلل بب�صتانك كله، ورد اهلل على كرمك وهو الكرمي ذو اجلود باأن جعل لك في 

اجلنة ب�صاتني من نخيل اعجز على عدها من كرثتها وقال الر�صول الكرمي )كم من مداح 

اىل ابا الدحداح (. واملداح، هي النخيل املثقلة من كرثة التمر عليها وظل الر�صول يكرر 

جملته اكرث من مرة لدرجه ان ال�صحابة تعجبوا من كرثة النخيل التي ي�صفها الر�صول لبا 

الدحداح ومتنى كل منهم لو كان ابا الدحداح وعندما عاد ابا الدحداح اىل امراأته، دعاها 

اإىل خارج املنزل وقال لها لقد بعت الب�صتان والق�صر والبئر واحلائط  فتهللت الزوجة من 

اخلرب فهي تعرف خربة زوجها في التجارة و�صطارته و�صاألت عن الثمن، فقال لها: لقد 
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بعتها بنخله في اجلنة ي�صري الراكب في ظلها مائه عام، فردت عليه متهللة )ربح البيع ابا 

الدحداح .... ربح البيع(.

�لنخلة �ملائلة. 3
عن ابن عّبا�س اأّن رجاًل كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقري ذي عيال، وكان الرجل اإذا 

جاء فدخل الدار و�صعد النخلة لياأخذ منها التمر فرمّبا �صقطت التمرة فياأخذها �صبيان 

الفقري، فينزل الرجل من النخلة حّتى ياأخذ التمر من اأيديهم، فاإن وجدها في فم اأحدهم 

اأدخل اإ�صبعه حّتى ُيخرج التمر من فيه، ف�صكا ذلك الرجل اإىل النبيِّ )�س( واأخربه مبا 

: اذهب، ولقي ر�صول اهلل  )�س(�صاحب النخلة  يلقى من �صاحب النخلة، فقال له النبيُّ

ة؟ فقال له  فقال: ُتعطني نخلتك املائلة اّلتي فرعها في دار فالن ولك بها نخلة في اجلنَّ

جل: اإّن يل نخاًل كثريًا، وما فيه نخلة اأعجب اإيّل ثمرة منها، قال: ُثّم ذهب الرجل فقال  الرَّ

جل نخلة في  رجل كان ي�صمع الكالم من ر�صول اهلل: يا ر�صول اهلل اأُتعطيني مبا اأعطيت الرَّ

جل ولقي �صاحب النخلة ف�صاومها منه، فقال له:  اجلّنة اإْن اأنا اأخذتها؟ قال: نعم فذهب الرَّ

اأ�صعرت اأّن حمّمدًا اأعطاين بها نخلة في اجلّنة فقلت له: ُيعجبني مترها واإّن يل نخاًل كثريًا 

عطى 
ُ
فما فيه نخلة اأعجب اإيّل مترة منها؟ فقال له الآخر: اأُتريد بيعها؟ فقال: ل اإّل اأْن اأ

جل: جئت بعظيم تطلب  بها ماًل اأظّنه اأعطى، قال: فما ُمناك؟ قال: اأربعون نخلة، فقال الرَّ

له:  اأربعني نخلة، فقال  عطيك 
ُ
اأ اأنا  له:  ُثّم �صكت عنه فقال  اأربعني نخلة،  املائلة  بنخلتك 

اأ�صِهد اإن كنت �صادقًا، فمّر اإىل نا�س فدعاهم فاأ�صَهد له باأربعني نخلة، ُثّم ذهب اإىل النبّي 

)�س(  فقال: يا ر�صول اهلل اإّن النخلة قد �صارت في ُملكي، فهي لك، فذهب ر�صول اهلل  اإىل 

�صاحب الدار فقال له: النخلة لك ولعيالك، فاأنزل اهلل تعاىل: {َواللَّْيِل اإَِذا َيْغ�َصى}

و�غدر�ه.. . 4
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  وجه  في  الكلمات  بتلك  ي�صيح  الأعرابي  ذلك  النا�س  �صمع  اإن  ما 

قاتلك  قائلين:  ب�صدة  يزجرونه  اإليه  الجمع  اأقبل  و  به  يفتكوا  اأن  كادوا  �صلم حتى  و  عليه 

)�س( اهلل  ر�صول  يقولها  التي  الكلمات  تلك  ت�صمع  )�س(!اأما  اهلل  ر�صول  اأيغدر  اهلل 

بَو�صٍق  جزوًرا  منَك  ابَتعنا  قد  ا  اإنَّ  ، ِ
َّ

اهلل عبَد  يا  قائال:  وروية  ب�صكينة  يحادثك  هو  ها 

لذلك  الحبيب  قالها  مقنعة  هادئة  كلمات  َنِجْدُه.  فَلم  فالَتم�صناُه،  خرِة،  الذَّ تمِر  من 

)�س(  النبي  اأن  .الم�صكلة  التمر  من  الوزن  بذلك  جزورا  باعه  قد  كان  الذي  الأعرابي 
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يملكه،لكن  اآخر  ب�صيء  الأعرابي  يعو�س  اأن  فاأراد  الوزن  ذلك  يكمل  ما  لديه  يجد  لم 

ل  الرجل  واغدراه!   .. واغدراه  الأعراب:  بغلظة  و  فورا  �صاح  يمهله:بل  لم  الأعرابي 

القا�صية  الكلمات  بتلك  التلفظ  عن  اإ�صكاته  يحاولون  عليه  يحتدون  القوم  و  ي�صمع   يكاد 

اإ�صرارا مرددا: واغدراه وا غدراه )دعوُه، فاإنَّ ِل�صاحِب الحقِّ مقاًل(.  والأعرابي يزداد 

اإن  العظيمة  القاعدة  تلك  لهم  مبينا  الغا�صبين  اأ�صحابه  )�س(  اهلل  ر�صول  وجه  هكذا 

اأخرى  مرة  الخطاب  توجيه  �صلم  و  عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأعاد  ثم  مقال  الحق  ل�صاحب 

ينا َلَك،  ا ابَتعنا منَك جزوَرَك ونحُن نظنُّ اأنَّ عنَدنا ما �صمَّ ِ اإنَّ
َّ

لالأعرابي قائال )يا عبَد اهلل

َنِجْده(.تاأمل حلمه و �صبره و هو يف�صر لالأعرابي ما حدث و كيف يبين  فالَتم�صناُه، فلم 

فائدة  ل  لكن  وجوده  بعدم  فوجئ  ثم  التمر  لديه  اأن  ظن  لكنه  و  غدرا  لي�س  الأمر  اأن  له 

فالأعرابي ل يفقه ول ينفك عن ترداد كلماته القا�صية و ر�صول اهلل يكرر نهيه لأ�صحابه 

ا( راآُه ل يفَقُه عنُه، قاَل لرجٍل ِمن  عن زجره قائال )دعوُه، فاإنَّ ِل�صاحِب الحقِّ مقاًل فلمَّ

ِ  يقوُل َلِك: اإن كاَن 
َّ

َة، فقل َلها: ر�صوُل اهلل اأ�صحاِبِه )اذهب اإلى ُخَوْيلَة بنِت َحكيِم بِن اأميَّ

اإليها  فَذَهَب   .)
ُ َّ
اهلل �صاَء  اإن  اإليِك  َيُه  نوؤدِّ حتَّى  فاأ�صِلفيناُه  خرِة،  الذَّ تمِر  من  َو�صٌق  عنَدِك 

فقاَل  ُه،  يقب�صُ من  فابَعث   ، ِ
َّ

اهلل ر�صوَل  يا  ِعندي  هَو  نَعم،  قالت:  فقاَل:  رجَع،  ثمَّ  جُل،  الرَّ

ِبِه، فاأوفاُه الَّذي له .و  َلُه(قاَل: فَذَهَب  ِبِه، فاأوِفِه الَّذي  جِل )اذهب  ِ )�س( للرَّ
َّ

ر�صوُل اهلل

بالفعل تقا�صى الرجل و�صق التمر ثم مر بر�صول اهلل في طريق عودته فما اإن راآه حتى �صاح 

 ِ
َّ

قائال: جزاك اهلل خيرا قد اأوفيت و اأطيبت فقال ر�صول اهلل )�س( )اأولِئَك خياُر عباِد اهلل

بوَن(. ِ يوَم القيامِة الموفوَن المطيِّ
َّ

عنَد اهلل

 رو�يات عن �لتمر . 5
y عندما هاجر الر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم اىل املدينة وكانت ت�صمى ))يرثب(( اخذ

واملحافظة  بزراعتها  والهتمام  بالنخلة  والعناية  الزراعة  في  العمل  على  الن�صار  يحث 

عليها فانت�صرت املزارع حول املدينة خا�صة في قباء والعوايل ومن البلدان ))املزارع(( 

نذكر املزارع التالية: 

)م�صلمة، البقع، قدامة، مغلة، الجهير، البوعي الكبير، البوعي ال�صغير، القطيعة، ولدة، 

الخ�صارية، حاجزة، ما�صكة، القعقو�صية، الربعي، الناعمة، النويعمة، الجويب، الدويمة، 

الحنية،  )العليا(،  العلية  البو�صة،  الع�صير،  مراغة،  �صوالة،  ابراهيم،  ام  م�صربة  البغوه، 

ان  يروى  حيث  الفار�صي،  �صلمان  الجليل  ال�صحابي  غر�س  والفقير  الفقير(  المنجمة، 
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ال�صحابي الكبير �صلمان الفار�صي كاتب �صاحبه على ان يعتقه مقابل )300( نخلة يزرعها 

له و  )40( اوقية ذهب فقال الر�صول )�س( لل�صحابة )اعينوا اخاكم( فاأعانوه بالنخيل 

حتى اجتمع لديه عدد  )300( ودية )ف�صيلة( فقال الر�صول )�س( اذهب يا �صلمان ففقر 

لها )الفقر تعنى الحفر( ثم خرج الر�صول مع �صلمان فجعل ال�صحابة تقرب اليه الودي 

وي�صعه ر�صول اهلل )�س( بيده حتى فرغاء .

y هاجر القمرب بن �صربة مع الرجال الذين زاروا الر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم بعد 

والبحرين، ومما جاء في  والتي كان فيها رجال من هجر  الثانية  الوفادة  ا�صلموا مع  اأن 

الروايات اأن النبي �صلى اهلل عليه واله و�صلم �صاألهم: هل معكم من اأزوادكم �صيء؟ ففرح 

القوم بذلك وابتدروا رحالهم فاأقبل كل رجل منهم معه �صرة من متر فو�صعوها على نطع 

بني يديه فاأوماأ بجريدة في يده كان يخت�صر بها فوق الذراع ودون الذراعني فقال اأت�صمون 

هذا التع�صو�س؟ قالوا نعم، ثم اأوماأ اإىل �صرة اأخرى فقال اأت�صمون هذا ال�صرفان؟ قالوا 

نعم، ثم اأوماأ اإىل �صرة فقال اأت�صمون هذا الربين؟ قالوا نعم فقال ر�صول اهلل اأما اإنه خري 

اأكرثوا الغر�س منه وعظمت رغبتهم فيه  واأنفعه لكم، فلما رجعوا اإىل بالد هجر  متركم 

اأنت واأمي يا  باأبي  اأحدهم قال:  اأن  حتى �صار معظم مترهم ونخلهم الربين. وفي رواية 

ر�صول اهلل لو كنت ولدت في جوف هجر ما كنت باأعلم منك ال�صاعة، اأ�صهد اأنك ر�صول 

اهلل، فقال لهم اإن اأر�صكم رفعت اإيّل منذ قعدمت فنظرت من اأدناها اإىل اأق�صاها.

y عن معمر قال اأخربين الزهري قال اأخربين كعب بن مالك قال اأول اأمر عتب على اأبي 

لبابة اأنه كان بينه وبني يتيم عذق فاخت�صما اإىل النبي  )�س( فق�صي به النبي �صلى اهلل 

قال  فاأبى  له  دعه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  فقال  اليتيم  فبكى  لبابة  لأبي  و�صلم  عليه 

اإياه ولك مثله في اجلنة فاأبى فانطلق ابن الدحداحة فقال لأبي لبابة بعني هذا  فاأعطه 

اإىل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فقال يا ر�صول اهلل  العذق بحديقتني قال نعم ثم انطلق 

اأراأيت اإن اأعطيت هذا اليتيم هذا العذق اأيل مثله في اجلنة قال نعم فاأعطاه اإياه قال فكان 

النبي )�س( كم من عذق مذلل لبن الدحداحة في اجلنة قال واأ�صار اإىل بني قريظة حني 

نزلوا على حكم �صعد فاأ�صار اإىل حلقه الذبح وتخلف عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم في 

غزوة تبوك ثم تاب اهلل عليه بعد ذلك.

y عن مالك، عن ابن �صهاب، عن �صعيد بن امل�صيب، اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم نهى

عن املزابنة و املحاقلة . واملزابنة ا�صرتاء الثمر بالتمر، واملحاقلة ا�صرتاء الزرع باحلنطة 

وا�صتكراء الأر�س باحلنطة
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y عن مالك بن اأن�س، عن داود بن احل�صني، عن اأبي �صفيان، موىل ابن اأبي اأحمد، عن اأبي

هريرة، اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم رخ�س في بيع العرايا )1( فيما دون خم�صة 

اأو�سق )2( اأو في خم�صة اأو�صق . �صك داود قال: خم�صة، اأو دون خم�صة .)1( العرايا: بيع 
ثمر النخل املوهوب مبا يقاربه من التمر .)2( الو�صق: مكيال مقداره �صتون �صاعا وال�صاع 

اأربعة اأمداد، واملد مقدار ما ميالأ الكفين 

y قال عبد اهلل بن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم رخ�س في بيع

العرايا )1(

)1( العرايا: واحدتها عرية وهي النخلة يهبها �صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها 

لمو�صع  بتمر  النخلة  تلك  ثمر  له  الموهوب  من  ي�صتري  اأن  النخل  لرب  فرخ�س  عامها، 

حاجته وفقره.

y ر�صول اأن  ثابت،  بن  زيــد  عن  عمر،  بن  اهلل  عبد  عن  نافع،  عن  اأن�س،  بن  مالك  اأنباأنا 

)2( بخر�صها  يبيعها  اأن   )1( العرية  ل�صاحب  اأرخــ�ــس  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى   اهلل 

ــاجــني ــحــت لـــغـــريه مــــن امل بـــثـــمـــرهـــا عـــامـــا  الــــعــــريــــة: هـــبـــة مـــالـــك الـــنـــخـــلـــة   )1( 

)2( اخلر�س: يقال خر�س النخلة والكرمة يخر�صها خر�صا: اإذا حزر وقدر ما عليها من 

الرطب مترا ومن العنب زبيبا، فهو من اخلر�س: الظن؛ لأن احلزر اإمنا هو تقدير بظن

y عن اأبي مو�صى ر�صي اهلل عنه قال: )ولد يل غالم فاأتيت به النبي )�س( ف�صّماه اإبراهيم

فحّنكه بتمرة ودعا له بالربكة ودفعه اإيّل(.

y.كان ر�صول اهلل يفطر على الرطب في زمن الرطب والتمر في زمن التمر

y.كان المام علي )كرم اهلل وجه( ياأكل اخلبز بالتمر

y نفا�صهن في  ن�صائكم  فاطعموا  الربين  وجه( خري متراتكم  اهلل  )كرم  علي  المــام  قال   

تخرج اولدكم حكماء.

y قال علي بن ابي طالب )كرم اهلل وجهه( من اكل كل يوم �صبع مترات عجوة قتلت كل داء

في بطنه.

y قال  عبد اهلل بن الزبري )ر�س( اأكلتم متري وع�صيتم اأمري 

�سو�هد من �لتاريخ عن نخلة �لتمر 
ذكر الثعالبي في كتابه لطائف املعارف )اإن اأول من غر�س النخلة هو اأنو�س بن �صيت عليه ( 1

ال�صالم (. 
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يقول لقمان لولده: )يا بني .. ليكن اأول �صيء تك�صب بعد الإميان خلياًل �صاحلًا . فاإمنا مثل ( 2

اخلليل كمثل النخلة اإن قعدت في ظلها اأظلتك، واإن احتطبت من حطبها نفعتك . وان اأكلت 

من ثمرها وجدته طيبًا(

الواقعة ( 3 اأن جزيرة حرقان  العرب ذكر  الزراعة من  اأقدم من كتب عن  وهو  ابن وح�صية 

في البحرين قد تكون املوطن الأ�صلي لنخلة التمر ومنها انتقلت اإىل بالد بابل، وذكر اأن 

ولو  اإناثها،  وامتياز فحولها عن  قوامها وطولها  ا�صتقامة  الإن�صان من حيث  ت�صبه  النخلة 

قطع راأ�صها هلكت، ولطلعها رائحة املني ولها غالف كامل�صيمة، واجلمار الذي في راأ�صها لو 

اأ�صابته اآفة هلكت النخلة فهو مبنزلة املخ لالإن�صان، ولو قطع �صعفها منها ل يرجع بدًل له 

فهو كاأع�صاء الإن�صان، اأما الرطب فهو اأنفع �صيء للنف�صاء.

الذي ( 4 النخيل  العربية �صنم يعبد يدعى )بعل( اي  العرب في منطقة اجلزيرة  كان لدى 

لب�صاتني  كاإله  ال�صنم  وعبد هذا  الري  ملياه  دون احلاجة  وال�صحاري  الرباري  في  يعي�س 

بني  عالقة  وهناك  تامار(  )بعل  و�صموه  وفل�صطني  ال�صام  واهل  النباط  قبل  من  النخيل 

النخيل ومو�صع عبادة ال�صنم )العزى( والعزى هي �صكل من ا�صكال اللهة البابلية ع�صتار 

التي كانت نخلة على هيئة امراأة تن�صر على اكتافها �صعف النخيل كالأجنحة املفتوحة على 

من  م�صتق  ولعله  )ا�صمريا(  �صموها  نخلة  �صكل  على  اآلهتهم  كانت  ال�صام  واهل  جانبيها 

ال�صم البابلي للنخلة )ج�صمارو(.

�لأديان في �جلاهلية ( 5
يقال اإن عدة من حملة النخلة القريبة من مكة جاءوا اإىل نخلة كثرية التمر، وكان مترها 

اإحياًء  احتفال  ليقيموا  املت�صاقط   التمر  وجمع  بتنظيفها  فقاموا  الأر�ــس،  اإىل  يت�صاقط 

منها،  قري�س  وخا�صة  اهلل  ع�صمه  من  ال  جميعًا  العرب  )عزى(معبود  لل�صنم  وتعظيمًا 

وفي هذه الأثناء قال رجل فهم لأ�صحابه واإخوته: واهلل، اإن قومكم لي�صوا على �صيء، واأنهم 

�صلوا واأ�صلوا، اإن هذا احلجر الذي ن�صنعه ل ي�صر ول ينفع، ول ي�صمع ول يرى، العجب 

منهم اأنهم يريقون الدماء من القرابني على راأ�صه، اأيها النا�س! تفرقوا عن هذا اجلمع، 

واتخذوا دينًا غري هذا الدين الذي اأنتم عليه واعتقدوا به. ثم تفرق ذلك اجلمع، واتخذ كل 

واأحد منهم ربًا له ومعبودًا: فعدة منهم: حتولوا اإىل امل�صيحية، كان منهم )ورقة بن نوفل( 

ومعه جماعة. واأعر�س فريق منهم عن الأ�صنام وعبادة الأوثان وتركوا الأهل وال�صحب 

والديار. والق�صم الآخر بقي منتظرًا خروج يد من الغيب حتى يقرر م�صريه، فلما �صمعوا 
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وتيم،  وزهــرة،  ها�صم،  بنو  اأما  ولبوا.  اأ�صلموا   ) )�س  حممد  النبي  ودعوة  الإ�صالم  نداء 

ظلمه،  ممن  حقه  ياأخذوا  حتى  املظلوم،  مع  يكونوا  اأن  اجلبار  املنتقم  اهلل  عاهدوا  فقد 

وهذا العهد هو ما ي�صمى بـ»حلف الف�صول« الذي دخله النبي حممد )�س( وهو في �صن 

الع�صرين، واأق�صم اأن يدفع الظلم وين�صر العدالة الجتماعية، وقال )�س( في ذلك: )ما 

اأحب اأن يكون يل بحلف ح�صرته في دار ابن َجْدعان ُحُمرالنعم(. وفي هذا احللف اأن�صدت 

الأ�صعار.. ومنها: قول ابن الزبري: 

األ يقـــــــــيم ببطن مكة ظامل  اإن الف�صول تعاقدوا وحتالفوا   

فاجلار واملع�صر فيهم �صامل اأمــــر عليه تعاقدوا وتواثقوا   

كانت هناك قبيلة عربية ا�صمها جهينة عا�صت قبل الإ�صالم عملت هيكاًل من التمر اتخذته ( 6

اإلهًا وعبدته وعند انت�صار املجاعة اأكلت هذه القبيلة اإلهها فقال فيهم ال�صاعر: 

اأكلت جهينة ربها ........ زمن التقحم واملجاعة.

نخلة جنران ( 7

 ذكر ال�صيخ العالمة ياقوت احلموي في معجم البلدان » اأهل جنران كانوا يعبدون نخلة 

وحلي  اجلديدة  الثياب  عليها  يعلقون  العيد  يوم  وفي  �صنويًا،  بعيدها  ويحتفلون  عظيمة 

فيه  اأ�صكنه  بيت  في  الليل  قام  اإذا  )فيميون(  يدعى  رجاًل  اأ�صرافها  اأحد  وابتاع  الن�صاء، 

راأى منه  �صيده ما  فاأعجب  نورًا حتى ي�صبح من غري م�صباح،  البيت  له  ا�صت�صرح  �صيدة 

ف�صاأله عن دينه فاأخربه به وقال له )فيميون( اأنتم على باطل وهذه ال�صجرة ل ت�صر ول 

افعل  �صيده  له  له، فقال  اأعبده لأهلكتها وهو وحده ل �صريك  الذي  اإلهي  ولو دعوت  تنفع 

فاإنك اإن فعلت هذا دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه، فقام فيميون فتطهر و�صلى ودعا 

اهلل تعاىل عليها فاأر�صل �صبحانه وتعاىل ريحًا فقلعتها من اأ�صلها واألقتها فعند ذلك اتبعه 

اأهل جنران على دين عي�صى )عليه ال�صالم(. 

قال ابن الهمداين: ريف الدنيا من التمر ما بني اليمن اإىل الب�صرة وهجر ( 8

واأنا ( 9 الأزاد«،  »ا�صتهيت  بقوله  املعروفة  »البغدادية«  مقامته  في  الهمذاين  الزمان  بديع   

كان  رمبا  ال�صنف  هذا  اأن  �صك  ول  ذكره  معروف  �صنف  وهو  )الأزاد(  �صنف  و  ببغداد 

قدميا هنا قبل بغداد التي اأن�صاأها اخلليفة اأبو جعفر املن�صور، ورمبا انتقل من هذه املنطقة 

اإىل العراق بوا�صطة �صكان هذه املنطقة الذين ا�صتقروا هناك، علما اأن مدينة املو�صل قد 

�صهدت ا�صتقرارا كبريا لأزد عمان في الع�صور الإ�صالمية الأوىل.. 

اأول من زرع نخلة التمر في الب�صرة هو اأبو بكره في زمن عتبه بن غزوان حيث قال: هذه ( 10
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اأر�س خوارة )رخوة( ت�صلح لزراعة النخيل، ويعتقد اأنه جلب ف�صيلة من اخلليج العربي. 

و�صئل البدوي عن اأف�صل املال فقال )نخلة �صمراء في تربة غرباء وعني خّرارة في اأر�س 

خواره(.

 كان ال�صحابة في زمن الر�صول )�س( من الذين ميلكون النخيل،ياأتي كل واحد منهم بقنو ( 11
)عذق( عند جذاذه يعلقه على باب امل�صجد لياأكل منه من ي�صاء

�لرب بالأم ( 12
عن حممد بن �صريين قال  بلغت قيمة النخلة في عهد عثمان بن عفان )ر�س( األف درهم، 

فعمد اأ�صامة اىل نخلة فعقرها فاأخرج جمارها واجلمار قلب النخلة وهو مادة في قمة راأ�س 

النخلة بي�صاء توؤكل، فقالوا له ماذا يحملك على هذا واأنت ترى النخلة بلغت األف درهم(؟ 

قال: اإن اأمي �صاألتني ول ت�صاألني �صيئا اأقدر عليه اإل اأعطيتها

قال اأبو حامت ال�صج�صتاين الب�صري املتوفي �صنة 862 م » النخلة �صيدة ال�صجر « . وقال عمر ( 13

بن ميمون   »ما من �صيء خري للنف�صاء من التمر والرطب«. وذكراأبو حامت ال�صج�صتاين في 

كتاب النخل )الفر�س مترة تكون بعمان(.

بن ( 14 عمر  خالفة  في  والفر�س  العرب  بني  ال�صقاطية  غــزوة  بعد  امل�صلمني  على  اهلل  افــاء 

اخلطاب )ر�س( مغامن كثرية بينها اطعمة فلم يفرحوا ب�صيء منها فرحهم بلون من التمر 

اىل عمر  بخم�صة  وبعثوا  بينهم  فاقت�صموه  يحبونه  الفر�س  ملوك  كان  )الرن�صيان(  يدعى 

ان تروها  له )ان اهلل اطعمنا مطاعم وكانت الكا�صرة يحبونها واحببنا  باملدينة وكتبوا 

لتذكروا انعام اهلل وف�صله(.

كتب قي�صر الروم اإىل اخلليفة عمر بن اخلطاب )ر �س( » اإن ر�صلي اأخربتني اأن قبلكم ( 15

كالزمرد  تخ�صر  ثم  الأبي�س،  الــدر  مثل  عن  تن�صق  ثم  الفيلة،  اآذان  مثل  تخرج  �صجرة 

الأخ�صر، ثم حتمر فتكون ع�صمة للمقيم وزاد للم�صافر، فاإن تكن ر�صلي �صدقتني فاإنها 

من �صجر اجلنة«. فكتب اإليه عمر بن اخلطاب )ر �س(: »ب�صم اهلل الرحمن الرحيم .... 

من عبد اهلل عمر بن اخلطاب اأمري املوؤمنني اإىل قي�صر ملك الروم .. ال�صالم على من اتبع 

الهدى اأما بعد فاإن ر�صلك قد �صدقتك واأنها ال�صجرة التي اأنبتها اهلل عز وجل على مرمي 

حني نف�صت بعي�صى فاتِق اهلل ول تتخذ من عي�صى اإلهًا دون اهلل«

في ( 16 الأوائــل  وامل�صلمني  ال�صحابة  من  املجاهدين  و�صرايا  الإ�صالم  جيو�س  التمر  �صحب 

معاركهم وحروبهم وهم ين�صرون الإ�صالم في اأ�صقاع املعمورة.
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امللقحات ( 17 املحل،  في  املطعمات  الوحل،  في  النخل)الرا�صخات  �صفوان  بن  خالد  و�صف 

ورباطا  ا�صفاطا عظاما،وار�صاطا �صخاما، حلال  النحل، تخرج  اليانعات ك�صهد  بالفحل، 

تن�صق عن ق�صبان جلني وع�صجد،كال�صذر املن�صد ثم ت�صري ذهب احمر، بعد ان كانت في 

لون الزبرجد(

خالد بن �صفوان و�صف لعبد امللك بن مروان اخلليفة الموي في ال�صادة مبحا�صن الب�صرة، ( 18

فو�صف النخل باأ�صلوب بديع منذ خروج الطلع حتى ن�صج الثمار فيقول )يخرجن ا�صقاطا 

واو�صاطا كاأمنا ملئت رباطًا، ثم يتفلقن عن ق�صبان الف�صة منظومة باللوؤلوؤ البي�س، ثم 

تتبدل ق�صبان الذهب نظومه بالزبرج الخ�صر، ثم ت�صري ياقوتًا احمر وا�صفر، ثم ت�صري 

ع�صال في �صفه من �صماء لي�صت ب�صرية ول اأناء، حولها املذاب ودونها احلراب ول تقربها 

الذباب مرفوعة على الرتاب، ثم ي�صري ذهبًا في طي�صه الرجال ي�صتعان به على العيال(.

ابن الفقيه الهمذاين بكتابه )مت�صر كتاب البلدان( ان لأهل الب�صرة من النخيل انواع ( 19

التمور، ما عدم مثله في جميع كور النخيل وا�صار اىل ان اجتمع اهل العراق عند يزيد بن 

عمر بن هبرية فقال بن هبرية اأي البلدين اطيب ثمرة)الكوفة ام الب�صرة( فقال خالد بن 

�صفوان ثمرتنا اطيب ايها المري.

 يتحدث الوزير ال�صراج �صاحب احللل ال�صند�صية عما انفردت به بالد اجلريد، ويق�صد ( 20
كل البالد التي متتلك النخيل فيقول )واأعلم اأن بالد النخل انفردت ب�صتة مزايا، الأوىل 

اأن اأموالها ثابتة لذلك يداين �صاحبها ويعامل، الثانية اأن اأهلها ل تنالهم املجاعة، الثالثة 

اأن اأثمان الرياع بها واأكريتها ل تنق�س في اأيام املجاعة، الرابعة اأن اأهلها ل يحتاجون اإىل 

التنقل في الأوطان، اخلام�صة اأنها بالد تقوى وعبادة لتوّفر املياه وتي�صري الأقوات في اأكرث 

الأوقات(.

ل ( 21 الأر�س  فاإذا كل ذهب وف�صة على وجه  الر�صيد )نظرنا  العبا�صي هارون  قال اخلليفة 

يبلغان ثمن نخيل الب�صرة(.

وجاء في )تاريخ العمراين( ما ن�صُه ... فلما �صار اخلليفة )هارون الر�صيد( اىل حلوان مر�س ( 22

وو�صف له الطبيب )اجلمار( وكان على باب حلوان نخلتان متقاربتان فاأمَر بقطعهما واكل 

 جمارها، فدخلت اليه في ذلك اليوم جارية مغنية كان قد ا�صطحبها معه فاأمرها بالغناء فغنت ..

      ا�صعداين يا نخلتي حلوان           وابكيا يل من �صروف هذا الزمان

              واعلما ما بقيتما ان نح�صا         �صوف ياأتيكما فتفرتقان 

اإليه راجعون ..انا واهلل كنت النح�س فتطري من ذلك وما زال  واإنا  اإنا هلل  فقال الر�صيد 
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يردد البيتني اىل ان و�صل اىل خرا�صان فا�صتدت علتُه.

من متور الب�صرة امل�صهورة ايام الدولة العبا�صية )الربين وال�صهريز( وان املن�صور كتب ( 23

اىل �صلم بن قتيبة بن م�صلم ملا وله الب�صرة،ياأمره بهدم دور من خرج مع ابراهيم وعقر 

نخلهم، فكتب اليه �صلم باأي ذلك نبداأ بالدور ام بالنخيل ؟ فكتب اليه ابوجعفر املن�صور 

اما بعد فاين لو كتبت اليك باإف�صاد مترهم لكتبت ت�صتاأذين باأية نبداأ بالربين ام ال�صهريز.

وتلقيحها ( 24 الإن�صان  كعمر  وعمرها  النخلة  لكم  العمة  نعمة   « ال�صادق  جعفر  الإمــام  قال   

كتلقيحه«.

 ورد في ر�صائل اإخوان ال�صفا وخالن الوفا الب�صريني » النخل اأول املرتبة النباتية مما يلي  ( 25

احليوانية فهو نبات حيواين اإذا قطعت روؤو�س النخيل جف ومات وهذا من �صاأن احليوان 

ل من �صاأن النبات«.

ذكر اجلاحظ انهم اح�صوا ا�صناف نخيل الب�صرة، واذا ثالثمائة و�صتون �صنفًا .( 26

ذكر اجلاحظ في كتابه احليوان » اإن الغربان تقطع اإلينا في اخلريف فرتى النخل بع�صها ( 27

يقرب  منها  اأحد  ل  ولكن  الغربان  من  كبري  وعليها عدد  م�صرومة )مق�صو�صة( احلمل 

من النخيل الذي مل ي�صرم ولو اأن اهلل عز وجل اأذن للغراب اأن ي�صقط على النخلة وعليها 

الثمرة لذهبت لأن منقاره معول �صديد النقر واأنه لي�صل اإىل الكماأة املندفنة في الأر�س 

بنقرة واحدة ولو اأنه نقر العذق نقرة واحدة لنت�صر عامة ما فيه ولهلكت غالت النا�س «

 قال ابو عمر بن العال)راأيت اعرابيا مبكة،فقلت ممن الرجل؟ فقال من الزد، قلت من ( 28
ايهم؟ قال من حدان بن �صم�س، فقلت: من اي البالد؟ قال عمان، قلت:�صف يل بالدك؟ 

قال )�صيف افيح،وف�صاء �صح�صح، وجبل �صلدح، ورمل ا�صبح(قلت خربين عن مالك؟ 

قال النخيل،قلت واين انت من البل،قال كال ان النخل اف�صل اما علمت ان النخل حملها 

غذاء و�صعفها �صياء وكربها �صالء وليفها ر�صاء وجذعها غماء وفروها اناء.

 من اقوال العرب )التمر في البئر وعلى ظهر اجلمل،وا�صله ان مناديا في اجلاهلية كان ( 29

يقف على اأطم)ح�صن( من اأطام املدينة حني يدرك التمر وينادي بذلك، اي من �صقى من 

ماء البئر على ظهر اجلمل بال�صانية)ال�صاقية( وجد عاقبة �صقيه مترا(.

القرن ( 30 في  لوقا  ابن  ق�صقو�س  ومنهم  النخيل  بزراعة  موؤلفاتهم  في  القدماء  العرب  عنى 

الثالث الهجري وابن حجاج ال�صبيلي في القرن اخلام�س الهجري وبلدية ابن العوام في 

ال�صاد�س الهجري واملوؤلف املجهول لكتاب مفتاح الراحة لأهل الفالحة في القرن  القرن 

الثامن الهجري .
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 ورد في القول العربي املاأثور » نخلة التمر �صيدة ال�صجر قدمها دائمًا في املاء وراأ�صها في ( 31

ال�صماء احلارقة «.

 قال احلكماء: ان النخلة: اطلعت ثم ابلحت، ثم اب�صرت، ثم ازهت، ثم ارطبت، ثم امترت( 32

ذكر اأحد الباحثني الغربيني في كتاب له عن الزراعة عند العرب، اأن تلك النخلة – التي ( 33

تاأملها يومًا اأمري الأندل�س »عبد الرحمن الداخل« في حديقة ق�صره، واأن�صد فيها اأبياتًا من 

ال�صعر عرّبت عن اإح�صا�صه بالغربة- رمبا تكون هي النخلة الأوىل التي ُزرعت في اإ�صبانيا، 

في القرن الثامن امليالدي )الثاين للهجرة(، على يد الفاحتني العرب .  

 يقول حميي الدين بن عربي في النخلة )اأعلم اأن اهلل تعاىل ملا خلق اآدم عليه ال�صالم، ( 34
وف�صلت من  الإن�صانية،  الأج�صام  لوجود  اأ�صاًل  تكون، وجعله  اإن�صاين  اأول ج�صم  الذي هو 

عّمة،  لنا  وهي  ال�صالم،  عليه  لآدم  اأخــت  فهي  النخلة،  منها  خلق  ف�صلة،  طينته  خمرية 

و�صماها ال�صرع عمة، و�صبهها باملوؤمن، ولها اأ�صرار عجيبة دون اأ�صرار النبات(.

كان ابو حممد بن خليد ) �صاحب ديوان اخلراج(في ايام النا�صر لدين اهلل يقول ملن قال ( 35

له: قد قيل عنك ان وا�صطا والب�صرة قد خربتا ل�صدة العنف باهلهما في حت�صيل الموال 

فقال ابو حممد: مادام هذا ال�صطر بحاله والنخل نابتا في منابته بحاله ما تخرب وا�صط 

والب�صرة ابدا . 

 الرحالة املقد�صي اأبو عبد اهلل �صم�س الدين حممد بن اأحمد بن اأبي بكر،اأ�صار اإىل زراعة ( 36
النخيل في مدن اإقليم جزيرة العرب واأقور وم�صر واملغرب. 

احلياة،وعمود ( 37 ومــادة  البالد  خبز  بانه،  التمر  عن  قال  كر�صتجي(  )�ــصــي،ام،  الرحالة 

التجارة.

�لت�سابه بني �لنخلة و�لن�سان
 المتاأمل في حياة الن�صان والنخلة يجد اوجه كبيرة للت�صابه بينهما في ال�صلوك والعطاء 

والقوة والثبات وال�صبر على ال�صدائد وورد عن الحديث ال�صريف عن ابن عمر ر�صي اهلل 

عنهما قال: 

)بينا نحن عند ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم جلو�س اإذ اأتي بجمار نخلة . فقال النبي  

عليه ال�صالة وال�صالم )اإن من ال�صجر �صجرة مثلها مثل الرجل امل�صلم  ل ي�صقط ورقها، 

اأخربوين ما هي(؟ فوقع النا�س في �صجر البوادي فوقع في نف�صي: اأنها النخلة فاأردت اأن 

ر�صول اهلل �صلى  فقال   . ف�صكّت  �صّنا  القوم  اأ�صغر  اأنا  فاإذا  ثم نظرت  النخلة،  اأقول: هي 
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اهلل عليه و�صلم: هي النخلة . فذكرت ذلك لعمر . فقال: لأن تكون قلتها اأحب اإيّل من كذا 

وكذا(. واحلكمة في ت�صبيه امل�صلم بالنخلة في كرثة خريها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، 

ووجوده على الدوام، فاإنه من حني يطلع ثمرها ل يزال يوؤكل منه حتى ييب�س، ويدخر على 

اأ�صكال متلفة ليوؤكل على مدار العام، ومن خ�صبها، وورقها، واأغ�صانها ي�صتعمل ع�صيًا، 

وحباًل، وفر�صًا، واأواين وغري ذلك، حتى نواها ينتفع به علفًا لالإبل، بل �صنع منه الآن ما 

ي�صتفيد منه بنو اآدم، وهي جميلة في نباتها، وح�صن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها، وخري 

وجمال، كما اأن املوؤمن خري كله، من كرثة طاعاته، واأخالقه، ونفعه لالآخرين فتبارك اهلل 

اأح�صن اخلالقني.

•  ذكر �صاحب زهر الب�صتان ونزهة الأذهان )مطوطة بلدية قرطبة(، عن َبَلِدّيه الِفالحّي 	

ابن الب�صال ما يتعّلق مُب�صابهة النخل لبن اآدم... يقول احلاج الغرناطي:  لقد اأطنب ابن 

الب�صال في كتابه، في ذكر النخل، حتى ذكر اأنها ت�صبه ابن اآدم في �صفات منها:  

اأن النخل تنبُت من ظهر النواة، كما ينبت ابن اآدم من ظهر اأبيه    ¯

اأنها حتمل من ذكور النخل، كما حتمل الن�صاء من الرجال    ¯

اأن لها وفرة، ويعني بذلك الليف امللتف على ُجّمار النخل الذي ل يفارقه  ¯

اأنه يخرج منها الدم، اإل اأنه في قليل منها، ول يكون اإل اإذا انك�صرت    ¯

اأّن لها عروقًا كثرية، كما لبن اآدم،   ¯

اأنها ُت�صرع وتاأخذها العني، كما تاأخذ ابن اآدم  ¯

اأن َطْلعها يربز في حفاظة، كما يربز اجلنني في امل�صيمة  ¯

اأن رائحة َطْلع فحلها كرائحة امَلِنّي    ¯

 واأنه اإن ُقطع اأعالها ف�صدت، كابن اآدم   ¯

• ت�صبه 	 النخلة  اأن  اإىل  واحليوان«  الإن�صان  »حياة  كتابه  في  القاهري  الدين  كمال  اأ�صار   

الإن�صان، فهي ذات جذع منت�صب، وفيها الذكر والأنثى، واأنها ل تثمر اإل اإذا لقحت، واإذا 

ت�صتطيع  واإذا قطع �صعفها ل  واإذا تعر�س قلبها ل�صدمة قوية هلكت،  راأ�صها ماتت،  قطع 

تعوي�صه من مو�صع القطع كما ل ي�صتطيع الإن�صان تعوي�س مفا�صله. والنخلة مغ�صاة بالليف 

ال�صبيه ب�صعر اجل�صم في الإن�صان فهل ل تكون هذه ال�صفات �صبيهة ب�صفات الب�صر.

y:يقول ابن اجلوزي  ان متثيل الإميان بالنخلة  له عدة  اأوجهه هي

�لول: اأنها �صديدة الثبوت، وا�صلها ثابت في الر�س وجذورها متعمقة في الرتبة، ف�صبه ثبات 
الإميان في قلب املوؤمن بثباتها حيث �صبهه بالنخلة فالإميان الذي يحمله اإميانًا را�صخًا، 
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قويًا، ثابتًا كثبات النخلة في الأر�س .

في  مرتفع  وهو   . فروعها  بارتفاع  املوؤمن  عمل  ارتفاع  ف�صبه  الرتفاع  �صديدة  اأنها   : �لثاين 
ال�صماء كارتفاع النخلة، وفي ذلك اإ�صارة اإىل اأنه يجب على املوؤمن اأن يعتز باإميانه، ويفخر 

به، ويرتفع كما ترتفع النخلة في ف�صاء ال�صماء

وانخفا�صها  احلرارة  درجة  ارتفاع  مثل  القا�صية  الطبيعية  الظروف  النخلة  تتحمل  �لثالث: 
لظروف  وحتمله  �صربه  في  الن�صان  ت�صبه  وهي  الراح  وتقاوم  وامللوحة  اجلفاف  وتتحمل 

احلياة وتقلباتها.

 �لر�بع: اأن ثمرتها تاأتي في كل حني، ف�صبه ما يك�صب املوؤمن من بركة الإميان وثوابه في كل 
وقت بثمرتها املجتناه في كل حني على اختالف �صنوفها، فاملوؤمن كلما قال: ل اإله اإل اهلل، 

�صعدت اإىل ال�صماء، ثم جاءه خريها ومنفعتها .

من  غ�صونها  تت�صعب  راأ�صها  يقطع  �صجرة  كل  فاإن  بالإن�صان،  ال�صجر  اأ�صبه  اأنها  �خلام�س: 
جوانبها اإل هي، اإذا قطع راأ�صها يب�صت وماتت،والن�صان اذا قطع را�صه مات .

�ل�ساد�س: النخلة توؤبر اأي لبد من و�صع اللقاح الذكري في الطلعة النثوية وهذا ما يتم بعملية 
التلقيح الذي يكون بتدخل الن�صان اما يدويا او اليا  وهي ل حتمل حتى تلقح،  وان رائحة 

غبار الطلع ت�صبه مني الن�صان. 

�ل�سابع:توارث الجيال، ف�صائل النخيل ت�صبه النخلة الم وحتمل �صفاتها الوراثية وكذلك ابناء 
الن�صان فهم يحملون �صفاته الوراثية ويتناقلونها جيل بعد اخر.

y اإل ت�صمى �صجرة  ال�صجرة ل  اأن  الإطالق:  بال�صجر على  الإميان  ووجه احلكمة في متثيل 

بثالثة اأ�صياء: عرق را�صخ، واأ�صل ثابت، وفرع نابت، وكذلك الإميان ل يتم اإل بثالثة اأ�صياء: 

ت�صديق بالقلب، وقول بالل�صان، وعمل بالأبدان والأركان .

وهكذا فاإن النخلة، تلك ال�صجرة املباركة هي مثل املوؤمن املبارك كما مر معنا في ثباته 

ور�صوخه، وفي عطائه و�صموخه، توؤتي اأكلها كل حني، وباأ�صناف متلفة، واأ�صكال متغايرة، 

وطعوم متفاوتة، وكذا املوؤمن نفعه كبري، واآثاره كثرية، ليله ونهاره طاعة هلل وعباده، ت�صعد 

بوجوده املخلوقات على اختالفها ملا له من اأثر طيب، بل اإنها تفقده اإذا غادر هذه احلياة 

الدنيا وتبكي عليه، اإنه مثال جميل، وت�صبيه لطيف. واهلل اأعلم .
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ذكرت كتب العرب الكثري عن النخلة وزراعتها وخدمتها وماآثرها وكانت في الكتب وفي ال�صعر 

تاريخية  �صواهد  اىل  ا�صافة  والحالم  وال�صاطري  املعتقدات  وفي  الطرائف  وفي  المثال  وفي 

الكتب  كبريا من  الع�صور عددا  مر  على  العرب  والكتاب  والأدباء  ال�صعراء  نظم  كثرية حيث  

)عرو�س  باأنه  مثال  النخيل  ف�صبهوا  والتمر،  بالنخيل  للتغني  والنرث  الق�صائد  و  واملوؤلفات 

اأي�صا �صورا للنخيل  ال�صحراء(، حتى ت�صكل ما ي�صمى مبدر�صة )اأدب النخيل(. واليوم جند 

على عمالت بع�س الدول العربية و�صعارها الوطني )مثل ال�صعودية( بالإ�صافة اىل اأن بع�صها 

اأقامت )يوم النخيل( لالحتفال بهذه ال�صجرة املباركة.

�ول- كتب وموؤلفات �لعرب عن �لنخيل 
 ورد في العديد من امل�صادر والدرا�صات التاريخية القدمية  اأن هناك العديد من الكتب  

واملوؤلفات التي ذكرت النخلة في هذا املجال نورد منها:

	 لتمر�
 لأبي زيد �صعيد بن اأو�س الأن�صاري الب�صري املتوفي �صنة 830 م.

	 لنخل و�لكرم�
 لأبي �صعيد عبد امللك بن قريب املعروف بالأ�صمعي املتوفي �صنة 831 م ن�صر اأول مرة في 

كتاب )البلغة في �صذور اللغة، �س17- 62( طبع في  �صنة 1914م بعناية اأوغ�صت هفرن 

والأب لوي�س �صيخو، في املطبعة الكاثوليكية لالآباء الي�صوعيني في بريوت.وهو م�صتن�صخ عن 

ن�صخة م�صورة في خزانة كتب امللك الظاهر في دم�صق، ون�صر في جملة امل�صرق )اأعداد 

العرب، ل�صيما  نقاًل عن معاجم  اللغوية عليه  ال�صروح  تعليق بع�س  ال�صنة اخلام�صة( مع 

الل�صان ]تاريخ الزراعة القدمية، لعادل اأبو الن�صر، بريوت، 1960م، ط1، �س400[.

	 سفة �لنخل�
 ملحمد بن زياد املعروف بابن الأعرابي الكوفي املتوفي �صنة 845 م.

	 لزرع و�لنخل�
 لأبي ن�صر اأحمد بن حامت الباهلي املتوفي �صنة 845 م.
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	 لبيان و�لتبيني�
 لعمر بن بحر الب�صري املعروف باجلاحظ املتوفي �صنة868 م/ 255هجري .

	 لزرع و�لنخل�
اإىل  اجلاحظ  اأهداه  م.  �صنة868  املتوفي  باجلاحظ  املعروف  الب�صري  بحر  بن  لعمر   

اإبراهيم بن العبا�س ال�صويل رئي�س ديوان الر�صائل في عهد املاأمون، فاأجازه عليه بخم�صة 

اآلف دينار )عن تاريخ الزراعة القدمية، �س431(، وهو مفقود.ن�صره امل�صت�صرق لغومينا 

في �صقلية 1874م 

	 لنخلة �أو �لنخل� 
 لأبي حامت �صهل بن حممد بن عثمان  ال�صج�صتاين )نزيل الب�صرة( املتوفي 868 م، طبع 

عني  قد  امل�صت�صرق لغومينا  وكان  متداولة    ن�صخ  منه  تبق  ومل  م،   1819 �صنة  روما  في 

بن�صره في مدينة بالرمه في �صقلية �صنة 1873م، مع تعليق بالإيطالية. وهذه الطبعة نادرة 

مطبوعة  ن�صخة  املخطوطات(  )مركز  ببغداد  العراقي  املتحف  مكتبة  وفي  الآن.  الوجود 

البكر  عبداجلبار  املرحوم  مكتبة  في  اأخرى  ن�صخة  وتوجد  عنها،  منقولة  الكاتبة  بالآلة 

�صاحب كتاب نخلة التمر ا�صتن�صخها من مكتبة جامعة كاليفورنيا. وفي �صنة 1985م �صدر 

في بريوت كتاب النخل لل�صج�صتاين بتحقيق لغوي جديد من قبل اإبراهيم ال�صامرائي – 

رحمه اهلل- من من�صورات موؤ�ص�صة الر�صالة.

	 كتاب �لفلحة �لنبطية 
فيه  اأفرد  الهجري(،  الثاين  القرن  الثاين من  الن�صف  النبطي )عا�س في   لبن وح�صية 

موؤلفه بابًا وا�صعًا عن النخل والتمر، له اأهمية عن تاريخ النخيل من تلك الفرتة املحددة 

في  وهناك  هنا  منت�صرة  املخطوطات  ع�صرات  الكتاب  ولهذا  �صنة )291هـ/904م(.  في 

ال�صرق والغرب. وقد قام بتحقيقه توفيق فهد، و�صدر في ثالثة اأجزاء عن املركز الفرن�صي 

في دم�صق 1996 - 1998م.

	 كتاب �لنبات
الكتاب من  النخيل. ويعترب هذا  الدينوري )ت282هـ(، فيه باب وا�صع عن   لأبي حنيفة 
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اأهم الكتب العربية التي �صنفت في النبات، ل�صيما نباتات اجلزيرة. وقد �صدر عن املعهد 

الأملاين ببريوت، اجلزء اخلام�س بتحقيق العامل برنهارد لفين، �صنة 1974م، وهناك قطعة 

1953، وحققت  معجمية تبداأ بحرف الألف وتنتهي بحرف الزاي، طبعت في ليدن �صنة 

من قبل العامل ب.لوي�صن. وقام بتكملة الق�صم املعجمي من حرف ال�صني اإىل الياء العامل 

الهندي حممد حميد اهلل ولي�س من مطوطة لكتاب النبات واإمنا نقاًل عمن نقلوا عنه مثل 

ابن البيطار وهو من من�صورات املعهد الفرن�صي في القاهرة. وفي جزء مطبوع من كتاب 

النبات للدينوري،  ال�صرر الذي يلحق بالنخل من اجلرذان  )اجلرذ يف�صد احلرث والنخل 

ي�صتن�صفون منه  الُب�صر ول  ال�صنبل ويذخره في جحر، ويقطع �صماريخ  اأنه يقطف  وذلك 

اإل باملاء يدلقونه. وُجَرذ احلرث والنخل اأ�صخم من �صائر اجلرذ .  وقد بينت الدرا�صات 

والبحاث مدى الأ�صرار التي توقعها الفئران واجلرذان في اأ�صجار النخيل، فهي تق�صم 

جذور الف�صائل، في مزارع عرب�صتان )اإيران(، وهذا يوؤثر في منو ال�صجرة، ويجعلها ُعر�صة 

لل�صقوط عند ا�صتداد  الرياح و تت�صلقها اجلرذان فتاأكل من ثمرها، وتلتهم ما ين�صق عنه 

بعد  الطلع  يلفوا  اأن  على  »م�صقط«  في  النخالني  دفع   المر  وهذا  الأغاري�س،  من  الطلع 

تلقيحه اأمانًا له من هذه املخاطر. 

	 أح�سن �لتقا�سيم في معرفة �لأقاليم� 

)ت104هـ(:  بالب�صاري  املعروف  املقد�صي،  ال�صامي  حممد  اهلل  عبد  اأبي  الدين  ل�صم�س 

وهو  وحدها(،  الب�صرة  في  التمور  اأجنا�س  من  جن�صًا  واأربعني  الت�صعة  يقارب  ما  )ذكر 

مطبوع عدة مرات.

	 بغية �ملفيد وبلغة �مل�ستفيد في �سرح �لق�سيد
التي مدح بها  ال�صنباين احلمريي املالكي في �صرح ق�صيدة والده  لل�صيخ ح�صن بن علي   
ال�صلطان امين بن ال�صلطان عبد احل�صني بن امللك املح�صن امل�صع�صع، وفرغ من هذا ال�صرح 

963 هـ ومو�صوعها في اللغة ومطالبها وذكر الغريب منها وفيها نتف عن النخل والتمر.

	 كتاب �لأغذية و�لأدوية 

واجلمار  )التمر  فيه  تناول  )ت320هـ(،  بالإ�صرائيلي  املعروف  �صليمان،  بن  لإ�صحاق   

»لب راأ�س النخلة« والبلح والرطب من الوجهتني الطبية والغذائية(، حقق الكتاب حممد 
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ال�صباح ون�صرت طبعته الوىل موؤ�ص�صة عز الدين للطباعة والن�صر، بريوت 1992م  .

	 كتاب �لغذية و�ل�سربة
للعالمة المام جنيب امللة والدين ابي املحامد بن علي ال�صمرقندي،العامل بالطب و�صاحب 

الت�صانيف العديدة فيه واملتوفي 1223م.

	 كتاب �ل�سربة
�صنة  واملتوفي  العديدة  الت�صانيف  �صاحب  قتيبة،  بن  م�صلم  بن  عبداهلل  حممد  لبي   
1947 وبتحقيق ال�صتاذ  �صنة  العربي بدم�صق  العلمي  الكتاب في املجمع  889م،ومت طبع 

ال�صاعر  ال�صتاذ  وتوجد منه مطوطات بخط  املجمع في حينها  رئي�س  حممد كرد علي 

املرحوم عبد الغفار الخر�س واخرى بخط ال�صتاذ ال�صاعر املرحوم احمد بك ال�صاوي.

	  لزرع و�لنبات و�لنخيل و�أنو�ع �ل�سجر�
للمف�صل بن �صلمى ال�صبي البغدادي املتوفي 920 م.

	  لنخل�
)ق�صم من كتاب املخ�ص�س( لبن �صيده الأندل�صي املتوفي )458هـ / 1065م( وقد جعل   

املوؤلف للنخل كتابا في ال�صفر احلادي ع�صر من املخ�ص�س حتدث فيه ابن �صيده عن النخلة 

ابتداء من زراعتها  وحتى جني ثمارها وخزنها واآفاتها وغريها،واعتمد هذا الكتاب على 

ما ذكره ال�صمعي وابي حنيفة الدينوري وابي عبيد و اأورد املوؤلف اقوال اللغويني في اللفظ 

الواحد واملفرد واجلمع .

	مقالة في �لنخل
 ملوفق الدين عبد اللطيف البغدادي املتوفي �صنة 1231م.

	ملقامة �لنخيلية و�سرحها�
 لبي احل�صن علي بن ابي حممد عبداهلل بن حممد اجلذامي املالقي وت�صمى اي�صا )الكليل 

في ف�صل النخيل( ولها ت�صمية اخرى نزهة الب�صائر.
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	لتمر في ز�د �ملعاد�
 لبن القيم اجلوزية وروى في هذا الكتاب ق�صة]ملا دنا العدو وتواجه القوم، قام ر�صول 

اهلل )�س( في النا�س فوعظهم وذكرهم مبا لهم في ال�صرب والثبات من الن�صر والظفر 

العاجل وثواب اهلل واخربهم ان اهلل قد اوجب اجلنة ملن ا�صت�صهد في �صبيله، فقام  عمري 

بن احلمام فقال: يا ر�صول اهلل جنة عر�صها ال�صماوات والر�س،قال نعم، قال عمري بخ بخ 

يا ر�صول اهلل. قال ر�سول �هلل: ما يحملك على قول بخ بخ، قال: ل واهلل يا ر�صول اهلل ال 

رجاءان اكون من اهلها، قال: فاأنك من اهلها. فاخرج مترات من قرنه فجعل ياأكل منهن 

ثم قال: لئن حييت حتى اآكل متراتي هذه انها حلياة طويلة فرمى مبا كان معه من التمر 

ثم قاتل حتى قتل.

	جني �لنخلة في كيفية غر�س �لنخلة
املائة  اأهل  من  وهو  ال�صريفة  الرو�صة  في  املدر�س  املدين  حلواين  ح�صن  بن  لأمني  ر�صالة 

الثالثة ع�صر بعد الهجرة الفها �صنة 1301 هـ لري�صد امل�صتغلني بالغر�س اىل جتارب اهل 

املدينة ون�صرت هذه الر�صالة في اخر كتابه  )مت�صر مطالع ال�صعود بطيب اأخبار الوايل 

داود(، طبع باملطبعة احل�صينية في بومباي 1304هـ  .في هذه �لر�سالة ي�سف �مني 

وال�شروط  واخلطوات  املنورة  املدينة  في  النخيل  غر�س  طريقة  احللواين 
�ملتبعة في ذلك �لوقت و�همها:

اله�صة ( 1 تربتها  ثلثي احلفرة من  ويردم  ت�صمى )الفقرة(  1×1×1مرت  باأبعاد  تهيئة حفرة 

وملدة  يوميا  القليل  باملاء  وتروى  ال�صنو)الف�صيلة(  به  تغر�س  حيث  الباقي  الثالث  ويرتك 

60 يوما مع مراعاة عدم اغراق قلب ال�صنو وكلما منا ال�صنو يردم عليه الرتاب مبقدار 

10�صم وت�صتمر العملية كلما منا وا�صاف �صعف جديد يردم حوله الرتاب اىل ان يتم التاأكد 

انه قوي وثابت وكرث �صعفه.

تكون امل�صافة بني نخلة واخرى 10مرت لن النخل املتقارب ل يطرح ال �صيئا زهيدا، فاذا ( 2

غر�صت 100 نخلة في فدان و50 نخلة في فدان اآخر فان اخلم�صني نخلة تعطي ثمارا اكرث 

من املائة نخلة والنخل املزروع على م�صافة 10 مرت يكون �صخم اجل�صم، معتدل القامة، 

جيد الغلة بحيث ان الع�صرة منه ت�صاوي مائة من �صائر غر�س العامل ويعمر بهذه ال�صورة 

عمرا طويال.

ان يتم اختيار ال�صنو من حتت نخلة ا�صيلة كثرية الطرح جيدة الثمر مثل )احللوة، الربين، ( 3
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العجوة( لن النخل مثل الب�صر اقرب نزوعا اىل ا�صله.

ان اول �صنة تطرح فيها النخلة فتاأبرها  وي�صري �صديا وفي م�صر ي�صمى )النيني( يجب ( 4

قطع عذوقها)قنوانها/�صباطاتها( جميعا وترميها وهذا يقوي جمارتها لأنها اذا طرحت 

قنوين وقطعتهم في ال�صنة الوىل فاإنها تطرح في ال�صنة الثانية خم�صة.

ل ترتك حتت النخلة �صنوانا �صغار من اولدها وكلما اخرجت �صنوان فاقتله لن في ذلك ( 5

قوة لها وهي انفع من اولدها.

ل تقطع من جريدها ال ما مال بنف�صه وبداأ باجلفاف واليب�س ومن ا�صباب �صعف النخل ( 6

في م�صر كرثة جورهم على ال�صعف لأجل بيعه على اهل املقابر والفائدة الناجتة من ثمن 

ال�صعف ل ت�صاوي ما يت�صبب للنخلة من �صعف وهزال. وللعرب طريقة ت�صمى الت�صذيب فاذا 

كرث �صعف النخلة وتلبد ليفها ياأخذون طبقة من الليف و�صفا واحدا من اجلريد التحتاين 

راأ�صه وزاد  لو حلق  الن�صان  واما كرثة حفه واجلور في قطع �صعفه فهو موؤذي مثل  فقط 

بحيث انه اخذ من نف�س جلدة راأ�صه كيف يكو ن حاله وطباعه وخوا�صه.

وفي ( 7 )التدمني(  احلجاز  وفي  )ال�صباخ(  م�صر  في  الت�صميد  وي�صمى  الر�س  ت�صمد  ان 

الح�صاء )التعطني( وفي العراق)الرفا�س(.

جعل احلفرة حتت النخلة كاحلو�س وان تكون مملوءة باملاء على الدوام طول ال�صنة اي ان ( 8

ل جتف ابدا.

ودونها  املرملة  ودونها  احلمراء  احللوة  الطينية  هي  النخل  لغر�س  الرا�صي  اح�صن  وذكران 

امللحة.

	ف�سول �لتماثيل في تبا�سري �ل�سرور
 للخليفة ابي العبا�س عبداهلل بن املعتز )املتوفي 908م( وكان �صاعرا واديبا وكاتبا وموؤرخا 

واآية في الدب وله عدة موؤلفات، طبع الكتاب باملطبعة العربية مب�صر 1925م.

	 .سرح �ل�سدور في �لنخل و�لتمور اأخرجه ال�صيخ قا�صم القي�صي 1946 م في بغداد�

	خريدة �لعجائب وفريدة �لغر�ئب
ل�صراج الدين ابن الوردي)691 - 861( هجري )1291 - 1457( ميالدي، وهو العامل 

واجلغرافي والديب والقا�صي وت�صمن الكتاب بابا للحيوان والنبات وقام بت�صمية النباتات 
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باأ�صمائها القدمية واحلديثة وطبع الكتاب اول مرة في مدينة لو ند ال�صويدية 1824م وطبع 

الدينية  الثقافة  مكتبة  عن  حمققا  الكتاب  ون�صر  1882م  بالقاهرة  ال�صرفية  املطبعة  في 

2007م،وورد ذكر النخلة في الكتاب كما يلي:

انها اول �صجرة ا�صتقرت على وجه الر�س وهي �صجرة مباركة ل توجد في كل مكان.( 1

لطلعها غالف كامل�صيمة التي يكون فيها الولد.( 2

لو قطع راأ�صها ملاتت ولو ا�صاب جمارها اآفة لهلكت واجلمار من النخلة كاملخ من الن�صان.( 3

عليها الليف ك�صعر الن�صان.( 4

اذا تقاربت ذكورها واناثها حملت حمال كثريا لأنها ت�صتاأن�س باملجاورة واذا كانت ذكورها ( 5

بني اناثها القحتها بالريح ورمبا قطع الفها من الذكور فال حتمل لفراقه.

اذا دام �صربه للماء تغريت واذا �صقيت باملاء املالح او طرح امللح في ا�صولها ح�صن ثمرها.( 6

اذا اخذت نوى التمر من نخلة واحدة وزرعت منه الف جاءت كل نخله لت�صبه الخرى.( 7

هناك من النخل تكون ثماره ب�صرة �صفراء وب�صرة حمراء.( 8

توجد نخلة في قرية بنهر املعقل كان طلعها يخرج بال�صنة مرتني.( 9

في بغداد نخلة تخرج كل �صهر طلعة واحدة على ممر ال�صنني.( 10

احمر ( 11 ن�صفها  ب�صرة  عذق  كل  في  اعذاقها  حتمل  نخلة  مب�صر  اخل�صاب  بن  ب�صتان  في 

العلى  بالعك�س  الخر  العذق  وفي  ا�صفر  وال�صفل  احمر  يكون  والعلى  ا�صفر  ون�صفها 

ا�صفر وال�صفل احمر.

اذا نقعت النوى باملاء ملدة ثمانية ايام وزرعته بعد ذلك جاء الب�صر كله احمر واذا نقعت ( 12

النوى ببول البقر اياما وجففته ثالث مرات وزرعته جاءت كل نخله بحمل نخلتني.

عند زراعة النوى اجعل طرف النواة الغليظ مما يلي الر�س وموقع النقري اىل جهة القبلة.( 13

ان م�صغ خو�س النخيل يقطع رائحة الثوم ورائحة اخلمر من الفم.( 14

	 لفلحة �لرومية�
حينه  في  العربية  اإىل  نقله  913م(،  300هـ/  بعد  )توفي  البعلبكي  لوقا  بن  لق�صطو�س   

�صرج�س بن هلبا ُن�صر في �صنة 1293هـ )1876م( بالقاهرة، بعنوان »الفالحة اليونانية.

	  ملُقِنع في �لفلحة�
لأحمد بن حممد بن حجاج الإ�صبيلي )كان حيًا في �صنة 464هـ/ 1072م(. ن�صر في �صنة 
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1982 م بعمان، بتحقيق �صالح جرار وجا�صر اأبو �صفية، في من�صورات جممع اللغة العربية 

الأردين. 

	 زهر �لب�ستان ونزهة �لأذهان
480هـ/  )حيًا  الغرناطي  باحلاج  املعروف  الطْغرَني،  مالك  بن  حممد  اهلل،  عبد  لأبي   

1087م(، ما زال مطوطًا .

	ملخ�س�س�
لعلي بن ا�صماعيل بن �صيدة )املتوفي 1104م( وهو مطبوع في بولق وتناول املجلد احلادي 

ع�صر منه مباحث عديدة عن النخيل والتمور.

	 )كتاب �لفلحة )�أو �لفلحة في �لأر�سني    
ام الإ�صبيلي )من علماء القرن   لأبي زكريا، يحيى بن حممد بن اأحمد، املعروف بابن العوَّ

ال�صاد�س الهجري/ 12م(. ن�صر في �صنة   1802 م مبدريد )في جملدين، مع ترجمته اإىل 

الإ�صبانية(، واأعيد طبعه فيها م�صورًا 1988 م.

	 جلامع ملفرد�ت �لأدوية و�لأغذية�
 ل�صياء الدين اأبي حممد، عبد اهلل بن اأحمد املالقي، املعروف بابن البيطار )ت 646هـ/ 

1248م(. طبع في مطبعة بولق بالقاهرة 1290هـ )1875م( .

	سفة جزيرة �لعرب� 

 لأبي حممد احل�صن بن اأحمد بن يو�صف بن داود الهمداين اليمني، املعروف بابن احلائك 

بتحقيق  اأخرى مب�صر  1891م، وطبع مرة  بهولندا  ليدن  اأول مرة في  )ت334هـ(، طبع 

حممد بن عبد اهلل بن بليهد النجدي 1953م، وطبع طبعة ثالثة بتحقيق حممد بن علي 

الأكوع واإ�صراف العالمة حمد اجلا�صر. )فيه الكثري من اأ�صناف التمور وما يتعلق به في 

جزيرة العرب(.
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	:كتاب �لإفادة و�لعتبار في �لأمور �مل�ساهدة و�حلو�دث �ملعاينة باأر�س م�سر 
لعبد اللطيف البغدادي )ت629هـ( ]تناول فيه نخيل م�صر ومترها[،طبع عدة مرات في م�صر 

وبريوت وبغداد

	مفتاح �لر�حة لأهل �لفلحة 
ملجهول )من اأهل القرن الثامن الهجري/ 14م(. ن�صر بالكويت 1984 م، بتحقيق الدكتور 

باملعاينة  لحظوا  القدماء  ان  فيه  ورد  العمد.   اإح�صان  والدكتور  �صاحلية  عي�صى  حممد 

اأ�صجار النخيل، قد جمع لنا اأطرافًا منها �صاحب  ال�صحيحة،او هم توهموا اأمرا�صًا في 

)مفتاح الراحة(، واأطلق عليها، اأحيانًا، اأ�صماء لأمرا�س اإن�صانية م�صيفا عليها �صيئًا من 

للحزن  ويتعر�س  حملها؛  نق�س  وعالمته  للغّم،  النخل  يتعر�س  اأن  ذلك  من    . اأو�صافها 

ي�صبه  ما  الكرب  على  يظهر  اأن  والرَب�س،  كربها،  يتحات   اأن  واجُلذام،  َلبُّها؛  يبي�ّس  اأن 

وو�صفوا  اأي�صًا...  الفجاأة  موت  لها  يعر�س  كما  حتبل،  تعد  مل  اإذا  والهرم،  ال�صورجنان 

لذلك من العالجات ما و�صفوا، كاأن يقطع قدر من �صَعفها، وتوقد حولها نار في النهار، 

اأو ُي�صب في اأ�صولها املاء احلار املالح اأو ُتخلل عروقها باحلديد على نحو يجد فيه املاء 

والرتاب لهما منفذا ويعر�س لها الريقان. ومن اأ�صبابه: عط�س مفرط، اأو ركود الهواء في 

واإذا  ونق�صان خ�صرة جريدها،  َلّبها،  فرة  واأغ�صط�س(... وعالمته: �صُ واآب )يوليو  متوز 

بعد  ُب�صرها  وانكم�س  وزرقة  �صفرة  اإىل  مائلة  كدرة  رطوبة  منها  �صالت  عروقها  �ُصِدخت 

يومني...  وعالج الريقان اأن ُيخلط اخلل باملاء العذب وقليل من دقيق �صميذ، وُي�صب في 

لب النخلة، وير�س على �صعفها وفي اأ�صلها، وقد ُيزرع بالقرب منها ال�صعري اأو اخُلّباز اأو 

اإما من انتهاء عروقها اإىل الأر�س  اأ�صباب ثالثة  القرع.  ويعر�س لها ال�ُصل وله واحٌد من 

ال�صلبة اأو اإىل حجارة فال تنُفذ فيها، واإما من الع�صق  وعالمة ال�صّل ت�صّقق �َصعفها، وعدم 

الرطوبة ال�صائلة فيها عند قطع بع�س �صعفها اأو عروقها.  وعالجها: مداومة �صقيها باملاء 

البارد العذب عند غروب ال�صم�س، وت�صميدها بورق القرع واخُلّباز.

	 كتاب �لنحلة في غر�س �لنخلة
 لقطب الأمة ال�صيخ حممد بن يو�صف بن عي�صى اجلزائري املتوفي �صنة 1914م تناول فيه 

املطبعة  في  كتب  �صتة  �صمن  طبع  موا�صمها.  وتعيني  والزيتون  واللوز  النخل  غر�س  كيفية 

اخل�صروات  زراعة  في  بها  ينتفع  م�صائل  عدة  الكتاب  هذا  في  حدد  باجلزائر.  العربية 
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اجلزء  على  و�صرنكز  املختلفة  الفاكهة  وا�صجار  وال�صعري  القمح  مثل  احلقل  وحما�صيل 

املخ�ص�س للنخيل حيث ورد التي:

ملدة . 1 �صقيها  ويجب  اخره  حتى  يونيه)حزيران(  اول  هو  النخيل  غر�س  اوقات  اف�صل  ان 

40يوما متتابعة مع تغطيتها ب�صيء من احلر وان تتم عملية الغر�س �صباحا وتغر�س الف�صائل 

الو�صطى ل ال�صغر ى ول الكربى ول باأ�س في الغر�س في الن�صف الثاين من مار�س )اذار(.

كلما تباعدت النخلة عن الخرى تكون ا�صد قوة ويجعل البعر من حتتها من جهة عاما ومن . 2

جهة عاما اخر كذا اىل عام رابع في اجلهات الربعة ويكرث �صقيها اذا جعل لها البعر لن 

احلرارة ت�صتد بها فتقابل بكرثة املاء ول يغر�س �صيء في حو�صها ويثار اطراف احلو�س ل 

و�صطه في كل خريف.

متال النخلة عند غر�صها اىل جهة ال�صمال وهي جهة القطب ال�صمايل وهي ما بني مغيب . 3

ال�صم�س فهي بذلك  تقابلها  لئال  الكربى وذلك  نع�س  بنات  يوم ومطلع  ال�صم�س في اطول 

تنمو على ا�صتواء وال اعوجت اىل مطلع ال�صم�س او مغربها ويجب ان ل ي�صل املاء اىل قلبها 

فتموت او ت�صعف.

النخلة ت�صبه الن�صان من حيث ا�صتقامة قدها وطولها وامتياز ذكرها من بني الناث وان . 4

رائحة طلعها كرائحة املني وانها متوت بقطع را�صها او اذا ا�صابت جمارها اآفة واجلمار 

للنخلة كاملخ لالإن�صان،واذا قطع �صيء من النخلة وغر�س في الر�س ل ينبت.

اذا اخذت نوى متر نخلة واحدة وزرعت منها الف نخلة جاءت كل نخلة لت�صبه الخرى.. 5

	 أ�سول �لتعبات و�أحكامها في �لب�سرة�
ونخيلها  الب�صرة  كتابه  واأي�صا  1884م  املتوفي  املحامي  في�صي  �صليمان  الأ�صتاذ  للمرحوم 

ومتورها واأنهارها لزال مطوطا. 

	كتاب حياة �لنبات و�حليو�ن 

 )فيه ف�صل عن النخلة(: لكمال الدين القاهري.

	 فقه �للغة 
لأبي من�صور الثعالبي )ت429هـ( ]فيه عن اأ�صماء النخل وكناها في العربية[، طبع مرات 

عديدة.
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	نهاية �لأرب
 ل�صهاب الدين اأحمد النويري )ت732هـ(، يهمنا اجلزء احلادي ع�صر من هذه املو�صوعة 

ال�صخمة وهذا اجلزء من اأقوى الكتب الأدبية النباتية، دبجها بلغة عالية، وق�صمها تق�صيمًا 

علميًا قيمًا: ]فيه باب خا�س عن النخل[. طبع عدة مرات.

	تذكرة �أويل �لألباب و�جلامع للعجب �لعجاب
 لداود الأنطاكي )ت1008هـ( ]فيه عن البلح ا�صم لثمرة النخل[، طبع مرات كثرية.

	:جزيرة �لعرب من كتاب �ملمالك و�مل�سالك
ال�صعودية،  الغنيم،  اهلل  عبد  حققه  العرب،  جزيرة  نخيل  عن  فيه  )ت487هـ(  للبكري   

1979م، ط2.

	كتاب قو�نني �لدو�وين
 لأ�صعد بن املماتي )ت606هـ(، فيه عن زراعة النخيل في م�صر و�صمال اأفريقية، حتقيق 

عزيز �صوريال عطية، القاهرة 1943م.

	 تاريخ �ملدينة �ملنورة
]فيه عن نخيل املدينة املنورة[ لبن �صبة )ت262هـ(، حتقيق فهيم �صلتوت، دار الأ�صفهاين، 

جدة، 1979م، 4 اأجزاء.

	 لعرب و�لعتبار�
للن�صر  العربي  اإدري�س،  �صابر  حتقيق  للجاحظ،   ،]52  - �س15  النخل  عن  ف�صل  ]فيه 

والتوزيع، القاهرة، 1994م. 

	 درة �لغو��س في بيان ما �متازت به �لب�سرة من �لخت�سا�س
لل�صيد ها�صم النقيب حتدث فيه عن نخيل الب�صرة واأنهارها )1340 هـ(.
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	مر�آة �لعر�ق
 جملة �صدرت عام 1919م في الب�صرة فيها مقال لالأ�صتاذ املرحوم �صليمان في�صي عن 

ا�صماء التمور وكتب ا�صم كل نوع بالعامية وما يقاربه بالغة الف�صحى.

 �أماكن �سميت با�سم �لنخل و�لتمر 
	.نخل: منطقة �صرقي املو�صل
	.نخلت: منطقة من نواحي اليمن
	. لنخيلة: مو�صع قرب الكوفة�
	.نخيل: عني ماء قرب املدينة املنورة
	.بطن نخلة: مو�صع بني مكة والطائف
	.و�دي نخلة: مو�صع في احلجاز
	ذ�ت نخل: يرثب او املدينة املنورة
	.تامار: مدينة في جبال طرب�صتان من جهة خرا�صان
	.متر تا�س: قرية من قرى خوارزم
	دير �لبلح: مدينة في غزة
	.نخيل �حلظ: جزيرة بالبحرين
	.عني �لتمر: ناحية تابعة لكربالء
	خرنابات: قرية النخيل منطقة في بغداد
	 كبي�سة: مدينة في حمافظة النبار )الرمادي(ن�صبة اىل كب�س التمور الذي يكرث فيها
	 ملربد: منطقة في مدينة الزبري بالب�صرة وتعني املكان الذي حتب�س فيه البل اويجفف�

فيه التمر

	لبلة: منطقة في الب�صرة تعني نوع من ال�صالل التي ت�صتخدم حلمل التمور�
	لن�سوة: ناحية في الب�صرة هي النخلة ال�صغرية التي تثمر لأول مرة�
	.متري: ت�صغري متر وهي قرية باليمامة
	نخل: ولية في �صلطنة عمان
	 لفحيحيل:مدينة �صاحلية كويتية تقع جنوب العا�صمة ب 35 كم، و�صميت كذلك ن�صبة�

ت�صغري لذكر �صجرة النخيل الفحل، وكانت فيها بع�س مزارع النخيل

	.لنخلتني: واديان احدهما باليمامة وياأخذ اىل قرى الطائف،والخر اىل ذات عرق�
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	ينبع �لنخل:  مدينة �صعودية في ينبع 
	عزبة �لنخل:  مدينة في حمافظة القاهرة

 كنى و�ألقاب بالنخل و�لتمر 
	 حتت ولد  لأنه  )ع(  امل�صيح  �صيدنا  وهو  ونخلة  النخلة  وذو  النخلة  اأبي  وكنى  ولقب  �صمي 

النخلة 

	. بنو نخالت: بطن من ذي كالع

	. النخلي: عمران بن �صعيد التابعي

	 اأبو نخيلة: من �صعراء املن�صور وكني بذلك لأنه ولد عند جذع نخلة وقيل كانت له نخيلة

يتعهدها ويرعاها .

	. نخلة: والد ال�صاعر ر�صيد نخلة وجد ال�صاعر اأمني نخلة

	. تيمار: جبل بالبحرين

	 – )دقله(  – دكله  – تاله  – متره  – رطبه  )انخيل  وبناتهم  اأولدهم  ي�صمي  البع�س 

جماره(.

	.تامر ولبن: يطلق على الرجل الذي لديه متر ولنب

	 التمار: الذي يبيع التمر وعرف ميثم التمار بذلك وهو من اأ�صحاب الإمام علي)كرم اهلل

وجهه( .

	.التمري: الرجل الذي يحب التمر

	.املتمر: كثري التمر

	 مترة الغراب: هي اطيب التمر لذلك اختارها وق�صدها الغراب لأنه ل يق�صد ال الطيب

فاذا �صقطت بادروا اىل اخذها.

�لنخيل في �ل�سعر �لعربي 
واأعطته  الإن�صـان  ا�صت�صافت  انها  حيث  الأر�س  على  القاطنني  واأّول  للحياة،  رمز  هي  النخلة 

مفردات اللغة . حياتها �صكينة وهدوء، ولها �صحرها الأّخاذ، تنمو ب�صمت، ول متوت اإل بعد عمر 

مديد . النظر اإليها اطمئنان، والبعد عنها مكابدة، خ�صرتها متنح ال�صـفاء والنقاء، والوفاء 

والهناء .. اأ�صرارها كالبحر زاخرة بوابل احلكمـة واملعرفة، من الوانها ندرك روعة الألوان، لها 

معاٍن بعيدة مل ُيك�َصف بعد اإل الي�صري منها هي �صديقة الغيث، وهي �صفاءودواء وقد تغزل وتغنى 
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�صعراء العرب قدميًا وحديثًا بالتمر واأ�صجار النخيل ونادرا ما جتد �صاعرا مل يذكر النخلة في 

اأحدى ق�صائده فال�صعراء العرب ذكروا النخل والتمر على مر الع�صور من الع�صر اجلاهلي 

حتى الع�صر احلديث. و�صنورد بع�س ابيات ال�صعر التي تغنت بالنخيل والتمور على مر الع�صور.  

قال �مروؤ �لقي�س في معلقته �ل�سهرية 
وفرع يزين املنت اأ�صـود فاحم اأثـيـث كـقـنـو النخلة الـمـتـعثكل 

                                  غدائره م�صت�صزرات اإىل العلى ت�صل املدارى في مثنى ومر�صل

وقال �ي�سا
كاأن قلوب الطري رطبا ياب�صا        لدي وكرها العناب واحل�صف البايل

 زهري بن �أبي �سلمى �لذي قال 
      وهل ينبت اخلطي اإل و�صيجة        وتغر�س اإل في منابتها النخل 

 ح�سان بن ثابت 
      فاإنا من يهدي الق�صائد حولنا        كم�صتب�صع تمرًا اإلى اأهل خيبرا 

يخاطب �بنه؛ عبيد�، وقد �أدركه �لكرب فيقول 
اأبلغ عبيدا اأني قد تركت له      من خيـر مـا ترك الآباء للولد

الدار وا�صعة والنخل �صارعة    والبي�س يرقلن في الق�صي كالبرد

�خلن�ساء    
         يرى جمدا ومكرمة اتاها                  اذا غذى اجللي�س جرمي متر

�لنابغة �لذبياين
�صغار النوى مكنوزة لي�س ق�صرها

                     اذا طار ق�صر التمر عنها بطائر
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  قال كر�ع *
 باتوا ُيَعي�صوَن الُقطيَعاء جارهم     وَعندَهُم البرني في ُجلل د�صم

 * كراع: اأبو ريا�س �صويد بن كراع من فر�صان العرب و�صعرائهم، وكراع اأ�صم النخلة في 

ملحمة جلجام�س 

�بو �لعلء �ملعري
             �صربنا ماء دجلة خريماء           وزرنا ا�صرف ال�صجر النخيال

 وقال ملن تي�سر له جني �لنخل باأن ل ين�سى حق �ملحروم فيدعوه �أو ير�سل له
النخِل اإىل  بال�صعيِف  فاهِتْف  ِلَكّفَك،  ٌر                ُمَي�صَّ َجناُه  نخٍل  في  كنَت  اإذا      

 

فاإن مل َيُعْد فابَعْث له �َصهَم طارٍق                             لتوؤجَر، اأو ُتْدعى الرَبيَء من الُبخل

�ل�سري �لرفاء
فالنخل من با�صق فيه وبا�صقة ي�صاحك الطلع في قنوانه الرطبا

اأ�صحت �صماريخه في النحر مطلعة اإما ثريا واإما مع�صما خ�صبا

تريك في الظل عقبانا فان نظرت �صم�س النهار اإليها خلتها لهبا

�أما �ل�ساعر �أبو نوؤ��س )�حل�سن بن هاين( 
          لنا خمر ولي�س بخمر نحل             ولكن من نتاج البا�صقات

          كرائم في ال�صماء زهني طول«       ففات ثمارها اأيدي اجلناة

          قالئ�س في الروؤو�س لها فروع       تدر على اأكف احلالبات

ي�سـف �بـن �لرومـي �لتمــر فيقول 
         بعثت بربين حتى كاأنه مازن ترب      قد ملئن من ال�صهد

        األّذ من ال�صـلوى واأحلى من املّن            واأعذب من  و�صل احلبيب على ال�صدِّ

قال �ي�سا
 راأيُت التقاط َجَنى نخلة              اإذا �صاقْطتُه ولم َتْرَقها

ها واإن هي لم ُتوفها حقَّ  اأكنَّ لكّفك من �صوكها          
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على كف ممتاِحها رزقها لقد اأح�صنْت نخلة ٌ اأنزلْت 
 

مت رجله �ُصحقها ول ج�صَّ ه �صوَكها   مْت كفَّ وما ج�صَّ

 �ملتنبي  
ما مقامي باأر�س نخلة اإل كمقام امل�صيح بني اليهود

                   اأنا في اأمـة تداركها اهلل غريب كـ�صالح في ثمود

عبد �لرحمن �لد�خل 
            تبدت لنا و�صط الر�صافة نخلة         تناءت بار�س الغرب عن بلد النخل

            فقلت �صبيهي بالتغرب والنوى          وطول اغرتابي عن بني اهلي

            ن�صاأت بار�س انت فيها غريبة          فمثلك في الق�صاء واملنتاأى مثلي

  علي �جلارم 
            واأحاطْت بِك اخلمائُل ُزْهًرا                كلُّ َقدٍّ فيها يعانُق َقّدا

ت الظلَّ مّدا             والنخيُل النخيُل اأرخْت �صعوًرا              ُمر�َصاَلٍت ومدَّ

       
�بن �سهل �لأندل�سي

  ي�صف لقاء الأحباب بعد طول غياب بعطاء النخل اأحلى الثمر

 اأهدى التالقي �صبح وجهك م�صفرا           فحمدت عند ال�صبح عاقبة ال�صرى

اأمـنـيـة كـم اأبـطـاأت لـكن حـلـت                   كالنـخـل طاب قـطـافـه وتـاأخرا 

�لقا�سي عيا�س
وا�صماء ثمار النخل �صبع كما حكى    عيا�س زكى مثوى وقد �صح معدود

فاأولها طلع واغري�س بعده                كذا بلح ب�صربه طاب ممدود

ويروقه زهو كذا رطب حلى              ويعقبه متر به ثم مق�صود

�ل�سيخ �بو �حل�سن �ل�ساذيل
             وا�صماء ثمار النخل في العد �صبعة     حكاها بليغ طيب اهلل مثواه
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             فطلع وكافور خالل مرتبا                 كذا بلح ب�صر وقد طاب حلواه

              كذا رطب متر به مت امرها             واهل اللغة قالوا لتعد فحواه

�بن وكيع
            انظر اىل الب�صر قد تبدى             ولونه قد حكى ال�صقيقا

            كاأمنا خو�صه عليه                        زبرجد مثمر عقيقا

�سدر �لدين بن �لدمي  
لم ارد التمر الذي        اهديتموه ل�صوى

خوفي من نواكم            لن في التمر النوى

�بن نباته
اهديت تمرا بال نوى فقبلته     بيد الوداد فما عليك عتاب

               اذا تباعدت اجل�صوم فودنا      باق ونحن على النوى احباب

�ملر�ر بن منقذ
ون�صبح ل ترين لنا لبونا فاإنك اإن تري اإبال �صوانا 

عطاء اهلل رب العالمينا فاإن لنا حظائر ناعمات  

جوار بالذوائب ينت�صينا كاأن فروعها في كل ريح  

اإذا لم تبق �صائمة بقينا بنات الدهر ل يحفلن محال 

خرجن وما عجفن من ال�صنينا اإذا كان ال�صنون مجلحات 

محل مكرم حتى يبينا ي�صير ال�صيف ثم يحل فيها 

فغ�صي بع�س لومك يا ظعينا فتلك لنا غنى والأجر باق  

�صواد ما �صدين وقد روينا بنات بناتها وبنات اأخرى 

ب�سار بن برد  يقول للنخل 
نخل العراق اأنا اأعمي ومل اأر ما            اأ�صاب قومي واإين ل اأ�صدقهم 

نخل العراق اأ�صرد التاريخ مكتماًل        كما �صهدت عليه ل كما وردا
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  قال �حلريري في �ملقامة �لنجر�نية  و�ن�سد ُمْلِغزً� في حابول )1( �لنخل 

                    َتـَن�ّصاأ اأ�صـله مـنها
ٍ
 ومـنـت�صٍب اإلـى ام

 يـعانقها وقـد كانت                  نـفته بـرهة عـنها

به يتو�صل اجلاين )2(          ول ُيْلحى )3( ول ُيْنهى

حابول النخل هو احلبل الذي ي�صعد به النخل، يكون متخذًا من اللحاء اأو من الليف ولذلك (1)

جعله منت�صبًا اإىل الأم وهي النخل .

 اجلاين هو جاين الثمر .(2)

 ول يلحي اأي ول يالم(3)

 �إيليا �أبو ما�سي          

     احببت حتى ال�صوك في �صحرائها      وع�صقت حتى نخلها املتكربا

الالب�س الورق اليبي�س تن�صكا              والم�صمخر الى ال�صماء تجبرا

هو اآدم ال�صجار ادركه الحيا            لما تبدى عريه فت�صترا

 �أحمد �سوقي  
             اأهذا هو النخل ملك الريا�س         اأمري احلقول عرو�س العزب 

             طعام الفقري وحلوى الغني             وزاد امل�صافر واملغرتب 

معروف �لر�سافي
ان العراق بعر�صه وبطوله        وبرافديه وبا�صقات نخيله

يهتز مبتهجا مبقدم �صيفه       ويب�س مبت�صما بوجه نزيله

عاتكة �خلزرجي
        تباركت يا نخلة ال�صاطئني        ويا اية الع�صر الباقية

       نهلت اخللود من الرافدين        فبوركت م�صقي �صاقية
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�لدكتور م�سطفى جو�د
         فاقبلنا اىل الب�صتان ن�صعى    فاألفينا به ظال ظليال

         وانواع التمور به كثري            ومل تكن الزهور به قليال

حممد مهدي �جلو�هري
�صالم على ه�صبات العراق                  و�صطيه والجرف والمنحنى

على النخيل ذي ال�صعفات الطوال      على �صيد ال�صجر المقتنى

�حمد �ل�سافي �لنجفي
ل انت نامية ول انا نام                يا نخلة غر�صت بار�س ال�صام

ع�صنا ولكن بانتظار مماتنا        كمعي�صة المحكوم بالإعدام 

�ملحامي حممد �لها�سمي

 ق�سيدة نظمها في �سنة )1949( م في بغد�د ومل تن�سر 

 جـاعوا وفي تمرهم قوت وفاكهة واّن في عـجبي من جوعهم عجبا

 اإن كـان عـّلمك الإنـ�صان �صـّيئة فـاإنـه اأفـ�صد الـدنيا بـما كـ�صبا

 عـليك لونان من خو�س ومن كرب وفـيه مـن األـف لون لونه احتجبا

 خـير اثـنتين اإلـى �صـر لـثالثة دبـ�س وخـّل وخمر تنهك الع�صبا

خر�صًا  لمريم اأو فطرًا لأحمد او جـذعًا لفرعون من�صوبا لمن �صلبا
 

 لأّم عـي�صى وعـي�صى اأنـِت ثالثة والـرابع الـماء جـار بينكم �صربا

قـولي لأخـتِك تـبعد عنك هامتها حـتى تـعلق في كرنافها ذهبا 

 لـِك المكانان من اأر�س بركت بها ومـن �صـماء كـال قطريهما  رحبا

نـظمِت تمرِك عقدًا لو عر�صت به لـثاقب الـدر والـمرجان مـا ثقبا

حممد ب�سيم �لذويب
ينيبك ان جناه طيب الكل والطلع في با�صقات النخل ذو ارج 

جند قد ا�صتعر�صوا من قائد بطل كاأنما النخل مغمول ومت�صقا  
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�ل�سيخ علي �ل�سرقي
يارامي ال�صجر العالي باكرته             هال تعلمت اخالقا من ال�صجر

  ترميه بالحجر القا�صي لترجمه       وانه دائما يرميك بالثمر

�ل�سيخ �سلمان بن عبد�هلل �جلابري
يقول الخال�س الذ رطبا               وا�صتهي منه منتوج الحريزي

  واما لذة المزناج فاقت                ولكني اميل الى الخنيزي

�بر�هيم �لعري�س
           ل اجتني خامل له منك �صيئا      نخلة العمر طبت غر�صا ولكن

           من يهز اجلذع هزا مليا             �صنة اهلل ان يذوق جناها

ح�سن �لمني
يا نخل ما ابهاك عندي منظرا           يا ماء دجلة ما األذك موردا

�صاأظل ار�صل في هواك ق�صائدي       �صاأظل بالحب الوفي مغردا

�صاأظل بالخل ال�صغير متيما              �صيظل قلبي في الهوى متبغددا

�ل�سيخ بدر بن �سامل �لعربي
              وكاأمنا تلك النخيل اوان�س           برزت لنا وكاأنها تتب�صم
             ما بني متكاء تخال وقائم             متكلم والنخل ل تتكلم

�ل�ساعر �ل�سعودي عبد �لكرمي �جلهيمان ر�أى نخلة وحيدة في بلد من بلد�ن 
 �أوروبا فدنا منها  �سوب ب�سره نحوها ثم قال 

 راأيتها فذكرت الطلح والبانا               وكان بي �صجن زادته اأ�صجانا

 اأن�صت ملا راأت عيناي طلعتها               وذكرتني اإخوانا واأوطانا

 حازت مبظهرها حبي واأورثني            قوامها اللدن اأ�صواقا وحتنانا

 �صمت بهامتها عزا ومكرمة                 عن الدنيا وعما عاب اأو �صانا

 فاأعجبتني مبا تبديه من �صمم             اإين اأحب عزيز النف�س ما كانا
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 اإذا تق�صدها عاد بخاطئة  اأعطته       من طلعها املحبوب ما زانا

 هذا هو النق�س عندي في طبيعتها      تعطي امل�صيئني باملكيال مالآنا

 يا نخلة قد �صمت في الأفق هامتها      واأر�صلت في الهواء الطلق ع�صبانا

تلني من ن�صمات الريح قامتها             واخلو�س يلقي اأغاريدا واأحلانا

 عبد �لعزيز �لنقيد�ن 
ي�صف اإحدى املعدات  وقد عاثت بالنخل  واأقبلت ترمي النخل ال�صامخ العايل على اأم 

 راأ�صه لتباع الأر�س ويبنى عليها فقال:

 احلديد املبيد اأرداك قتال                            فتمايلت من اأذى اجلراف

 قد جهلناك في �صنني �صمان                       وعرفناك في ال�صنني العجاف

 ما لهم اأو�صعوك قتال مبيدا                         هل من الدين �صنة الإتالف

 احل�صارات كم جتر وبال                             وعلينا وبالها غري خاف

 اأنت يا نخلتي فخار وجمد                           وعطاء في اخل�صب اأوفي اجلفاف

وحتلو عند املديح القوافي فيك يحلو الق�صيد يا جنة الأر�س 

وقال �ل�ساعر علي بن �جلهم
 كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعًا       بالطوب يرمى فيلقي اأطيب الرطب 

وقال �ل�ساعر 
 بنات الدهر ل يخ�صني حماًل         بعلة الور�صان تاأكل الرطب امل�صان

)الرطب امل�صان: نوع من التمر(

وقال �ل�ساعر
اول حمل النخل طلع يبدو       ثم �صياب )1( فخالل)2(بعد

بغو)3( فب�صر )4( فمخطم )5( يلي     ثم موكت)6( بتذنوب)7( تلى

فجم�صة )8( فثعدة)9( فرطب        وبعده التمر اخريا يح�صب

)1(ي�صمى ح�صل وجدال و�صرادة وحبابوك وعنكزيز

)2(الكمري/البلح )3(الثمار الخ�صر )4(الثمار امللونة)اخلالل(
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)5(الثمار �صديدة ال�صفرة او احلمرة. )6(بدءا  نقط الرطاب )7(ارطبت من الذنب

)8(دخلت كل الثمرة الرطاب)9(الرطب اللني

وقال �ل�ساعر
                 نحن كالنخل منوت وقوفا                   فال نويّل اأو نططئ اأو نذّل

 

ويقول �ل�ساعر 
من عجز ل يرقى الطويلة يَلقُّط        من حو�صها من تحت يلقى البطاطا

يلقط )يجمع(هذا �صيء يعرفه اأهل النخل، واملتلقطة )اأنا�س ل نخل لهم ولكنهم  يجمعون 

ي�صتطع �صعود  ومن مل  النخلة،  والطويلة هي  اأحوا�صه(،  في  النخل  ثمر  يت�صاقط من  ما 

عن  والعاجزين  العالية  الهمم  ذوي  بني  مقارنة  وذلك  منها،  يت�صاقط  مما  ياأكل  النخلة 

اإدراك العزة. والبطاطا )�صوت وقوع الرطب على الأر�س(.

 بدر �ساكر �ل�سياب 
فاجاأوين كما فاجاأ النخلة املثمرة              �صرُب َجوعى من الطري في قريٍة مقفرة .

عيناِك غابتا نخيٍل �صاعة ال�صحر                اأو �صرفتان راح يناأ ى عنهما القمر

نازك �مللئكة
         هذي بالدي يل بها نخلة ..           وقطرة في ال�صحاب ..

         وقرب يحتويني ..هي عندي           اأجمل من مدن ال�صباب .. 

نز�ر قباين
بلقي�س كانت اجمل امللكات في تاريخ بابل

                                    بلقي�س كانت اطول النخالت في ار�س العراق

مظفر �لنو�ب
و�صلت اإىل باب النخل، دخلت على النخل        اأعطتني اإحدى النخالت ن�صيجا عربيا

 فعرفت باأن النخلة عرفتني                             وعرفت باأن النخلة في عرب�صتان انتظرتني
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عبد �لرز�ق عبد �لو�حد في ق�سيدة »�سلم على بغد�د« 
كبري على بغداد اأين اأعافها

واأين على اأمني لديها اأخافها

كبري عليها بعد اأن �صاب مفرقي

وجفت عروق القلب حتى �صغافها

بعني �صطاآَن نهِرها َتَتّبعُت لل�َصّ

واأمواَجُه في الليل كيف ارجتاُفها

واآَخيُت فيها الَنّخَل َطْلعًا، َفُمْب�صرًا

اإىل التمر والأعذاُق زاٍه قطاُفها

وقال �حد �ل�سعر�ء
ف�صيلة قيل ل�صغرى النخل وفوقها قاعدة ت�صتعلي

جبارة عيدانة والبا�صقة وفو قها ثم ال�صحوق ال�صاهقة

وقال ال�صاعر

 اإذا ما اأ�صبنا كل يوم مذيقة              وخم�س متريات �صغار هوامز

فنحن ملوك الأر�س خ�صبا ونعمة    ونحن اأ�صود الغاب وقت الهزاهز

حممد ح�سن ��سماعيل       في ق�صيدة راهب النخيل
و�صبك هذا النخل اين احبه   وبي مابه وجد لبلواك �صاعر

تظل على عرجونه متاأرجحا    خطيبا فتحنو ا�صغن ومنابر

�حمد عبد �لكرمي   في تغريبة النخلة الها�صمية
اكتب تغريبتي فوق حد املياه

وا�صعل تنهيدتي حيثما غربتني الرياح

جعفر �جلمري
امن نخلة كل هذا الهديل الرحيم
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حميي �لدين خريف  في ديوان طلع النخيل
ف�صال النخل في ال�صحارى عن ال�صعر  تر النخل عن هواه يبني

�ل�ساعر عي�سى قارف  في ديوان النخيل ترباأ من متره
 لو يعدل هذا العيد  باح النخيل بغربتنا

 يا�سر عثمان
 
ِ
تبكي النخلة املحبو�صُة الأحالم

في كرم النخيْل 

ملَّا تاأخر َطْلُعها 

رغم احلبوِب ال�صابحاِت على اجلداِر،

ورغم ماء النهر اأن�صجها على مهلٍ  

على ناٍر من ال�صوق الذي 

نامت عليه براءُة الع�صاِق 

تكتُم توق ن�صوتها الكبريِة للقاِء،         

�لنخلة في �لق�سة و�لرو�ية 

 تتكرر  �صورة للنخلة باألوان متلفة في الأعمال الأدبية للكتاب وال�صعراء العرب على اختالف 

اأقطارهم، 

نخلة على اجلدول  للكاتب ال�صوداين الطيب �صالح  

حفنة متر       للكاتب ال�صوداين الطيب �صالح  

 النخلة املائلة    للكاتب حممد علي طه  

 عط�ش النخيل     للكاتب لعبد احلميد اأحمد  

 املغني والنخلة    للكاتب خليل جا�صم احلميدي
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 نخلة احمد         للكاتب �صاكر الكناين.

جنون النخيل     ق�ص�س ق�صرية للكاتب عبداهلل خليفة.

وطن النخلة     ق�صة لالأطفال للكاتب ابراهيم �صند.

ق�سة النخلة       للكاتبة فريدة حممد خنجي.

عط�ش النخيل      ديوان �صعري لعلي عبداهلل خليفة.

 نخلة ا�سمها فاطمة    جمموعة �صعرية للكاتب ال�صوري علي كنعان، 

ما قالته النخلة للبحر   كتاب نقدي للدكتور علوي الها�صمي.

حبات الذهب       ق�صة لالأطفال لهالة حممد هاين ال�صواح

ن�صو�س  خم�صة  وهو  ومان  توفيق  اجلزائري  امل�صرحي  والكاتب  لل�صاعر  النخيل        رق�سة 
م�صرحية حملت البعد الرتاثي  

اأدب النخل ا�ستقراء في كتب الأدب و املعاجم   للكاتب الدكتور ابراهيم ال�صامرائي

النخلة في النتاج الفكري البحريني     للدكتور من�صور �صرحان
 نزيف النخيل        ديوان �صعري جلميل عبد الرحمن من ق�صائده)نزيف النخيل و بكاء النخيل  

والنخل مل ميت�صق في ال�صمت ن�صيانا(

ومازن  املعمري  ل�صليمان  العمانية  الق�صة  نقدية عن  اوراق  ال�سم�ش      �سعفة حترك قر�ش 
جنيب 

العربية  اجلزيرة  من  ل�صعراء  جتارب  يتناول  جديد  نقدي  كتاب  وال�سحراء  النخل  مرايا 
واخلليج الدكتور عبد العزيز املقالح

�جلمل يطلع النخلة          ق�ص�س عن املجتمع امل�صري خالل الثالثني عام املا�صية لعبا�س 
اجلرواين

بني النيل و النخيل �سور واأقا�سي�ش م�سرية   لوداد  ال�صكاكيني

 النخلة   في جمموعته �صنابل  لفتحي �صبيل 
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 �لرو�يات 

�صرق النخيل/ للكاتب بهاء طاهر

نخلة الغريب/ للكاتب ابراهيم �صبتي

بيت النخيل/ لطارق الطيب

مدن بال نخيل /لطارق الطيب

النخلة واجلريان /لغائب طعمة فرمان

نخلة على احلافة /جلميل ابراهيم عطية. 

 البيت والنخلة /ملوؤلفتها عفاف طبالة

�لنخيل في �لأمثال و�لقو�ل 
yy نخلتا كاأنه  قالوا  الإن�صان  عمر  طال  واإذا  طولهما،  في  املثل  بهما  )ي�صرب  ثروان  نخلتا 

ثروان(.

yy. اأ�صد من النخلة واأعظم بركة من النخلة

yyاكذب من فاخته
فيقال  بالكذب  وي�صفونها  ال�صوت  بح�صن  وتو�صف  الطواق  ذوات  احلمام  من  الفاخته 

)اكذب من فاخته( لنها تقول في �صياحها هذا اوان الرطب والنخل مل يطلع بعد،فقال 

ال�صاعر:

اكذب من فاخته           تقول و�صط الكرب

والطلع مل يبد لها          هذا اوان الرطب

yy.بالد النخلة ما تخلى

yy.التمر في البئر وعلى ظهر اجلمل

yyعند ال�صرام كل النا�س كرام

yy. وهو عاي�س كان م�صتهي بلحة وملا مات علقوله �صباطة

yy. اإذا ا�صرتى بدرهم بلح �صار له في احلي نخلة 
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yy. ان مات ابوك تاأكل متر وان ماتت اأمك تاأكل مر 

yyنا�س تاأكل البلح ونا�س تن�صرب بنواه 

yy خدم يابيدار .. لك اجلذع ولنا الغـّلة

yy مواعيد عرقوب
قال عرقوب لأخيه  )اإذا اأطلعت – بدء ظهور الثمر- هذه النخلة فلك َطلعها ( فلما اأطلعت 

نا�صج ( فلما  الغري  الأخ�صر  – الثمر  بلحًا  اأخوه  فقال عرقوب )دعها حتى ت�صري  اأتاه 

اأبلحت قال  )دعها حتى ت�صري زهوًا وهوالبلح املتلّون( فلما زهت قال )دعها حتى ت�صري 

قال  )دعها حتى ت�صري  اأرطبت  فلما   ) اأن ي�صري مترًا  قبل  البلح  ن�صج من  ما   - رطبًا 

مترًا( فلما اأمترت عمد اإليها عرقوب لياًل فجّدها – قطعها – ومل يعِط اأخاه �صيئًا فذهبت 

مواعيد عرقوب مثاًل.وقال ال�صاعر الياأ�س اي�صر من ميعاد عرقوب

yy .سع اأختي بعيدا عني وخذ حملها مني�
ويو�صي القدماء باملباعدة ما بني النخالت عند زراعتها وفي الأمثال عندهم تقول النخلة 

لزارعها: »�صع  النخلة  وتقول  وَحْملك!  َحملي  مْثَلي  اأحمل  ابعدي ظلي من ظلك،  للنخلة: 

اأختي بعيدًا عني وخذ َحْمَلها مني )هذا املثل عن م�صافات الزراعة و�صرورة التباعد بني 

الف�صائل(

اذا �سدك جارك بالف�سل �سده انت بامل�سارب . 
)الم�صارب �صنف اله�صا�س(وهو من ال�صناف الطويلة الذي يتميز ب�صرعة النمو. 

yy.اإذا �صاح النبات حيث يجيلك الليل بات

yy.صنة للبالح و�صنة للقماح�

yy.يقلعها ال�صايب ويف�صلها ال�صاب

   )هذا املثل يو�صح ان قلع الف�صائل حتتاج اخلربة وان الزراعة حتتاج القوة(.

yy.تظل النخلة جريحه �صهرين وم�صرتيحه �صهرين وتتوحم �صهرين

yyمع رز عر�صان القيظ وحتى قلع العر�صان

هذا المثل يتحدث عن موعد ف�صل وزراعة الف�صائل حيث اعتاد المزارعين ف�صل الف�صائل 

مع موعد ظهور الرطب وهذا ال�صيء يطبقه مزارعي الب�صرة جنوب العراق(.
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yy اأكرم من العذيق املرجب 
فيجعل  يكثر حملها  النخلة  والُعذيق:  ولم،  األف  بغير  تقوله  العرب  اأكثر  اأن  قال حمزة:   

. مرّجب  وعذق  جبة  ُمر  ونخلة  النخلة  رجّبت  ويقولون:  الرجبة  وت�صمى  دعامة  تحتها 
 

فيقولون: هو في الكرم كهذه النخلة من كثرة حملها ولالأعداء اإذا اختلوا به بمنزلة الُجذيل 

الذي من احتك به كان دواء من دائه.

yy ًكالهما ومترا 
قال الميداني في مجمع الأمثال بعد اأن اأتى على ذكر زواج الحمران ابن القرع الجعدي 

ماردًا  فن�صاأ  عمرًا،  ف�صماه  غالمًا  له  ولدت  اأنها  ثم   ...( العربية   المتكلمة  �صدوف  من 

مفوهًا، فلما اأد ك جعله اأبوه راعيًا يرعى الأبل فبينما هو يومًا اإذ رفع اإليه رجل قد ا�صر 

به العط�س وال�صغوب وعمرو قاعد وبين يديه ُزبد وتمر وتامك  )ال�صنام( فدنا منه الرجل 

فقال: اأطعمني من هذا الزبد والتامك، فقال عمرو: نعم، كالهما وتمرًا، فاطعم الرجل 

حتى انتهى و�صقاه لبنًا حتى روى، واأقام عنده اأيامًا فذهبت كلمته مثال.

yy.قلة معتنى بها خري من كرثة مهملة

)هذا املثل يذكر عند زراعة اعداد كبرية من الف�صائل ل ميكن ال�صيطرة عليها(.

yy.)الف�صيلة مع اأمها من ذهب وبعدها تكون من حديد واإذا اأهملت تكون من تراب(

yyاأهل الديرة يقعدون على ح�صرية

yyاقول مترة يقول جمرة .ي�صرب للخالف ملجرد �صهوة اخلالف

yy.)ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. )ي�صرب للمظهر الذي ل خري فيه

yy .التمر م�صامري الركب

 يعربعن قيمة التمر وما متد به اجل�صم من قوة، اأي اأنه يقوي الركبتني على ال�صري والعمل 

وبخا�صة في �صن الهرم.

yy.التمرة ما يخربها ال �صروها

)ال�صرو دودة �صغرية تدخل في التمرة وتاأكلها بحيث ل تبقى ال الق�صرة(

yy.قلة معتنى بها خري من كرثة مهملة

 )هذا املثل يذكر عند زراعة اعداد كبرية من الف�صائل ل ميكن ال�صيطرة عليها(.

yyال�صي�س في الغبة حلو

 اأي اأن رديء التمر حني يجوع الإن�صان يكون لذيذا بينما حني ي�صبع فال ي�صوغ له اأكله.

yy .فالن نخلة عوجا جذعها عندنا وطلعها لغرينا، ويقول بع�صهم: بطاطها بحو�س غريها 
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في  ال�صيئ  املثل  العوجاء  بالنخلة  ي�صربون  اأنهم  اإل  للنخلة  اجلزيرة  �صعوب  حب  رغم 

ال�صخ�س الذي يذهب خريه اإىل الأباعد وين�صى اأو يتنا�صى الأقارب .

yy اخلري واجد عند اأبو ماجد ب�س التمر والعي�س ما ياجد

 ويطلق هذا املثل  على �صبيل التهكم.

yy ازرع في كل مكان نخله

 وهنا التاأكيد على زراعة النخيل في كل مكان لال�صتفادة منه ملنفعة النا�س ويقال اغر�س 

او اأف�صل نخلة.

yyالتمر اخلال�س ما عليه متر

 ويقال للمديح لل�صخ�س كون متور �صنف اخلال�س هي اأف�صل التمور ول يعلى عليها.

• يبلع النخلة و�صليتها )كناية ملن ياأكل حقوق النا�س(.	

•  يعطيك عمر النخلة  	

 المراد بهذا المثل الدعاء لأن النخل طويل العمر ولهذا يدعو النا�س بع�صهم لبع�س بطول 

العمر بهذا المثل.

• خذ البيت عامر ول تاأخذ النخل دامر 	

 وهذا دليل على مزيد من الحر�س على النخل اأكثر من المنزل.

yy.نخلة بالدي تفيدين وتفيد اولدي

yy )اأرخ�س من التمرة بالب�صرة )في اإ�صارة اإىل اأن الب�صرة غنية بالتمر

yy بافرك فرة احلابول في ال�صتا

اأي �صاأرميك كما يرمى الحابول في ف�صل ال�صتاء فال حاجة لي بك 

yy حتتاج يل حاجة اخلّريف للحابول في القيظ 

اأي اأنك تعرفني وقت احلاجه فقط ، وعندما تنق�صي حاجتك ت�صتغني عني متاما كما

ي�صتغنى عن احلابول في ال�صتاء.

yy يحمل التمر اىل الب�صرة و كتاجر التمر اىل بغداد

)يعني املثالن الأخريان العمل الذي ل داعي له(. 

yy.عنده املال والنخل حمال

yyِبتطَلع َنخَلة وفي َجِنبها َنقيِلة
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النقيلة: النخلة ال�صغيرة وت�صمى ف�صيلة والمراد بالمثل اأنه قد تظهر حاجات اأخرى اإلى 

جانب ال�صل فيتغير الح�صاب.

yy. اذا كنت تاأكل التمر فالنا�س تعد الطعام

ويقال في حالة التذكري بعدم الغفلة واخذ احلذر فالنا�س ي�صتطيعون ان ي�صتفيدوا من اي 

�صيء.

yy. اخذ املرحلة بعراها 

ويقال في حالة الرغبة في الح�صول على �صيء وعدم اجتزاء ال�صياء، والمرحلة هي )�صلة 

يو�صع فيها التمر لنقله وت�صويقه م�صنوعة من جريد النخل، وعراها اأي مما�صكها(.

yy. لهو فوق عذوق ول هو حتت عروق 

في  التمر  من  عذوقها  التي  النخلة  عك�س  وهو  حاولت،  مهما  منه  ي�صتفاد  ل  لمن  ويقال 

اعالها ولها جذور، مع العمل ان الجذر الرئي�صي للنخلة كان يعتمد عليه في عمل ال�صري 

لحرق الطفل )اأحد اجزاء التربة( لتكوين الج�س.

yy. اخلال�س لزم فيه �صي�س 

ويقال في حال اثبات انه ل يوجد �صيء مكتمل حتى تمر الخال�س الذي هو الف�صل يكون 

فيه جزء غير ملقح )�صي�س(.

yy. مثل املرتجي من الفحال متر 
ويقال لمن ل يح�صن الأداء ومن ل يعرف م�صبقًا مع ماذا يتعامل فيكون رجاوؤه في �صيء 

متعذر، والفحال هو ذكر النخل وهو ل يعطي تمرًا.

yy. تليل في ماي 
يقال لمن يتقلب او يتلون في اآرائه ومواقفه مثل التليل )القطعة ال�صفلية من ال�صعف )وهو 

خفيف ويطفو اذا ما القي في الماء ويتقلب دائمًا.

yyما كو نخله ما هزها الهوى
 ي�صرب باأن الم�صيبة عامة و�صاملة

yy كل من اعمي فتل اأحبال 
طويلة  لفرتة  حتتاج  لكنها  ال�صعبة  بالعملية  لي�صت   النخيل  ليف  من  احلبال  فتل  �صنعة 

من اجللو�س في البيت ل�صناعتها ورمبا كان هذا ال�صبب وراء امتهان العديد من الرجال 
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ومتتاز  لالأمثال  م�صربا  الظاهرة  هذه  غدت  حتى  املهنة  لهذه  اأب�صارهم  فقدوا  الذين 

احلبال امل�صنوعة من الليف بالقوة واملتانة وطول �صالحية ا�صتخدامها. ويبدو اأن العامة 

قدميا مل يعتربوا �صناعة فتل احلبال من الليف فكثريا ما يردد املثل ال�صعبي:. وي�صرب 

املثل لل�صناعة التي يكرث امتهانها حتى من غري املتخ�ص�صني لأنهم ل يجدون ما يعملون 

في�صت�صهلون هذه ال�صناعة حتى واإن مل يتقنوها.

yy الطول طول نخلة والعقل عقل �سخلة 
وال�صخلة هي ال�صخلة بال�صني وتطلق على ال�صغرية من املاعز، وهذا املثل ي�صري من طرف 

خفي اإىل كون النخلة من اأطول الأ�صجار.

yyحكت املن�سفة
ال�صياء  به  النخيل،تو�صع  خو�س  من  ي�صنع  وعاء  او  اناء  هي  واملن�صف  تكلمت  اي  حكت 

اجلافة مثل احلبوب بل ي�صتخدم لتنقيتها من الغبار وال�صوائب وهذا املثل ي�صرب لل�صخ�س 

الدائم ال�صمت او قليل الكالم.

yy،يدور التمر عند م�سا�ش العب�ش
 حني يريدون التهكم مبن يبحث عن املال اأو العون عند من ل مينحه )لفاقته و�صدة حاجته له(. 

والعب�س هو نوى التمر، ويطلق عليه ا�صم الف�صم اأي�صا.

yyجاك عمك والبلح
كان رجل في را�س في نخلة يجني منه وي�صع ما يجنيه في وعاء معه وياأكل جزء منه، وكان ا�صفل 

النخلة �صبي يطلب منه ان يرمي له بع�س البلح ولكن الرجل كان بخيال ل يرمي له �صيء 

وفجاأت انك�صرت الركيزة التي كان يقف عليها الرجل و�صقط من النخلة على الر�س هو 

وما معه من بلح وقال لل�صبي جاك عمك والبلح.

yy ال�سفري ول اجلوع 
�صنف  وهو  بال�صفري  عندنا  المثل  وي�صرب  الجوع.  من  اأف�صل  ال�صفري  تناول  اأن  اأي 

من التمور واأكثر من يغر�صه اأهل بي�صه، في المملكة العربية ال�صعودية وهو غير �صائع في 
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المملكة  رغم اأنه طيب ولكن اأ�صحاب التمر والنخيل ولوؤهم لنخلهم وتمرهم وهذا �صيء 

مالحظ في كل مكان .

)�مثال �سعبية في �جلز�ئر وتون�س و�ملغرب(
yyالتمر خبز الفقارى

yyعنده املال والنخل حمال

yyنخلة بالدي تفيدين وتفيد اولدي

yy عراجني« اإىل  راأ�صه  رفع  الذي  اجلائع  الذئب  ق�صة  يروي  الذي  التون�صي  ال�صعبي  املثل 

الدقلة« في راأ�س النخلة فلم يجد بدا للو�صول اإليها وهو جائع فقال للنخلة» مترك �صايح 

منكلو�س وما يعجبني�س« ال�صعبي التمر جاف

yyبّناية دارنا، �صّكاتة �صغارنا و فداية نارنا

yyالكرم عي�صة والغنا زيتونة ............ وملك النخل بالك تويّل دونه

yy النخلة ما ت�صوف في عواجها ت�صوف الال في اعواج اختها  ي�صرب ملن يعر�س لعيوب النا�س

وين�صى نف�صه .

yy وا�س التمر اإل عند عمر وي�صرب في اأن الأمور لي�صت حكرا على اأحد .واأن الأ�صياء تت�صابه

عند النا�س

yyوْل ُطوْل َنْخَلة ُواَلْعَقْل ْعَقْل َبْغَلة الُطّ

قال  وكما  اخللق  وح�صن  العقل  برجاحة  بل  بالعر�س،  اأو  بالطول  الإن�صان  قدر  ُيرفع  ل 

ال�صاعر:

اِفرِي َها    ِج�َصاُم اْلِبَغاِل َوُعُقوُل اْلَع�صَ َل َخرْيَ يِف ُطوِل اجِل�َصامِ َوَعْر�صِ

yyمراك�س كالو بعيد بني النخلة واجلريد

�مثال م�سرية و�سود�نية 
yy زي اأكل احلمري في النخيل ل احلمري بت�صبع ول النخيل بيخل�س 

yy هذا املثل يقال على كل اإن�صان ل ي�صبع ل من مال ول من امتالك العقارات ول من طعام

... واإىل اآخره.

yyربيت نخلة ل�صتند عليها مالت و رمتني عليها
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yy.اللي ما عنده وا�صطه مثل النخلة املا�صطة

yyنا�س تاكل البلح و نا�س ترتمى بالنوا

yyالطول عالنخل  و التخن عاجلميز

yy اجلن�صو نخلة ما بخال، واجلن�صو حن�صلة ما بحال

yy مثل ينت�صر في معظم بقاع ال�صودان ...ي�صرب املثل للتعبري عن ثبات الطبع �صواء كان

 لالإن�صان اأو الأ�صياء.

اجلن�صو نخلة جن�صه مبعنى اأ�صله، الذي كان اأ�صله نخلة بخال: »بك�صر الباء وفتح اخلاء«، 

 ما بخال ل يخلو من خري

حن�صلة )حنظلة(: من نبات احلنظل املر الطعم بحال: »بك�صر الباء وفتح احلاء«، ما 

 بحال ل يحلو 

فالنخلة دائمًا تنتج التمر ذو الطعم احللو، واحلنظلة تنتج الطعم املر و�صتان ما بني 

مرارة احلنظل وحالوة النخل.

yyقالوا: اجلمل طلع النخلة. قلنا: اآدي اجلمل واآدي النخلة

ي�صرب هذا المثل لمن يبالغ في كالمه عن �صيء، فيو�صع اأمامه الواقع العملي، الذي يثبت 

اأن ما يقوله بعيد تماًما عن الحقيقة 

�قو�ل
yy.)الف�صيلة مع امها من ذهب وبعدها تكون من حديد واذا اأهملت تكون من تراب(

yy.)النخلة مبوءه في بلحة والعامل مبوء في ان�صان( 

yy.)ابن ال�صماك) الذكر كالنخلة ل تزال منها بني رزق ورفق

yy.ل تريني النخل، اإريد اأن اأرى التمر

yy اخلليل كمثل النخلة اإن قعدت في ظلها اأظلتك واإن احتطبت من حطبها نفعك واإن اأكلت

من ثمرها وجدته طيبًا..

yy اأبو ن�صر بن اأبي زيد وزير الر�صى نا�صر الدين قال  في ا�صتهانة بع�س الأعداء :  ما ع�صى

اأن يبلغ ع�س النملة ول�صع النحل ووقوع البقة على النخلة .   
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yy) ورد في الأثر  )في جوف املوؤمن زاوية ل ي�صدها اإل التمر

yyاخلـيل والنـخل والإبل **** ثـالث اأجّل قدرها العرب

yy اجلاحظ  )�صقطت بعو�صة على نخلة، فقالت للنخلة ا�صتم�صكي فاإين اأريد اأن اأطري .فقالت

النخلة واهلل ما �صعرُت بوقوعك، فكيف اأ�صعر بطريانك( 

yy الأ�صمعي  قال اأعرابي )مترنا جرد فط�س يغيب فيه ال�صر�س كاأن نواه األ�صن الطري، ت�صع 

التمرة في فيك فتجد حالوتها في كعبيك(

yy قال ابو عمر بن العال)راأيت اعرابيا مبكة،فقلت ممن الرجل؟ فقال من الزد، قلت من

ايهم؟ قال من حدان بن �صم�س، فقلت: من اي البالد؟ قال عمان، قلت:�صف يل بالدك؟ 

قال )�صيف افيح، وف�صاء �صح�صح، وجبل �صلدح، ورمل ا�صبح(قلت خربين عن مالك؟ 

قال النخيل،قلت واين انت من البل،قال كال ان النخل اف�صل اما علمت ان النخل حملها 

غذاء و�صعفها �صياء وكربها �صالء وليفها ر�صاء وجذعها غماء وفروها اناء.

yy لقي احلجاج يوما اعرابي في زرع فقال له ممن انت؟ فرد من اهل عمان، فقال احلجاج 

ومن اأي القبائل؟ فقال من الزد، فقال فكيف علمك بالزرع، فرد العرابي اين لأعلم منه 

علما، فقال احلجاج فاأي �صيء خريه؟ قال: ما غلظت ق�صبته واعتم نبته وعظمت جثته، 

فقال احلجاج فاأي العنب خري؟ قال ما غلظ عوده وعظم عنقوده، قال: ماخري التمر؟ قال: 

ما غلظ حلاه ودق نواه ورق �صحاه.

yyحكمة بدوية
]ال�صح )ال�صيح( واللنب هو �صحة البدن[ اأي التمر واحلليب هما الأف�صل لل�صحة

ق�س�س وطر�ئف عن �لنخلة
yميت �خل�سري

اأن اأعرابيا حل �صيفا على فالح ف�صادف وقت ال�صرام، فخرج الأعرابي ي�صاعد الفالح على 

التمر،  اأكل  من  اأكرث  فقد  جائع  ال�صيف  ولأن  خ�صرية،  نوعها  وكان  النخالت  اإحدى  �صرام  

فن�صحه الفالح بالإقالل لأن  اخل�صري حار على املعدة وقد يت�صبب في موته، فقال الأعرابي: 

ميت اخل�صري �صهيد
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yطريفة
اكل ال�صيخ م�صاري ابن الرجل الكويتي هالل املطريي ثمرة رطب من �صنف القنطار مع نواتها 

عن طرق اخلطاأ فخاف وارتبك وطلب من متار القرية ان يجلب له طبيبا ليفح�صه ويعطيه 

العالج املطلوب وعندما عرف املختار بالق�صة وما حدث جلب �صلة مملوؤة بالرطب من �صنف 

القنطار واكل جميع رطبها مع النواة امامه فتعجب م�صاري وهداأت حالته و�صفى وذهب عنه 

اخلوف.

yو�سف �لنخلة
اإبراهيم النظام حكي اأن اأباه جاء به وهو �صغري اإىل اخلليل بن اأحمد ليعلمه فقال له اخلليل 

، قال مبدح، قال 
ٍ
ميتحنه وفي يده قدح زجاج يا بنى �صف يل هذه الزجاجة فقال مبدح اأم بذم

تريك القذى ول تقبل الأذى ول ت�صرت ما ورا ئها . قال فذّمها، قال ي�صرع اإليها الك�صر ول تقبل 

اجلرب، قال ف�صف يل هذه النخلة واأوماأ اإىل نخلة في داره، قال مبدٍح اأم بذم، قال مبدح، قال: 

هي حلو جناها، با�صق منتهاها، نا�صر اأعالها، قال فذمها، قال: �صعبة املرتقى، بعيدة املجتنى، 

حمفوفة بالأذى، قال اخلليل يا بني، نحن اإىل التعّلم اأحوج منك

yطريفة
زوجها  من  الطالق  و  بالفراق  لها  يحكم  اأن  منه  وطلبت  الق�صاة  اأحد  على  دخلت  اأمراه  اأن 

فقال لها القا�صي وملاذا تطلبني الفرقة؟ فقالت يا �صيدي اأنه يبول في فرا�صه ليال »فاأ�صتدعى 

القا�صي زوجها لي�صاأله عن قولها فقال الزوج نعم يا �صيدي اأنى اأبول في الفرا�س ليال واأنا نائم 

وهى �صادقه في دعواها، فقال له القا�صي وملاذا تبول في فرا�صك األ ميكنك اأن ت�صتفرغ بولك 

قبل اأن تنام؟ فقال الزوج واهلل اأنى لأفعل ذلك كل ليله ولكني اأذا منت اأرى باحللم كاأين في 

جزيرة و�صط بحر هائج وفوق هذه اجلزيرة جبل وفوق هذا اجلبل ربوه وفوق هذه الربوة ق�صر 

وفوق هذا الق�صر مئذنة وفوق هذه املئذنة نخله وفوق النخلة جمل واأنا فوق هذا اجلمل واأرى 

اجلمل وهو يطاأطئ لي�صرب من البحر فاأخاف اأن اأقع من فوق كل هذه الأ�صياء في البحر فعند 

ذلك اأبول من �صدة خوفي فاألتفت القا�صي اىل الزوجة وقال يا هذه واهلل لقد بلت اأنا من هول 

حديثه وو�صفه فكيف مبن يرى ذلك بعينه« وحكم القا�صي برف�س دعواها 
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yحكاية �سعبية
ا�صتكى رجل لحد ا�صحابه من �صظف العي�س فاأ�صار اليه ان يتزوج امراأة يعرفها متلك )بلعقة( 

وهي من ا�صناف النخيل النادرة، فتقدم اليها ومت بينهما التفاق على الزواج على ان يعي�س 

معها معتمدين على مرجات النخلة من رطب ومتر وغريها من منتجات ال�صعف والنوى.كانت 

املراأة تقول لزوجها ابحث عن عمل لتح�صن حياتنا بدل من العتماد على نخلتي وكانت تذكره 

�صباحا وم�صاءا بف�صل تلك النخلة على حياته ولولها ما ا�صتطاع العي�س، وفي يوم من اليام 

ح�صل الرجل على عمل وعندما متكن من العتماد على نف�صه فكر في التخل�س من تلك البلقعة 

التي تعريه بها فبيت النية واقنعها بقطعها وال�صتفادة من جذعها و�صعفها وبناء خيمة جديدة 

فوافقت على ذلك بح�صن النية وفعال قام بقطع النخلة وبناء خيمة من جذعها و�صنع �صريرا 

التي من جذع  للنوم فاجاأته بقولها انظر اىل �صقف اخليمة  من �صعفها وليفها وعندما ذهب 

بلعقتي وما احلى �صرير �صعفها وليفها فكتم غيظه ونام وملا ا�صتفاق في ال�صباح وتركها تذهب 

جللب املاء من الغدير املجاور قام واحرق اخليمة مبا فيها ولدى عودتها �صاهدت ما فعل وتعاىل 

منها ال�صراخ حتى و�صل المر اىل الطالق فا�صتكته اىل القا�صي الذي حكم عليه بغر�س نخلة 

اخرى وبناء خيمة لها والنفاق عليها ورعايتها حتى تثمر تلك النخلة او متوت املراأة.

�لبلعق 
في اللغة )املكان الوا�صع( وهو احد ال�صناف العمانية وقال ابن بري �صاهده قول احلارثي ل 

كوًل به الَبْلَعُق
ْ
ْبِد ماأ ْعداوؤنا َحْرَبنا كالُزّ

َ
َيْح�َصنَبْ اأ

البلعق: �صرب من التمر، وقال اأبو حنيفة: هو من اأجود مترهم

 واأن�صد:يا مقر�صا ق�صا  ويق�صي بلعقا    قال: وهذا مثل �صربة ملن ي�صطنع معروفا ليجرت اأكرث 

منه،

 قال الأ�صمعي: اأجود متر عمان الفر�س والبلعق

yرجل ياأكل قو�سرة كاملة 
 احتلت النخلة ب�صكل عام جانبًا من الطرائف ال�صعبية التي كان يتواردها اأهل بغداد. 

 ووقع رهان بني �صخ�صني قال احدهما: اأن هناك من ياأكل في قو�صرة متر كاملة مرة واحدة 

وكذب الثاين هذا املدعي وجاءوا بالقو�صرة اإىل بيت الرجل الأكول فوجداه مري�صًا وهو 

مطروح في فرا�صه، ف�صاألهما عن حاجتيهما، فقال لقد جرى بيننا رهان وحني وجدناك على 
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 هذه احلالة �صقط رهاننا من اعتباره.

 قال الرجل: اأين هي القو�صرة؟

 قال: هاهي في عتبة الباب؟

فقال: قرباها مني وادخالها حتت حلافي لأرى راأيي فيها.. ففعال وهناك مد الرجل اللحاف  

وغطى به وجهه وهو ن�صف جال�س، وانق�صت اأقل من �صاعة ثم اأخرج الرجل راأ�صه من حتت 

اللحاف وقال: لقد ن�صيت اأن اأ�صاألكما: اأكان رهانكما على اإن اآكل التمر بنوى اأم بدون نوى؟ 

 فقال: بدون نوى

فقال: قاتلكما اهلل ومل مل تخرباين بذلك من قبل، لقد اأكلت التمر بنواه واألقى عليهما 

القو�صرة فارغة.

yلعمى �لذي �سرق �لنخلة� 
)ويغليها(  يحبها  نخلة  بينها  من  وكانت  النخيل..  من  هائلة  اأعدادا  ميلك  كان  قدمي  مزارع 

ويح�صده اأهل القرية على جودة متورها. وخالل عامني متتاليني �صطا عليها ل�س ي�صرقها قبل 

ليلة واحدة من موعد قطافها. وب�صبب دقة توقيت ال�صارق اأيقن اأنه احد جريانه الذين يتجمعون 

على  وكرر  النخلة  �صرقة  احلديث عن  تعمد  التالية  ال�صنة  وفي  القهوة..  ل�صرب  ليلة  كل  لديه 

املوعد  وقبل حلول  اأكرث من مرة(..  املوعد  الفالين )وكرر  اليوم  �صيجنيها في  انه  م�صامعهم 

بليلة جهز بندقيته وبات خلف ربوة �صغرية في مزرعته بانتظار ال�صارق لريديه قتيال ومل يطل 

ولكن حني  البداية..  يتبني مالحمه في  يتوكاأ على ع�صاه مل  انتظاره كثريا حيث ح�صر رجل 

»اأبو �صعد« ومن فرط  اأ�صيب بالذهول وال�صدمة كونه مل يكن غري جاره الأعمى  اأكرث  اقرتب 

اأن ي�صرق نخلة با�صقة  اأعمى  الف�صول تخلى عن بندقيته وقرر البقاء لريى كيف ميكن لرجل 

الطول... اأما ابو �صعد فتح�ص�س طريقه نحو النخلة واأخرج حبال لفه حولها ثم ربطه خلف ظهره 

بحيث اأ�صبح هو واجلذع �صمن دائرة احلبل وبداأ يت�صلق بالطريقة التقليدية املعروفة . وا�صتمر 

بال�صعود حتى ا�صطدم راأ�صه ب�صعف النخلة فعرف انه و�صل اىل القمة فاأخذ يقطع عراجني 

التمر ويرميها على الر�س.. وحني انتهى نزل بنف�س الطريقة وجمع الغلة وذهب لبيته عندها 

النتقام منه  اأعمى( فقرر  بقتل رجل  �صمعته  الر�صا�صة )وخ�صارة  املزارع ثمن  فيه  ا�صتخ�صر 

بطريقة ماكرة.. وهكذا كتم حقده �صنة كاملة حتى حان نف�س املوعد من العام القادم فتحدث 

)اأمام  ابو �صعد( عن موعد القطاف وقال »ع�صى اأن ت�صلم النخلة هذا العام من �صارقها«.. وفور 

حلول الظالم  �صبق جاره الأعمى اإىل نخلته العزيزة وقطع راأ�صها بنف�صه فاأ�صبحت جذعا بال 
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راأ�س ثم ذهب اإىل  بيته ونام ملء جفنيه وفي �صباح اليوم التايل )خمنوا ماذا ح�صل( ت�صلق 

اأعلى  النخلة بطريقة لف احلبل املعروفة واخذ ي�صعد وي�صعد حتى خرج احلبل من  العمى 

اجلذع )حيث ل �صعف في الأعلى يوقفه( ف�صقط على قفاه ميتا فعرفه كل اجلريان.

y .. لنخلة �لتي عجز �لب�سر عن �ز�لتها� 
ف�صلت جميع املحاولت املتكررة لنزع تلك النخلة من موقعها  مما اأ�صاب �صكان جدة بالده�صة 

حيال ذلك الأمر وو�صع تلك النخلة في دائرة ال�صكوك حول �صر عدم قدرة اجلميع على ازالتها 

اأ�صابت  التي  احلرية  تكن  .مل  الآن  عليه  هي  التي  و�صعها  من  اأمنلة  قيد  حتريكها  جمرد  او 

الذين  اجلن  من  واد  النخلة  تلك  حتت  ان  اأكدوا  الذين  امل�صايخ  من  عدد  عن  بعيدة  ال�صكان 

لن ي�صمحوا بنزع تلك النخلة لأنها تعترب �صكنا لهم وحتى لو متكن احد من نزعها جلر ذلك 

غ�صب اجلن واأذيتهم فالأوىل اأن ترتك على و�صعها بالرغم من اأنه مل ي�صتطع احد حتى الآن 

نزعها او حتريكها فقط من مكانها . .البداية كانت الأر�س التي توجد بها تلك النخلة معرو�صة 

للبيع فا�صرتاها احد امل�صتثمرين لتحويلها اىل مركز جتاري وبالفعل مت البدء في بناء املجمع 

من  جزء  تخ�صي�س  مت  حتى  تظهر  امل�صروع  مالمح  بداأت  ان  وما  الأر�س  تلك  على  التجاري 

الأر�س لتحويلها اىل مواقف �صيارات وبداأت اجلرافات تنظف تلك الأر�س من جميع ال�صجريات 

والنخيل املوجودة بها.كان العمل ي�صري على اأف�صل وجه ومل يعلموا باخلفايا التي �صتظهر قريبا 

اىل ان و�صلوا اىل تلك النخلة الواقعة بال�صبط و�صط الأر�س وحاولوا نزعها اإل اأنها ا�صتع�صت 

ولكن  اأخرى  بجرافات  فاأمروا  املطلوب  بال�صكل  تعمل  ل  اجلرافات  باأن  العمال  ف�صك  عليهم 

تكررت نف�س امل�صكلة فالنخلة مل تتزحزح عن موقعها اطالقا . وقف العمال في حرية من اأمرهم 

و�صط تعجب وذهول وده�صة واخذوا يت�صاءلون ما الذي يجري .. ما بال تلك النخلة العجيبة 

ل تنزع !! ام�صك كل واحد من العمال يده على قلبه واأ�صرعوا اىل امل�صئولني في امل�صروع الذين 

اأ�صابتهم نف�س الده�صة حيال ذلك الأمر املعقد .تو�صل احدهم اىل حل جزئي بعد تفكري عميق 

ليطرحه على احل�صور وهو ان ياأتي ب�صيخ وذلك لأنه �صك باأن يكون املو�صوع متعلقا باجلن او 

بال�صحر .اأتى احد ال�صيوخ اىل املوقع ليفك اللغز الذي طال انتظاره وليوؤكد انه حتت هذه النخلة 

واد من اجلن الذين يحر�صون تلك النخلة وي�صكنون اأ�صفلها ولذلك مل ي�صتطع احد نزعها من 

مكانها .وما ان علم امل�صئولون بامل�صروع ب�صر تلك النخلة حتى بداأ العمل يتعرث حتى يومنا هذا 

ليقفوا مكتوفي اليدي اأمام ازاحة تلك النخلة من موقعها فهي ال�صبب الرئي�صي والوحيد في 

عرقلة امل�صروع التجاري وقد تت�صبب في ف�صله .اخذ �صكان احلي املجاورون لتلك النخلة يطلقون 
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العديد من ال�صماء واللقاب عليها كنخلة اجلن والنخلة امل�صكونة وحو�س اجلن واخذت هذه 

ال�صماء تلقى رواجا منقطع النظري .

yق�سة �لزو�ر 
املنزل مل  اإىل  اأتوه  فلما  اأعلمهم  وكان هو  اأي�صا عاملني  ا�صتزار رجلني  ذا علم  اأن رجل  يحكى 

يجدوه ووجدوا زوجه ف�صاألوها عن زوجها فقالت غري موجود فغ�صبوا عليه وقالوا اأتعبنا باملجيء 

اإليه بدون فائدة فقالوا لزوجته �صنذهب نرى مزرعة زوجك وذهبوا مغ�صبني فوجدوا باملزرعة 

نخلة مزدانة من نوع الهاليل فاأرادوا اأن ي�صبوا جام غ�صبهم وي�صفوا غليلهم من الرجل فقال 

اأحدهم اأما اأن تتكفل باإ�صقاط الثمرة اأو ت�صقط �صعف النخلة وزورها فقال اأنا �صاأ�صقط الثمرة 

فاأخذ ي�صقطها ع�صقة تلو اأخرى حتى اأتى عليها جميعا فجاء دور الثاين فاأ�صقط ال�صعف والزور 

كلها ثم غادرا املزرعة وذهبا منزليهما فلما جاء الرجل اأخربته زوجته مبجيء �صاحبيه وانهما 

ذهبا للمزرعة فتبعهما فلم يجدهما ووجد نخلة الهاليل قد اأ�صقطت ثمرتها و�صعفها فعرفهم 

اأنهم قد ثاأروا لكرامتهم فغ�صب عليهم واأخذ يتحني الفر�صة لالنتقام وقد كان اأحد غرمائه 

يبني بيتا جديدا فاأنتظره حتى اأنتقل اإليه بعد اإمتامه وذات يوم وبينما كان غرميه خارج البيت 

ذهب الرجل اإىل زوجة �صاحبه وقال لها هيا اأخرجوا من البيت قبل اأن ينهدم على روؤو�صكم فلم 

ت�صدقه فاأ�صقط بعلمه ناحية من البيت ف�صدقته وخرجت م�صرعة فهدمه الرجل كله عن بكرة 

اأبيه فلما رجع زوجها اأخربته وقامت مبنازعته وقالت له اأردت تقتلنا بهذا البيت املغ�صو�س لول 

اأن �صاحبك فالن اأخربنا واأنقذنا لكنا الأن في عداد الأموات فقال لها اأوقد اأتى �صاحبي فالن 

اإىل هنا قالت نعم فعرفه اأنه هو من هدم البيت واأنه اأنتقم من نخلته التي قتلت واأما عن الرجل 

الثاين فاأنه ذهب اإىل �صاحب النخلة واأ�صت�صمحه فعفى عنه و�صاحمه.

y حيل في �سرقة �لنخل 
اتفق اأن �صخ�صني على �صرقة التمر من اإحدى النخيل بطريقة فيها حيلة، بحيث يحمل اأحدهما 

الآخر على كتفيه، حتى اإذا و�صال النخلة �صعد املحمول وجاء بكل ما يريد من التمر، فاإذا اأح�صر 

�صاحب الأثر حلف اأنه مل مي�س �صيئا من التمر ومل يعتِد على النخلة. بينما يق�صم املحمول اأنه 

مل يطاأ له قدم في اأر�س املزرعة، ومع هذا ك�صفت ال�صرقة واحليلة من خالل الأثر ال�صابق حيث 

ح�صر الثنان واختفى اأثر اأحدهما وقت نقله على الأكتاف.

وحيلة اأخرى، يت�صح فيها اأن ال�صارق للنخل كان حمارًا، حيث ياأتي ال�صارق بحمار ويوقفه متاما 
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بجوار النخلة، ثم يربطه في جذعها وي�صعد النخلة وياأخذ التمر وينزله فوق ظهر احلمار ويذهب 

لي�س له اأثر قدم في الأر�س لأنه مل يطاأ عليها، ومع ذلك يتم ك�صفه، وفي الق�ص�س القدمية عرف 

�صارق نعامة ال�صلطان من مالحظة منلة �صغرية كانت حتمل قطعة �صحم ل تتجاوز حجمها، ومن 

هذا اخليط الرفيع تنبه ق�صا�س الأثر وفطن لها وعرف اأن الدار التي خرجت منها هذه النملة 

يوجد فيها �صحم وحلم، ول ي�صك في اأن نعامة ال�صلطان امل�صروقة )اأو الذي يدعى اأنها �صرقت( 

كانت في هذه الدار بالذات، فمن اين للعجوز وولدها اللحم وال�صحم وهم فقراء معدمون اإل اإذا 

كان ولدها هو �صارق نعامة ال�صلطان.

yملنورة� باملدينة  �لتمر  �أنو�ع  و�أجود  �أف�سل  تنتج  �سنة   80 منذ  نائمة  نخلة    
قد يقول البع�س اإنها ق�صة خيالية، لكنها حقيقة  حدثت في مزرعة »ال�صابطة« باملدينة املنورة، 

80 عاًما ب�صبب زيادة طولها وهي من �صنف »العنربة«، فاأمر �صاحب  فقد �صقطت نخلة منذ 

املزرعة عمالها بو�صع بع�س من الطني على جذعها املخلوع وهي نائمة على الأر�س ظنا منه اأنها 

 �صتعي�س لعدة اأيام ولكن املفاجاأة ان النخلة ا�صتمرت بالنمو واأثمرت ل�صنوات عديدة وهي و�صعها .

 فقد تبني اإن �صقوطها واعاقتها مل متنعها من اإنتاج اأف�صل واأجود اأنواع الرطب وت�صاوي النخل 

الآخر في كمية الإنتاج رغم اأن جذعها م�صاٍو ل�صطح الأر�س

yنوى �لتمر للمقاي�سة 
كان  البحرين  وفي مملكة  الن  و حلد  القدمي  الزمن  من  للما�صية  كعلف  ت�صتخدم  التمر  نوى 

النوى يخلط مع ف�صالت الطعام األخرى كبقايا اخلبز وغريها فال يرمى من بقايا الطعام اإل 

ت�صميه  الذي  بائع اخل�صار)البقال(  الف�صالت مع  تلك  تتم عملية مقاي�صة  بعد ذلك  العظام 

العامة )البگال( والذي يكون عادة مزارع يف�صل ت�صريف ب�صاعته بنف�صه. عندما يو�صع التمر 

من  تبقى  ما  مع  يخلط  ثم  التمر  نوى  فيه  لتجمع  اإناء  منه  بالقرب  يو�صع  الغذاء  مائدة  على 

ت�صميه  الذي  الأو�صاخ  التمر في جممع  نوى  بحثا عن  يخرجن  الن�صاء  وبع�س  الغذاء  ف�صالت 

العامة )ال�صمادة(. يجمع كل ذلك ويو�صع في قفة )وعاء ي�صنع من اخلو�س( ومن ثم ينتظرون 

قدوم البقال الذي يح�صر كل �صباح  وقد و�صع ب�صاعته املكونة من اخل�صار واملحا�صيل الأخرى 

املرحلتني على  تلك  وي�صع  وعاء كبري ي�صنع من اخلو�س(  في مرحلتني )املفرد مرحلة وهي 

ظهر احلمار. في هذه الأثناء تكون الن�صاء قد جتمعت وكل واحدة حتمل قفتها لتقاي�صه، يخرج 

ل  ن�صاء  توجد  واأحيانا  عن)قفة(  عبارة  كفة  كل  كفتني  به  للمقاي�صة  خا�صا  ميزانا  اخل�صار 
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تكرتث لالأ�صبقية فرتى كل واحدة قد مالأت كفها مبقدار من النوى وتكون الأ�صبقية لتلك التي 

البقال  يقوم  فاأحيانا  املقاي�صة  امليزان وهناك طريقة خا�صة حل�صاب  ت�صع ما بكفها في قفة 

ويقاي�س  له  ن�صف  في�صع  الوزن  في  مت�صاويني  ق�صمني  اإىل  له من ف�صالت  يعطى  ما  بتق�صيم 

الن�صف الآخر بنف�س وزنه من اخل�صار اأي لكل فرد يعطي خ�صارا مبقدار وزن ن�صف الف�صالت 

اأخرى يرتفع �صعر اخل�صار فتتم املقاي�صة بوزن ثلث الف�صالت  اأحيان  التي يقاي�س بها، وفي 

فقط

y ق�سة تاجـر �لـتـمـر �لـذى ل يخ�سر �أبد�آ 
اأنا في  اأن تاجرا دم�صقيا كان دائما يتحدى زمالئه ويقول لهم:   . العبا�صي  يحكى في الزمن 

اأن  لك  كيف  تهكما:  اأ�صدقائه  واحدة ف�صحك  مرة  ول  منها  وخ�صرت  بتجارة  اقوم  حياتي مل 

اأن  له  فقالوا  له حتديا  يقدموا  اأن  التاجر  منهم  واحدة؟ فطلب  مرة  ول  في حياتك  تخ�صر  ل 

الرتاب  كتوفر  متوفر  التمر هناك  لأن  وتربح  العراق  في  تبيع مترا  اأن  امل�صتحيالت  �صابع  من 

�صرقا  وانطلق  العراق(  من  مترا)م�صتوردا  فا�صرتى  التحدي  قبلت  لهم:  فقال  ال�صحراء  في 

اإىل عا�صمة اخلالفة العبا�صية اآنذاك،و يحكى اأن الواثق باهلل اآنذاك كان ذاهبا في نزهة اإىل 

املو�صل حيث الربيع وكانت املو�صل من اأجمل املدن في �صمال العراق بطبيعتها حيث كانت ت�صمى 

اأم الربيعني لأنها �صيفا و�صتاء هي ربيع . كانت ابنته قد اأ�صاعت قالدتها في طريق العودة من 

بغداد  �صكان  واأغرى   . عليها  العثور  و  بالبحث  الواثق  اخلليفة  فاأمر  وا�صتكت  فبكت   . الرحلة 

باأنه من يجد قالدة بنته فله مكافاأة عظيمة و �صيزوجه منها )اأي من ابنة اخلليفة( وملا و�صل 

للبحث عن  الرب  اإىل  املجانني منطلقة  مثل  النا�س  وجد  بغداد  م�صارف  اإىل  الدم�صقي  التاجر 

القالدة ... ف�صاألهم ما بالكم ؟ فحكوا له ق�صتهم .وقال كبريهم  وا�صفاه لقد ن�صينا اأن ناأخذ 

زادا ول ن�صتطيع العودة خوفا اأن ي�صبقونا بقية العامل. فاأخذ ي�صرب كفا بكف فقال لهم التاجر 

الدم�صقي: اأنا اأبيعكم مترا  فا�صرتوا منه التمر باأغلى الأ�صعار .. .وقال ها اأنا فزت بالتحدي، 

�صمع الواثق )الذي كان باجلوار( عن خرب التاجر الدم�صقي الذي يبيع مترا في العراق ويربح 

فتعجب من ذلك اأ�صد العجب وطلب مقابلته فقال له اخربين عن ق�صتك . فقال له: يا مولي 

اأدام اهلل عزك اإنني من يوم مار�صت التجارة مل اخ�صر مرة واحدة، ف�صاأله الواثق عن ال�صبب . 

فقال له: كنت ولدا فقريا يتيما وكانت اأمي معاقة وكنت اأعتني بها منذ ال�صغر واأعمل واأك�صب 

خبزة عي�صي وعي�صها منذ اأن كنت في اخلام�صة من عمري ... فلما بلغت الع�صرون كانت اأمي 

م�صرفة على املوت . فرفعت يدها داعية اأن يوفقني اهلل واأن ل يرين اخل�صارة في ديني ودنياي 
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اأبدا واأن يزوجني من بيت اأكرم اهل الع�صر واأن يحول الرتاب في يدي ذهبا وبحركة ل اأراديه 

م�صك حفنة من الرتاب وهو يتكلم ...فابت�صم الواثق من كالمه . واذا به ي�صعر ب�صيء غريب 

في يده فم�صكه بيده ونظر اإليه واإذا هي قالدة ذهبية وعرفتها بنت الواثق ... وهكذا من دعاء 

اأمه كان هذا التاجر الدم�صقي اأول من �صدر التمر اإىل العراق في التاريخ وبنجاح واأ�صبح �صهر 

اخلليفة الواثق .... �صبحان اهلل فدعوة الأم م�صتجابة لن ياأِتي اأحد َويطُرق بابك لَيمنَحك ُيوَما 

جِميال اأنت من يجب اأن تطرق اأبَواب روُحك وت�صرُع نَواِفذك وجتتِهد لتفُوز بالأجَمل ولن يخذلك 

ربك اأَبدا. اللهم ارزقنا الرب بوالدينا واإن كانوا اأموات فاغفر لهما و ارحمهما

y . ق�سة �لخوة �لثلث و�لرجل �حلكيم 
واملا�صية  الأرا�صي  فلديه  الغنى،  من  كبري  قدر  على  وكان  اأولد،  ثالثة  الرجال  لأحد  كان 

والديار، وكان اأولده ي�صاألونه دائمًا اأن يق�صم بينهم اأمواله، قبل وفاته، ولكنه كان ل ي�صتجيب 

اإىل طلبهم وكان يقول لهم بعد موتي �صيورث كل واحد منكم ح�صب ال�صرع، وما عليهم األ اأن 

يفتحوا اخلزانة بعد وفاته، ليعرفوا كل �صيء. وم�صت الأيام، و مات الب، واأ�صرعوا اإىل اخلزانة 

يفتحونها، واإذا بهم يده�صون ملا يرون، فلي�س ثمة غري قب�صة من تراب، وعظمة نخرة، وورقة 

بي�صاء وقد كتب اأمام كل واحدة ا�صم اأحدهم، فلم يفهموا مما راأوا �صيئًا كيف يقت�صمون اأمالك 

اأبيهم؟ وكاد اخلالف يدب في الأخوة ولكن اأحدهم اقرتح م�صاورة �صديق لأبيهم، فرجعوا اإليه 

ي�صت�صريونه في الأمر، فن�صح لهم بالتوجه اإىل حكيم في اأحد البالد، ليعر�صوا اأمرهم عليه. 

و�صار الثالثة اإىل بلد ذلك احلكيم، وبينما هم في بع�س الطريق، راأوا نخلة عالية تتدىل منها 

فروع التمر، فت�صلق اأحدهم النخلة، وقطع فرع من التمر النا�صج، واأقبلوا عليه، واإذا اأول مترة 

فيه مّرة ل تذاق، وكذلك حال الثانية، فالثالثة، حتى مل يبق في الفرع غري اثنني ذاقوها فاإذا 

هي حلوة فاقت�صموها. ثم م�صوا في الطريق، حتى راأوا واحة، فنزلوا بقربها، وكان ماوؤها اأبي�س 

رقراقًا، فاأدنوا منها اإبلهم، ودعوها اإىل ال�صرب، فلم ت�صرب، فحاولوا ال�صرب منها، فاإذا ماوؤها 

ملح اأجاج، فرتكوها، وم�صوا في طريقهم قا�صدين بلد احلكيم. وهم في الطريق راأوا ح�صاة 

اأن تكون، ح�صاة �صغرية،  تلبث  فاإذا هي ق�صر م�صيد، ثم ما  الريح، فتعلو،  �صغرية، تذروها 

تدو�صها الأقدام، فعجبوا مما راأوا، وكانوا قد و�صلوا بلد احلكيم، فدخلوها �صاألوا على منزل 

احلكيم حتى بلغوا داره فدقوا عليه الباب، فخرج لهم غالم قادهم اإىل غرفة التقوا فيها ب�صيخ 

عجوز، متهدم، ذي حلية بي�صاء، يبدو اأنه في الت�صعني، فح�صبوه احلكيم، فحيوة، واأخربوه اأن 

اأن ينتظروه  اإل  الأكرب، وما عليهم  اأخوه  واإمنا  لي�س هو احلكيم،  اأنه  لديهم حاجة، فاأخربهم 
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الطلعة،  مهيب  القامة،  م�صدود  قوي  رجل  عليهم  فدخل  ينتظرون،  الإخوة  ولبث  يجيء.  حتى 

متقدم في العمر، ولكنه حمتفظ بقوته وحيويته، يبدو كاأنه في ال�صتني، وما اإن دخل حتى نه�س 

اأخوه احلكيم، فعجبوا له،  اأنه  اإىل الإخوة على  له ال�صيخ العجوز، وقبل يده، وحياه، ثم قدمه 

اأمرهم، و�صاألوه تف�صري ما ترك لهم والدهم. اأطرق  وحيوة، وهم مده�صون، ثم عر�صوا عليه 

احلكيم قلياًل، ثم اأخربهم بتف�صريه فاأما كومة الرتاب فت�صري اإىل ما ميلك والدهم من اأر�س، 

واأما العظمة النخرة فت�صري اإىل ما ميلكه من ما�صية، واأما الورقة البي�صاء فت�صري اإىل ما ميلكه 

الإخوة  واأعجب  اأن يقت�صموها، كما هي موزعة.  اإل  من ديار م�صجلة في الأمالك، وما عليهم 

الطريق،  راأوه في  اأخربوا احلكيم مبا  ثم  لهم،  والدهم  بق�صمة  اأعجبوا  كما  بتف�صري احلكيم، 

و�صاألوه تف�صريه،

فاأخربهم اأن التمر الكثري، الذي مل يجدوا فيه حلوا �صوى اثنتني اأو ثالث، فمثله كمثل الأ�صحاب، 

وهم كثري ولكن املخل�س فيهم قليل، واأن املاء الرقراق ال�صافي، مالح الطعم، فمثله كمثل املرء، 

يعجبك مظهره، يخدعك به عن فعاله وخلقه، التي ل توافق مظهره، واأن احل�صاة التي تعلو 

فت�صيد ق�صرًا، ثم ت�صقط فتهدمه، فمثلها كمثل الكلمة، حتلو وترق، فتبني بيتًا، وتغلظ وتق�صو 

الأخوة  ولكن  بالن�صراف.  وهموا  عليه،  و�صكروه  بتف�صريه،  الأخوة  فاأعجب  مابنت،  فتخرب 

التفتوا اإىل احلكيم، قبل م�صيهم، ي�صاألونه عن حاله، كيف يكون اأكرب من اأخيه، في حني يبدو 

اأخوه هو الأكرب، فاأخربهم احلكيم اأن اأخاه غارقًا في الهموم، يفكر فيما م�صى، وفيما �صياأتي 

بحكمته،  فاأعجبوا  فيه،  هو  فيما  اإل  يفّكر  ول  جانبًا،  الهموم  فيرمي  هو  اأما  التفكري،  ويطيل 

وعادوا اإىل بلدهم هانئني مبا اأفادوه من حكمة

yبلُح �ل�ّسـاطر ح�سـن 

، عزم 
ٍ
ُيحكى اأّن فًتى ذكًيا �ُصجاًعا، ا�صمه ال�صاطر ح�صن، كان يعي�س مع والده الّتاجر. وذات يوم

الأب على ال�ّصفر في رحلٍة طويلٍة، فقال لبنه: اإذا تاأّخرُت في �صفري، فاجل�س فوق هذا الب�صاط 

واطلب اإليه اأن يحملك اإىل نخلتني فوق اجلبل . مّرت الأّيام، وطالت غيبة الوالد، وَنَفَدت نقوُد 

البن، فاأخذ ال�ّصاطر ح�صن ما تبّقى في البيت من بي�ٍس وخبٍز، وجل�س فوق الب�صاط وقال: اأّيها 

الب�صاط، احملني اإىل الّنخلتني فوق اجلبل . ارتفع به الب�صاط في الهواء، وطار �صاعاٍت طويلًة، 

ت حوله فلم ير غري ال�ّصماء  ثّم هبط عند نخلتني ُمتجاورتني ترتفعان وحيدتني فوق جبٍل. وَتلفَّ

و�صخور اجلبل. وتعّجب لأن اأباه اختار له هذا املكان. مل يجد ال�ّصاطر ح�صن في الطبيعة من 

ال�ّصعف  ونزع بع�س  الّنخلتني،  اإحدى  ت�صّلق  الربد،  ا�صتّد  ملّا  الّليل،  النتباه. وفي  يثري  حوله ما 
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ي�صتك�صف  اأن  على  قلياًل،  وي�صرتيح  يتع�ّصى  اأن  قّرر  ثم  بها.  يتدّفاأ  ناًرا �صغريًة  واأ�صعل  اجلاف 

باح. املنطقة في ال�صّ

املالب�س،  اأخ�صر  الّلون،  اأخ�صر  اأّنه رجل  له  اّت�صح  ناحيته.  ويقرتب  يتحّرك  �صيًئا  راأى  فجاأًة، 

قرب  معه  يجل�س  اأن  وا�صتاأذنه  حّياه  ح�صن،  قرب  و�صل  وملا  خ�صراء.  ا  ع�صً يده  في  مي�صك 

للّرجل،  ليتع�ّصى؛ وقّدم بع�صه  الّطعام  يعّد  الّرجل. بداأ ح�صن  الّنار، فرّحب به ح�صن، و�صكره 

فاعتذر لأن الّطعام قليٌل. لكن َح�َصن قال له: »طعاٌم واحٌد يكفي اثنني«. فاأكل الّرجل، وناما بعد 

باح، �َصَكر َح�صن، وقّدم لُه قبل اأن ين�صرف ن�صيحًة باأّل ُي�صعُل ناًرا قرب جذع  الع�صاء. وفي ال�صّ

باح، ق�صى ال�ّصاطر ح�صن وقته في  الّنخلتني، واأن ي�صعد لينام بني ال�ّصعف ثم اختفى. في ال�صّ

ظّل الّنخلتني، وعند الّظهر، �صعد فوق اإحداهما لينام. وكان ثمرها اأ�صفر مل يكتمل ن�صجه؛ 

واأخذ ي�صّوي لنف�صه مكاًنا يجل�ُس فيه بني �ُصعف الّنخلة. وفجاأًة �صمع رنني �صيٍء �صقط وا�صطدم 

لينزل  فتحّرك  جاءت،  اأين  من  وتعّجب  ذهبيًة،  قطعًة  فراأى  مكانه  من  نظر  اجلبل.  ب�صخر 

وياأخذها؛ �صمع رنني قطعٍة اأخرى ت�صقط على الأر�س. فاأدرك اأّنه عندما يتحّرك فوق الّنخلة، 

ت�صقط على الأر�س تلك القطع الّذهبية الّثمينة. فمّد يده يبحث عن مكان تلك القطع بني �صعف 

النخلة، فا�صطدمت يده ب�صيء مد�صو�ٍس بني ال�ّصعف. تناول ال�صاطر ح�صن ذلك ال�ّصيء فوجده 

الّرجل الأخ�صر. فو�صع  الّذهبية. هنا فهم �صّر ن�صيحة  كي�ًصا كبرًيا من اجللد، متالأه القطع 

كي�س الّذهب في حزامه، واأم�صك الب�صاط العجيب في يده، ونزل من فوق الّنخلة. �صاهد اأثناء 

نزوله، عن ُبعٍد، مدينًة. وبعد ب�صع خطوات عاد اإىل الّنخلة الثانية فت�صّلقها. كان بلحها اأحمر 

مل ين�صج بعد، واأخذ يبحث بني ال�ّصعف. وفجاأة اأطلق �صيحة فرٍح وانت�صار. فقد عرث، كما توّقع، 

على كي�ٍس جلديٍّ اآخر مملوٍء بقطع املا�س الّنادر، فاأخذه وو�صعه في حزامه ونزل واجّته �صوب 

املدينة.

منها  وبالقرب  ب�صريٍة،   
ٍ
اأج�صام هيئة  على  حجارًة  �صاهد  املدينة،  اأ�صوار  من  ح�صن  اقرتب  ملّا 

 متلفة 
ٍ
امراأة عجوز تبيع الرّتم�س. ف�صاألها: »َمن هوؤلء يا خالة؟«. اأ�صارت العجوز اإىل اأكوام

احلجم من الرّتم�س، وقالت: »هذا ِبِقر�س، وهذا بقر�َصني، وهذا بثالثة قرو�ٍس«. فقال ال�صاطر 

ح�صن: »يا خالة... اأنا ل اأ�صاألك عن الرّتم�س. اأنا اأ�صاألك عن هذه احلجارة التي هي على هيئة 

وهذا  بقر�صني  وهذا  بقر�ٍس،  »هذا  وقالت:  الرًتم�س،  اأكوام  اإىل  ثانيًة  العجوز  اأ�صارت  الّنا�س!« 

بثالثة قرو�ٍس«.

اأخرج ال�ّصاطر ح�صن قطعة ذهٍب واأعطاها للعجوز، وقال: »اأنا اأ�صرتي بهذه القطعة ما اأمامك 
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من ترم�ٍس.. لكن اأرجوك اأجيبي عن �صوؤايل...«. فنظرت اإليه العجوز وقالت: »ما الذي ت�صاأل 

عنه؟«. قال: »ما هذه الأ�صكال الغريبة التي متالأ املكان خلفك؟«. قالت: »هوؤلء رجال طلبوا 

خر«.  الّزواج من الأمرية بنت ال�ّصلطان، وملّا َغَلَبتهم في امل�صارعة حّولتهم اإىل قطٍع من ال�صّ

تعّجب ال�صاطر ح�صن لدى �صماعه هذا الكالم وثار غيظه من الأمرية ال�ّصريرة.

الأمرية«.  غرفة  اإىل  »احملني  وقال:  الب�صاط  فوق  جل�س  ثم  الّظالم،  حّل  حّتى  ح�صن  انتظر 

وفي حلظاٍت كان ال�ّصاطر ح�صن يطري عالًيا، تخفيه ظلمة الليل عن العيون، ُمّتجًها اإىل نافذة 

الأمرية، اإىل اأن ا�صتقّر داخل غرفتها.

كانت الأمرية م�صهورًة باجلراأة وال�ّصجاعة، فلم تفزع ملا راأت الفتى الّطائر يدخل من نافذتها، 

ووقف ح�صن اأمامها ُمبت�صًما.قالت: »اإذا كنت قد جئت تخطبني فلماذا مل تذهب اإىل والدي؟«. 

تاأّمل ال�ّصاطر َح�َصن جمال الأمرية، ثم قال: »اأمٌر غريب اأن تكوين على هذا القدر من الّرقة 

اأية ق�صوة؟«.قال  الأمرية في ده�صٍة: »ق�صوة؟  الق�صوة«. قالت  واجلمال ويكون قلبك مبثل هذه 

خر  ال�صّ من  قطٍع  اإىل  فحّولِتهم  فيك،  ُحّبا  يخطبونك  جاءوا  الذين  »هوؤلء  ح�صن:  ال�ّصاطر 

الأ�صم«.

قالت في بروٍد: »لقد ا�صرتطُت عليهم �صروًطا فقبلوها باختيارهم. فهل تعرف تلك ال�ّصروط؟ 

الّلعبة«.  هذه  فنون  في  جميًعا  عليهم  تغّلبت  قد  واأّنك  امل�صارعة،  جتيدين  اأّنك  »علمُت  »قال: 

قالت: » وهل جتيد اأنت امل�صارعة خرًيا منهم؟ »فقال ال�ّصاطر ح�صن: »هّيا جُنّرب«. ت�صارعا. 

ورغم مهارة الأمرية الفائقة فقد تغّلب عليها ال�ّصاطر ح�صن في وقٍت ق�صرٍي، فقالت الأمرية: 

ت قدمي في طرف الفرا�س... هّيا نقم بجولٍة ثانيٍة«. وفي هذه املّرة هزمها ح�صن  »لقد تعرّثَ

باأ�صرع مّما فعل في املّرة الأوىل. فرتاجعت الأمرية، ونظرت اإليه باإعجاٍب ثم قالت: »قبل اأن 

تذهب اإىل والدي لتعلمه بفوزك، اأخربين ماذا �صُتقّدم يل مهًرا؟«.

فاأ�صرع ح�صن باإخراج الكي�صني من حزامه ونرث ما فيهما فوق �صريرها وهو يقول: »هل يكفيك 

هذا مهًرا؟«

لكّنه اأح�ّس عندما اأبعد الكي�صني عن ج�صمه، كاأمّنا القوة التي تغّلب بها على الأمرية قد فارقته!

فقالت الأمرية �صاخرًة: »هل هذا كّل ما لديك لتقّدمه مهًرا لالأمرية التي راح �صحّيتها مائة 

ا  �صاٍب؟« ثم اأ�صارت اإىل الكي�صني، وقد األقاهما ح�صن على الفرا�س: »اإّنك مل تقّدم يل اإّل بع�صً
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مّما معك فقط، األ اأ�صتحّق كل ما في الكي�صني؟«

ُدِه�َس ال�ّصاطر ح�صن عندما نظر اإىل الكي�صني ووجدهما ممتلئني مّرًة اأخرى بالّذهب واملا�س!! 

فاأدرك اأّن فيهما �صًرا اآخر، وهو اأّنهما كّلما فرغا ميتلئان من جديٍد. واأدركت الأمرية هذا ال�ّصر 

كاأّنه �صديٌق قدمي.  واأخذت حتّدثه  للجلو�س بجوارها،  ال�ّصاطر ح�صن  فابت�صمت ودعت  ا،  اأي�صً

ا  ثم عزفت له املو�صيقى وغّنت له، ف�صمع منها اأعذب الأحلان واأجمل الأ�صوات. ثم �صقته بع�صً

من ع�صري الربتقال، اأخذ ي�صربه على مهٍل ويتذّوق حالوته. و�صرعان ما اأح�ّس بجفونه تثقل، 

والكالم يخرج من فمه ُمتقّطًعا، و�صيًئا ف�صيًئا تغّلب عليه الّنوم وفقد الوعي. عندما اأفاق وفتح 

خور اجلبل، وقد مّت جتريده من الب�صاط الّطائر، ومن الكي�صني  عينيه، وجد نف�صه ُملًقى على �صُ

حّولتهم  الّذين  الّرجال  عن  الّلعنة  اإزالة  على  الأمرية  لإرغام  فر�صته  َفَقَد  وبذلك  العجيبني، 

اإىل اأحجاٍر و�صخوٍر. وقال في نف�صه ب�صيٍق: »كيف توّقعُت اأن يتحّول �صّر الأمرية وق�صوتها اإىل 

حبٍّ وطيبٍة؟ لي�س من ال�ّصهل اأن يتحّول الإن�صان ال�ّصرير من ال�ّصر اإىل اخلري في حلظٍة«. واأخذ 

اأح�ّس  لكّنه  الأمرية،  من  والكي�صني  الب�صاط  ا�صتعادة  من  مُتّكنه  بطريقٍة  يفّكر  ال�صاطر ح�صن 

باجلوع. فتذّكر الّنخلتني اللتني فوق اجلبل، ف�صار وقًتا طوياًل حّتى و�صل. وكان البلح الأ�صفر 

قد ازداد حجمه حّتى اأ�صبح كحجم الربتقال. وُده�س لنمّو البلح بهذه ال�ّصرعة، وت�صّلق الّنخلة، 

ال�صجرة، وا�صتلقى في ظّلها  ثّم نزل من فوق  واأكلها، فوجد طعمها حلًوا لذيًذا،  وتناول ثمرًة 

ونام. وفي اأثناء نومه حاول اأن يتقّلب على جنبه الثاين؛ لكّن �صيًئا في جبهته ا�صطدم بالأر�س 

وعّوق حركته، فتح�ّص�س وجهه، فوجد ُقرًنا كبرًيا كاأّنه قرن بقرٍة، ينمو فوق جبهته.

اأح�ّس ال�صاطر ح�صن ِبَغيٍظ �صديٍد لهذا الذي حدث له، ومل يفهم �صبًبا لهذه امل�صيبة الّتي حّلت 

به. مل يعد قادًرا على العودة اإىل املدينة حّتى ل يراه النا�س وهذا القرن يربز فوق جبهته! فجل�س 

حزيًنا يفّكر في هّمه. وفجاأة راأى الّرجل الأخ�صر يقرتب منه. وحاول اأن يخفي جبهته بذراعيه، 

واأدار وجهه بعيًدا عن الّرجل الأخ�صر. لكن الرجل قال له: »لقد اأح�ص�صُت اأّنَك في حاجٍة اإىل 

َمن ي�صاعدك. حّدثني ب�صراحٍة عن كّل ما حدث لك«. فلّما اأخربه ح�صن مبا حدث له، اأ�صار 

الّرجل اإىل بلح الّنخلة الأخرى، وكان لونه قد اأ�صبح اأحمر قانًيا، وقال له: »ملاذا ل جتّرب اأكل 

�صيٍء من هذا الّتمر الأحمر؟« ثم ابتعد ُم�صرًعا وغاب عن الأنظار. اأ�صرع ال�ّصاطر ح�صن و�صعد 

الّنخلة، وما اإن اأكل ثمرًة حمراء حتى �صقط القرن من راأ�صه.

فعرف ح�صن اأن اأكل البلح الأ�صفر يت�صّبب في منو القرون، واأن اأكل التمر الأحمر ي�صفي من تلك 

القرون! وفِرح بهذا الكت�صاف، و�صكر الّرجل الأخ�صر في قلبه، وقطع كمّيًة كبريًة من �صعف 
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الّنخلة، �صنع منها طبًقا وا�صًعا، مالأه بالبلح الأ�صفر.

البلح  ُينادي على  الأمرية  �صّباك  ب�صاله، ووقف حتت  واأخفى وجهه  املدينة،  اإىل  وب�صرعٍة عاد 

وا�صتمّر  العامل«.  في  بلح  اأكرب  العامل...  في  بلح  اأحلى  الّنادر...  البلح  »اأبيع  الأ�صفر اجلميل: 

ينادي باأعلى �صوته اإىل اأن اأر�صلت الأمرية اإحدى و�صيفاتها تنهره وتقول له: »�صّيدتي الأمرية 

راخ اأيها البائع الكّذاب، واأن تبتعد عن هنا«. تطلب اإليك اأن تكّف عن ال�صّ

فاأ�صرع ال�صاطر ح�صن واأعطى الو�صيفة ثمرًة �صفراء كبريًة وهو يقول: »هذه هدية متوا�صعة 

لبنة ال�ّصلطان العظيمة. ُخذيها اإليها؛ فلم ي�صبق ملولتي اأن راأت بلًحا في مثل هذا احلجم، اأو 

عجبت الو�صيفة ب�صكل 
ُ
اأ ُحلًوا مثل �صكلها«.  الّلون الّذهبي. �صتجد مولتي طعمها  في مثل هذا 

الّثمرة ال�صفراء، فاأ�صرعت اإىل �صّيدتها... وما اإن ذاقت الأمرية قطعًة من الّثمرة حتى اأعجبها 

طعمها احللو، فالتهمتها كلها... واأح�ّصت بحاجٍة للّنوم. وعندما ا�صتيقظت، اأح�ّصت ب�صيٍء ينمو 

في جبهتها، فتح�ّص�صته، فوجدت قرًنا كبرًيا قد نبَت في راأ�صها! اأخذت الأمرية ت�صرخ وتبكي.. 

وَعِلَم ال�ّصلطان بالكارثة التي حّلت بابنته، بعد اأن رف�صت مغادرة ُحجرتها، كما رف�صت اأن تقابل 

اأّي اإن�صاٍن. وقال ال�ّصلطان في نف�صه: »هذا جزاء ما فعلته ابنتي مبن تقّدموا خلطبتها !! ثم اأعلن 

في كّل اأنحاء اململكة اأّن َمن ي�صتطيع �صفاء الأمرية �صيتزوجها وي�صبح �صلطاًنا من بعده.

ف�صلوا جميًعا.  لكّنهم  َنَبت لالأمرية،  الّذي  القرن  يزيلوا هذا  اأن  الأطباء  حاول عدد كبرٌي من 

واأخرًيا اأقبل ال�ّصاطر ح�صن وقال لل�ّصلطان اأّن لديه عالًجا اأكيًدا لالأمرية، وقال: »قبل اأن اأبداأ 

اأخذتهم  قد  كانت  وكي�صني من اجللد  الب�صاط  الأمرية  تعيد يل  اأن  الأّول  �صرطان:  العالج يل 

مني«. فقال ال�ّصلطان لأبنته: »ل �صّك اأّن ما اأ�صاُبِك اإمّنا هو عقاٌب نزل بك جزاُء ما فعلت من 

ال�صاطر ح�صن:  اإليه. قال  ال�ّصاطر ح�صن  اإعادة ممتلكات  الأمرية مفًرا من  اأخطاٍء! ومل جتد 

»وال�ّصرط الّثاين: »اأن تزيل الأمرية لعنتها عن الّرجال الّذين حولتهم اإىل حجارٍة ول ذنب لهم 

اإّل اأّنهم تقّدموا خلطبتها«. هنا اأدركت الأمرية ب�صاعة العقاب الذي حّل بها، فاأ�صرعت تعيد كلَّ 

َمن َحّولتهم اإىل حجارٍة اإىل هياأتهم الب�صرية. وفي احلال و�صع ال�ّصاطر ح�صن في يد الأمرية 

ثمرًة حمراء ملفوفًة في ورق ُكُتٍب فيها: »ثمرٌة حمراء فيها ال�ّصفاء وال�ّصقاء«! واأ�صرع يجل�س على 

ب�صاطه الّطائر، وانطلق ي�صّق به غ�صاء املدينة في طريقه اإىل مغامرٍة جديدٍة... 
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�لنخلة �حلزينة
في حديقتنا نخلة تقف وحيدة تنظر فى غ�صب وتتململ  ب�صمت وتت�صاءل كل الأ�صجار عن �صبب 

حزن النخلة ال�صامتة

ل اأحد يعرف ما تعانيه النخلة وي�صبب لها هذا احلزن العميق قررت كل الأ�صجار في احلديقة 

تذهب  لليمامة  املهمة  وكانت  وال�صمت؟  واحلزن  ال�صر  هذا  عن  النخلة  ي�صاأل  من  تر�صل  اأن 

للنخلة وت�صاألها اأيتها النخلة اجلميلة ملاذا اأنت حزينة و�صامتة؟ قالت النخلة:ــ اأرجوك .. اأيتها 

اليمامة ترتكيني وحدى. قالت اليمامة: اإن اأفراد حديقتنا من اأقاربك الأ�صجار يريدون معرفة 

�صبب حزنك لي�صاعدوك.

 .. جربى   .. رمبا  اليمامة:ـــ  قالت   !! م�صاعدتي  حقا  ي�صتطيع  من  هناك  وهل  النخلة:ــ  قالت 

فالعاقل من يجرب ول يرف�س امل�صاعدة .فكرت النخلة بع�س الوقت .. واأدركت حكمة اليمامة 

)فالعاقل من يجرب(

وقالت النخلة:ــ نعم اأيتها احلبيبة اليمامة.. رمبا يوجد من ي�صاعدين

�صاأحكى لك عن �صر حزين .. كل �صباح ياأتي الأطفال ليلعبون في احلديقة 

انده�صت   ! ال�صبب  اأعرف  ول  باحلجارة  يقذفونني  ثم  ويتجمعون  هنا  اإىل  منهم  فريق  وياأتي 

اليمامة من اأمر هوؤلء الأطفال وت�صاءلت في نف�صها: ملاذا يقذف الأطفال النخلة بالأحجار دون 

كل اأ�صجار احلديقة عادت اليمامة اإىل الأ�صجار وحكت لهم �صر حزن النخلة. تعجبت الأ�صجار 

من ت�صرف الأطفال واجتمعت الأ�صجار مع طيور احلديقة لعلهم يعرفون ال�صبب.

قالت احلمامة: ل اأعرف �صر هذا الأمر! وقالت الع�صافير: ل نعرف، نحن �صغار ونخاف رمى 

الأحجار ومن قال ل اأعرف �صلم! اأما الهدهد قال: ل بد من اأن اأ�صاهد الأمر بنف�صي حتى اأعرف 

غدا في ال�صباح اأذهب اإىل النخلة واأرى الأمر على حقيقته. عاد الهدهد عند الغروب و وجد 

اجلميع في انتظاره وبعد اإلقاء التحية على اجلميع.. ابت�صم وقال: بعد املقارنة والتفكري وبع�س 

الهدهد  واأكمل  ال�صمت.  وعم  اأذانها  والطيور  الأ�صجار  كل  وفتحت  ال�صر.  اكت�صفت  التدبري 

كالمه:ــ اإن نخلتنا هي الوحيدة املثمرة في احلديقة ولهذا يقذف الأطفال النخلة لي�صقط التمر 

ثم يجمعوه وياأكلوه. وطارت الطيور اإىل النخلة ليك�صفوا لها عن ال�صر الذي يجب اأن تفرح له ول 

حتزن اإن الأ�صجار املثمرة هي التي تقذف بالأحجار
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ق�سة عن زر�عة �لنخلة 
يحكى انه في قدمي الزمان وفي واحة �صغرية تقع و�صط �صحراء �صا�صعة ..كان يعي�س مزارع طاعن 

في ال�صن في كوخ ب�صيط حماط ببع�س النخيل .وفي يوم من الأيام كان مزارع العجوز يعمل في 

الأر�س لتح�صريها وليبذر البذور ..مر به تاجر كان يعي�س في واحة جماورة ….وتوقف لي�صقي 

اجلمال ويريحها…وراأى ان العجوز قلب الرمال وي�صتعد لإكمال العمل …فقال له كيف حالك 

اأيها ال�صيخ وما هذا املجهود الذي تفعله في عمرك هذا وفي هذا احلر القاتل …اترك الفاأ�س 

يا رجل وارتاح…..ماذا تزرع ؟اأجاب ال�صيخ . ازرع البلح …ازرع نخيل.اأغم�س التاجر عينيه 

….هل ارتفاع درجه احلرارة اثر على عقلك ؟بلح ؟  .وقال بتاأين ..بلح؟ هل جننت يا رجل 

….70….اأو….80…. ال�صيخ .ل�صت ادري  اأجاب  يا رجل….كم عمرك؟  نخل؟ قل يل 

وتكون  50 عام حتى تكرب  البذور حتتاج حوايل  له لن هذه  قال  اأهمية ذلك؟  وما  اأعرف؟  ل 

نخيل ثم تعطى ثمرات …األي�س �صحيحا؟؟؟وهل �صتعي�س اأنت كل هذه ال�صنوات …يا ليتك 

تعي�س …ولكن هذا هو امل�صتحيل. اترك هذا يا رجل اأجاب ال�صيخ….ا�صمع يا �صيدي الفا�صل 

….اأنا اعرف ذلك ….اأنا تربيت واأكلت بلحا من نخل زرعه غريي …واعرف اأنى لن اأعي�س 
حتى اآكل من ثمرات هذه النخالت …ولكن حتى لو كان زرعي هو جمرد تعبري عن امتناين 

وتقديري وحماولتي اإكمال م�صوار بداأه غريي ….فهذا يكفيني .قال التاجر….لقد اأعطيتني 

يا �صيدي در�صا لن اأن�صاه ….وا�صمح يل اإن اأعطيك هذه العمالت الذهبية تقديرا لك .اأجاب 

ال�صيخ …..�صكرا يا �صيدي ….اأنت كنت على و�صك اإقناعي اإن ما اأفعله لي�س له معنى …..و 

…..حتى دفع يل  ….مل اح�صد �صيء  اأقول لك  البذور ولن  اأكمل و�صع  النتيجة؟ مل  �صوف 

اأجر ….وهو اإعطائي هذه العمالت الذهبية …قال التاجر…انك تده�صني يا �صيدي …

اإليك بع�س العمالت زيادة لك .اأجاب ال�صيخ….واأحيانا اأي�صا يحدث هذا …..زرعت حتى ل 

اأح�صد…..وقبل اأن اأمت بذر البذور ….ح�صدت مرتني.وقال التاجر..�صه يا رجل …�صتظل 

….ول  نقودي  …وتنتهي  …وتعلمني  نقودي  من  …واأمنحك  وتعلمني  وتت�صرف  تتحدث 

تنتهي معرفتك.  

بع�س �ملعتقد�ت عن نخلة �لتمر
املعتقد هو ال�صي الذي تقتنع ب�صحته منذ زمن و هو  الذي يبدو في نظر �صاحبه انه �صحيح لأنه 

قد اخذه بعمق وفرتة زمنية طويلة وفي قول اخر ان املعتقد هو ال�صي الذي نعتقد انه �صحيح ول 

مي�صه اي خطاء و الذي تقتنع ب�صحته منذ زمن  و�صنذكر ق�صتني عن املعتقدات قدميا 
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yنو�ة �لتمر 
كان في احدى القرى القديمة فالح فقير يعول على ا�صرته ويعمل بجد ورغم عمله المتوا�صل 

ال�صغير  ابنه  على  يدور  الحكاية  ومحور  اولد  ثالثة  لديه  وكان  �صغاره  يطعم  بالكاد  انه  ال 

6 �صنوات وكان كثير ال�صئلة ل يمل ول يكل رغم هذا كان  نورين حيث لم يبلغ من العمر ال 

جواب  لها  يملك  ل  التي  ال�صئلة  با�صتثناء  دائما  ت�صاوؤلته  عن  ويجاوبه  بحنانه  يغمره  والده 

قائال  الطفل  ويرد  اهلل  عند  من  الرزق  بني  يا  يقول  الب  وكان  فقراء  نحن  لماذا  ابي  مثل 

الأ�صئلة  تدور  كانت  هكذا  ال�صوؤال  عن  لعجزه  الب  في�صمت  فقراء  نكون  ان  ي�صمح  اهلل  وهل 

فعرف  فقرهم  �صبب  تكون  قد  التي  المور  بع�س  يكت�صف  نورين  وبدا  العا�صرة  �صن  بلغ  حتى 

الغريب في  ال�صي  ولكن  بل هو مجرد اجير  لي�صت ملكه  والده هي  فيها  يعمل  التي  الر�س  ان 

هذه القرية هو ان لي�س لديهم نقود او عملة كانوا ي�صتعملون نواة التمر كعملة لهم ومن يملك 

واحدة  نخلة  لوجود  عندهم  جدا  نادرا  كان  التمر  لن  الثرياء  بالطبع  هو  النواة  من  الكثير 

معتقدهم  في  الم�صرف  او  البنك  مثل  هي  لأنها  احد  النخلة  هذه  يملك  ول  القرية  هذه  في 

يتعبدونها  ان  يكاد  حتى  النخلة  لهذه  غريبة  طقو�س  ولديهم  حياتهم  في  �صيء  اثمن   وهي 

وعن  القرية  معتقد  عن  والده  مع  فتحاور  الع�صرين  بلغ  حتى  نورين  على  ال�صنين  مرت 

فالبحر  تذهب  ان  تريد  اين  الى  الب  فقال  ا�صافر  ان  اريد  ابي  قال  حيث  الم�صتمر  فقرهم 

�صاأجول  نورين  فقال  هذه  جزيرتنا  بعد  ياب�صة  تجد  وهل  جانب  كل  من  بجزيرتنا  يحيط 

ابني  الب  فقال  الفقيرة  القرية  وهذه  الجزيرة  هذه  من  اف�صل  مكان  عن  بحثا  البحار 

عزمت  وقد  قراري  عن  م�صمم  انا  ابي  فقال  ابدا  تعود  ل  فقد  حياتك  على  خطر  هذا  ان 

ال�صباح  وفي  طيبا،  حظا  لك  وارجو  بني  يا  بالتوفيق  القول  ال  املك  ل  الب  فقال  عليه 

جن  قد  انه  ظننا  احد  ي�صاعده  لم  لأنه  ال�صعب  بالإمر  هذا  وكان  قارب  �صنع  في   بداأ 

قوته  بعظ  ال  معه  يحمل  ل  وهو  الجزيرة  وغادر  اكتمل  حتى  ايام  القارب  بناء  ا�صتغرق 

نورين  خاف  فاكثر  اكثر  الجزيرة  عن  لتبعده  عالية  رياح  هبت  الجزيرة  عن  ابتعد  وعندما 

وهو  اليام  من  يوم  في  ا�صتيقظ  حتى  اأيام  الرحلة  وا�صتمرت  قراره،  عن  يتراجع  لم  ولكن 

كانت  التي  النخيل  ا�صجار  وخا�صة  الفواكه  انواع  بجميع  غنية  كبيرة  جزيرة  �صاطئ  على 

ا�صبحت  ويقول  بقوة  ي�صرخ  و�صار  عظيما  فرحا  نورين  فرح  كثافتها  من  الجزيرة  تغطي 

كبير  قارب  ابني  �صوف  ويقول  ب�صدة  وي�صحك  ثري  انا  ثري  انا  غنيا  ا�صبحت  لقد  ثريا 

وا�صبح  الفقيرة  قريتي  الى  به  واعود  امكن  ان  النخيل  وحتى  التمر  هذا  كل  انقل  حتى  جدا 

. ال�صتة  الفتيات  �صراك  في  وقع  ال�صجر  فروع  تقطيع  في  بدا  وعندما  المالك  ذوي   من 
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وانقر�س  ال�صحر  العجوز حيث وقع عليهن  6 فتيات ومعهن امهن  تملكها  الجزيرة  كانت هذه 

الذكور بفعلهن الفاجر حيث كانت الن�صاء تتزوج بالن�صاء وا�صبحن م�صحورات ول يبطل ال�صحر 

الى  ياأتون  الذي  للغرباء  ال�صراك  ين�صبنا  الفتيات  كانت  ولهذا  برجل  منهن  احد  بزواج  ال 

الجزيرة. �صرخ نورين وقال من انتن وماذا تردن مني فقالت احد الفتيات �صوف تعرف من 

. الكبيرة وهناك عرف كل �صيء  الى  بالأغالل  نورين وهو مكبل  فاأخذن  نريد.   الكبيرة ماذا 

دون  تطيعنا  ان  عليك  �صيئا  امرك  من  تملك  ل  انت  نورين  يا  الكبيرة  قالت  المقاي�صة  وعند 

اي مقاومة لأنك لو حاولت الفرار لن تاأخذ اي �صيء من الجزيرة وانا اقول لك لن تخرج من 

30 عاما بعد ان تتزوج احد بناتي وتنجب لذا فكر نورين في المر  الجزيرة حتى يبلغ ابنك 

ولكن كان ل يملك القرار وكانت موافقته بالأمر فتزوج الولى وم�صة �صنة ولم تنجب وفي ال�صنة 

اي  تنجب  ولم  �صنين  �صتة  في  ال�صتة  كلهن  تزوجهن  وهكذا  تنجب  ولم  الخرى  تزوج  الثانية 

به  الكبيرة وقال لقد فعلت ما امرتي  الى  ال�صابعة جاء نورين  ال�صنة  الفتيات وفي  واحدة من 

قريتي  الى  واعود  اغادر  دعوني  يبطل  لن  ال�صحر  ان  ويبدو  منهن  واحدة  اي  تنجب  لم  ولكن 

فقالت الكبيرة يجب عليك ان تتزوجني لربما كان ال�صحر متعلق بي انا ف�صحك نورين وقال 

هل تمزحين وكيف تنجبين وانت تبلغين �صن الثمانين فقالت الكبيرة انا ل امزح اني امرك 

بالزواج بي فقال نورين انا موافق فقط ب�صرط واحد وهو ان اغادر الجزيرة ان لم تحملي في 

�صهر واحد من زواجنا ووافقت الكبيرة لطلبه. تزوج نورين من العجوز وهو يقول في داخله لن 

تحمل هذه العجوز و�صوف اربح الرهان وفي �صباح اليوم الثاني من زواجهم بداأت بطن العجوز 

بالنتفاخ فتفاجئ نورين بتفاعل ال�صحر وا�صبحت بطن العجوز تنتفخ يوما بعد يوم حتى اليوم 

ال�صابع حيث و�صعت الطفل لم يبقى الجنين في رحم العجوز ال �صبعة ايام رغم هذا كان طفل 

 بكامل �صحته وكانه طفل ت�صعة ا�صهر خاب ظن نورين وعليه بقى 30 عاما حتى يبطل ال�صحر.

ومرت اليام وال�صهر و�صنين حتى ا�صبح عمر ولده 30 عاما وهو حبي�س تلك الجزيرة وكانت 

عالقته بابنه لي�صت جيدة لن نورين يعد ابنه �صحر ولي�س ولد من �صلبه وجاءت لحظة مغادرة 

الجزيرة حيث كان يعمل طوال هذه ال�صنوات على هذه الحظة فقد �صنع قارب كبير جدا و و�صع 

فيه الكثير من التمر وحين الرحيل قالت له العجوز يا نورين لماذا ل تاأخذ الذهب والحجار 

الكريمة والياقوت والمرجان هذه ا�صياء ثمينة وبها ت�صبح ثريا فقال نورين اني ل اعرف هذه 

ال�صياء وهي لي�صت لها قيمة في قريتي انهم يعرفون التمر وهو اثمن �صيء في قريتي فقالت 

هل تريد ان تاأخذ ابنك فقال هذا لي�س ابني ان ابني من ياأتي بعد ت�صعة ا�صهر ويبدو �صابا عند 

الع�صرون ولي�س طفال عمره 30 �صنة وغادر نورين الجزيرة بدون ان يودع ابنه وفي �صمت تام 
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وكان يدور في داخله قريته وا�صرته الفقيرة التي لم ين�صاها ا�صتغرقت الرحلة ايام حتى و�صل 

الى جزيرته وكانت تبدو مختلفة عن حالها ال�صابق وعندما دخل نورين الى قريته لم يتعرف 

عليه احد و�صار ي�صئل عن والده الفالح فقالوا له انه ي�صكن في احدى المزارع المجاورة .كان 

 اللقاء بين نورين و والده ل يختلف كثيرا عن وداع نورين لبنه الم�صحور لن في ذلك ت�صابه كبير .

يكون  وهنا  عنه  يختلف  ابنه  يرى  نورين  و  عنه  مختلف  يبدو  نورين  يرى  نورين  والد 

الحال؟ تم  فكيف  النخلة  هو  الثاني  المعتقد  عن  اما  الق�صة  في  الول   المعتقد 

التمر  ال�صنين  لقد جمعت طوال هذه  اراها  لم  النخلة  اين  ابي  قائال  النخلة  نورين عن  �صئل 

بنواته �صوف ن�صبح اثرياء.

ي�صرتون منك  للنواة قيمة رمبا  يعد  النخلة قد ماتت ومبوتها مل  نورين  يا عزيزي  فقال الب 

التمر ولكن النواة مل تعد لها قيمة في قريتنا فقال نورين انا ل ا�صدقك انها اثمن �صيء و�صي�صل 

التمر  واخذا  املرارة  �صدة  من  ويبكي  غني  انا  ثري  انا  ويقول  ي�صرخ  نورين  �صار  �صيء  اثمن 

اىل ال�صوق و�صار ي�صرخ انها النواة انها اثمن �صيء ال تعرفون قبل 37 عاما كانت هي العملة 

وادرجه  القرية  اىل حكيم  فاأخذه  الرجل هل هو جمنون  هذا  من  ويقول  عليه  ي�صحك  والكل 

عليه حكايته فقال له احلكيم عليك ان تتقبل المر ان النواة كانت مقد�صة لدينا عندما كانت 

النخلة على قيد احلياة ام بعد موتها فلم تعد لها قيمة افهم هذا يا نورين وتعقل فقال نورين 

اتعقل وهل هذا يعقل ان ا�صافر واتعب طوال 37 عاما وارجع دون اي فائدة ل ل واهلل عليكم ان 

تاأخذوا النواة عملة من جديد و لرتجع النخلة و�صوف ازرعها هل توافقني ايها احلكيم مل يعرف 

احلكيم ماذا يفعل هل ي�صحك ام يبكي حلال نورين وعرف ملاذا يتم�صك نورين بتمره

yy في بوركينا فاآ�صو الواقعة على حدود النيجر وهي منطقة فقرية Seno يف منطقة ال�صنو 

جدًا وفي جمرى وادي جاف يوجد نخيل بذري اأنثوي وذكري و�صكان املنطقة فقراء ياأكلون 

ال�صي�س ب�صبب عدم اإجراءهم التلقيح حيث يعتقد النا�س هناك اأنه مبجرد و�صع الطلع 

الذكري على اأ�صفل جذع النخلة الأنثى فاإنها �صتلقح.

yy الأمور من  بالعديد  والإح�صاء  العرب  �صط  في  النخيل  زراعة  مناطق  �صكان  بع�س  يعتقد 

املتوارثة منها:

اإذا كانت النخلة مائلة اإىل جهة ما فما عليك اإل اأن تعلق في جهة ميالنها جمجمة ح�صان . 1

وعندها �صوف ت�صعر النخلة باخلوف وتعتدل.

اإذا كان لديك فحل )نخلة مذكرة( بذري �صغري العمر واأردته اأن يتحول اإىل نخلة موؤنثة . 2

فما عليك اإل اأن تقوم ب�صرخ اخلو�س في ال�صعف كله وفي ال�صنة القادمة يتحول اإىل نخلة 
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موؤنثة.

اإذا كانت عندك نخلة موؤنثة كبرية ول تثمر وجلعلها تثمر ما عليك اإل تهديدها وتتوعدها . 3

وحتاول  بالقطع  بتهديدها  وتبداأ  طرب(  او  فا�س  او  هيم  )�صكني،  قطع  اآلة  بيدك  وحتمل 

�صربها مرة، مرتني على الكرب وعندها �صوف تثمر في املو�صم القادم.

موؤنثة . 4 اأو  تكون مذكرة  اإما  تثبت فهي  فاإنها عندما  النواة )البذرة(  زراعة  املعروف عند 

ولكن اإذا اأردتها موؤنثة فعليك بعد زراعة البذرة، اتركها تنبت لطول 10�صم ثم اأخرجها 

من الأر�س وانزع النواة واترك البادرة تنمو لأنها �صتكون نخلة اأنثى لأنهم يعتقدون باأنك 

قمت بعملية خ�صي لها.

yy قال اأحدهم اأن نخلتهم عا�صقة فقيل له كيف فاأجاب مت تلقيحها من اأح�صن الفحول ولكنها

مل ت�صتجب وتتقبل التلقيح ومت �صوؤال اأحد املزارعني القدامى فقال رمبا يوجد فحل قريب 

حتبه. ومل مت البحث في املنطقة وجدت نخلة مذكرة فتية عند اجلريان ومت تلقيحها بلقاح 

منه فنجحت عملية التلقيح وحملت النخلة.

yy ،وقلة حملها املع�صوقة،  النخلة  اإىل جهة  ميلها  ذلك  ودليل  اأخرى،  لنخلة  النخلة  ع�صق    

وُهزالها و�صعفها من غري ما �صبب وا�صح وعالج هذا الداء يكون باأحد هذه املمار�صات  :

اأن ُيلقى �صيء من قلب املع�صوقة –من طلعها- في قلب العا�صقة . . 1

اأن ُتعلق �صعفة من املع�صوقة على النخلة العا�صقة. . 2

اأن تعلق اأربع �صعفات من �صعف املع�صوقة على اأربع جهات من النخلة العا�صقة.  . 3

 �ُصّد حبل بني النخلة العا�صقة و النخلة املع�صوقة .. 4

 يو�صع حجر مربع في قلب النخلة املع�صوقة ملدة ثالثة اأيام، ثم ُينقل اإىل قلب النخلة العا�صقة. . 5

yy في بغداد القدمية حني ي�صاب احد ال�صغار باحلمى تاأخذ اأمه اأو اإحدى قريباته �صعفة 

وتوقد مقدمتها في ليلة اجلمعة وتدور بها ثالثة عقود )عكد( اي �صوارع فرعية معتقدة اأن 

احلمى �صتزول، اأما اإذا �صادفت اأحداهن حاملة ال�صعفة املوقدة و�صاألت عن ال�صبب فان 

احلمى باعتقادهم �صتنتقل اىل ال�صائلة وي�صفى مري�صهم.

yy هل تعلم اإن التمر ل ينقل اجلراثيم اأو امليكروبات وان ال�صو�س الذي بداخل الثمار)احل�صرات

في التمر القدمي( يلتهم الميبيا ويفتك باجلراثيم التي ت�صيب الإن�صان. وان الإن�صان الذي 

ياأكل التمر يوميا ل يقربه اجلن وان التمر اأعظم غذاء ودواء لرجال الف�صاء. والتمر اأعظم 
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غذاء للمقاتل في احلروب لأنه ميده بال�صعرات احلرارية ويقويه وين�صط الغدة الكظرية 

مبا يجعله �صجاعا مقداما.

yy.اإن متور �صنف ا لربين ت�صمى اأك�صري ال�صباب وهي تن�صط الغدد وتقوي الأع�صاب

yyاإن بع�س اأ�صجار النخيل متوت اإذا مات �صاحبها

yyواحة �صيوة

 في يوم )�صماتة(  بمعنى ليلة ال�صبوع تتم اغرب العادات في الزواج  عند اهل الواحة وهو 

ان يهدى العري�س لحماته )ام الزوجة( كمية من جمار النخيل يقوم ا�صدقاءه باإهدائها 

حياتها  وم�صدر  للنخلة  النامية  القمة  هو  و  النخلة  )قلب(  عن  عبارة  الجمار  و   ، اليه 

تماما   النخلة  قتل  بعد  ال  عليه  تح�صل  مالم  وهو  الحيوية،  العمليات  ومركز  وديمومتها 

ومما يذكر ان عدد النخل الذى يتم قتله مع كل زيجة يفوق الع�صرين.

yy فالح فقري كان لديه قطعة ار�س �صغرية يزرعها باخل�صروات ويبيعها في ال�صوق وكانت

لديه �صجرة وحيدة تقف بني نباتاته هي النخلة التي يهتم بها ب�صكل كبري ي�صمدها يزيل 

ال�صعف الياب�س عنها ي�صقيها يكربها ينبتها وياأكل من رطبها ومترها ثالث وجبات يوميا 

وفي ف�صل ال�صيف ي�صع �صريره اخل�صبي حتتها وينام، يحب نخلته ويتحدث معها ومبرور 

ال�صنني كربت النخلة وكرب الفالح حتى مات على �صريره حتت النخلة وقام ا�صحابه بدفنه 

حتت النخلة وفي اليوم التايل لوفاته تقو�س جذعها ومال حتى اقرتب من تراب القرب الذي 

يرقد فيه �صاحبها وبقيت النخلة ل تثمر ل�صنوات حتى ماتت وهي تعانق قرب �صاحبها.

yy ،يداعبها اأو  النخلة  يحدث  الردنية  العقبة  مدينة  في  ال�صخ�س  جتد  اأن  الرتاثيات  من   
فتاة  كاأنها  بنخلته  ويتغزل  يغني  فرتاه  الزرع،  ي�صقي  اأو  الأر�س  يحرث  عندما  خ�صو�صا 

اأحالمه، ومن اأطرف ما روي في تراث اأهايل العقبة عن ذلك اأنه عندما ل تثمر النخلة 

ل�صنوات متوالية يقوم �صاحب النخلة بالتفاق مع اأقرانه بتخويف نخلته وحثها على الإثمار 

النخلة فياأتي �صاحبها من بعيد يحمل في يده  اأقرانه حول  بطريقة طريفة حيث يجتمع 

»�صاأقطع هذه  ويقول  النخلة وهو ي�صيح ب�صوت عال  وينطلق م�صرعا نحو  في�صهره  �صيفا 

النخلة ولن اأبقي لها قلبا ول �صعفا ول جذرا«، فيرتاك�س اأقرانه نحوه ويبعدونه عن النخلة 

ويدفعونه عنها وي�صاألونه: ملاذا تريد قطع نخلتك؟ فيقول: اإنها مل تثمر منذ كذا وكذا ثم 

واأتخل�س منها«،  اأقطعها  ويقول »ذروين  ويهددها  يتوعدها  يندفع نحوها من جديد وهو 

باأنها  عنها  لك  واأتعهد  لك  اأكفلها  اأنا  عال:  ب�صوت  فيقول  اأحدهم  ويقف  اأقرانه  فيمنعه 

�صتثمر في العام القادم واإن مل تثمر فاقطعها وارمها في البحر، في�صكن غ�صب �صاحبها 
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ويرتكها. لياأتي في العام التايل وقد اأثمرت.

yy من عادة ال�صينيون قدميا اإذا حكموا �صخ�س بالإعدام خريوه بنوع واحد من الأكل يكون

فطوره وغذاوؤه وع�صاءه ملدة �صت �صهور وبعدها ميوت ال�صخ�س ولكن احد الأ�صخا�س اختار 

ال�صخ�س  العملية لثالث مرات ومل ميت هذا  واأعادوا  اأ�صهر وجدوه حي  التمر وبعد �صتة 

بفعل تغذيه على التمر فاكت�صفوا اأهمية التمر وقيمته الغذائية ومت العفو عن ذلك ال�صخ�س.

yy في الرتاث ال�صوداين يقوم اهايل منطقة النوبة بتثبيت ثالث افرع من اجلريد على قبور

يو�صع على  والثالث  الرجل  ناحية  والثاين  امليت  راأ�س  يغر�س جانب  الول  الفرع  موتاهم 

القرب.

yy ،كانت �صجرة النخيل وما تزال ذات �صطوة عند العامة اإذ ل يجوز قطعها اإل لغاية اأ�صا�صية

وعند قطع �صجرة النخيل يجب قراءة ال�صلوات وترديد التعاويذ احلامية واإل تعر�س قاطع 

النخيل وفق املعتقد ال�صعبي العراقي لالأذى الإلهي، واحلقيقة فقد كانت �صجرة النخيل 

اأكواز فخارية  تدخل في طقو�س التقرب لالآلهة حيث كانت تو�صع الف�صائل ال�صغرية في 

قدام الإله الذي جتري طقو�س التقرب اإليه ويكون ذلك بوا�صطة �صكب املاء املثلج في الكوز 

الفخاري الذي يحتوي على ف�صيلة النخيل كتعبري عن تقدمي عطية املاء البارد لالإله لأن 

املاء البارد )املثلج( كان من الأمور املرفهة التي ل تقدم اإل لالآلهة وامللوك وعلية املجتمع . 

yy من اأجمل الأ�صاطري العراقية القدمية املعروفة باأ�صاطري املقارنات هي تلك التي كانت   
اأ�صطورة  بح�صب  الذكوري  اخل�صب  اإله  متوز  الإله  رمز  هي  والنخلة  والأثلة،  النخلة  بني 

كانت  مثلما  واحلامية،  ال�صافية  اخلرية  التعاويذ  �صمن  تدخل  كانت  كما  ومتوز،  ع�صتار 

به  يعتقد  �صحري  فعل  وللتمر   . القدمي  ال�صعبي  الطب  ممار�صات  �صمن  تدخل  اأجزائها 

العامة منذ قدمي الزمان كمن�صط ح�صي وحمرك للغريزة، لذلك كان ي�صتخدم في طقو�س 

الزواج املقد�س، وما تزال هذه العادة م�صتخدمة حتى يومنا هذا.

yy من النوادر الرتاثية عن اأم ال�صعف والليف يروى اأن رجل كان مي�صى بني املزارع فراأى جذع

نخلة مقطوع وعندما مر من جانبه راآه يتدحرج ومت يتدحرج خلفه حتى و�صل اآخر الطريق 

.. فاأح�س بالرعب واأخذ يتلو اآيات من القراآن الكرمي حتى اأختفى عنه 

yy من املعروف عن النخلة اإنها اإذا قطع منها جزء ل ينمو اأبدا .. ول يتحول اىل فحم والنخلة

�صديدة التاأثر مبوت �صاحبها اأو املزارع الذى يعتنى بها اأو موت اأحد جريانها كما اإنها حتب 
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النا�س الكرام وتت�صبه بهم

yy من الرتاث اأن الفتاة التى كان يتاأخر ن�صيبها من الزواج تتجه في يوم معلوم من ال�صنة اىل فحل

نخل معروف وجتل�س حتته وتتجه بالدعاء وتقول )يافحل الفحول ... اأريد زوجا قبل احلول(

yy يقول علماء الرقي ال�صرعية اإن التمر اأو العجوة فيها مادة زرقاء باإذن اهلل تفرز هذه املادة 

الزرقاء فتنت�صر مب�صيئة اهلل في كافة �صرايني اجل�صم لأن ال�صيطان يجري جمرى الدم في 

اأبن اآدم فحني تنت�صر في جماري الدم هذه املادة ت�صفي ومتنع املتلب�س من القرتاب من 

كل نقطة و�صلة اإليها هذه املادة الزرقاء اأما العجوة اأو التمر التي تبقى في املعدة لله�صم 

فيها يبقى معها نوع من املادة الزرقاء ف�صيطان ال�صحر املتلب�س يبقى في اأماكن باجل�صد 

اإىل حني انتهاء هذه املادة من مفعولها وينت�صر بالتلب�س الكلي اأو اجلزئي في اجل�صد .

yy الن�صان ج�صم  حول  زرقاء  هالة  يولد  البلح  او  التمر  اكل  ان  اكت�صف  قريب  وقت  منذ    

ووجد اأن تلك الهالة الطيفية ذات اللون الأزرق ت�صكل درعا واقيا وحاجزا مانعا لعديد من 

الأمواج الكهرومغناطي�صية الالمرئية من اجلن واحل�صد وال�صحر والعني احلا�صدة وخالفه 

واجلن ي�صبحون غري قادرين على اخرتاق هذا احلاجز الذي ولدته الطاقة املنبثقة من 

تزيل  والتي  بالإلكرتونات  الغني  الف�صفور  عن�صر  وخا�صة  التمر،  في  املوجودة  العنا�صر 

ال�صحنات املوجبة التي يحبها اجلن ومظهرها الثارة والتهيج لدى الإن�صان ..ومن املعروف 

ان ملركبات هذا العن�صر ا�صعاعات تاألقيه فو�صفورية تدعم الطيف الأزرق ومتنع اخرتاق 

اأنهم قادرون على اخرتاق كافة الأطياف والتعامل  اجلن لهذا احلاجز الطيفي في حني 

معها.

yy اأ�صل ال�صاللة واإليها  النخلة عند اأهل جزيرة جربة في تون�س  هي الأم وهي الأب وهي 

يرجع النتماء ولديهم ا�صطورة تقول ان ابنة اجلزيرة هي فتاة ماتت اأّمها قبل اأن حتمل 

بها فن�صاأت في رجل اأبيها،الذي خجل منها فرماها في جنان، حتت نخلة و هناك التقطها 

الطاوو�س، وعطف عليها ورّباها وعندما كربت اكت�صفها بن ال�صلطان وا�صمه حممد عند 

النخلة ملوقة تناف�س ال�صم�س في جمالها و بهائها تقول لل�صم�س ا�صرقي و اإّل �صوف اأ�صرق 

مكانك يك�صوها �صعر مملّي كالليل حتى قدميها و عندما يقرتب منها حممد بن ال�صلطان 

تخاف و تخجل و تهرب اىل النخلة  تركبها لتعلو بها حّتى حدود ال�صماء لتحميها منه، يكفي 

ان تقول لها: يا نخلة بابا واأمي ارقي بي حلّد ما تو�صلي جوايب ال�صماء وعندما تريد اأن 
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تنزل تقول لها: اهبطي بي حتى تو�صلي لوجه الوطاء . و هنا  يطّوع املخيال ال�صعبي النخلة 

ح�صب رغباته النخلة واملراأة ولعبة الإغواء الأزلية بني املراأة والرجل و يبدو اأّنه بني املراأة 

و النخلة و الولدة حكاية قدمية و عالقة حميمة.  النخلة ت�صبه الإن�صان عموما، و كاأنهما 

خلقا معا اأو من جذع واحد و اإن بني النخلة و الن�صان �صبعة وجوه �صبه هي:

 اجلذع  املنت�صب( 1

 الذكر والأنثى( 2

 ل تثمر اإل اإذا ُلًقحت . ( 3

 اإذا قطع راأ�صها ماتت( 4

اإذا تعر�س قلبها ل�صدمة قوّية هلكت( 5

اإذا قطع �صعفها ل ت�صتطيع تعوي�صه من حمّله( 6

النخلة مغ�ّصاة بالّليف ال�صبيه ب�صعر اجل�صم في الإن�صان . ( 7

yy روى العالمة اجلليل ال�صيد نعمة اهلل اجلزائري في الأنوار النعمانية اإن اهلل اأمر املالئكة 

فو�صعوا الرتاب الذي خلق منه اآدم في املنخل ونخلوه، فما كان لبابا �صافيا اأخذ لطينة 

اآدم)ع( وما بقي في املنخل خلق اهلل منه النخلة وبه �صميت لأنها خلقت من تراب بدن 

اآدم وهي العجوة . وكان اآدم ياأن�س بها في اجلنة وملا هبط اإىل الأر�س ا�صتوح�س مبفارقتها 

وملا  الأر�س،  في  وغر�صها  فاأنزلها  النخلة  له  ينزل  اأن  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  من  وطلب 

قربت وفاته اأو�صى اإىل ولده اأن ي�صع معه في قربه جريدة منها ف�صارت �صّنة اإىل زمان 

عي�صى)ع( ثم اندر�صت لفرتة من الزمان فاأحياها النبي �صلى اهلل عليه و�صلم. وقال اإنها 

ترفع عذاب القرب ما دامت خ�صراء، وقد روى اجلمهور عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه 

قال لالأن�صار خ�صروا �صاحبكم فما اأقل املخ�صرين يوم القيامة . وقالوا وما التخ�صري ؟ 

قال �صلى اهلل عليه و�صلم جريدة خ�صراء تو�صع من اأ�صل اليدين اإىل اأ�صل الرتقوة . 

yy ومن الغرائب التي ورد ذكرها عن النخل اإن نخلة في الع�صر العبا�صي اأيام الوزير عون

الدين يحيى بن هبرية حملت األف رطل من التمر،

yy وفي كتاب نهاية الأرب للقلق�صندي / ج11 اإن اأبا مي�صر امل�صري املتوفي �صنة 677 هجرية 
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ذكر في تاأريخه حوادث �صنة 372 هجرية اأن نخلة حملت مرتني في ال�صنة .

yyمعتقد �سعبي

 تاأكلك ام اخل�صر والليف ..وت�صمى النخلة )خ�صرة اأم الليف اأو اأم اخل�صر والليف( وهذا 

ي�صتخدم لتخويف الأطفال ومنعهم من اخلروج من البيت. وتقال هذه العبارة ويق�صد بها 

النخلة.

 حكاية بوكربه وليفه 
 يحكى اأن ولدًا كان دائم التعدي على النخل، يقطع الكرب والليف لي�صنع ِجماًل من الكرب، 

والليف  الكرب  النا�س كمية من  النخلة تعطي  اأن  وبرغم  الليف ويجرها خلفه،  يربطها بحبل 

اإىل  دائمًا  يعمد  فهو  لذا  املزيد،  اإىل  دومًا  يحتاج  كان  الولد  ذلك  اأن  اإل  واحلني،  احلني  بني 

 قطع الكثري من الكرب والليف متى ما ت�صنى له ذلك، حتى اأح�صت النخلة بالوهن وال�صعف.

اأح�س  امل�صكينة،  النخلة  تلك  من  والليف  الكرب  تقطيع  في  منهمك  والولد  الأيام  من  يوم  في 

بالظالم يخيم على املكان، فالتفت ليتحقق من الأمر، فهاله ما راأى، لقد راأى نخلة جنية مرعبة 

فارعة الطول، ميالأ ج�صدها الكرب املخيف، وكاأنه �صهام يغطيها الليف من اأعالها اإىل اأدناها 

وكاأنه ثوب من نار، رمى الولد كل ما في يديه وهرب، وهو منذ تلك احلادثة يحدث النا�س مبا 

راأى، ويحذرهم من امل�صا�س بالنخلة امل�صكينة.من بعد حادثة الولد تلك مع بوكربه وليفه، اأ�صبح 

اإياه وهي را�صية في  باأجزائها ويكتفون مبا تعطيهم  العبث  اأو  بالنخلة  امل�صا�س  النا�س يهابون 

كل مو�صم، لكن الأولد كانوا يحتاجون اإىل املزيد من الكرب والليف لي�صنعوا لعبة »بعري كرب« 

ل�صتكمال القافلة، لكنهم في الوقت ذاته كانوا يخ�صون بوكربه وليفه. وهكذا ا�صتهرت في �صبه 

اجلزيرة العربية حكايات بو كربه وليفه اأو اأم كربه وليفه، والتي ت�صمى في بع�س بلدان اخلليج 

»اأم ال�صعف والليف«.

yy سويد� خ�سف�
�صويدا خ�صف  متثل كائن خرافي فريد يحر�س مازن  للخوف هي  املثرية  ال�صخ�صية   

التمر ول يهاجم اإل من يتعدى احلدود، هذه ال�صخ�صية يتكون ا�صمها من �صقني )�صويدا( 

وهي ت�صغري ل�صوداء وترمز اإىل �صواد التمر املحفوظ و)خ�صف(،  هو وعاء حلفظ التمر 

م�صنوع من  �صعف النخل، وال�صم و�صفي، فهي مترة �صوداء حمفوظة في خ�صف.

ومتتاز �صخ�صية �صويدا خ�صف باأنها لي�صت حرة طليقة، كبقية الكائنات اخلرافية، اإمنا 
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هي مقيدة في املكان الذي توجد فيه اأو تنقل اإليه. واأهم مكان توجد فيه هو مازن التمور 

وحمال بيعها، وبع�س البيوت التي كانت في املا�صي حتفظ فيها كميات كبرية من التمر، 

تقول  ل�صرقتها، كما  التمر  ينادى على )�صويدا خ�صف( ملن يحاول دخول مازن  لذلك 

احلكاية ال�صعبية.

yy  )لوح�س)�خلبابا�
في بع�س قرى البحرين وحتى وقتنا الحا�صر، ين�صح كبار ال�صن ال�صغار بعدم الدخول الى 

اأحرا�س النخيل لأن بها الخبابا،و الأمهات تخوف اأبناءها من الخبابا حتى تنام،والخبابا 

في النخيل يق�صد به الوح�س وي�صمى )دعيـــــدع البحر(. 

yy في ق�سيدة )غريب على �خلليج( لل�صاعر بدر �صاكر ال�صياب 
اإ�صارة اإلى حكاية النخيل وما تتركه في النف�س من اأثر الخوف والرعب ول �صيما في �صاعة 

الغروب، حيث الأ�صباح في الحكاية تخطف الأطفال الذين ل يعودون اإلى ديارهم مبكرين، 

)وهي النخيل، اأخاف منه اإذا اأدلهم مع الغروب

فاكتظ بالأ�صباح تخطف كل طفل ليوؤوب .. من الدروب . (.

yy ق�سة �جلز�زيل 
اإلى رجل عالم  اإلى نخل لي�صتروا تمر فذهبوا  يحكى اأن �صخ�صين من وادي م�صتل نزلوا 

نريد  لأخذها عندما  �صنعود  له  وقالوا  التمر  فاأخذوا جزلتين من  تمرا  لي�صتروا من معه 

فاأخبروه  ولده  فلم يجدوه ووجدوا  اإليه  الذهاب ذهبوا  اأرادوا  البلد وعندما  اإلى  الذهاب 

باأنهم اأتوا ليحملوا جزلتين تمر اأ�صتروها من اأبوه فاأدخلهم المخزن وقال لهم اأحملوا ما 

ا�صتريتموه لأني ل اأعرفه وانتم تعرفوه فتعمدوا باأخذ نوعية غير الذي ا�صتروه وكان اأغلى 

من تمرهم فحملوه على حمار وذهبوا فلما عاد الرجل لبيته وجدهم قد اأخذوا من التمر 

اأخذوه بالخطاأ  اإن كانوا  الدعاء)اللهم  ا�صتروه فدعا بهذا  الذي  اأخر عن  نوع  الغالي من 

فهنئهم اإياه واإن كانوا متعمدين فاأقلب التمر اإلى حجارة( واأما عن الرجلين فاأنهم عندما 

قاربوا البلد برك الحمار ولم ي�صتطع الحراك فحلوا عنه الحمولة فوجدوا التمر قد تحول 

اإلى حجارة واأثار الحبل على الحجر ويمكن لمن يذهب اإلى هناك م�صاهدتها وهي بجنب 

الطريق قبل البالد والأهالي يعرفونها.
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yy )ق�سة طلع �لنخيل)�لنبات
يروي ان اهالي مناطق وادي م�صتل بولية نخل في �صلطنة عمان ومنذ قديم الزمان  عندما 

يرغبون في )تنبيت( نخيلهم اثناء مو�صم طلعها  فان اي طلع نخيل اي )النبات(  يجلبونه 

وي�صتخدمونه ويكون م�صدره من نخيل مركز الولية ل ينفع ول ي�صلح اطالقا لنخيلهم واي 

نبات اخر يجلبونه من اي موقع اخر غير مركز الولية ينا�صب نخيلهم على العك�س تماما 

ب�صرط ان ل ي�صل به حامله الى �صوق نخل واذا مربه الى ال�صوق او مركز الولية ل ينفع 

نخيلهم حتى لو كان م�صدره من خارج الولية  و  ح�صب رواية الهالي  ان ال�صبب وراء ذلك 

ق�ص�س قديمة مرتبطة بنوع من الح�صد .

�لنخيل في �لحلم
yyلب�سر:يدل على وجود املاء للمحتاج اليه�
yy لرطب: اكل الرطب في الروؤيا رزق تقر به عينه وهو دليل الب�صارة بالولد والن�صر على�

العداء والرباءة للعر�س والرطب رزق حالل و�صفاء وفرج ومن راأى انه ياأكل رطبا في غري 

اوانه نال �صفاء وبركة وفرحا.

ومن راأى كاأنه ياأكل رطبا في غري وقته فاإنه ينال �صفاء وبركة وفرحا وفقا لق�صة مرمي 

ر�صول اهلل  قال  الرطب اجلني قرة عني  اأكل  اإن  وقيل  اأوانه  وكان في غري  ال�صالم  عليها 

�صلى اهلل عليه و�صلم)راأيت الليلة كاأين في دار اأبي رافع فاأتينا برطب من ابن طاب فتاأولنا 

وكرثته  قلته  قدر  على  حالل  مال  والثمر  طابت  قد  دنيانا  وان  الدنيا  في  لنا  الرفعة  اأن 

ومن التقط من �صجرة ثمرا وغريها فاإنه م�صتغل بحرام اأو طالب �صيئا ل يجب له ورا�صم 

ر�صوما جائرة واقتطاف الثمر من ال�صجرة يدل على نيل علم من عامل والتقاطها من اأ�صل 

ال�صجرة ما�صمة رجل وقيل ان الفواكه للفقراء غنى ولالغنياء زيادة مال لقوله تعاىل 

بكل  فيها  )يدعون  تعاىل  اهلل  قال  اأمن  وللخائفين  ولنعامكم(  لكم  متاعا  واأبا  )وفاكهة 

فاكهة اآمنني( 

yy املدفون مال التمر  نوى  الرزق اخلال�س  ينال  اكله  املنام وهو رمز املطر ومن  التمر: في 

مدخر ومنة جنى مترا في وقته تزوج امراأة مو�صرة �صريفة كثرية اخلري والربكة،وان كان 

في غم او هم فرج اهلل عنه.والتمر ملن يراه، يدل على املطر. وملن اأكله رزق عام خال�س 

ي�صري اإليه وقيل اّنه يدل على قراءة القراآن، وقيل اّن التمر يدل على مال مدخور.

yy من راأى كان الرياح قلعت النخل وقع هناك الوباء ورمبا كان ذلك عذابا في تلك البلدة 
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من اهلل تعاىل اأو ال�صلطان وطلعها مال لقوله تعاىل )لها طلع ن�صيد رزقا للعباد( والبلح 

مال لي�س بباق.

yy من راأى اأنه �صار نخلة فاإن الأمر الذي هو فيه من خ�صومة اأو ولية اأو �صفر مكروه يت�صرم 

وخو�صها مبنزلة ال�صعر من الن�صاء

yy وقيل من راأى كاأّنه ياأكل مترًا جيدًا، فاإّنه ي�صمع كالمًا ح�صنَا نافعًا. ومن راأى كاأّنه يدفن

مترًا، فاإّنه يخزن ماًل، اأو ينال من بع�س اخلزائن ماًل.

yy ومن راأى كاأّنه �صق مترة وميز عنها نواها، فاإّنه يرزق ولدًا، لقوله تعاىل: » اإنَّ اهلل َفاِلُق 

احَلبِّ والّنوى » الآية. وروؤيا اأكل التمر بالقطران دليل على طالق املراأة �صرًا. واأما روؤية نرث 

التمر، فنّية �صفر. والكيلة من التمر غنيمة. 

yy ومن راأى كاأّنه يجيء ثمرة من نخلة في ابانها، فاإّنه يتزوج بامراأة جليلة غنية مباركة. وقيل

اّنه ي�صيب ماًل من قوم كرام بال تعب، اأو من �صيعة له وقيل ي�صيب علمًا نافعًا يعمل به. 

فاإن كان في غري اأوانها فاإّنه ي�صمع علمًا ول يعمل به. فاإن راأى كاأّنه جنى نخلة عنبًا اأ�صود، 

فاإّنه  ياب�صة رطبًا،  كاأّنه جنى من نخلة  راأى  فاإن  اأ�صود.  ولدًا من مملوك  تلد  امراأته  فاإّن 

يتعلم من رجل فا�صق علمًا ينفعه. واإن كان �صاحب الروؤيا مغمومًا نال الفرج، لقوله عّز 

ي اإلَيك ِبجذع الَنْخَلة » .  وجّل في ق�صة مرمي: » وهزِّ

yy قال ر�صول اهلل )�س(: راأيت كاأّن رجاًل اأتاين فاألقمني لقمة متر، فذهبت اأعجمها، فاإذا

نواة، فلفظتها. ثم األقمني لقمة ثانية فاإذا نواة فلفظتها. ثم األقمني لقمة ثالثة فاإذا نواة 

�صرية  تبعث  قال:  عربها.  فقال:  اأعربها.  اهلل  ر�صول  يا  دعني  بكر:  اأبو  فقال  فلفظتها. 

وقال  �صرية،  تبعث  ثم  فيخلونه.  ذمتك  فين�صدهم  رجاًل،  وي�صيبون  وي�صلمون  فيغنمون 

ثالثًا، فقال �صلى اهلل عليه و�صلم: كذلك قال امللك.

yy روي اأّن عمر )ر�س( راأى كاأّنه اأكل مترًا، فذكر ذلك لر�صول اهلل )�س( فقال: ذلك حالوة 
الإميان. واأنواع التمر كثريه، والتمر ملن يراه، يدل على املطر. وملن اأكله رزق عام خال�س 

ي�صري اإليه، وقيل اّنه يدل على قراءة القراآن، وقيل اّن التمر يدل على مال مدخور.

yy .اأتى رجاًل ابن �صريين فقال: راأيت كاأيّن وجدت اأربعني مترة، فقالت: ت�صرب اأربعني ع�صا

ال�صلطان. فقال:  اأربعني مترة على باب  راأيت كاأين وجدت  راآه بعد ذلك مبدة فقال:  ثم 

في  ما عربت  بخالف  املرة  هذه  روؤياي  الرجل: عربت  فقال  درهم.  األف  اأربعني  ت�صيب 

املرة الأوىل. فقال: لأّنك ق�ص�صت علي روؤياك في املرة الأوىل وقد يب�صت الأ�صجار واأدبرت 

الأمر في املرتني على ما  الأ�صجار. وكان  املرة وقد دبت احلياة في  واأتيتني هذه  ال�صنة، 
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عربه.

yy ،راأى اأن�س بن مالك في املنام كاأّن ابن عمر ياأكل ب�صرًا، فكتب اإليه اإين راأيتك تاأكل ب�صرًا

وذلك حالوة الإميان. وقيل اّن رجاًل عاريًا راأى كاأّن �صالت من التمر الب�صر في نغ�س من 

بطون اخلنازير، وهو يدفعها ويحملها اإىل بيته. ف�صاأل املعرب عنها، فعربها غنائم من مال 

الكفار، فما لبث اأن خرجت الروم وكان الظفر للم�صلمني، وو�صل اإليه ما عرب له. 

yy صئل ابن �صريين عن امراأة راأت كاأّنها مت�س مترة وتعطيها جارًا لها فيم�صها، فقال: هذه� 

املراأة ت�صاركه في معروف ي�صري، فاإذا هي تغ�صل ثوبه. واأتى ابن �صريين رجل فقال: راأيت 

اأ�صد  كاأّن بيدي �صقاء وفيه متر، وقد غم�صت فيه راأ�صي ووجهي، واأنا اآكل منه واأقول: ما 

حمو�صته. فقالت ابن �صريين اإنك رجل قد انغم�صت في ك�صب مال ميينًا و�صماًل، ول تبايل 

اأمن حرام كان اأمن من حالل، غري اأيّن اأعلم اأّنه حرام. فكان كذلك.

yy لنخل: تعرب النخلة في املنام بالرجل العامل والعربي احل�صيب النافع للنا�س نومن ملك�
نخال كثريا فاأنه يتوىل على رجال والنخلة عمة الن�صان.

yy لنو�ة: من راأى نواة �صارت نخلة فان �صبيا ي�صري عاملا ورجال و�صيعا ي�صري عظيما�
yy اأر�س في  كاأنه  )�س(  اهلل  ر�صول  احلمريي  ال�صيد  وراأى  العمر  طول  النخل  بع�صهم  قال 

�صبخة ذات نخيل واإىل جانبها اأر�س طيبة ل نبات فيها فقال �صلى اهلل عليه و�صلم له اأتدري 

ملن هذه الأر�س قال ل قال هذه لأمروؤ القي�س بن حجر خذ هذا النخل الذي فيها فاأغر�صه 

في تلك الأر�س الطيبة ففعلت ما اأمرين به فلما اأ�صبحت غدوت على ابن �صريين واأنا غالم 

فق�ص�صت عليه روؤياي فتب�صم وقال يا غالم اأتقول ال�صعر قلت ل قال اما انك �صتقول ال�صعر 

مثل امرئ القي�س اإل اأنك تقول في اقوام طاهرين.
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الغذاء  قابلية  تعني  الغذائية  والقيمة  الغذائية،  القيمة  عالية  متكاملة  غذاء  منظومة  التمور  

مغذيات  �صبعة  واهم  والنمو  احلياة  على  ت�صاعد  التي  املواد  من  بحاجته  اجل�صم  اإمداد  على 

املا  املغذيات  وت�صـــــمى  واملياه(  والأليــــــاف،  والربوتينات،  هي})الكربوهـــــيدرات،والدهون، 

M - املاكروية  املغــــــذيات  فهي  والأمــــــــــالح(  )الفــــــيتامينات  اما   Macro nutrient  رروية

cro nutrient وهذه يحتاجها اجل�صم بكميات قليلة{ والأغذية قليلة ال�صعرات احلرارية والغنية 

باملغذيات امليكروية والألياف والأحما�س المينية الأ�صا�صية والزيوت غري امل�صبعة تعترب عالية 

في قيمة كثافتها املغذية وقيا�س الكثافة املغذية لأي مادة يعني ربط القيمة الغذائية لتلك املادة 

مع ال�صعرات احلرارية التي تولدها.

 الكثافة املغذية تعرف بانها الن�صبة بني طاقة الغذاء املتاأتية من الكربوهيدرات والربوتينات 

والدهون اىل الطاقة الكلية املتاأتية من املادة الغذائية ب�صكل كامل وهي اي�صا الن�صبة بني وزن 

املغذي )غ( اىل حمتوى الطاقة الكلي للمادة الغذائية)�صعره او جول( والغذاء عايل الكثافة 

املغذية يعاك�س متاما الغذاء ذو ال�صعرات العالية او ما ي�صمى الغذاء اخلاوي )اجلنك فوود( 

للتمور  الغذائية  القيمة  2يو�صح  العالية، واجلدول رقم  الكثافة  التمور من الغذية ذات  وتعد 

مقارنة ببع�س اأنواع الفواكه.

جدول رقم 2 . القيمة الغذائية ملائة غرام من بع�س اأنواع الفاكهة مقارنة بالتمور.

الفاكهة

ال�صعرات 

احلرارية

معادن)مليغرام()غرام(

بوتا�صيومحديدفو�صفوركال�صيوماأليافال�صكريات

27472.92.359633.0648التمر
6215.00.623420.9289اجلوافة

8522.20.58260.7370املوز
4912.20.541200.4200الربتقال

�ملنظومة �لغذ�ئية 
High nutrient density فهي م�صدر مهم  الغذائية  الكثافة  ثمار عالية  بكونها  التمور  متتاز 

من م�صادر الطاقة احلرارية لحتوائها على ن�صبة عالية من ال�صكريات، وم�صدر جيد لعنا�صر 

احلديد والبوتا�صيوم، وحتتوي التمور على مقادير معتدلة من الكال�صيوم واملغني�صيوم، ومقادير 

 ،B7 و A منا�صبة من الكربيت والفو�صفور والنحا�س والكلورين واملنغنيز، وهي غنية بفيتامني

اما اهم املكونات   .C ن�صبة قليلة من فيتامني  B1، وحتتوي على  و   B2 ومتو�صطة من فيتامني 
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ال�صلبة  املواد  الربوتينات،  ال�صكريات،  التمر)الرطوبة،  مرحلة  في  النخيل  لثمار  ال�صا�صية 

الذائبة وغري الذائبة، الدهون، اللياف( ون�صبها املئوية فمبني في اجلدول رقم 3

الجدول رقم 3 يبين اهم  المكونات ال�صا�صية للثمار في مرحلة التمر 

الن�صبة )%(املحتوى

12.79 رطوبة
2.66بروتني
0.42دهون
2.96رماد

78.24�صكريات كلية
0�صكروز
41.03كلوكوز
37.21فركتوز
6.9األياف

82املواد ال�صلبة الذائبة
12املواد ال�صلبة غري الذائبة

واجلدول رقم 4. يبني الرتكيب الكيمياوي للتمور في ثالث مراحل )الكمري، واخلالل، 

والرطب(

رطبخاللكمرياملادة

63 %44 %18 %املواد ال�صلبة
58 %35 %14 %املواد ال�صلبة الذائبة

35 %61 %83 %ن�صبة الرطوبة
53 %29 %7.5 %ال�صكريات الكلية

25 %4.5 %2.5 %�صكر الفركتوز
26 %4.3 %5.5 %�صكر الكلوكوز
2.3 %21 %1.5 %�صكر ال�صكروز
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2.5 %2.5 %4.5 %الربوتني
0.45 %2.2 %3.4 %التاأنينات
3.1 %3.1 %5.6 %البكتني
3.3 %5.4 %11 %الألياف
1.9 %2.4 %3.2 %الرماد

425 مغ / 100 غم197 مغ / 100 غم220 مغ / 100 غمالبوتا�صيوم
132 مغ / 100 غم125 مغ / 100 غم185 مغ / 100 غمالكال�صيوم
3 مغ / 100 غم3.2 مغ / 100 غم2.1 مغ / 100 غمال�صوديوم
114 مغ / 100 غم265 مغ / 100 غم275 مغ / 100 غماملغني�صيوم

1.5 مغ / 100 غم0.5 مغ / 100 غم1.2 مغ / 100 غماحلديد

الزنك
0.22 مغ / 100 

غم

0.35 مغ / 100 غم0.4 مغ / 100 غم

النحا�س
0.07 مغ / 100 

غم

1.2 ملغ / 100 غم0.02 مغ / 100 غم

املاجننيز
0.08 مغ / 100 

غم

0.17 مغ / 100 غم0.12 مغ / 100 غم

واأهم املكونات الرئي�صة للمنظومة الغذائية  :

)Sugars( 1. �ل�سكريات

النوى وكان  للتمور منزوعة  الوزن اجلاف  من   % 70 للثمار، ومتثل  الرئي�س  املكون  تعترب 

البع�س  يقوم  حيث  فاكهة،  جمرد  ولي�س  لل�صكر  كم�صدر  التمور  ي�صتعملون  قدميًا  النا�س 

بغلي التمر مع ال�صاي لعمل ال�صكر اأو مع اللنب ملا يحتويه من �صعرات حرارية عالية، فالثمار 

التي تكون ن�صبة الرطوبة فيها 20 % تعطي 3000 كيلو �صعرة حرارية /كغ من حلم الثمار، 

وهذا يعود اإىل حمتواها العايل من ال�صكريات التي تكون خليطا من ال�صكروز والكلوكوز 

والفركتوز، والنوعني الأخريين ينتجان من حتلل ال�صكروز، وهذا يعتمد على ن�صاط اأنزمي 

الإنفرتيز، ول يختلف تركيز ال�صكريات الكلية في مرحلة التمر ملعظم الأ�صناف املعروفة 

عامليًا بالن�صبة للوزن اجلاف واهم �صكريات التمور هي:
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yلكلوكوز�
والوراق  والبذور  احلبوب  وكذلك  الفاكهة  انواع  جميع  في  ويوجد  العنب  �صكر  ي�صمى   

والزهار ويوجد في الع�صل وهو اح املكونات الرئي�صية للمول�س وينتج من حتلل ن�صا البطاطا 

بوجود احلام�س والكلوكوز يدخل في تركيب الن�صا وال�صليلوز والهمي �صليلوز والكاليكوجني 

الهيدروك�صيل  �صدا�صي  كحول  اىل  ويختزل  والرافينوز  املالتوز  وال�صكروز  والدك�صرتين 

ي�صمى �صور بتول، الكلوكوز هو �صكر الدم واحد اهم م�صادر طاقة اجل�صم واملنتج الرئي�صي 

لعملية الرتكيب ال�صوئي ويدخل في العديد من ال�صناعات الغذائية والدوائية.

yلفركتوز�
ي�صمى �صكر الفاكهة ويوجد ب�صكل م�صرتك مع الكلوكوز وبن�صب مت�صاوية وميثل 80 %من 

ع�صل النحل ويدخل في تركيب �صكر الق�صب ويوجد في الجزاء اخل�صراء من النبات وفي 

رحيق الزهار ون�صبة الفركتوز اىل الكلوكوز تكون مت�صاوية في التمور.

yل�سكروز�
جزيء  يتحلل  لذا  الحادية  ال�صكريات  من  جزيئتني  من  ويتاألف  الثنائية  ال�صكريات  من 

ال�صكروز مائيا ليعطي كلوكوز وفركتوز وان جزيء واحد من كل منهما يتحد مع الخر بذرة 

اوك�صيجني ليكونا جزيء من ال�صكروز.

ون�صف  ثالثة جماميع )طرية،  اإىل  ال�صكروز  اعتمادًا على حمتواها من  التمور  وق�صمت 

دورًا في طراوة  الثمار  الألياف في  ون�صبة  الرطوبي  للمحتوى  يكون  وقد  جافة، وجافة(. 

الثمار وكما في اجلدول رقم5 
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الجدول رقم 5 يبين محتوى الرطوبة ون�صبة ال�صكريات في التمور الطرية والن�صف جافة 

والجافة

ال�صنف

وزن طازج

)%رطوبة(

)وزن جاف(
�صكروز

)%(
�صكريات كلية 

)%(

�صكريات 

متزلة)%(

طري

ــ27.384.884.8برحي

ــ24.482.282.2خ�صراوي

ن�صف 

جاف

24.177.138.638.5دقلة نور
22.275.770.45.3ديري

12.678.270.77.5زهدي
15.58340.932.1ثوريجاف

و  الثمرة  % من وزن   70 ]الكلوكوز والفركتوز[ متثل  ال�صكريات الأحادية )املختزلة(  اإن 

% من وزن البذرة، بينما تكون ن�صبة ال�صكريات الثنائية )غري املختزلة( )ال�صكروز(   7

قليلة، حيث بلغت في بع�س اأ�صناف التمور العراقية، كما يلي:

ال�صكروز %ال�صنف

4.8حالوي
3.5ال�صاير

5.4خ�صراوي
12.7الزهدي

ان حالوة ال�صكريات الأ�صا�صية في التمور تختلف فدرجة حالوة ال�صكروز 100 اما الفركتوز 

فدرجة حالوته 173 اأما الكلوكوز فتبلغ درجة حالوته 74.3 وال�صكريات املختزلة الأخرى 

املراحل  خالل  الزهدي  �صنف  ثمار  في  التغريات  50.ولوحظت  تبلغ  حالوتها  فدرجة 

املختلفة، حيث تراكمت ال�صكريات الكلية في الأ�صبوع الأخري من مرحلة احلبابوك حتى 

الأ�صبوع الأخري العا�صر من عقد الثمار، يليها انخفا�س مفاجئ في مرحلة اخلالل بعدها 

لوحظ  بعدها   %  80 اإىل  و�صلت  حيث  الرطب  مرحلة  منت�صف  في  �صريع  تراكم  ح�صل 

هبوط في معدل تراكم ال�صكريات.

ال�صكروز تكون عالية في مرحلة اخلالل وفي بع�س  ن�صبة  اأن  اإىل  الدرا�صات  اأ�صارت  لقد 

الأ�صناف مقارنة مبرحلة التمر وكما يلي:
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ال�صكروز/ التمر %ال�صكروز/ اخلالل %ال�صنف

33.20احلالوي
27.60ال�صاير

24.59.6الزهدي
24.20اخل�صراوي

وهذه الن�صب تنخف�س في مرحلة التمر، واأن اأعلى ن�صبة لل�صكروز في �صنف الزهدي كانت 

في مرحلة الرطب )40.2 %(، وهذه متثل اأعلى ن�صبة من �صكر املائدة يحتويها حم�صول 

ال�صكري  والبنجر  �صكروز،   %  15 على  يحتوي   )Sugar cane(ال�صكر فق�صب  نباتي، 

)Sugar beet( يحتوي على 17.5 % �صكروز، وكذلك فاإن ن�صبة ال�صكروز عالية في مرحلة 

الثمار  هذه  من  ال�صكروز  ا�صتخال�س  ال�صعوبة  من  ولكن  الأ�صناف،  معظم  في  اخلالل 

�صناعيًا ل�صرعة حتوله اإىل كلوكوز وفركتوز.

  2.�ملركبات �ملعدنية
وحمتوى  املعدنية  الأمالح  على  حتتوي  التي  الهامة  الغذائية  امل�صادر  من  التمور  تعترب 

التمور من العنا�صر املعدنية يتغري مع تقدم الثمار نحو الن�صج ووجد ان ن�صبة العنا�صر في 

الثمار ترتاوح بني 2.14 - 3.38 % على �صكل رماد وميثل الكال�صيوم ما ن�صبته 2 - 4 % 

واملغني�صيوم 2 - 3 % واحلديد 6 - 25جزء باملليون من وزن الرماد.

اإن الدرا�صات التي اأجريت على املحتوى املعدين للثمار قليلة، وق�صمت العنا�صر على اأ�صا�س 

كميتها في الثمار اإىل ثالث جماميع: 

Na، Cl، K، N الأوىل: عنا�صر

P، S، Mg، Ca الثانية: عنا�صر

Cu، Mn، Fe الثالثة: عنا�صر

وعن�صر الكال�صيوم يعد من اهم العنا�صر التي تدخل في بناء هيكل النبات وب�صكل خا�س 

جدران اخلاليا حيث يكون مع حام�س البكتيك مركب بكتات الكال�صيوم وهي من مكونات 

ال�صفيحة الو�صطى للخاليا النباتية وللكال�صيوم اهمية كربى في تكوين اغ�صية اخللية وهو 

�صروري لقيام جدار اخللية والغ�صية البالزمية بوظائفها الطبيعية.
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واجلدول رقم 6. يبني حمتوى التمور من العنا�صر املعدنية والنادرة.

الكمية في كل 100 غرام متر منزوع النوىالعن�صر

 168 ملغالكال�صيوم

13.8 ملغ الف�صفور
798 ملغالبوتا�صيوم

14.7 ملغالكربيت
10.1 ملغال�صوديوم

271 ملغالكلور
53.3 ملغاملغني�صيوم

5.3 ملغحديد
4.9 ملغمنغنيز
2.4 ملغنحا�س
1.2 ملغزنك

0.9 ملغكوبالت
0.13 ملغفلور

وقدرت ن�صب وكميات العنا�صر في �صنفين من التمور العراقية وكما يلي:

ال�صنف

%PPm

CaMgKNaPFeMn

1.1060.581040.390.1572.7اخل�صراوي
1.0810.1610.930.190.26538الربحي

ودر�صت التغريات في العنا�صر املعدنية في اأربعة اأ�صناف م�صرية هي ال�صماين، والزغلول، 

واحلياين، وبنت عي�صة خالل مراحل منو الثمار املختلفة حيث لوحظ ما يلي:

	 خالل مراحل الن�صج املختلفة، بينما P، K، N، Mg، Ca انخف�صت الن�صبة املئوية لعنا�صر

مل يظهر عن�صر ال�صوديوم اجتاهًا حمددًا لهذه التغريات.

	.مقارنة ببقية العنا�صرK، N اأن حمتوى ثمار الأ�صناف املختلفة كان عاليًا من عن�صري

	 خالل مراحل الن�صج املختلفة في جميع الأ�صناف Cu، Mn، Fe انخف�س حمتوى الثمار من
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املدرو�صة، وكان تركيز عن�صر احلديد عاليًا مقارنة مع بقية العنا�صر واجلدول رقم 7 يبني 

حمتويات التمور من العنا�صر الغذائية وفوائدها جل�صم الن�صان

جدول رقم 7. حمتويات ثمار التمر من العنا�صر الغذائية وفوائده جل�صم الإن�صان.

الأهميةحمتوى ثمار التمرالعن�صر

K425 – 798 مغ / 100غ
ي�صاعد على حت�صني التفكري وتخل�س اجل�صم 

من الف�صالت.

P13.8مغ / 100غ
�صروري ل�صتمرار احلياة وانتظام �صربات 

القلب ونقل الإ�صارات الع�صبية.

Feاملكون الأول لهيموغلوبني الدم.1.5 – 5.3 مغ /100غ

Na3 –10.1 مغ /100غ
ي�صرتك مع البوتا�صيوم في تنظيم اتزان املاء 

باجل�صم.

Caيدخل في بناء العظام والأ�صنان.132 – 168 مغ /100غ

Mn0.17 – 4.9 مغ / 100غ
 Na، K، ي�صاعد اجل�صم على امت�صا�س

.P،Ca

Mg53.3 – 114 مع / 100غ
وله دور في عمل الأع�صاب والع�صالت، وهو 

العن�صر املقاوم لالإجهاد ومقاومة الكتئاب 

النف�صي، ويخفف من �صوء اله�صم.

Iين�صط الغدة الدرقية وهرموناتها.105 ميكرو غرام/ 100غ

F0.13 مغ / 100غ
يقي الأ�صنان من الت�صو�س وي�صاعد على 

حمايتها.

Se148 – 297 ميكروغرام
م�صاد لالأك�صدة غري املرغوبة وي�صاعد على 

اأك�صدة اإنتاج الطاقة.

B3 – 6 مع / 100 غ
ي�صتخدم لعالج الأمرا�س اخلبيثة ويوؤثر على 

الهرمونات احلبية.

Cuيدخل في تركيب خاليا الدم احلمراء.60 – 200 مغ / 100 غ
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)Pectins( 3. �ملركبات �لبكتينية 
تحتوي جميع النباتات على البكتين حيث ي�صكل الجدار الو�صطي للخلية، ويوجد البكتين 

في ثمار النخيل ب�صورتين، هما:

	 الربوتوبكتني، وهو يرتاكم في الثمار خالل فرتة النمو ال�صريعة )اجلمري(، حيث ي�صل 

اإىل اأق�صى ن�صبة له، ويتوقف الرتاكم في نهاية مرحلة اجلمري.

	 البكتني الذائب، وهذا يرتاكم في جميع مراحل منو الثمرة. اإن ن�صبة املواد البكتينية في

الثمار تنخف�س مع تقدمها نحو الن�صج حيث متثل 6.5 % من املواد ال�صلبة في الثمرة في 

مرحلة اجلمري، وت�صل اإىل 2 % في مرحلة الرطب وعلى �صكل بكتات الكال�صيوم.

	 الكولي�صرتول وخ�صو�صا  الدم  في  ال�صحوم  م�صتوى  على خف�س  تعمل  البكتني  األياف  ان   

ويعمل البكتني على اإبطاء امت�صا�س ال�صكر من الأمعاء ويدخل البكتني في �صناعة املربيات 

والع�صائر والعديد من ال�صناعات الكيماوية.

)Proteins and amino acids( 4. �لربوتينات و�لأحما�س �لأمينية

�صفات  ذات  وهي  غروية  طبيعة  ولها  الجزيئي  الوزن  عالية  متبلمرة  مواد  البروتينات 

مكونات  اهم  وهي  نف�صه  الوقت  في  وقواعد  كاأحما�س  تت�صرف  انها  اي  )امفوتيرية( 

بروتوبالزم الخاليا وبما ان خاليا الثمار هي خاليا خازنة فان حجم البروتوبالزم �صغير 

مقارنة بباقي اجزاء الخلية لذا فان الثمار تكون فقيرة في محتواها من البروتين واعتقد 

 –  1.7 بين  تتراوح  الن�صــبة  وكانت  بالبروتينات،  فقيرة  التمر  ثمار  اأن  الباحثين  بع�س 

2.59 % على اأ�صا�س الوزن الطازج للثمار، وفي درا�صة لمحتوى ثمار بع�س الأ�صناف كانت 

الن�صبة المئوية للبروتين ح�صب مراحل ن�صج الثمار كما يلي:

ال�صنف

الن�صبة )%(

التمراخلاللاجلمري

4.42.72.2املكتوم
4.72.62.2احلالوي
3.92.01.9الزهدي

حيث كانت ن�صبة الربوتني في مرحلة اجلمري هي �صعف مرحلة التمر. وان الربوتينات تقل 

في الثمار مع تقدمها في العمر. اإن الربوتينات املوجـــــــــــــودة في ثمــــــــــار التمر ت�صـــــبب 

تفاعل  ح�صـــــــب  الع�صــــــــــري  لون  تغيري  في  دورًا  وتلعب  ال�صكـــــــــري،  الع�صــــــري  تعكري 
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الرئي�صي  التغري  البني.ان  للون  املوؤك�صد  غري  التحول  اأي   ،)Millard reaction( ميالرد 

األربوتيني  النيرتوجني  بني  توازن  �صكل  على  يكون  المينية  والأحما�س  الربوتينات  في 

والنيرتوجني الميني اأثناء ن�صج الثمار وان الأحما�س المينية تتحول اىل بروتينات وبالعك�س 

المينية  الحما�س  ح�صاب  على  تكون  الن�صج  اثناء  الربوتني  في  حت�صل  التي  والزيادة 

احلرة في الثمرة التي يقل تركيزها عندما يزداد تركيز الربوتني.وتتحلل الربوتينات اىل 

وحدات بنائها ال�صا�صية وهي الحما�س المينية ومت اكت�صاف17حام�س اأمينيًا في ثمار 

التمر خالل مراحل الن�صج املختلفة واأن مرحلة اجلمري كانت غنية بالأحما�س الأمينية 

وهي )Lysine، Alanin، Serine، Aspartic، Glutamic، Leucine(، وكما هو معروف 

فاإن الأحما�س الأمينية هي اأحما�س ع�صوية حتتوي على جمموعتي الآمني والكاربوك�صيل 

الأحما�س  وقدرت  الربوتينات.  لتكون  معقدة  �صال�صل  �صكل  على  بع�صها  مع  ترتبط  التي 

الأمينية الكلية في مراحل ن�صج الثمار املختلفة كما يلي.

ال�صنف
مغ / 100 غ مادة جافة

الن�صجاملرحلة ال�صفراءاملرحلة اخل�صراء

353021811606املكتوم
429121171614حالوي
338916311392زهدي

حام�صا  ع�صر  اثنا  على  اخلال�س  �صنف  التمور  احتواء  اىل  الدرا�صات  احد  وا�صارت 

اللحــــم  في  التــــــــــركيز  عالية  كانت  منها  واربعة  والبذرة  الثمرة  حلم  في  امينيا 

والبـــــــذور وهي  )Aspartic، Glutamic Serine Glycine( بينما كانت تراكيز احما�س

Argnine،Tryptophan عالية في حلم الثمرة وقليلة في البذرة وكما في اجلدول رقم 8.

جدول رقم 8 محتوى لحم وبذور �صنف الخال�س من الحما�س المينية

احلام�س الميني
الكمية مغ/100غ مادة جافة

البذرةحلم الثمرة

Glutamic398172
Aspartic315174
Glycine30192
Lucien254105
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Serine19658
Lysine18432

Arginine15235
Alanine11961

Tryptophan11039
Methionine9850

Valine8831

 اأن كمية الأحما�س الأمينية في الثمار تنخف�س مع تقدمها في مرحلة الن�صج.

 )Moisture( 5. �لرطوبة

ميثل املاء 80 % من وزن معظم ثمار ا�صجار الفاكهة وهو املكون الثاين الرئي�س في ثمار 

التمر بعد ال�صكريات، واإن ن�صبة املاء )الرطوبة( في الثمار تنخف�س مع تقدم الثمرة نحو 

الن�صج وحتى مرحلة التمر، حيث يالحظ نق�س الرطوبة مع مراحل منو الثمار املختلفة، 

ال�صريع ويتناق�س عند  النمو  الثمار في مرحلة  ويبلغ املحتوى املائي اق�صاه عندما تكون 

نهاية املرحلة امللونة ودخول الثمار مرحلة الرطب ويتناق�س املحتوى املائي عند تقدم عمر 

الثمرة الف�صيولوجي باجتاه الن�صج وتكون ن�صب الرطوبة كما يلي:

الرطوبة %املرحلة

90حبابوك
85 - 90اجلمري

85بدء دور اخلالل
50 - 55اآخر دور اخلالل

45بدء الإرطاب
40 - 45ن�صف الإرطاب

35اآخر مرحلة الإرطاب
30مرحلة الرطب التام

20 - 25مرحلة التمر

ولوحظ اأن النخفا�س ال�صريع في الن�صبة املئوية للرطوبة يتوافق مع تراكم املواد ال�صلبة 
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الذائبة الكلية، واأن الفرتة التي يكون فيها اأعلى حمتوى مائي للثمرة هي نف�صها الفرتة التي 

يتغري فيها لون الثمرة من الأخ�صر اإىل الأ�صفر اأو الأحمر او اإىل اللون املميز لل�صنف، كما 

اأن �صرعة تلف الثمار تتاأثر اإىل حد بعيد مبحتواها الرطوبي، حيث لوحظ اأن الثمار املخزنة 

وملدة   ،%  24 فيها  الرطوبة  ن�صبة  كانت  �صهر عندما  ملدة  �صليمة  بقيت  ْم   75 على درجة 

�صهرين عندما كانت ن�صبة رطوبتها 22%، وملدة 6 �صهور عندما كانت ن�صبة الرطوبة %18.

6. �ملو�د �لقاب�سة )�لتانينية( ]Tannins[ و�ملركبات �لفينولية

حتتوي معظم اأ�صناف التمور على املواد التانينية في مرحلتي اجلمري واخلالل )الب�صر(، 

ويعود لها الطعم القاب�س، وعند ن�صج الثمار يتحول التانني من �صورة قابلة اإىل الذوبان 

ذات طعم قاب�س اإىل دقائق غري قابلة للذوبان في اخلاليا لي�س لها اأي طعم، ويعتقد اأن 

ذلك يعود لرتباطها مع الربوتينات. وت�صري الدرا�صات اإىل اأن املواد التانينية تلعب دورًا 

كبريًا في تلون الثمار باللون الغامق بعد اجلني، وت�صاهم في اللون البني التاأك�صدي غري 

النزميي وهي امل�صوؤولة عن حتول الثمرة النا�صجة اىل اللون البني. واأن ن�صبة التانينات في 

حلم الثمرة اجلاف تبلغ 6 % وتنخف�س اإىل 1 % في مرحلة الرطب، ولوحظ اأن تعري�س 

القاب�س فيها، وا�صتنتج  اإىل بقاء الطعم  اأدى  10 دقائق  ْم ملدة   70 الثمار لدرجة حرارة 

من ذلك اأن احلرارة اأدت اإىل موت اأو اإيقاف ن�صاط اأنزمي يعتقد اأن له الدور الكبري في 

فهي  الفينول  عديدة  املركبات  للذوبان.اما  القابلة  غري  ال�صورة  اإىل  وحتولها  تر�صيبها 

يو�صح  التايل  واجلدول  املخزنة  الثمار  في  وحتى  والن�صج  النمو  اثناء  الثمرة  في  تزداد 

تغريات هذه املركبات والتانينات الذائبة في �صنف دقلة نور وح�صب مراحل تطور الثمرة

املرحلة املركب

اخل�صراء

مرحلة املرحلة امللونة

الن�صج

التمور املخزنة

*
3.012.761.741.18عديدالفينول الب�صيطة

*
73.585.010.714.0التانينات الذائبة

**
5.5612.639.221.9التانينات غري الذائبة

*  مغ مكافيء كاتكني/ متو�صط الثمرة
**  مغ مكافيء كلوريد ال�صيانني/متو�صط الثمرة
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)Pigments( 7. �ل�سبغات

لل�صبغات النباتية دور ف�صيولوجي، وهي متيز نبات عن اآخر، ومن اأهم ال�صبغات النباتية 

املعروفة كلوروفيل A وB، والكاروتينات، والنثو�صيانني، ومن هذه ال�صبغات ما هو ذائب 

واليرث  الكحول  في  ذائبة  فهي  ال�صبغات  باقي  اأما  النثو�صيانني،  �صبغة  وهي  املاء  في 

وال�صيتون، والتمور حتتوي على �صبغات تعطيها اللوان املختلفة خالل مراحل الن�صج كما 

انها متيز ثمار ال�صناف عن بع�صها،واأجريت درا�صة لتحليل ال�صبغات النباتية في ثمار 

اأ�صناف الزهدي، وال�صاير، والفر�صي، والربحي، واحلالوي، واخل�صراوي، والباذجناين، 

و�صعادة، واأهم ال�صبغات التي مت تقديرها في الثمار هي:

	ل�سبغات �خل�سر�ء�
تكون ن�صبة الكلوروفيل عالية جدًا في الثمار خالل مرحلة اجلمري )املرحلة اخل�صراء(، 

ثم تنخف�س بن�صبة ملحوظة في مرحلة اخلالل، وت�صل اإىل اأدنى حد لها في مرحلة الن�صج 

)التمر(، وخا�صة في الأ�صناف اجلافة وذلك كما يلي:

ال�صنف
كمية الكلوروفيل مغ / 100 غ وزن جاف

التمراخلاللاجلمري

8.92.40.23الزهدي
188.90.29ال�صاير

9.382.081.0احلالوي
عمليات  حتدث  اأنه  اأو  اأخرى،  اإىل  �صورة  من  الكلوروفيل  حتول  على  يدل  التغري  هذا  اإن 

اأنزمي بريوك�صيديز، ومن التحولت الوا�صحة في الكلوروفيل هو تغريه اإىل  هدم له بفعل 

كلورفيليد اأو فيوفيتني، ولوحظ اأن تكون الفيوفيتني يكون م�صاحبًا لختفاء اللون الأخ�صر.

	)ل�سبغات �ل�سفر�ء )�لكاروتينات�
الكاروتينات هي امل�صدر الأ�صا�س لل�صبغة ال�صفراء املوجودة في ثمار النخيل  في مرحلة 

اأن  اإىل  الدرا�صات  وت�صري  ال�صبغات.  بباقي  مقارنة  عاليًا  تركيزها  يكون  حيث  اخلالل 

ال�صائدة  ال�صبغة  ولكن  اجلمري،  مرحلة  في  عاليًا  كان  الكاروتينات  من  الثمار  حمتوى 

�صنف  لثمار  ال�صفر  اللون  وان  الأخ�صر.  اللون  ظهور  اإىل  يوؤدي  مما  الكلوروفيل  هي 

الربحي م�صدره وجود مادة الفالفون Flavoneاو الفالفونول Flavonal وفي ثمار �صنف 
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ال�صماين يعود اللون ال�صفر للكاروتونيد  Carotenoidsواجلدول التايل يو�صح ن�صبة وجود 

الكاروتينات في بع�س اأ�صناف النخيل:

ال�صنف
كمية الكاروتينات مغ / 100 غ / وزن جاف

اخلاللالكمري

2011الزهدي
218ال�صاير
15.97الربحي

219اخل�صراوي
12.911الربمي

وبالرغم من انخفا�س كمية الكاروتينات في مرحلة اخلالل عن مرحلة اجلمري، اإل اأن 

لونها يكون �صائدًا وتركيزها عاليًا، وهذا يعود اإىل انخفا�س ال�صبغة اخل�صراء في مرحلة 

اخلالل حيث يكون اللون الأ�صفر اخلا�س بالكاروتينات هو ال�صائد. ويت�صح من الدرا�صات 

اأن الأ�صناف التي انخف�س بها حمتوى الكاروتني تزداد بها �صبغة النثو�صيانني في مرحلة 

اخلالل كما في اأ�صناف ال�صاير، والربمي، والربحي، حيث بلغت 725، و355، و 291 مغ 

لكل 100غ وزن جاف على التوايل.

	ل�سبغات �حلمر�ء�
هذه ال�صبغات موجودة على �صكل انثو�صيانني وانثو�صيانيدين، ولوحظ اأن تراكيزها عالية 

في  ال�صائد  هو  يكون  لونها  ولكون  اخلالل،  مرحلة  في  وتنخف�س  اجلمري،  مرحلة  في 

الأ�صناف التي تكون ثمارها حمراء اللون في مرحلة اخلالل فان تركيزها يكون كما يلي:

ال�صنف
مغ / 100 غ وزن جاف

اخلاللالكمري

19701700فر�صي
29002700�صعادة

16501400باذجناين
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)Acidity and organic acid( 8.�حلمو�سة و�لأحما�س �لع�سوية

احلمو�صة  ن�صبة  وتختلف  احلمو�صة  درجة  حتديد  عن  امل�صوؤولة  هي  الع�صوية  الأحما�س 

ح�صب نوع ثمار الفاكهة وح�صب مرحلة منو وتطور الثمار وتقدر احلمو�صة اإما على �صكل 

 )PH( اأو كن�صبة مئوية، وهنا تعني كمية احلمو�صة حيث اأ�صارت الدرا�صات اإىل اأن )PH(

للثمار يكون منخف�صًا في نهاية مرحلة احلبابوك )5 –5.1(، ثم ياأخذ بالزيادة مع تقدم 

6.3 – 6.6 ح�صب الأ�صناف املدرو�صة .  الثمار نحو الن�صج حيث تراوحت قيمته ما بني 

ولوحظ ارتفاع كمية احلمو�صة في املراحل الوىل من عمر الثمرة ثم تاأخذ بالنخفا�س 

% وكلما زادت ن�صبة   0.8  -  0.7 مع تقدم الثمرة نحو الن�صج وبلغت في مرحلة الرطب 

احلمو�صة في الثمار انخف�صت نوعيتها.

 )Cetric( وال�صرتيك )Malic( ومت ف�صل بع�س الأحما�س الع�صوية ومنها اأحما�س املاليك

والأوك�صاليك )Oxalic(، وت�صهم هذه الأحما�س في النكهة املميزة للثمرة مع مالحظة اأن 

تراكيز هذه الأحما�س تنخف�س مع تقدم الثمار نحو الن�صج، وكانت العالقة وا�صحة بني 

جودة الثمار وانخفا�س احلمو�صة فيها. كما تبني اأن تراكيز الأحما�س الع�صوية تزداد في 

الثمار عند تخزينها لفرتة طويلة. واجلدول الآتي يو�صح العالقة بني درجة جودة الثمار 

.PH واحلمو�صة معربًا عنها بـ

PHدرجة اجلودة

6 – 6.9ممتاز
5.7 – 5.9جيد جدًا

5.2 – 5.9درجة اأوىل
5.0 – 5.7درجة ثانية
4.9 – 5.2درجة ثالثة

  

)Vitamins( 9. �لفيتامينات 

 ثمار التمر تعتبر من الثمار الغنية بفيتامين A، و وكذلك فهي تحتوي على كميات متو�صطة 

من فيتامينات B1، B2، B7، و تحتوي على كمية قليلة من فيتامين C، والجدول رقم 9، 

يبين كميات  الفيتامينات،  ثمار التمر وفوائدها لالإن�صان. 
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جدول رقم 9 محتوى ثمار التمر من الفيتامينات

حمتوى ثمار التمر العن�صر

منزوعة النوى

الأهمية

Aكمية قليلة

)80 - 100(وحدة عاملية

مقوي للب�صر، و�صروري ل�صالمة 

و�صحة اجللد وجتديد خاليا الب�صرة، 

وي�صاعد على النمو، وله دور في 

عمليات التمثيل الغذائي داخل 

اخلاليا.

Dكمية �صئيلة P، م�صاد ملر�س الك�صاح وينظم متثيل

Ca ويرتبط بنمو العظام والأ�صنان.

يلعب دورًا مهمًا في عملية متثيل كمية قليلةB1 )الثيامني(

ال�صكريات، وله دور في تن�صيط عمل 

اجلهاز الع�صبي .

B2

)ريبوفالفين(

ي�صاعد على التخل�س من الأمالح واملاء 144 ميكرو غرام/ 100غ

بو�صاطة الكلى.

B3 حام�س 

)الينا�صني(

مانع ملر�س البالجرا.93 ميكرو غرام/ 100غ

م�صاد لفقر الدم وي�صاعد على تكوين 53 ميكرو غرام/ 100غحام�س الفوليك

كريات الدم احلمراء وهو اأ�صا�صي 

لتكوين الربوتني الالزم لتكوين 

الهيموغلوبني. ويلعب دورًا في تخليق 

الأحما�س النووية ونقل ال�صفرة 

الوراثية.

وهو من اأفراد جمموعة فيتامني  44B ميكروغرام / 100غالبيوثني

املركب وهو مقوي لرد الفعل املناعي 

داخل اجل�صم.
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 وكانت كميات الفيتامينات الخرى في التمور منزوعة النوى كما يلي:

الكمية في كل 100 غرام متر منزوع النوىالفيتامني

)C( 6.1 ميكرو غرامحم�س ال�صكوربيك
B

1
0.07 مغ

B
2

0.03 مغ

B
7

0.3 – 2.2 مغ
C0.7 – 2.7 مغ

  
 10. �لدهون و�لأحما�س �لدهنية

الدهون احد املركبات الع�صوية وهي موجودة في بروتوبالزم اخلاليا احلية وتلعب دورا 

ب�صكل عام  للدهون فن�صبتها  الفاكهة م�صدر جيد  تعترب  الفعاليات احليوية ول  مهما في 

ترتاوح بني 0.1 - 1 % وفي التمور ب�صكل خا�س توجد في حلم الثمرة بن�صب قليلة تختلف 

 –  2.5 بني  ما  وترتاوح  للثمرة،  اخلارجية  الق�صرة  في  الدهون  وترتكز  ال�صناف  ح�صب 

يكون  التي   Wax ال�صمع  قليلة من  ن�صبة  الق�صرة  �صطح  ويوجد على  الق�صرة،  في   %  7.5
الأخرى  املكونات  مع  الغذائية  قيمتها  اإىل  اإ�صافة  الثمرة  حماية  في  ف�صيولوجي  دور  لها 

في  الدهون  وقدرت  الأ�صناف،  %( ح�صب   0.6 – بني )0.1  ما  ن�صبتها  ترتاوح  للثمرة، 

الثمار وكانت ن�صبتها )0.51، و0.32، و0.47، و0.43(% في اأ�صناف احلالوي، وال�صاير، 

الدهنية  الأحما�س  من  تتكون  التمر  في  والدهون  التوايل.  على  والزهدي  واخل�صراوي 

احلرة )باملتيك، وكابريك، وكايريليك(، وبن�صبة اأقل اأحما�س )لينوليك، ولوريك، وبيال 

رجونيك، ومري�صتيك(. وميتاز التمر بكونه  خايل من الكولي�صرتول.

Starch 11. �لن�سا

Lioyd، ولكن  التمور فقرية بالن�صا، ولوحظ وجوده في الثمار ال�صغرية العاقدة من قبل 

�صنف  في  الثمار  منو  مراحل  جميع  في  موجود  الن�صا  اأن  اإىل  اأ�صارت  اأخرى  درا�صات 

مرحلة  في   % و3.1  الكمري،  مرحلة  في   %  12.79 بني  ما  الن�صبة  وتراوحت  ال�صماين، 

الرطب.
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12. �ملو�د �ل�سلبة غري �لذ�ئبة

وت�صمل هذه املواد مركبات ال�صليلوز، والهمي�صليلوز، واللجنني، والبكتني، والربوتينات غري 

الذائبة، وخالل مراحل ن�صج الثمار تك�صر هذه املواد اأنزمييًا اإىل مركبات قابلة للذوبان 

فت�صبح الثمرة طرية وتفقد �صالبتها، وي�صل تركيز هذه املواد في التمر النا�صج اإىل ما 

بني 2 - 6 % من وزن اللحم، وتكون هذه الن�صبة عالية في الثمار الرديئة والتي ميكن اأن 

ت�صتعمل لأغرا�س �صناعية.

 % و1.28  �صليلوز،   %  1.55 ن�صبة  على  يحتوي  الثمرة  حلم  اأن  اإىل  الدرا�صات  واأ�صارت 

همي�صليلوز، و 2.01 % لكنني. اإن تراكيز هذه املركبات تكون عالية في املراحل الأوىل لنمو 

وتطور الثمرة، ولكنها تنخف�س مع تقدم الثمار منو الن�صج.

13. �ملو�د �لطيارة

وجود  ولوحظ  للثمار،  املميزة  النكهة  عن  م�صوؤولة  املركبات  وهذه  قليلة،  عنها  املعلومات 

 6 5 الدهايدات +  28 مركبًا طيارًا في �صنف الزهدي)2 هيدروكربونات غري م�صبعة + 

كيتونات + 5 كحولت + 3 فينولت + 11 حام�س ع�صوي منفرد(، ولوحظت عالقة موجبة 

الطازجة، وينخف�س تركيز هذا املركب مع طول  الثمار  بني تركيز ال�صتالدهايد وجودة 

فرتة اخلزن لتطايره خالل اأول خم�صة �صهور من اخلزن.

     Spadix لطلع�
جمع )طلعة(، وتطلق هذه الت�صمية على النورة الزهرية والغالف املحيط بها، ول بد من الإ�صارة 

اإىل اأن نخلة التمر �صجرة ثنائية امل�صكن )Dioecious( اأحــــادية اجلن�س )Unisexual(، اأي 

اأن الأزهار املذكرة حتمل على نخلة والأزهار املوؤنثة على نخلة اأخرى، والأزهار تكون في نورات 

)Inflorescence‘s( اأو عناقيد زهرية)Flower clusters( تتكون في اآباط الأوراق التي تك�صفت 

في املو�صم ال�صابق. ففي ف�صل الربيع تظهر في روؤو�س النخل عدد من النموات تكون في اأول 

ظهورها خ�صراء اللون ثم ت�صمر بحمرة، هذه النموات ت�صمى الطلع،، وعادة تظهر الطلعة بلون 

وي�صميها  اأكمامها  من  النخيل  ثمر  ظهور  بدء  على  الطلع  ويطلق  بال�صمرار،  تبداأ  ثم  اأخ�صر 

البع�س )القب( .وفرتة ظهور الطلع تكون خالل الفرتة املمتدة من يناير اىل ابريل وتختلف 

هذه الفرتة من دولة اىل اخرى تبعا للظروف البيئية وب�صكل خا�س درجة احلرارة وميون لون 

الطلع اخ�صر في اول ظهورة ثم يتحول اىل اللون البني الداكن.
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عن  عبارة  وهي  الزهرية،  النورات  وتظهر  الغالف  ين�صق  النهائي  حجمه  الطلع  بلوغ  وعند   

اإن معدل منو الطلع يختلف ح�صب موقعه في راأ�س  ال�صماريخ احلاملة لالأزهار.  جمموعة من 

اأيلول/  �صهري  بوظيفتها في  القيام  بداأت  التي  الأوراق  اآباط  يتكون في  الذي  فالطلع  النخلة، 

�صبتمرب وت�صرين الأول/ اأكتوبر يكون اأ�صرع في النمو واأكرب في احلجم من الطلع الذي يليه في 

الأ�صفل، اأي معدل النمو في الأغاري�س والزيادة في احلجم تتناق�س كلما اجتهنا اإىل الأ�صفل، 

كمية  على  يوؤثر  ال�صابق  املح�صول  اإن  واأي�صًا  ون�صطة،  حديثة  تكون  العليا  الأوراق  لأن  وذلك 

الكربوهيدرات في الأوراق القدمية. ول بد لنا من و�صف الطلعة )Spadix( حيث تتكون من:

املحمولة . 1 بالأزهار  يحيط  الذي  الوعاء  وهو  اجلف،  وي�صمى   )Spathe( الطلعة  غالف 

اأو  بني  لونه  اأما �صطحه اخلارجي فيكون خ�صن  اأمل�س،  الداخلي  ال�صماريخ، �صطحه  على 

والقيقاء،  والهراء،  )الكافور،  وي�صمى  ال�صكل  عد�صي  يكون  اأفقيًا  قطع  واإذا  م�صر  بني 

وال�صابياء(.وفي �صلطنة عمان )الكم،الطرف،الكوز( وفي البحرين )الكرف(. وفي قطر 

يطلق على غالف الطلع الذكري )تلتال(.

2 . )Spikes( ويتكون من عدد من التفرعات ت�صمى ال�صماريخ ،)Cluster( العنقود الزهري

الوليع(. اأو  )الأغري�س،  وي�صمى   )Fruit stalk( الثمري  بال�صاق  مت�صلة  جميعًا  وهذه 

وي�صمى في �صلطنة عمان)ال�صيف، اجلراب، اخلن�صر(

وعند ن�صج الطلعة ين�صق غالفها طوليًا وتظهر منه ال�صماريخ حاملة لالأزهار، ويوجد في 

الطلعة الأنثوية ما بين 25 – 100 �صمراخ يتراوح طولها ما بين 20 – 100 �صم وتحمل 

ما بين 8000 – 10000 زهرة، وال�صماريخ الأنثوية تكون طويلة ومتعرجة والأزهار جال�صة 

عليها لونها مائل لل�صفرة والأزهار الأنثوية عديمة الرائحة، اأما ال�صماريخ الذكرية فتكون 

اأق�صر بالطول )12 – 24 �صم( ومكتظة بالأزهار الكثيفة البي�صاء اللون التي تحمل حبوب 

اللقاح ذات الرائحة المميزة.

3 . )Sepals( تتكون الزهرة الأنثوية من 3 اأوراق كاأ�صية ،)Femal flowers( الأزهار الأنثوية

 )Corolla( تويج  �صكل  )Petals(على  تويجية  اأوراق   3 و   )Calyx( الكاأ�س  �صكل  مكونة 

م�صغوط ويتحد مع الكاأ�س بعد العقد ليكون القمع )Perianth (، وحتتوي الزهرة الأنثوية 

 )Stigma( مي�صم  منها  كل  نهاية  في  مت�صلة   )Carpels( كرابل  اأو  مباي�س  ثالثة  على 

جال�س ومائل اإىل اخلارج ل�صهولة تلقي حبوب اللقاح، وفي داخل كل مبي�س )كربلة( توجد 

بوي�صة واحدة، وحتيط بالكرابل �صتة اأ�صدية ذكرية اأثرية.

الأزهار الذكرية )Male flowers(، وتتكون الزهرة الذكرية من 3 اأوراق كاأ�صية و3 اأوراق . 4
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طويلة  متـــــــوك  من  مكونة  والأ�صـــــــدية   )Stamens( اأ�صدية   6 بداخلها  وت�صم  تويجية، 

وكذلك  ق�صرية  خويطات  بو�صاطة  حممولة  وهي  اللقاح  حبوب  على  حتتوي   )anthers(

حتتوي الأزهار الذكرية على3 مباي�س اأثرية.

�لرتكيب �لكيميائي لغلف �لطلع  
 المكونات الكيميائية لغالف الطلع مبينة في الجدول رقم 10

الجدول رقم10 . مكونات غالف الطلع.

الن�صبة املئوية )%(املكون

33.42الرطوبة
3.3ال�صكريات الكلية

3.04ال�صكريات املختزلة
0.25ال�صكريات غري املختزلة

0.42بكتات الكال�صيوم
3.0الدهن اخلام

6.39الربوتني اخلام
49.53الألياف
3.94الرماد

3.36الفورفورال املمكن اإنتاجه

 اما حبوب اللقاح فهي غنية بالفيتامينات وخا�صة مجموعة فيتامين B والنيا�صين والبيوتين 

الحما�س  وبع�س  الي�صترون  هرمون  وكذلك  الكاروتين  و�صبغات  المعدنية  وبالعنا�صر 

المعدنية والفينولية واهم مكوناتها هي:

الن�صبة % وزن جافاملكون

11املاء
6الرماد

34الكربوهيدرات
35الربوتني
5الدهون

18.1ال�صكريات الكلية
2.2ال�صكريات املختزلة
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15.8ال�صكريات غري املختزلة
12.1اللبيدات الكلية

Apical Bud �جلمار  
الجمار هو ذلك الجزء الأبي�س الغ�س من قلب النخلة اأو ما يحيط بالبرعم الرئي�س الكبير( 

القمة النامية /البرعم الطرفي( للنخلة ويتم ا�صتخراجها بعد قطع ال�صعف والألياف المحيطة 

بها، وهي مادة �صليلوزية بي�صاء اللون طعمها حلو وهو  اأن�صجة حديثة التكوين غ�صة طرية ه�صة 

حلوة المذاق خالية من الألياف ي�صل وزن بع�صها اإلى اأكثر من كيلوغرام تقطع ك�صرائح وتوؤكل. 

ويح�صل  الراأ�س.  او  القمة  في  التي  ال�صحمة  وت�صمى  والكافور  الع�صل  مع  يوؤكل  الجزائر  وفي 

اأ�صوله مع الليف المت�صل به من راأ�س النخلة. وتوؤكل  المزارع على الجمار بقطع ال�صعف من 

اأو ت�صتعمل في بع�س الماأكولت الحلوة والمالحة وت�صمى في عمان)الحجب  الجمارة مبا�صرة 

النخلة)خ�صو:  يوم يخ�صو  اللب  وتنطق )يذب(. جذبة:  الغزالة(. وفي قطر جذب  اوالجذب، 

ت�صريح النخلة(

)Seed Stone, pit( )لنو�ه )�لبذرة�
حمدب   )dorsal side( الظهري  اجلانب  داكن،  بني  ولونها  البذرة  وت�صمى  )نوى(،  اجلمع 

يحتوي على نقرة منخف�صة �صغرية م�صتديرة هي النقري )Micro Pyle( يختلف موقعها ح�صب 

ذكر  ِمْن  اِت  احِلَ ال�صَّ ِمَن  َيْعَمْل  {َوَمْن  تعاىل:   قوله  في  نقريا  القراآن  �صماها  وقد  الأ�صناف 

124( وحتت  َنِقرًيا} )الن�صاء - الآية -  ُيْظَلُموَن  َة َول  َنّ َيْدُخُلوَن اجْلَ وَلِئَك 
ُ
َفاأ ِمٌن  ُموؤْ َوُهَو  واأنثى 

هذا النقري يوجد ج�صم �صغري م�صتطيل هو اجلنني،وكل املادة ال�صلبة التي حتيط به تعد غذاء 

مزونًا له فاإذا توافرت الظروف من رطوبة وحرارة فاإّن اجلنني �صينمو باإذن اهلل و�صيظهر 
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 )groove( اأو اأخدود ]Furrow[ )( فيه �صق )حزVentral side( من النقري،واجلانب البطني

ميتد على طول البذرة. واحلز البطني )الأخدود( قد يكون وا�صعًا اأو �صيقًا اأو قد ينفرج عند 

اإحدى النهايتني وي�صيق في الو�صط اأو يكون غائرًا.في خارج النواة،يوجد غ�صاء خفيف جدا وقد 

َهاَر يِف  َهاِر َوُيوِلُج النَّ ذكره القراآن مرة واحدة با�صم القطمري في قوله تعاىل {ُيوِلُج اللَّْيَل يِف النَّ

ِذيَن َتْدُعوَن ِمن   َربُُّكْم َلُه امْلُْلُك َوالَّ
ُ َّ
ى َذٰلُِكُم اهلل �َصمًّ َجٍل مُّ

َ
ْم�َس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري ِلأ َر ال�صَّ اللَّْيِل َو�َصخَّ

ِلُكوَن ِمن ِقْطِمرٍي} - )فاطر - الآية - 13( وهي اللفافة التي على نوى التمر، وهي  ُدوِنِه َما مَيْ

غ�صاء رقيق . 

ْنَيا  وهناك خيط رفيع موجود على �صق النواة وقد ذكره القراآن با�صم فتيل في قوله تعاىل {ُقل َمَتاُع الُدّ

َقِليٌل َوالآِخَرُة َخرْيٌ مِلَِن اَتَّقى َول ُتْظَلُموَن َفِتيال} - )الن�صاء - الآية - 77( تاأمل بعد ذلك قوله تعاىل: 

وِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه فَأُولَِٰئَك َيْقَرُءوَن ِكَتاَبُهْم َوَل ُيْظَلُموَن َفِتياًل} 
ُ
َنا�ٍس ِباإَِماِمِهْم َفَمْن اأ

ُ
{َيْوَم َنْدُعو ُكَلّ اأ

 

ها يدعى فتياًل  وقيل في ال�صعر ثالٌث في النواِة م�صمياٌت فقطمرٌي لفافتها احلقرُي وما في �صِقّ

ونقطة ظهرها فهي النقرُي.

�لرتكيب �لكيميائي للبذرة
 مت تقدير املحتوى الكيميائي لنوى التمور العراقية حيث كانت التقديرات كما يلي:

وكــــربوهيدرات   ،%  8.49 ودهون   ،%  16.20 واألياف   ،%  5.22 وبروتني   ،%  6.46 رطوبة 

62.51 %، ورماد 1.12 %. واجلدول رقم 11 يو�صح الرتكيب الكيمياوي لنوى التمر

جدول رقم 11التركيب الكيمياوي لنوى التمر

الن�صبة )%(املحتوى

5 – 10 %رطوبة
5 – 7 %بروتني
7 – 10 %زيوت
10 – 20 %الياف

55 – 65 %كربوهيدرات
1 – 2 %رماد

وتحتوي نوى التمر على الرماد بن�صبة 1 – 2 % ويتكون من عنا�صر معدنية مبينة في الجدول 

رقم 12
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 جدول رقم 12. العنا�صر المعدنية في رماد نوى التمر.

الن�صبة المئوية )%(نوع الحام�س

Mg167
K605
Ca8.9
Fe3.7
Na39.8
Cu2.8
Li1.23
Cl0.02

واأجريت العديد من الدرا�صات لتقدير المكونات الع�صوية والمعدنية لبذور العديد من اأ�صناف 

التمور. والجدول رقم 13يبين متو�صط محتوى بذور �صتة اأ�صناف من التمور الليبية

 جدول رقم13. متو�صط محتوى بذور �صتة اأ�صناف من التمور الليبية.
املحتوى )وزن جاف(املادة

20.64 %الن�صا
2.46 %ال�صكريات املختزلة

1.98 %ال�صكريات غري املختزلة
9.20 %الدهون

6.43 %الربوتينات
0.038 %الكال�صيوم
0.112 %الف�صفور

0.244 %البوتا�صيوم
0.082 %ال�صوديوم
0.161 %الكلورين
ppm 15.71املنغنيز
ppm 30.4احلديد
ppm 8.1النحا�س

وتم تحليل المواد الع�صوية في بذور اربعة ا�صناف من نخيل التمر في المملكة العربية ال�صعودية)�صكري، 

خ�صري، نبة �صيف، منيفي( وتم تقدير المكونات على ا�صا�س الوزن الجاف. وكما يلي
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املكونات الكيماويةال�صنف

م�صتخل�س 

اليرث%

النيرتوجني 

الكلي 

ميكرومول/غ

الربوتني 

ميكرومول/غ

ال�صكريات 

الكلية

مغ/غ

اللياف%

2.010.5254.258920.71خ�صري
1.180.4236.567421.34�صكري

2.130.5447.2356616.62نبتة �صيف
0.070.5954.1151239.39منيفي

وكانت كميات عنا�صر الكال�صيوم والمنغنيز والزنك مت�صاوية في بذور ال�صناف الربعة.

�لأحما�س �لدهنية
كما اأظهرت التحاليل وجود ن�صب من الحما�س الدهنية، ومنها:

وحام�س   ،%  24.2 اللوريك  وحام�س   ،%  0.5 الكربنيك  وحام�س   ،%  0.7 الكربيك  حام�س 

املر�صتيك 9.3 %، وحام�س البامليتيك 9.9 %، وحام�س الوليك ولينوليك 25.2 %، وحام�س 

كانت  حيث  والبــــــــروتني  الدهـــون  ن�صــــــــب  ارتفاع  الدرا�صـــــات  %.واأثبتت   3.2 ال�صيتاريك 

امل�صبعة  الدهنية  الأحما�س  ن�صبة  وتقاربت  بروتني،   %  6.5 –  3.4 و  دهون،   %  5.2 –  1.8
وغري امل�صبعة فيها اإ�صافة لرتفاع معدل الألياف التغذوية فيها. واأ�صارت الدرا�صات اإىل وجود 

اأحما�س  وتليها  والرجنني(  والغلوتاميك،  )ال�صربتيك،  الأمينية  الأحما�س  من  عالية  ن�صب 

باللون  فيتميز  النوى  لزيت  بالن�صبة  اأما  قليلة.  وبكميات  واللي�صني،  وايزوليو�صني،  الرتبتوفان، 

الأ�صفر الباهت ورائحته الطيبة واأهم �صفاته: الكثافة 0.920، معامل النك�صار 1.46، الرقم 

اليودي 50 – 55، رقم الت�صنب205 – 210. والأحما�س الدهنية املوجودة في البذرة هي: 

حام�س الأوليك + لينوليك 44.2 – 52.2 %، وحام�س اللوريك 17.4 – 24.2 %، وحام�س 

الن�صب حم�صوبة من  %. وهذه   10.3 –  9.0 الباملتيك  %، وحام�س   11.5 –  9.3 املر�صتيك 

الأحما�س الدهنية الكلية. 

الآمينية في  الأحما�س  % من جمموع   50 وميثل حام�س اجللوتاميك وال�صربتيك والأرجنني 

واأهم  زكية،  وبرائحة  للخ�صرة  مييل  الذي  الباهت  الأ�صفر  بلونه  النوى  زيت  ويتميز  النوى، 

موا�صفاته: 

الكثافة 0.9207 على درجة 15 ْم، و 0.9174 على درجة 20 ْم، ومعامل النك�صار 1.4580 على 
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درجة 40 ْم، و 1.4633 على درجة 25 ْم، الرقم اليودي 50 – 55، ورقم الت�صنب 205 – 210، 

اأما الأحما�س الدهنية في نوى التمر فكانت ن�صبها كما في اجلدول رقم 14 

 جدول رقم 14 ن�صب الأحما�س الدهنية في نوى التمر.

الن�صبة املئوية )%(نوع احلام�س

0.7الكربيك
0.5الكربنيك
24.2اللوريك

9.3املر�صتيك
9.9البامليتيك

25.2الأوليك واللينوليك
3.2ال�صتياريك

وي�صتعمل النوى كوقود لالأفران ال�صغرية، ومت اإجراء حتليل لفحم نوى التمر، وكانت النتائج 

كما يلي:

الن�صبة )%(املحتوى

0 %رطوبة
808 %مواد طيارة

4 %رماد
0.67 %الكثافة الن�صبية الظاهرية
1.36 %الكثافة الن�صبية احلقيقية 

51 %امل�صامية
1.8 %درجة المت�صا�س اليوين
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عرف الفراعنة والرومان والعرب القدماء فوائد التمر الطبية، حيث ا�صتعمل التمر في الطب 

يوميًا  تناوله  على  اعتاد  لمن  طبيعي  وكملين  البوا�صير،  معالجة  وفي  للكبد،  كمن�صط  القديم 

وموؤخر لمظاهر  الجن�صية، ومرمم لالأع�صاب،  للقدرة  والتمر من�صط  الألياف.  لحتوائه على 

ال�صيخوخة، ومهدئ لل�صعال طارد للبلغم، ومنظف للكلى والح�صى والرمال. ويمكن ال�صارة الى 

الفوائد ال�صحية للتمور كما يلي:

�لفو�ئد �ل�سحية و�لعلجية للتمور
	 فو�ئد �لتمر لل�سائم

قال ر�صول اهلل )�س( )اذا افطر احدكم فليفطر على متر فانه بركة فان مل يجد مترا 

وال�صالم يفطر على رطبات فان مل تكن  ال�صالة  الر�صول عليه  فاملاء فانه طهور( وكان 

رطبات فتمرات فان مل تكن مترات ح�صا ح�صوات من املاء. 

فعند  لل�صائم،  التمور طاقة  في  املوجودة  ال�صكريات  تعطي  بالتمر   ال�صائم  اإفطار  عند 

تتمثل  التمور  �صكريات  �صعرة حرارية في اجل�صم لن   284 تتولد  التمر  100غ من  تناول 

ب�صرعة وت�صتفيد منها اأع�صاء اجل�صم وب�صكل خا�س املخ الذي تعترب ال�صكريات من اأهم 

مغذياته، وبالتايل ين�صط ال�صائم وي�صتعيد قدرته ولياقته ون�صاطه ب�صرعة، كما اأن التمور 

باملاء  لي�صتعيد اجل�صم خا�صية الحتفاظ  البوتا�صيوم الالزمة  ال�صائم بكمية  متد ج�صم 

وانتعا�س الإن�صان بعد ال�صيام، ويعتقد اأن اجل�صم يفقد 80 غ من الربوتينات و 1600 مغ 

من البوتا�صيوم ميكن تعوي�صها من التمور. وهذا اإعجاز نبوي اأثبتته الدرا�صات والأبحاث، 

فعند نهاية مرحلة ما بعد المت�صا�س )في نهاية ال�صوم ( يهبط م�صتوى تركيز الكلوكوز 

والأن�صولني من دم الوريد البابي الكبدي وهذا بدوره يقلل نفاد الكلوكوز، واأخذه بوا�صطة 

خاليا الكبد والأن�صجة الطرفية كخاليا الع�صالت، وخاليا الأع�صاب ويكون قد حتلل كل 

املخزون من الكليكوجني الكبدي اأو كاد، وتعتمد الأن�صجة حينئذ في احل�صول على الطاقة 

ع في الكبد من الأحما�س الأمينية  من اأك�صدة الأحما�س الدهنية، واأك�صدة الكلوكوز املُ�صنَّ

ة  حيث  والكلي�صرول؛ لذلك فاإمداد اجل�صم ال�صريع بالكلوكوز في هذا الوقت له فوائد جمَّ

يرتفع تركيزه ب�صرعة في دم الوريد البابي الكبدي فور امت�صا�صه، ويدخل اإىل خاليا الكبد 

والتي  الأخرى،  الأن�صجة  والع�صلي، وجميع  الع�صبي  والدم، واجلهاز  املخ،  اأوًل ثم خاليا 

الطاقة،  للح�صول منها على  والأْي�َصر  الأمثل  ال�صكريات غذاوؤها  لتكون  تعاىل  هياأها اهلل 

الكيتونية  الأج�صام  تكون  الطريق على  الدهنية، فيقطع  الأحما�س  تاأك�صد  بذلك  ويتوقف 
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اإن  الع�صبي،  اجلهاز  في  الب�صيط  وال�صطراب  العام  ال�صعف  اأعرا�س  وتزول  ال�صارة، 

وجدت لتاأك�صد كميات كبرية من الدهون، كما ُيوقف تناول الكلوكوز عملية ت�صنيع الكلوكوز 

بروتني اجل�صم.وقال )�س(  وبالتايل حفظ  الأمينية  الأحما�س  فيتوقف هدم  الكبد،  في 

)نعم �صحور املوؤمن التمر(

	 علج �ل�سعال و�لبلغم و�لتهاب �لق�سبات �لهو�ئية
ت�صتخدم التمور كعالج ويتم حت�صري  خليط  مكون من  )50 غ من التمر + 50 غ من الزبيب 

وتغلى  املاء  لرت من  في  وتو�صع  املجفف(  العناب  غ من   50  + املجفف  التني  غ من   50  +

املحتويات على نار هادئة ويعمل منها منقوعًا، يوؤخذ منه مرة اأو مرتني في اليوم. للتخل�س 

من ال�صعال والبلغم والتهاب الق�صبات الهوائية.

	 علج فقر �لدم
عند  خا�صة  �صيوعا  الدم  فقر  اواع  اكرث  احلديد  عن�صر  نق�س  من  الناجت  الدم  فقر 

الطفال واملراهقني والن�صاء احلوامل،ونظرا لحتواء  التمر على ن�صبة عالية من حام�س 

الفوليك اأحد فيتامينات B املركب وكذلك على عن�صر احلديد الذي ي�صكل احد مكونات 

اغذية  مع  التمر  تناول  وان  )النيميا(  الدم  فقر  عالج  في  التمر  ي�صتعمل  الهيموغلوبني 

اخرى غنية باحلديد يجعله عامال مهما في تقليل فقر الدم احلديدي والوقاية منه.

	ت�سهيل �لولدة
 اأ�صارت الدرا�صات العلمية اأن ثمار النخيل في مرحلتي الرطب والتمر حتتوي على مادة 

ت�صــــــــبه هرمون املادة  الولدة، وهذه  انقبا�صـــها خالل  الرحم وتزيد من  تنبه تقل�صات 

Oxytocin الذي ي�صاعد على الولدة ويقلل النزف وهذا الهرمون يفرز من غدة حتت املهاد 

ويخزن في الف�س اخللفي للغدة النخامية وهو يتاألف من 9 اأحما�س اأمينية، وعند احلمل 

تقوم الهرمونات التي تفرزها امل�صيمة وهي الإ�صرتوجينات بزيادة قدرة الغدة حتت املهاد 

وزيادة قدرتها على  النخامية  الغدة  تو�صني وم�صاعفة حجم  الأوك�صي  على �صنع هرمون 

تخزين هذا الهرمون، وتزيد من فعالية امل�صتقبالت املوجودة في ع�صلة الرحم واخلاليا 

الع�صلية الظهارية املحيطة بقنوات احلليب في الثدي على ا�صتقبال هذا الهرمون. وعند 

بدء املخا�س يفرز هرمون الأوك�صي تو�صني من مازنه في الغدة النخامية برتاكيز عالية، 
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وتبداأ  كالثدي  الظهارية  الع�صلية  واخلاليا  الرحم  في  املوجودة  م�صتقبالته  مع  ويتحد 

ورد  وقد  الولدة،  عملية  وحدوث  الرحم  تو�صع  ت�صبب  التي  املنتظمة  الع�صلية  التقل�صات 

في احلديث ال�صريف عن الر�صول الكرمي )�س(  )اأطعموا ن�صاءكم في نفا�صهن التمر(. 

ويحتوي التمر على هرمون البيتو�صني الذي له خا�صية تنظيم الطلق عند الن�صاء بالإ�صافة 

اىل انه مينع النزيف اأثناء وعقب الولدة ومف�س ل�صغط الدم عندما تتناوله احلوامل 

 

	من�سط للقدرة �جلن�سية
 يحتوي التمر على املن�صطات اجلن�صية وعند ا�صتخدامه مع احلليب فاإنه يزيد في الباءة 

ويخ�صب البدن فالتمر م�صدر جيد  للف�صفور وهو غذاء للحجريات النبيلية وهي حجريات 

التنا�صل وهذا يعطي القوة اجلن�صية بالإ�صافة اىل ان حام�س الأرجنني وهو من الأحما�س 

نق�س  الذكور اىل  نق�صه عند  يوؤدي  الذكور حيث  في  املوؤثر  دوره  له  الأ�صا�صية   الأمينية 

نق�س  نتيجة  العقم  يعانون  من  لبع�س  خا�صة  اأهمية  له  لذلك  املنوية  احليوانات  تكوين 

للرجال وي�صاعدهم على احلفاظ على  املنوية  و هو غذاء هام ومفيد ي�صلح  احليوانات 

قدراتهم اجلن�صية، 

	سغط �لدم�
تناول  عن  الناجتة  الدم  حمو�صة  معادلة  على  تعمل  التمور  في  القلوية  املعدنية  المالح 

الن�صويات بكرثة وبالتايل تقلل من تكون ح�صيات الكلى واملرارة ومتنع ارتفاع �صغط الدم 

وتعمل التمور على خف�س ن�صبة الكول�صرتول في الدم والوقاية من ت�صلب ال�صرايني لحتوائه 

على البكتني. يعترب التمر من اكرث م�صادر البوتا�صيوم بني الغذية الطبيعية والبوتا�صيوم 

عن�صر مهم للقلب والع�صالت والع�صاب و مهم للحفاظ على معدل �صغط الدم الطبيعي. 

كما ان التمر فقري املحتوى من عن�صر ال�صوديوم العامل الرئي�صي لرتفاع �صغط الدم لذا 

فان تناول التمور يوميا وبكميات معتدلة ي�صاعد على تقليل ارتفاع �صغط الدم، وان زيادة  

قدرها400مغ بوتا�صيوم يوميا تعمل على تقليل 40 % من ن�صبة ال�صابة بجلطات الدماغ.

	مر�س �ل�سكري 
 امل�صاب مبر�س ال�صكري، يكون لديه خلل في عمل  غدة البنكريا�س حيث ل تنتج الأن�صولني 

بكمية كافية حلرق ال�صكر وهذا المر يوؤدي اىل ارتفاع ن�صبة �صكرالكلوكوز في الدم   . ولكن 
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ا�صارت  ال�صكر  لتاأثريها على مر�صى  الوحيد  املحدد  التمور هي  ال�صكريات في  ن�صبة  هل 

الأبحاث احلديثة  اإىل اأن املعيار الأن�صب هو ما يطلق عليه )موؤ�صر ال�صكري(  و العتقاد في 

املا�صي هو اأن ال�صكريات الب�صيطة ترفع كلوكوز الدم بعد تناولها اأكرث مما ت�صببه الأغذية 

ذات الكربوهيدرات املركبة . اإل اأن ظهور موؤ�صر ال�صكري او�صح  بان توزيع الكربوهيدرات 

داخل  الكربوهيدراتية  لالأغذية  الف�صيولوجي  التاأثري  يعك�س  ل  قد  ومركبة  ب�صيطة  اإىل 

من  نوع  لكل  يعطى  الذي  الرقم  باأنه   Glycemic Index ال�صكر  موؤ�صر  ويعرف  اجل�صم. 

الغذاء املحتوي على الكربوهيدرات، ويتم حتديد هذا الرقم مبقدار متو�صط الزيادة في 

م�صتويات الكلوكوز بعد تناول الن�صان لطعام معني. وهو يقي�س �صرعة ه�صم وامت�صا�س 

ال�صكر و�صرعة انتقاله اإىل الدم ) يعرب عن موؤ�صر ال�صكري بانه قدرة املادة الغذائية على 

اإفراز  لزيادة  البنكريا�س  حتفز  التي  هي  فال�صكريات  الأن�صولني(  هرمون  افراز  حتفيز 

الأن�صولني وهو الهرمون الذي ي�صاعد على تراكم ال�صحوم باجل�صم.  »موؤ�صر ال�صكري« يعرب 

عن م�صتوى ارتفاع كلوكوز الدم بعد تناول الغذاء مبا�صرة وتختلف الغذية ح�صب موؤ�صر 

ال�صكري وبناًء عليه مت تق�صيم الأغذية اإىل ثالثة اأنواع:

o اغذية ذات موؤ�صر �صكر مرتفع

o  اغذية ذات موؤ�صر �صكر متو�صط

o .اغذية ذات موؤ�صر �صكر منخف�س

لالأغذية،  ال�صكر  موؤ�صر  نق�س  اأو  زيادة  في  تتحكم  التي  العوامل  من  العديد  وهناك 

فمثاًل كلما زادت كمية الألياف في الطعام قل موؤ�صر ال�صكر له، والعك�س �صحيح اأي كلما 

موؤ�صر  بينما   ،%  70 الأبي�س  للخبز  ال�صكر  فموؤ�صر  ال�صكري،  موؤ�صر  زاد  الألياف  قلت 

)كالفا�صولياء  البقوليات  اأنواع  بع�س  اإ�صافة  تعترب  كما   ،%  50 القمح  خلبز  ال�صكر 

الزيتون  زيت  اإ�صافة  اأن  اإىل  الدرا�صات  بع�س  وت�صري  ال�صكر،  ملوؤ�صر  خاف�صة  احلمراء( 

اأو اخلل بكميات معتدلة مع الوجبات املحتوية على اأطعمة ذات موؤ�صر �صكري  اأو الليمون 

ذات  الأطعمة  اأهم  باأكملها.ومن  للوجبة  ال�صكر  موؤ�صر  خف�س  في  جيد  تاأثري  لها  مرتفع 

والتمر( البطيخ  عدا  ما  الفواكه(  جميع  هي  املتو�صط  اإىل  املنخف�س  ال�صكري  املوؤ�صر 

وال�صوفان  البني  والأرز  )والذرة  املدم�س  عدا(الفول  )ما  والبقوليات  )واخل�صراوات 

 . التح�صري(  �صريعة  املطحونة  اأو  باملايكرويف  املطبوخة  اأو  )املخبوزة   والبطاطا 
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وب�صكويت  والدونات  الإفطار  فهي)حبوب  املرتفع  ال�صكر  موؤ�صر  ذات  الأطعمة  اأهم  اأما 

الويفر واخلبز الأبي�س والكرو�صان(. وتعترب املعكرونة من الأطعمة ذات املوؤ�صر املنخف�س 

يجب  اأنه  اإل  الزيت.  من  قليلة  كمية  باإ�صافة  حت�صريها  مت  اإذا  خ�صو�صًا  املتو�صط  اإىل 

النتباه اإىل اأن تناول الأطعمة ذات املوؤ�صر املنخف�س اإىل املتو�صط بكميات كبرية ولفرتات 

تناول الأطعمة ذات  اأن تنتج عن  التي ميكن  امل�صاكل ال�صحية  اإىل نف�س  توؤدي  طويلة قد 

موؤ�صر �صكر مرتفع، اإذ اإن البع�س يتوجه اإىل تناول الأطعمة ذات املوؤ�صر املنخف�س بكرثة 

اأن هذه الأطعمة لن ترفع �صكر الدم وبالتايل لن يكون لها �صرر مبا�صر على  ظنًا منهم 

�صحتهم. من هنا جاءت �صرورة اإدخال الكمية املتناولة في ح�صاب موؤ�صر ال�صكر لكل غذاء 

ونتج عنه ما ي�صمى معدل حتمل ال�صكر) Glycemic Load( والذي ا�صبح املعيار لالأطعمة 

بدًل من موؤ�صر ال�صكر.  اأن اأعرا�س مر�س ال�صكري تتمثل في

yy الإعياء والتعب

yyنق�س الوزن والعط�س ال�صديد

yy .كرثة التبول وتاأخر �صفاء اجلروح

وميكن التخفيف منه باحلمية الغذائية وتخفيف الوزن والتمارين الريا�صية واأدوية ال�صكر 

املنا�صبة. وين�صح مر�صى ال�صكري باحلد من تناول الفواكه بحيث ل يزيد ذلك عن حبتني 

تناولها  اأف�صل من  متفرقة  �صبع مترات، وجعلها  اإىل  تقريبا خم�س  يعادل  ما  وهو  يوميا، 

التمر  املوجود في  ال�صكر  ونوع  بالدم.  ال�صكر  مرة واحدة ملنع الرتفاع احلاد في م�صتوى 

اأ�صرعها  هو  الكلوكوز  �صكر  اأن  واملعروف  والفركتوز.  الكلوكوز  من  الأحادي  ال�صكر  هو 

امت�صا�صا، اأما الفركتوز فهو الأحلى ويعطي �صعورا بال�صبع.  اأن �صرعة امت�صا�س ال�صكر 

المت�صا�س  �صرعة  وت�صاوت  الفركتوز،  الأحادي  ال�صكر  اأ�صرع من  الكلوكوز هي  الأحادي 

بني ال�صكريات الأحادية املتحولة من الثنائية وال�صكريات الأحادية ابتداًء وعلى هذا فال 

توؤثر عملية تك�صر ال�صكريات الثنائية hydrolysis على �صرعة امت�صا�س هذه ال�صكريات  

ملن  خا�صة  التمور  في  ال�صكريات  ن�صب  عن  بدياًل  ال�صكري«  »موؤ�صر  ا�صتخدام  وينبغي 

لديهم ارتفاع ال�صكر.ال�صكريات ب�صكل عام تكون ذائبة اوغري ذائبة، وال�صكريات بلورية او 

متميعه و�صكريات حلوة او مرة وتكون احادية او ثنائية او متعددة ومنها �صريعة المت�صا�س 

و�صريعة  ذائبة  تكون  التمور  في  وال�صكريات  المت�صا�س  و�صعبة  المت�صا�س  ومتو�صطة 
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المت�صا�س واله�صم،وحلوة املذاق مثل �صكر الكلوكوز والفركتوز وال�صكروز ولكنها حتتوي 

التمور  وحتتوي  ذائبة  غري  �صليلوز(وهي  والهمي  )ال�صليلوز  الطعم  عدمية  �صكريات  على 

على البكتني الذي يكون غري ذائب في مراحل منو الثمرة الوىل وذائب في مرحلة الن�صج 

وخا�صة  النخيل   ثمار  في  الكلية  ال�صكريات  ن�صبة  تتفاوت  الثمار.  حالوة  من  يزيد  وهو 

في مرحلة الن�صج الخرية)مرحلة التمر(حيث ترتاوح بني 67 - 85 % في حلم الثمرة 

الطازج بينما تكون ن�صبة ال�صكريات الكلية في مرحلة الرطب اقل وترتاوح بني 35 - 55 

مبرحلة  مقارنة  املرحلة  هذه  في  الرطوبة  من  عالية  ن�صبة  على  التمور  لحتواء  نظرا   %

التمر. واختالف ن�صبة ال�صكريات في التمور يختلف اعتمادا على ال�صنف ومرحلة الن�صج 

�صكريات  انواع  بني  احلرارية  ال�صعرات  كمية  في  اختالف  يوجد  البيئية،ول  والظروف 

اأحلى  باأنه  الفركتوز يتميز  ال�صكر ف�صكر  التمور املختلفة ولكنها تختلف في درجة حالوة 

من ال�صكروز والكلوكوز بحوايل مرة ون�صف ودرجة حالوته 173 بينما تبلغ درجة حالوة 

ال�صكروز 100 ودرجة حالوة الكلوكوز 75 وتكون كمية الكلوكوز مت�صاوية مع الفركتوز. مع 

اأن ال�صكريات في التمور ترفع موؤ�صر ال�صكري اإل غناها بالألياف يخفف من هذا الرتفاع 

وميتاز �صكر الفركتوز في التمور ببطء  التحلل في الدم عند تناوله و هذه تعترب ميزة له 

ال�صكري في بع�س ا�صناف  ون�صبة موؤ�صر  الكلية  ال�صكريات  ن�صبة  15 يبني  واجلدول رقم 

التمور.

جدول رقم 15يبني ن�صبة ال�صكريات الكلية وموؤ�صر ال�صكري في بع�س ا�صناف التمور

موؤ�صر ال�صكري%ال�صكريات الكلية %ال�صنف

7665 - 83الربحي
7965 - 80نبتة �صيف

7960 - 81�صقعي
7353 - 85خ�صري

7257 - 74�صلج
7648 - 82�صكري
8036 - 83خال�س

ومن اجلدول اعاله يت�صح ان �صنفي اخلال�س وال�صكري الأقل في موؤ�صر ال�صكري بينما 

فان  ب�صكل عام  الفاكهة  اىل  اأعالها.وبالن�صبة  وال�صلج  وال�صقعي  والربحي  ال�صيف  نبوت 
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للتوت والتمور اأعلى موؤ�صر �صكري من الفواكه الخرى، واأقلها اجلريب فروت. لذا ينبغي 

ملر�صى ال�صكري العتدال في تناول التمور )5 - 7 حبات متفرقة يوميًا( كما هو احلال 

لبقية الأغذية،و ين�صح الأطباء مر�صى ال�صكري باحلد من تناول الفواكه بحيث ل يزيد 

ذلك عن حبتني يوميا وهو ما يعادل تقريبا 5 اإىل 7 مترات. ويف�صل تناولها متفرقه اأف�صل 

الأطباء من  بالدم. حـذر  ال�صكر  م�صتوى  الرتفاع احلاد في  ملنع  واحدة  تناولها مرة  من 

الإكثار من تناول التمر ملر�صى ال�صكر، لأنه يرفع ن�صبة ال�صكر لديهم، كما حذر الأطباء 

مر�صى الكلى من تناول التمور بكرثة، لأنه يرفع ن�صبة البوتا�صيوم لديهم..واأو�صانا الر�صول 

» �صل اهلل عليه واله و�صلم« باأكل التمر بعدد )فردي واحدة اأو ثالث اأو خم�س...( على �صبيل 

املثال. فقد اكت�صف باحث اأمريكي موؤخرًا فائدة تناول التمر باأعداد فردية، اإذ تبنّي له اأن 

في حالة تناول التمور باأعداد فردية تتحّول ال�صكريات اإىل كاربوهيدرات تك�صب اجل�صم 

طاقه، اأما اإذا مت تناولها باأعداد زوجية، فاإن ال�صكريات تتحّول اإىل �صكاكر وبوتا�صيوم.

	علج �ل�سرطان

وجود  لوحظ  حيث  ال�صلينيوم  عن�صر  على  لحتوائه  ال�صرطان  ملر�س  التمرم�صاد  يعد 

للتمر  امل�صتمر  تناولهم  ب�صبب  الأمرا�س  من  العديد  من  الواحات  �صكان  لدى  مناعة 

واثبتت الدرا�صات ان التمر  مينع  الإ�صابة ب�صرطان الأمعاء الغليظة والقولون و�صرطان 

الروماتزم   وعالج  البوا�صري  مر�س  من  الوقاية  على  وي�صاعد  البورون  على  لحتوائه  املخ 

لل�صرطان تن�صح  لذا فان اجلمعية المريكية  الغذائية  اللياف  الكثري من  لحتوائه على 

بتناول25-30 غرام من اللياف الغذائية. التمرة الواحدة حتتوي على 2 غرام.

	علج �ملعدة و�لمعاء
�لإم�ساك 

وذلك  الإم�صاك  من  يعانون  الذين  لالأ�صخا�س  املفيدة  الغذية  من  وهو  ملني،  غذاء  التمر 

لحتوائه على ن�صبة عالية من اللياف التي ت�صهل حركة المعاء وت�صاعد على طرد الف�صالت،و 

ال�صباح  في  تناوله  يتم  ثم  املاء.  في  كاملة  ليلة  التمر  نقع  يجب  امللني  التاأثري  على  للح�صول 

للح�صول على املزايا الفعلية.
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	 ل�سهال� 
الوقت  الإ�صهال. وفى  لل�صيطرة على  البوتا�صيوم وهو مفيد  النا�صجة تحتوى على  التمور 

نف�صه تمتاز ب�صهولة اله�صم، مما يالئم م�صاكل الإ�صهال.

	 ل�سطر�بات �ملعوية� 
اأن النيكوتين الموجود في التمور مفيد لعالج اأنواع من ال�صطرابات المعوية و اأن التناول 

الم�صتمر للتمور ي�صاعد على زيادة البكتيريا ال�صديقة في الأمعاء

	تقوية �لع�ساب
تعتبر التمور باأنواعها م�صدًرا جيًدا للبوتا�صيوم والحديد وكذلك الكال�صيوم، وتحتوي على 

بفيتامينA، ومتو�صطة في احتوائها على فيتاميني  الف�صفور، وهي غنية  ن�صبة عالية من 

لالأوعية  ومفيدة  لالأع�صاب  مقوية  بذلك  تعد  فهي   ،B فيتامين  من  تحويه  وما   ،،B،C

ن�صاط  الناتج من فرط  الع�صبي  التهيج  انها تقلل من �صرعة  التمور  الدموية ومن فوائد 

وع�صبية  وتهيجا  �صريعة  ذا حركة  ابنك  كان  او  كنت ع�صبيا  اذا  وبذلك  الدرقية  الغدة 

مالحظة فان التمور لها القدرة على الحد من الن�صاط الفرازي للغدة الدرقية والتي يوؤدي 

زيادة الن�صاط الفرازي الى �صرعة التهيج الع�صبي وتوتر الع�صاب

	.للب�سر و مر�س �لع�سى �لليلي
 التمر مهم في املحافظة على �صحة العيون وهو م�صدر جيد لتقوية اع�صاب العني و يلعب 

دورَا هامَا في الوقاية من مر�س الع�صى الليلي لأنه  م�صدرا جيدا لفيتامني A، واملعروف 

عن هذا الفيتامني خ�صائ�صه امل�صادة لالأك�صدة وال�صرورية للروؤية وتقوية الب�صر.

	 نق�س �حلليب
تناول التمور ي�صاعد على زيادة م�صتوى ادرار احلليب لد ى املر�صعات .كما اأن اأخ�صائيو 

التغذية يعتقدون اأن التمر اأف�صل غذاء للمراأة املر�صعة التي تعاين من الكتئاب لأن التمر 

يحتوي على عنا�صر ت�صاعد في التخفيف من حدة الكتئاب لدى الأمهات املر�صعات وزيادة 

حليب الأم نظرَا لحتوائه على جميع العنا�صر الالزمة جلعل ج�صم الطفل �صليمَا ومقاومَا 

لالأمرا�س.
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	م�ساد�ت �ك�سدة
في درا�صة تمت في جامعة �صكرانتون في بن�صلفانيا اثبتت ان التمر هو العلى بم�صادات 

الك�صدة الفينولية من بين جميع الفواكه المجففة الخرى. 

	للتبول �لل�إر�دي
في  يتبولون  الذين  لالأ�صخا�س  كعالج  التمر  مع  الحفار(  )يرقة  العاقور  �صحم  ي�صتخدم 

فرا�صهم ليال ويتم تح�صير عجينة خا�صة لذلك وكما يلي: 

y اإزالة النوى من التمر وهر�صه مع بع�س وت�صمى هذه العملية   )التحيي�س(وهي �صغط التمر 
باليد مع بع�س حتى ي�صبح عجينة واحدة متجان�صة 

y .قطع راأ�س )العاقور( و يعجن  ما تبقى من العاقورمع التمر حتى ت�صبح العجينة متجان�صة

y تو�صف هذه اخللطة ب�صورة خا�صة لالأطفال الذين يتبولون في فرا�صهم لياًل. فقد زعمت

العامة في البحرين اأن الطفل الذي يتبول ل اإراديًا في فرا�صه لياًل ذلك فاإنهم يعانون من 

�صعف في الظهر واأن من يتناول �صحم العاقور املخلوط بالتمر يقوي ظهره. وهكذا ت�صمع 

العامة وهي ت�صف الو�صفة الطبية للطفل امل�صاب تقول )حي�سو له عاقور في مترة(

ويقي التمر الن�صان الكثير من المرا�س الناتجة عن نق�س الفيتامينات 

جفاف اجللد. 1

2 .A تكرار ال�صابة بال�صعال ونق�س فيتامني 

3 .D لني العظام ونق�س فيتامني 

4 .D لني عظام احلو�س عند احلامل ونق�س فيتامني

5 .K النزف امل�صتمر ونق�س فيتامني

 النيميا. 6

امرا�س اللثة وال�صنان وعدم التئام اجلروح. 7

النيميا اخلبيثة ونق�س فيتامني B املركب. 8

�لفو�ئد �ل�سحية للطلع
مكونات حبوب اللقاح. فكانت ال�صكريات بن�صبة 18 % والدهون بن�صبة 12 %، والألياف 10 %، 

والرماد 6 % والربوتينات 27 % .
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yyالن�شاط اجلن�شي
الرجال وي�صتعمل  اللقاح عند قدماء امل�صريني لزيادة اخل�صوبة عند  ا�صتخدمت حبوب 

لدى اجلن�صني  والعقم  ال�صعف اجلن�صي  لعالج  النحل  مع ع�صل  اللقاح  خليط من حبوب 

ومبعدل ثالث مالعق يوميا.

وميكن اذا خلطت حبوب اللقاح مع احلليب والقرفة تعمل على تقوية الن�صاط اجلن�صي، 

وي�صرب من اخلليط ثالث اكواب يوميا.

yyسغط �لدم �ملرتفع�
حتتوي حبوب اللقاح على مركب الروتني الذي يعمل على تقوية ال�صعريات الدموية ويحافظ 

عليها من التمزق والنفجار وهو مينع النزيف الداخلي وبذلك تكون حبوب اللقاح مفيدة 

ملر�صى �صغط الدم املرتفع

yyمهدئ للأع�ساب
تناول حبوب اللقاح لوحده او ملوطة بالع�صل ي�صاعد على تهدئة الع�صاب.

yyمر�س �جلرب
yy املكان امل�صاب الطلع وهو غ�س وو�صعه على  ي�صفي من مر�س اجلرب فعند طبخ  الطلع 

باملر�س ملدة ع�صرين يوما يوؤدي اىل ال�صفاء.

yyتقوية �لقلب
yy تعمل حبوب اللقاح على تقوية القلب وتقلل من ال�صابة بال�صكتة القلبية،حيث وجد ان �صم

الطلع )اجلف( يقوي القلب 

yy»ماي كر�ف  ماء اللقاح وماء »القروف
جرت العادة عند اهل الب�صرة وفي مملكة البحرين وبع�س دول الخليج العربي الخرى 

انتاج او ت�صنيع ماء اللقاح،وذلك بجمع اغلفة الطلع )الجف(وتو�صع في الماء لفترة من 

الزمن،او تجرى عملية تقطير لها والماء ي�صتعمل

yyملعاجلة �ملغ�س و��سطر�بات �ملعدة
yy قاب�س وم�ساد للإ�سهال

 وفي البحرين ينتج بعبوات وعلى الطريقة احلديثة وي�صمى ماء كراف و ماء اللقاح وماء 

»القروف«

يوجد على ذكر النخيل اأو الفحال زهور مذكرة ت�صميها العامة )نبات( وبالعربية الف�صحى 

ف( وهي التي حتتوي على حبوب اللقاح وتكون هذه الأزهار حماطة بغالف  ت�صمى )ال�صَّ
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خارجي ب�صورة تامة، وي�صمى هذا الغالف )الكافور( اأو )القفور( وت�صميه العامة قروف 

)گروف( . عندما يتم و�صع حبوب اللقاح في املاء ل تذوب فيه ولكن ت�صبح معلقة فيه 

وتذوب فيه فقط تلك املواد التي تذوب في املاء من حبوب اللقاح وهذا ي�صمى »معلق حبوب 

اللقاح« وهو ي�صتخدم في العالجات ال�صعبية لعالج ال�صعف اجلن�صي وقلة اخل�صوبة في 

عدد من الدول. اأما القروف وي�صمى التلتال في �صرق اجلزيرة العربية وفي قطر يح�صر 

منه اأي�صا م�صتخل�س مائي عن طريق التقطري كان يعرف با�صم »ماء القروف« اأما الآن 

فتم التعارف عليه با�صمه التجاري »ماء اللقاح« ول عالقة له بحبوب اللقاح ول يح�صر من 

حبوب اللقاح.

الطلع  اأغلفة  ماًء معطرًا من  ي�صتخرجون  العرب  �صط  النخيل في منطقة  زراع  بع�س  اإن 

ذو  منع�س  �صائل  فينتج  املجزاأة  الطلع  اأغلفة  منقوع  بتقطري  وذلك  لقاح(،  )ماء  ي�صمى 

عطر زكي ي�صتعمل في ت�صكني مغ�س الأمعاء وفي عالج الإ�صهال وفي تعطري مياه ال�صرب. 

وفي بع�س املناطق ينزع املزارع بع�س طلع الفحل وهو ل يزال في بداية بزوغه من الليف 

وياأكلون الإغري�س حيث يكون غ�صًا م�صت�صاغًا، وحتى حبوب اللقاح يوؤكل الفائ�س منها على 

حالته اأو بعد خلطه بالع�صل اأو بالتمر اأو بالدب�س. 

حت�سري ماء �لقروف
تطلق ت�صمية ماء القروف على منتجني لعمليتني متلفتني: 

�لأولى  طبخ القروف في الماء ومن ثم اإ�صافة ال�صكر للماء و�صربه 
�لثانية  هي التقطير اأي تح�صير ماء اللقاح. 

 تعترب عملية تقطري القروف من ال�صناعات القدمية التي انت�صرت في العديد من قرى 

البحرين قدميا. وكانت العامة ت�صتخدم في املا�صي القروف املاأخوذ من ذكر النخلة اأي 

الفحال فقط والذي يتميز برائحته القوية ول ي�صتخدم قط قروف النخلة والذي قد تكون 

تقليدي  التقطري في معمل تقطري  تتم عملية  الرائحة. وكانت  تنعدم منه  اأو  اأقل  رائحته 

يتكون من قدر معدين بغطاء حمكم له اأنبوبة معدنية متر عرب بركة للتربيد، ثم تنتهي هذه 

الأنبوبة اإىل زجاجة كبرية ت�صمى قرابية )گرابية( اأو قد يوجد عدة قرابيات مت�صلة بهذه 

الأنبوبة. وتتم عملية التقطري باإح�صار القروف وغ�صله جيدا وتقطيعه لقطع �صغرية ومن 

ثم و�صعه في القدر مع ن�صبة معلومة من املاء بعدها يتم تكثيف البخار املت�صاعد من عملية 

الت�صخني وجمع ال�صائل املتكون في القرابية. وفي ال�صابق كانت الأواين الزجاجية ال�صغرية 
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غري متوفرة فلذلك كانت تلك امل�صانع التقليدية تعيد ا�صتخدام القناين ملنتوجات جتارية 

اأخرى وقد عمل البع�س في عملية �صراء القناين امل�صتخدمة لإعادة ا�صتخدامها. في الوقت 

الراهن تطورت هذه ال�صناعة فلم تعد �صناعة تقليدية بل �صناعة متطورة تقام في م�صنع 

يعتمد التقنيات احلديثة.

	)ع�صارة نخيل التمر )الن�صغ

الن�صغ عبارة عن �صائل يخرج من الأ�صجار اإذا قطعت. ويقوم بع�س زراع النخيل في املغرب 

واجلزائر وتون�س وليبيا وواحة �صيوة بجمهورية م�صر العربية با�صتخراج �صراب من ن�صغ 

ال�صعف  يزال  اأي  اأفقيًا  النخلة  قمة  بقطع  ال�صراب  هذا  ي�صتخرج  اللقمة.  ي�صمى  النخل 

املنت�صب الأخ�صر وت�صتبقى طبقات ال�صعف املتدلية وتعمل حفرة في و�صط اجلزء املقطوع 

من ال�صعف حتى تبلغ اجلمارة، فتمتلئ هذه احلفرة بن�صغ النخلة، فينفتح جمرى من هذه 

احلفرة وي�صلط ال�صائل املن�صاب اإىل فوهة وعاء تربط حتتها ليجمع فيه الن�صغ. وهو �صائل 

حلو ع�صلي اللون ي�صرب طازجًا اأو يرتك ليتخمر. ويقال اأن النخلة الواحدة تعطي حوايل 

5 – 20 لرتًا من هذا ال�صائل في اليوم، وت�صتمر في اإعطائه ملدة ترتاوح ما بني 30 – 40 

النخيل.  وتف�صل في ذكور  الربيع  اأواخر  العملية  النخلة، وجترى هذه  ن�صاط  يومًا ح�صب 

وعادة جترى على النخيل قليل الفائدة اأو امل�صن قليل املح�صول.

 �لفو�ئد �ل�سحية للجمار
yللربو

يوؤكل اجلمار مع دب�س التمر ملعاجلة ح�صا�صية ال�صعب الرئوية كما انه ي�صاعد عل تخفيف 

نوبات الربو.

yنزيف �ملعدة
اجلمار مع الع�صل من اح�صن الدوية ملعاجلة نزيف املعدة ويوؤخذ على الريق يوميا.

yل�سعال �لديكي�
اجلمار مع دب�س التمر ودهن ال�صدر بزيت النخيل قبل النوم يعالج ال�صعال الديكي.

yجلروح و�لقروح�
عجينة اجلمار والع�صل واحلناء من اح�صن املراهم ملعاجلة اجلروح والقروح.
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�ل�ستخد�مات �ل�سحية و�لعلجية لنوى �لتمر
ا�صتخدم قدماء امل�صريني نوى التمر في تنظيف وتطهري جثث املوتى .

yعلج �ل�سكري

ال�صكري،  مبر�س  امل�صابني  �صفاء  في  عجيب  مفعول  له  نباتي  عقار  العراق  في  ا�صتعمل 

وجربه الكثري من املر�صى ومت �صفاوؤهم، باأذن اهلل تعاىل، وذلك با�صتعمال القهوة املعمولة 

من نوى التمر ولي�س من حبوب النب، ومن خوا�س هذا العالج انه ين�صط غدد البنكريا�س 

على الإفرازات وي�صهل حرق ال�صكر الفائ�س في اجل�صم، ويعيد اىل البنكريا�س حيويتها 

وعملها الطبيعي، كما ويعيد اىل اجل�صم عافيته.

 طريقة التح�صري

y.تنظف النوى من التربة والغبار والروا�صب

y.تغ�صل باملاء عدة مرات

y. ينقع نوى التمر في املاء لأيام عدة، وي�صتبدل املاء يوميا

y.تغ�صل باملاء احلار اكرث من مرة

y . تدعك النوى باليد جيدا حتى تنظف متاما

y.تن�صر بال�صم�س ملدة 7 - 10 ايام حتى جتف متاما

y يحم�س النوى على النار، كما حتم�س حبوب النب في عمل القهوة، حتى يتم التخل�س من 

الرطوبة وي�صبح قابال لل�صحق في الهاون ثم يطحن .

 وي�صتح�صن ا�صتعمال الطاحونة الكهربائية في ذلك.�صيكون لون امل�صحوق ورائحته �صبيها 

ال�صاخن  باملاء  وميزج  اأكل  ملعقة  مبقدار  امل�صحوق  هذا  من  يوؤخذ  ثم  القهوة  مب�صحوق 

ويحرك املزيج بامللعقة جيدا حتى ي�صبح �صبيها ب�صراب القهوة، ثم يوؤخذ منه مقدار كوب 

ويكون  ب�صاعة زمنية،  ال�صباح  تناول فطور  قبل  اي  الريق،  املري�س على  وير�صفه  حليب، 

�صربه مع البثل املرت�صب في قاع الكوب بعد حتريكه بامللعقة جيدا، ويكفي ل�صفاء املري�س 

من يوم اىل اأربعة اأيام او اكرث، ح�صب متكن داء ال�صكري من املري�س، فهو كفيل باأن يق�صي 

على املر�س ويزيل اأعرا�صه في اجل�صم .
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yنتاج م�ساد�ت حيوية من نوى �لتمر�
 قام اأبو زيد واآخرون )1993( بدرا�صة لتكوين امل�صاد احليوي الأوك�صي ترتا�صيكلني من 

نوى التمور، حيث مت ا�صتخال�س الليبدات بو�صاطة خليط من مذيبي الكلورفورم وامليثانول 

احل�صا�صة  البكــــرتيا  با�صــــــتعمال  ترتا�صكــــــلني  الأوك�صــــــي  احلـــــــيوي  امل�صـــــــاد  وتقدير 

Bacillus subtililis NRRLB- 543، ودلت النتائج على اأن لبيدات نوى التمر م�صادر 

كربونية منا�صبة للتكوين احليوي لالأوك�صي ترتا�صكلني، وكان اأن�صبها الرتكيز 50 غ / ل، 

وهي متثل و�صطًا تخمريًا جيدًا بعد اإ�صافة املكونات الكيميائية الأخرى.وفي درا�صة اأولية 

من  اثنني  في  الزهدي  �صنف  التمر  نخيل  ونوى  لثمار  اخلام  امل�صتخل�صات  تاأثري  لتقييم 

وخط   )Hep- 2( الب�صري  احلنجرة  �صرطان  خط  هما  ال�صرطانية  اخللوية  اخلطوط 

اجلرذ  جلنني  الطبيعي  اخللوي  اخلط  وفي   )AMN3( للفئران  اللبنية  الغدة  �صرطان 

في  الب�صري  املحيطي  الدم  خاليا  مزارع  في  امل�صتخل�صات  هذه  تاأثري  )REF(.وتقييم 

الزجاج )Invitro( بو�صاطة ح�صاب معامل التحول الأرومي )Blast Index )%BI ومعامل 

الكـــــــر الــــــــــــزيغ  حــــــــــالت  ودرا�صـــــــــة   ،  Mitioc Index )%MI( اخليطي  النق�صام 

بها  قام  التي  الدرا�صة  وت�صمنت   )CA( Chromosomal Aberration مـــــــــو�صـــــومـي 

من  املح�صرة  امل�صتخل�صات  من  لثنني  العالجية  الفعالية   )2009( واآخرون  اجلري�صي 

اللبنية  الغدة  ل�صرطان  احلاملة  املخربية  الفـــــــــــئران  في  التمــــــــــــر  ونـــــــــوى  ثمــــــار 

Mammary Adenocarcinoma، كانت النتائج:

وبلغت . 1  %  7.4 و   %  24.33 بن�صبة  اإنتاجية  التمر  ونوى  لثمار  املائي  ال�صتخال�س  اأعطى 

ال�صتخال�س  وعند  التوايل.  على   % و13.6   14.2 لهما  اليثانويل  ال�صتخال�س  اإنتاجية 

بالهك�صان اأعطت النوى زيتًا ذا لون اأ�صفر م�صر وبنكهة طيبة بن�صبة 4.1 مل/ 100غ من 

حم�صوق النوى ومل تعط الثمار اأي ناجت عندما ا�صتخل�صت بهذا املذيب.

التاأثري ال�صمي للم�صتخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر في كال خطي اخلاليا ال�صرطانية . 2

Hep-2  وAMN3 في الزجاج Invitro اعتمد على الرتكيز امل�صتخدم ومدة التعر�س وكان 

التاأثري املعنوي الأعلى للم�صتخل�صات بعد 72 �صاعة من تعري�صها على اخلاليا بالرتكيز 

1000 ميكرو غرام/ مل.

% للم�صتخل�صني   89.4 و  Hep-2 ما ن�صبته 76.3  حيث بلغت ن�صبة التثبيط الأعلى في 

 AMN3 خلاليا  امل�صتخل�صني  هذين  تثبيط  ن�صبة  وكانت  للنوى  واليثانويل  للثمار  املائي 

84.1 % و 93.4 % على التوايل.
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اخلاليا . 3 خط  في  طفيفة  تثبيطية  تاأثريات  التمر  ونوى  لثمار  اخلام  امل�صتخل�صات  اأبدت 

الطبيعية REF فقد و�صلت اأعلى ن�صبة تثبيط في هذه اخلاليا 21.1 و 17.7 % عند الرتكيز 

10000 ميكرو غرام / مل، للم�صتخل�صني املائي للثمار والأيثانويل للنوى على التوايل.

اأدت امل�صتخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر اإىل انخفا�س معنوي في معدلت معامل التحول . 4

.% MI ومعامل النق�صام اخليطي %BI الأرومي

مت حتديد اجلرع العالجية من امل�صتخل�صني املائي للثمار واليثانويل للنوى اعتمادًا على . 5

هذين  فعالية  العالجية  التجارب  اأثبتت  حيث   )LD50( الن�صفية  املميتة  اجلرعة  قيمة 

امل�صتخل�صني في اختزال حجم الورم وكانت اجلرعة العالجية الأعلى للم�صتخل�صني املائي 

للثمار واليثانويل للنوى 1.2 و 1 غ/ كغ من وزن الفاأرة على التوايل وهي الأف�صل من حيث 

تاأثريها على اختزال حجم الورم في الفئران بن�صبة 73.9 و 83.8 % على التوايل.

تعد ثمار التمر م�صدرًا جيدًا ملركبات Anthocyanins التي متتلك فعالية م�صادة لالأك�صدة . 6

Antioxidant effect والتي قد يكون لها دورًا في تثبيط عمليات الأك�صدة املرتبطة بعملية 

تكون الورم.

yسناعة �ل�سابون �لطبي�
 نظرا لحتواء النوى على ن�صبة عالية من املركبات الدهنية 8.5 - 10.5 % ت�صاف لها 
بع�س القلويات واملبيدات الفطرية وت�صتخدم في �صناعة �صابون طبي ملعاجلة المرا�س 

اجللدية وفروة الرا�س.

yمعاجلة �نتفاخ �لبطن
انتفاخ  ومعاجلة  املعوي  اجلهاز  غازات  لمت�صا�س  التمر  نوى  فحم  من  اقرا�س  ت�صنع 

البطن.

yم�سكن لل�سنان 
يتم تك�صري نواة التمر وو�صعها في الفم وا�صتحالبها فتوؤدي املادة القاب�صة املوجودة فيها 

دور املادة املخدرة وت�صكن امل ال�صنان.
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تعد نخلة التمر اأعظم �صجرة منتجة للغذاء في املناطق ال�صحراوية حيث ت�صمى ثمارها فاكهة 

ال�صحراء، وهي تنت�صر في الواحات العربية، ومتثل العامل الأ�صا�صي في التاأقلم مع الظروف 

امل�صافر  وزاد  الغني  وحلوى  الفقري  فهي)طعام  حياتهم  وا�صتدامة  ال�صكان  لتوطني  املنا�صبة 

واملغرتب ( .

 النخلة �صٌر وقدٌر، �صيدة و �صلطانة ال�صجر ملكة النبات و�صندريال ال�صجار وهي اخلري وال�صحر، 

هي  واحلرب،،  والأداة  والرتاث  التاريخ  هي  الب�صر،  وريحانة  الأر�س،  ومهجة  واملطر،  والنهر 

الِب�ْصُر، والتمر جمرة املواقد، و�صحر  الرطب اجلني، هي الَقطُر، هي العناقيد، م�صبة هي 

�صبحانه  اهلل  وزادها  وال�صعراء  الدباء  بها  تغنى   . الأبدي   احل�صور  هي  ال�صرب،  هي  املوائد 

وتعاىل علوا بذكرها في القراآن وبو�صية �صيد النبياء واملر�صلني حممد)�س(.

 ولهذه ال�صجرة املباركة م�صطلحات وت�صميات تختلف عن ال�صجار الخرى ومن دولة لأخرى 

في  املحلية  اللهجات  اختالف  يعك�س  وهذا  واملفهوم  املعنى  نف�س  تعطي  النتيجة  في  ولكنها 

الوطن العربي املمتد من �صمال افريقيا حتى اجلزيرة العربية وتعددت امل�صميات من منطقة 

اىل اخرى وهناك العديد من امل�صميات امل�صتعارة من لغات اخرى كالرامية والفار�صية فمثال 

ال�صمراخ وهو ما يحمل الزهار والثمار ماخوذ من اللغة الرامية وينعي ال�صيء املتديل وكلمة 

الكلمة  قريبة من  العربي هي  في اخلليج  اوالفحل  املذكرة  للنخلة  ت�صمية  وهي   )gosh(غو�س

النمو  الطويل  تعني  فال�صر�صي  ال�صناف  بع�س  ا�صماء  كو�س)kushsh(.واي�صا  الفار�صية 

واخل�صتاوي متر النبالء والتربزل حلوى ال�صكر والزهدي من كلمة ازادي الفار�صية وتعني النبل.

وميكن ان نبني ما ا�صتطعنا حتديده من الت�صميات وامل�صطلحات في الدول العربية وبخا�صة 

العراق ودول اخلليج العربي وكما يلي:

�أول: �أ�سماء �لنخلة و�لف�سيلة

�لنخلة  
)ج�صــــــــمارو،  البـــــابلية  في  عليه  ويطلق  نخلة،  واحـــــــــدته  )نخل(  اجلمع  التمر  �صجرة   
Jishimmaru(، وهو ماأخوذ من الكلمة ال�صومرية ج�صمار )Jishimmar(. ويطلق على التمر 

 ،)Diqla( اأما في اللغة الآرامية فت�صمى النخلة دقلة ،)Zulumma( باللغة ال�صومرية زولوما

وبالعربية تامار )Tamar(، وباحلب�صية مترة )Tamart(. ويقال متر دملون عن متر البحرين، 

 )BNRT( اأو برنت )BNR( ومترجمان عن متر عمان، وفي الهريوغليفية ي�صمى نخيل التمر برن
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ويعني احلالوة، وي�صمى التمر في اللغة الهندية )خرما(، وهو مقتب�س من الفار�صية. وال�صم 

الفينيقيون  كان  حيث   ،)Phoenicia( فيـــــنيقيا  من  ماأخــــوذ   )Phoenix( فينك�س  اليوناين 

Da - )للكون النخل وهم الذين ن�صروا زراعته في حو�س البحر الأبي�س املتو�صط، وداكتلي�س 

tylis( وديت )Date( م�صتقة من كلمة دقل )Dachel( العربية الأ�صل وتعني الأ�صابع، و ا�صم 

النخلة بلغة طيء القدمية، اأي لغة الفل�صطينيني )الطرقة(

القدماء )الطرقة(.

   
�طو�ر منو �لنخلة

)Vegetative stage لطور �لأول )�ملرحلة �خل�سرية�
املرحلة  هذه  وتتميز  �صنوات   3 عمرها  ي�صبح  حتى  النخلة  حياة  بدء  من  الطور  هذا  يبداأ   

وال�صعف واجلذور  تكوين ومنو اجلذع  الكربوهيدراتية خالل عمليات  للمواد  با�صتهالك عايل 

 Vegetative خ�صرية  براعــــــم  جميعها  تكون  التي  ال�صـــــــعف  اآباط  في  الرباعـــم  وتكــــــوين 

Buds والتي تنمو مكونة الف�صائل ويتوقف ذلك على الظروف البيئية وقوة منو ون�صاط النخلة 

وال�صنف. حيث تختلف الأ�صناف في عدد الف�صائل التي تنتجها فهي ترتاوح بني 8 ف�صائل في 

�صنف الربحي و 33 ف�صيلة في �صنف الزهدي.
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)Intermediate stage لطور �لثاين )� ملرحلة �لو�سطية�
 ميتد هذا الطور بني 3 – 8 �صنوات، وتتميز هذه املرحلة بالتوازن بني املواد الكربوهيدراتية 

امل�صتهلكة واملخزونة، والرباعم الأبطية في هذه املرحلة تتك�صف اإىل براعم خ�صرية )ف�صائل( 

اأو براعم زهرية  Flowering Buds  تنمو اإىل نورات زهرية )طلع(. 

)Fruiting stage لطور �لثالث )�ملرحلة �لثمرية�
هي مرحلة البلوغ Adult stage وتبداأ من عمر 8 �صنوات حتى نهاية عمر النخلة. وتتميز بتخزين 

)طلع(  زهرية  براعم  اإىل  تتك�صف  الأبطية  والرباعم  النخلة  جذع  في  الكربوهيدراتية  املواد 

بدرجة رئي�صية وقد تنمو بع�س الرباعم اخل�صرية ال�صابقة اإىل ف�صائل هوائية )رواكيب( على 

جذع النخلة.

وفي �ململكة �لعربية و�ل�سعودية ومعظم دول �خلليج �لعربي �طلقت ت�سميات على 
مر�حل منو وتطور �لنخلة وهي:

�لفرخ)�لفرخة(
يطلق على الف�صيلة ال�صغرية والتي تظهر على �صكل اوراق ري�صية �صغرية تن�صاأ في اباط قواعد 

الوراق وتكون ملت�صقة بالأم عن طريق )ال�صلعة(.

�لف�سيلة
خم�صة  اىل  بثالث  الفرخة  ظهور  بعد  ذلك  ويكون  الم  عن  الف�صل  بعد  الت�صمية  هذه  تطلق 

�صنوات.

�لن�سوة
ت�صمى النخلة عندما تكون في املرحلة الو�صطية وهي مرحلة انتاج الثمار والف�صائل.

�لبك�سة
النخلة الفتية التي يزيد عمرها عن 5 �صنوات ويكون زورها)�صعفها( كثير ومعدل نموها �صريع.



169 الفصل الخامس | المصطلحات والتسميات الخاصة بنخلة التمر

�لربعية
ت�صمى النخلة وهي في مرحلة الثمار والتوقف عن انتاج الفرخات وتكون في قمة ن�صاطها وذروة 

انتاج التمور.

�لطويلة
عندما ي�صعف انتاج النخلة من الثمار ويقل حملها وتبداأ بالمعاومة وبعده يتوقف انتاجها كليا 

لأ�صباب مختلفة ت�صمى كذلك.

 �لع�سد�ن جمع �لع�سيد        النخلة التي �صار لها جذع 
 �جلبار، جمع جبارة         النخلة التي طالت  وفاقت اليد، وت�صمى )الكتيلة(

 �ل�سحوق 
            )اجلمع �صحق و�صحائق(  النخلة الطويلة وت�صمى 

          )ال�صماء، والبا�صقة، والعميقة، واجلمع ال�صم، والبوا�صق، والعم(. 

�ملي�ساح 
النخلة الطويلة ال�صامقة في ال�صماء،و�صميت مي�صاحًا لي�س لو�صوحها بين النخل لكونها  تمتاز 

عنها بطولها واإنما لن فوقها تقع الغرانيق التي هي طيور بي�س مهاجرة تاأتي مرتين في ال�صنة 
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في هجرتها من جنوب الأر�س اإلى �صمالها وبالعك�س. 

كل ما عليها.
ُ
النخلة املعراة والتي اأ �لعرية        

النخلة التي قل �صعفها ودق اأ�صفلها. �لع�سة        
النخلة التي فيها عوج. وت�صمى النخلة املائلة )عوجة(. �ل�سعلة       

�خلو�رة  النخلة التي فيها حمل غزير. وت�صمى في قطر خ�صبة. وت�صمى )الدلوف(.
�لوخرة  النخلة التي تثمر اخر املو�صم.

�لعو�مة النخلة التي حتمل عاما حمل غزير ويقل حملها في العام الثاين. وت�صمى )ال�صنهاء(.
النخلة  وع�صيدة:  رطبها.  التقاط  ب�صهولة  ميكن  مرتفعة  غري  نخلة  �خلريفة)ع�سيد( 

الق�صرية .

النخلة اذا ا�صتدار جذعها وتنال ثمارها ال�صاة والكلب �لكتيلة   
نخلة �صغرية حتمل الثمار.وت�صمى هاجن. متهجنة )�لهاجن(     
النخلة التي بلغت من العمر ثالث �صنوات  ودية   

النخيل القريب من البيوت. �ملذر�ع   
النخلة ال�صعيفة التي ل تثمر �سارة   

غ�سنة    النخيل احلديث او اجلديد اأي في مرحلة الفتوة)ال�صباب(.
النخلة عظيمة اجلذع وغليظة ال�صعف فخور   

النخلة الياب�صة من العط�س   �ل�ساوية  
النخل البعيد عن البيوت �لهو�دي  

النخل البعيد عن املاء �لناديات )نادية( 

 �لرباع 
بخالف  وهي  غيرها  قبل  الرطب  فيها  يوجد  ثم  فيلون  ب�صرها  يزهو  التي  البكار  النخل  من 

الم�صياف التي يتاأخر اأرطابها. 

�سور  و�جلمع منه �سري�ن 
النخل المتجمع بع�صه مع بع�س وا�صله نابت من النواة )الف�صمة( والفالح ل يرغبه. وكذلك 

تطلق على النخل ال�صغير.
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�ل�سرية      النخلة التي ا�صلها بذري

عو�نات عو�نة)�سنوة( 
على  تطلق  قطر  وفي  القديمة  النخيل  مزارع  على  تطلق  )الهرم(.  القديم  النخيل   

على  يطلق  الحواز  عرب  عند  ال�صم  وهذا  النمو.  �صعيفة  الرتفاع  �صاهقة  النخلة 

وهنا  ثمرها  ويقل  ركوبها  وي�صعب  مترًا  اربعين  الى  طولها  وي�صل  تكبر  عندما  النخلة 

ال�صتخدامات. من  وغيرها  منازلهم  ل�صقف  جذعها  وا�صتخدام  النخلة  بق�س   يقومون 

 

�خلا�سعة
النخلة التي اقتربت من مرحلة ال�صيخوخة ويكون عدد �صعفها قليل ومعدل نموها بطيء وي�صقط 

كربها من الجذع ب�صكل تلقائي.

�ل�سنو  
النظير والمثيل، ويطلق على الف�صيلة المتفرعة مع غيرها من اأ�صل �صجرة واحدة ويطلق �صنوان 

على الكثرة، وال�صنو اأ�صله اأن تطلع نخلتان من عرق واحد، واإذا كانت نخلتان اأو ثالث اأو اأكثر 

اأ�صلها واحد فكل منها �صنو، والثنان �صنواٍن، والجمع �صنواٌن، ويق�صد بها ترك الف�صائل حول 

اأ�صول  ذات  نباتات  على  تطلق  �صنوان  وغير  ال�صنو،  غير  فاإن  وبذلك  جميعها  وتنمو  النخلة 

ْنَواٌن َوَغْيُر  مختلفة . . ومن النخيل �صنوان اأي نخالت يجمعها اأ�صل واحد كما قال تعالى: {�صِ

ْنَواٍن} ]الرعد- 4[ . وغير �صنوان هي النخالت المتفرقة. �صِ
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�لقر�ئن
مجموعة النخيل التي تنمو متجاورة ومتداخلة او هي التي نمت من الف�صائل )ال�صرم( المحيطة 

بالأم ب�صبب عدم ازالتها.

�ليهريه      
تطلق على النخلة ال�صغيرة بداية زراعتها واليهرة ا�صم للحفرة الذى تزرع فيها النخلة

 عيد�نه 
نخله طويله وت�صمى النخلة الطويلة جدا )ال�صلعة(. ويطلق على النخلة عالية الرتفاع )عيطة 

او عيط( 

النخلة التي ي�صل طولها ايل ع�صرة امتار . �ساخمة   
النخلة غليظة ال�صاق )اجلذع( �سوقاء   

النخلة التي ل تاأبر)تلقح( اي النخلة غري امللقحة �لعاتكة )خد�ج( 
هي النخل بحملها عند اأهل احلجاز  اأو هي النخلة  . عاذق   

يقال النخل اذا ظهرت احلمرة اأو ال�صفرة في ثمره وي�صمى زهوًا �أزهى   
نخلة عمرها �صتة �صنوات. �جهال   
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النخلة التي مل تثمر في �صنتها حية   
خمفه    نخلة انتاجها خفيف

وقع  التي  النخلة  وت�صمى )قرواح(. وهي  بدون كرب  نخله طويلة  دقامه   
عنها الكرب اأي جرداء وطويلة

النخلة امليتة . ))ال�صنو الذي مات بعد غر�صه(( . فقد   
النخلة التي تغر�س على جمرى العيون نقف   

النخلة كثرية الثمر، كثرية العراجني �لثقيلة �و �ملثقلة 
النخلة التي تخ�ص�س للبيع دون غريها �لعرية   

النخلة التي تطلب اللقاح ب�صراهة عارم   
النخلة التي لها جذع قاعدة   

عك�س عارم النخلة التي تطلب القليل من اللقاح حرقاوي  
ويقال ح�س واجلمع ح�صان وهي جمموعة النخل. حي�س   

�خلوي�سات 
– على خي�س، ومفردها خي�صه والخي�صة مجموعة من النخيل �صغير الحجم  – اي�صا   تجمع 

مرتبطة بالأر�س ل جذع )�صاق(لها وتكون ملتفة بحيث تتكون من  عدة نخالت، ولي�صت ت�صمية 

الخي�س والخوي�صات ت�صمية غريبة على لغتنا العربية الف�صحى. بل هي كلمة لها اأ�صولها، ذكرها 

والخي�صة  »الخي�س  الملتف«.  الكثيف  ال�صجر  »والخي�صة  العرب«  »ل�صان  كتابه  في  منظور  ابن 

النبات(  المجتمع من كل �صجر« »هو الملتف من الق�صب والأ�صاء والنخل«.)الأ�صاء: نوع من 

ع في اأ�صول النخلة مع الأر�س . فهذه الأو�صاف تنطبق على الخوي�صات التي  »والخي�س: ما تجمَّ

ذكر وجودها في �صرقي الجهراء  بدولة الكويت فكل خي�صة منها عبارة عن نخيل �صغار اأ�صولها 

في الأر�س وفروعها ملتفة.

Male tree )لفحل  )فحال�
ويقال  الرجولة  وتعني  الفحولة  من  م�صتقة  والكلمة  فحول  ويجمع  المذكرة  النخلة  عل  يطلق   
للرجل فحل اذا كان �صجاعا مقداما قوي الرادة. وفحل ابو �صبعة احد الفحل العمانية يكون 

المغرب  فحاحيل(.وفي  والجمع  وقطر)الفحال  البحرين  في  وت�صمى  فروع.  �صبعة  ل�صمراخه 

الفحال )الدكار(.  ويقال له ذكارة وجلف والخن�صر والعجالن .
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 Seedling Palm   لنخل �لبذري�
النخل النا�صئ من النوى او النخل النامي من البذور ي�صمى )دقل، واألوان، ورعل،الجمع رعال، 

العربي  الخليج  دول  المارات  في  )ق�س(و  عمان  �صلطنة  ومجهول،وغيباني(،وفي  وخ�صاب، 

الخرى )ج�س او  ن�صو(، وفي ال�صعودية )خ�صيب اوخ�صبة( وفي العراق- الب�صرة )غيباني، 

وبعد الإثمار ت�صمى دقل(. وي�صمى في ال�صودان )مجهل،جاو،باو( وفي نجد)عب�س(. وي�صمى 

في ليبيا )مقماق( ويطلق على الأ�صناف الجافة )خلط(والرطبة )�صطان( في تون�س.

 )Offshots( لف�سائل�
نخلة التمر هي النوع الوحيد من اأنواع الجن�س Phoenix الذي ينتج ف�صائل وهي نموات خ�صرية 

)اأفراخ( تحيط بالجذع، وتعرف الف�صيلة باأ�صماء مختلفة ح�صب مناطق زراعة النخيل فت�صمى 

)التالة( الخلفة، والفرخ، والبقمة، والفر�س، والنقيلة، والودي، والجثيث، وفي �صلطنة عمان 

ودول الخليج العربي ت�صمى )ال�صرم( وذكرها الجاحظ بقوله انت رجل من ا�صحاب الف�صيل. 

وهي ناتجة عن برعم اإبطي يتكون في اإبط ال�صعفة في المراحل الأولى من نمو النخلة، وت�صتمر 

زهرية،  البراعم  كل  تكون  بعدها،  10�صنوات،  عمر  حتى  الف�صائل  اإعطاء  في  النخيل  اأ�صجار 

ويتراوح عدد الف�صائل الر�صية Ground offshootsالتي تعطيها النخلة ما بين 8 – 33 ف�صيلة، 

وح�صب الأ�صناف، وهناك اأ�صناف تعطي اأعدادًا قليلة من الف�صائل مثل المكتوم والبرحي الذي 

يكون 8 ف�صائل، واأ�صناف عالية الف�صائل مثل البريم والحياني وم�صرق، والزهدي الذي يعطي 

33 ف�صيلة.

ويمكن تق�صيم اأ�صناف النخيل اإلى مجموعتين )�صهلة التجذير(، و )�صعبة التجذير(، وهذه 

تتمثل في الأ�صناف الجافة المنت�صرة في جنوبي م�صر و�صمالي ال�صودان حيث تحتاج لمعامالت 

خا�صة للح�صول على ن�صبة نجاح عالية.

�لبتول )�لبتيلة/بتل(        
تطلق على الف�صيلة التي ا�صتغنت عن امها ويقال لمها مبتل والنخلة املبتل هي التي ا�صتغنت 

عن امها.
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�أ�ساأ )�ل�ساء(
ويقول  النخيل  الف�صيل ومن  الرديء من  البع�س هي  ويقول  الف�صيلة  وواحدته )ا�صاءة( وهي   

ال�صمعي )ال�صاء( هي �صغار النخيل.

�لغري�سة       هي الف�صيلة التي تغر�س بعد ف�صلها عن الم وتدب فيها احلياة وتنمو

�لفطامة 
 Neck or connection نقطة ات�صال الف�صيلة بالأم وهي عنق الف�صيلة

 وت�صمى )ال�صلعة،�صنقرير،الثومة،الم�صيمة(. وي�صمى �سنبور  هو العرق الذي يجمع بين الفرع 

واأمه ويقطع اأثناء ف�صل الفرع عن اأمه
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Chisel ملجث�
اآلة ف�صل الف�صائل، وهي عتلة حديدية ثقيلة ذات طرف م�صتدق، وطرف عري�س حاد، وت�صمى 

)هيب اأو هيم(.

�لجتثاث )ف�سل �لف�سائل(
يطلق على عملية ف�صل الف�صائل عن اأمهاتها وت�صتعمل لهذه العملية اآلة خا�صة ت�صمى المجث 

)الهيب، اأو الهيم(.

�لفت�سال   زراعة الف�صائل.

Aerial )High( offshoot )لر�كوب )�لف�سيلة �لهو�ئية�
ي�صمى الراكوب )الطاعون، والرادف، والعاق، والدمل( لأنه يتكون في مكان مرتفع على جذع 

الر�س عرق   في  له  ولي�س  النخلة  في جذع  الف�صيل  من  ينبت  قاعدتهاهوما  في  ولي�س  النخلة 

وربما حملت مع اأمها اما الف�صيلة فهي التي تنمو فوق �صطح التربة .

الف�صيلة الهوائية )الراكوب او الركابة اوركاب، اوالراكوبة(. والراكوب برعم �صاكن في اإبط 

قاعدة الورقة ويبقى لفترة طويلة، وما اإن تتوافر الظروف المالئمة له اأو تزول اأ�صباب �صكونه، 

حتى ينمو مكونًا نموًا خ�صريًا في موقع قاعدة الورقة التي كان في اإبطها على الجذع. اإن قلة 

في  منت�صر  به  الإكثار  ولكن  القاعدية،  الف�صائل  من  اأقل  نجاحه  ن�صبة  تجعل  الراكوب  جذور 

اأ�صناف النخيل الجافة )البركاوي، والجونديلة، والبرتمودة( في ال�صودان وت�صمى )ال�صقرة(، 

وكذلك ت�صتعمل هذه الطريقة في تون�س وموريتانيا. ويتم ت�صجيع تكوين الجذور على الراكوب، 
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خا�صة في الأ�صناف قليلة الف�صائل بعملية الترقيد الهوائي، Air layering وتتم  بو�صع الرتبة 

حول قاعدة الراكوب اإذا كانت الرواكيب قريبة من �صطح الرتبة، اأما اإذا كانت بعيدة عن �صطح 

الرتبة فن�صتعمل �صناديق خ�صبية اأو ال�صفيح اأو اأكيا�س من البويل اثيلني حتيط بقاعدة الراكوب 

وتثبت على جذع النخلة الأم، ويوفر و�صط حافظ للرطوبة مثل ن�صارة اخل�صب اأو البتمو�س اأو 

الراكوب قد كون جمموعًا جذريًا  يكون  �صهور   4 وبعد  ويروى جيدًا،  املتحلل  الع�صوي  ال�صماد 

م�صتقاًل، يف�صل ويزرع بالطريقة التي تزرع بها الف�صائل.

 

تقوير        قلع ونقل الف�صائل.
مقور      الف�صائل الناجتة من امل�صتل. وت�صمى )بتول، حمول، بنت جورة(.

تقعيد �لنخل 
اإزالة الكرب من قواعد الف�صائل المحيطة باأمهاتها، وذلك لت�صهيل تكوين الجذور وامتدادها 

داخل التربة.

نقل الف�صيلة من حو�س اىل حو�س �لتبغيل   
قاعدة النخلة او قاعدة الف�صيلة.  �لعجز)�لعجيزة( 

قاعدة النخلة جذوه   
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م�ستل �لنخيل 
عن  ف�صلها  وقت  من  بها  والعناية  النخيل  ف�صائل  وخدمة  لزراعة  المخ�ص�صة  الأر�س  هو 

اأمهاتها اإلى اأن ت�صبح �صالحة للزراعة في المكان الم�صتديم . وي�صمى )المنقا�س او الم�صتنبت 

اأمهاتها  بعد ف�صلها عن  الف�صائل  فيه  تزرع  او ميقل(وهو عبارة عن حو�س  بقيل  او  اوالجلبة 

اإلى الموقع الم�صتديم.  1×1متر وتبقى لمدة عام كامل وبعدها تنقل  وعلى م�صافات متقاربة 

والهدف منه تامين الف�صيل لفترة من الزمن وهو غير �صائع في مناطق زراعة النخيل ويتبع في 

�صلطنة عمان والعراق والحجاز.

 

�لبار�سة                  النبتة التي تزرع من النواة

ثانيا:   �لطلع و�لتلقيح وتطور �لثمار 
     Spadix  لطلع�

جمع )طلعة(، وتطلق هذه الت�صمية على النورة الزهرية والغالف المحيط بها، وعادة تظهر 

الطلعة بلون اأخ�صر ثم تبداأ بال�صمرار، ويطلق الطلع على بدء ظهور ثمر النخيل من اأكمامها 

وي�صميها البع�س )القب( . وتتكون الطلعة من:
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	 Spathe    جلف�
الغالف المحيط بالنورة الزهرية )غالف الطلعة(، ويكون جلديًا متينًا م�صتدق الحواف 

يكون  اأفقيًا  قطع  واإذا  اأ�صفر،  لونه  اأمل�س  الداخلي  و�صطحه  محمرة،  بخملة  مغ�صى 

عمان  �صلطنة  وال�صابياء(.وفي  والقيقاء،  والهراء،  )الكافور،  وي�صمى  ال�صكل،  عد�صي 

قطر  في  الجاف  الطلع  غالف  )الكرف(.وي�صمى  البحرين  )الكم،الطرف،الكوز(.وفي 

)قيقانة(.وي�صمى في تون�س )الدلو(

�لطلع 
 هو ما في داخل الغالف )الجف( من الأزهار وال�صماريخ البي�صاء اللون اأي النورة الزهرية 

الكاملة، وي�صمى )الأغري�س، اأو الوليع( وي�صمى في �صلطنة عمان )ال�صيف،الجراب، الخن�صر(، 

اأعر�س من الطلعة الأنثوية. ويطلق على  اأو  اأق�صر  وفي تون�س )الطلع(وتكون الطلعة الذكرية 

الغري�س  تفتح  عمان)عو�س(وعند  �صلطنة  في  الطلعة  على  )الأكمام(.ويطلق  الغاري�س 

ت�صمى)فاثر(  وفي الب�صرة اذا ان�صق الطلع يقال )فدغ الطلع(. وعند تفتح طلع ثمرة النخيل 

وظهورها باللون الأبي�س. ت�صمى )الفترة(  ويطلق على طلع النخيل عند اهل اليمامة ونجران 

)ال�صباب(.
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�لغيظ 
 يطلق على الغري�س الذكري ويكون بطول 15�صم ويوؤكل عند اإزالته من النخلة في هذه املرحلة 

حيث يكون طعمه حلوا وبع�س الأ�صناف الذكرية في العراق يوؤكل جميع طلعها حلالوته.
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)Spikelet Strand( ل�سمر�خ�
 اجلمع )ال�صماريخ(، وهو عود رفيع جزئه العلوي اأمل�س م�صتقيم، وجزئه ال�صفلي متعرج جتل�س  
والأثكول،  والأثكال،  )ال�صمروخ،  وي�صمى  والثمار،  الأزهار  حامل  وهو  والثمار،  الأزهار،  عليه 

في  )اأعواد(وت�صمى  الثمرة  حتمل  التي  وهي  �صمروخ  جمع  ال�صماريخ:  والعثكول(.  والعثكال، 

ال�صودان )ال�صخلوب وجمعه �صخاليب( وال�صمراخ الذكري ي�صمى نبات.

Pollination  لتلقيح �و �لتنبيت�
الع�صور  يمار�س منذ  التمر  التلقيح ال�صطناعي في نخيل  اأن  اإلى  التاريخية  الدرا�صات  ت�صير 

قبل  الثالثة  الألف  من  الأخير  الق�صم  اإلى  تعود  التي  الم�صمارية  اللوحات  في  ورد  كما  الأولى 

الميالد في بالد ما بين النهرين، كما اأن م�صلة حمورابي اأ�صارت اإلى هذا الو�صع ولكون نخلة 

فيها  التلقيح  عملية  فاإن   )Unisexal( الجن�س  )Dioecious(،اأحادية  الم�صكن  ثنائية  التمر 

يتم  اأن  يمكن  ل  والتلقيح  الأنثوية،  الأزهار  ميا�صم  اإلى  اللقاح  بنقل حبوب  وتتم  تكون خلطيه 

الموؤنثة لي�صت لها رائحة تجذب  اأزهار النخيل  ب�صكل طبيعي عن طريق الح�صرات وذلك لأن 

الح�صرات، ويمكن اأن يتم التلقيح طبيعيًا عن طريق الرياح ولكن ن�صبة نجاحه �صعيفة لأن هذا 

الأمر يتطلب توافر عدد كبير من الأ�صجار المذكرة )الأفحل( في ب�صاتين النخيل، لذا يجب اأن 

يجرى التلقيح ا�صطناعيًا، وهو اإما اأن يكون يدويًا، اأو اآليًا.

والتلقيح او )التاأبير/ التنبيت( عملية نقل حبوب اللقاح من النخلة المذكرة اإلى ميا�صم الأزهار 

اأو اآليًا Mechanical. ت�صمى هذه العملية   Hand pollination في النخلة الموؤنثة،  ويكون يدويًا

في م�صر وتون�س )التذكير(، وفي ال�صعودية )الإح�صاء والقطيف(، وفي �صلطنة عمان و المارت 

)التنبيت(،وفي العراق وقطر)التلقيح( . وفي ح�صرموت )تفخيط(.

ا�صتقت كلمة تنبيت من )نبات( وهو ال�صم العامي لالأزهار المذكرة للنخلة اأما ال�صم العربي 

اأو  اللقاح )الگُمح(  العامة حبوب  وت�صمي  )ال�صف(،  فهو  للنخلة  المذكرة  لالزهار   الف�صيح 

)الُقمح(. 

من  الخفيفة  الجافة  اللقاح  حبوب  تحمل  التي  الرياح  بوا�صطة  طبيعيا  التلقيح  يتم  اأن  يمكن 

اأنه  في هذه الحالة يجب توفر عدد من الذكور منا�صب  اإلى الإناث القريبة منها، اإل  الذكور 

لعدد الإناث وموزعة  بين النخيل الناث، لذلك يعتبر التلقيح الطبيعي غير اقت�صادي، وبما اأن 

النجاح التام في اإنتاج المح�صول يتوقف على عملية التلقيح واإتمام الإخ�صاب فقد قام الن�صان 

التي  ال�صناعي  التلقيح  عملية  تو�صح  اآ�صورية  نقو�س  وتوجد   ال�صناعي،  بالتلقيح  القدم  منذ 
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ذكرها  حمورابي في �صريعته وهي احد الطقو�س ال�صومرية واأقدم ما ذكر عن عملية التلقيح 

ال�صناعي ما ا�صار اإليه الكتاب اليونانيين هيرودت�س وثيوفرا�صتو�س وبليني .

وتتم عملية التلقيح ال�صناعي بعد تفتح طلع النخيل وخروج ال�صماريخ من غالفها حيث ين�صق 

الكافور عنها ويكون ذلك في �صهري فبراير/ �صباط ومار�س/ اآذار بح�صب ال�صنف حيث اأن 

هناك اأ�صناف مبكرة واأخرى متو�صطة واأخرى متاأخرة. ويمكننا تق�صيم العملية الى مرحلتين 

هما: تح�صير دقيق حبوب اللقاح وعملية التلقيح نف�صها.

اأ - حت�صري دقيق حبوب اللقاح

اإناء �صخم يكون بمثابة المخزن وذلك لي�صهل ا�صتعماله  يلجاأ الفالح لجمع حبوب اللقاح في 

فيما بعد وكذلك لتخزينه لتلقيح النخيل التي تتفتح اأزهارها متاأخرة.  يقوم الفالح بقطع الطلع 

لفترة لتجف  تترك  اأن  الكافور ويف�صل  ين�صق عنها  تفتحها حيث  بداية  ال�صف في  اأي  المذكر 

ولكن لي�س في ال�صم�س وبعدها ياأخذ الفالح )ال�صف( ويزيل عنه الكافور بحيث تبقى �صماريخ 

ال�صف كلها مت�صلة بالقاعدة، بعدها يقوم بهز هذه ال�صماريخ داخل اإناء فخاري وال�صرب عليه 

بمنجل اأو قطعة من الخ�صب لكي تنزل حبوب اللقاح كلها، وبذلك تجمع حبوب اللقاح والتي تبدو 

داخل الإناء كالدقيق ذات لون اأ�صفر �صمعي، ويعرف محليا با�صم )القمح( وي�صمى في تون�س 

)الذكار(.

ب - عملية التلقيح

يف�صل اأن تتم عملية التلقيح خالل 2 - 10 اأيام بعد تفتح الطلع النثوي ،وتختلف الفترة من 

�صنف لأخر وح�صب قابلية او ا�صتعداد ميا�صم الزهارالموؤنثة ل�صتقبال حبوب اللقاح، و لإجراء 

عملية التلقيح يقوم الفالح بو�صع قليل من حبوب اللقاح في قطعة قما�س رقيقة وم�صامية وتلف 

اأطراف قطعة القما�س حول ع�صا من الخ�صب اأو جريد النخيل بحيث يكون جزء منها ممتد 

حتى نهاية القما�س ثم يربط القما�س باإحكام حول قطعة الخ�صب فتكون حبوب اللقاح داخل 

القما�س وت�صمى هذه )�صرار( اأي �صرة، وعندما يريد الفالح تلقيح النخلة ياأخذ هذه ال�صرة 

وي�صرب بها الأزهار الموؤنثة فتنطلق حبوب اللقاح متطايرة على �صكل غبار لت�صتقر على الأزهار 

الموؤنثة ثم توؤخذ 3 - 4 �صماريخ من تلك التي �صبق واأخذ منها حبوب اللقاح وتربط مع الأزهار 

الموؤنثة با�صتخدام خو�س النخيل بحيث تكون ال�صماريخ في و�صط طلعة النخلة. وعندما يمتلك  

الفالح  عدد ب�صيط من النخيل وتكون هناك كميات كافية من )ال�صف( متوفرة يقوم الفالح 

باأخذ عدد من �صماريخ ال�صف ويهزها على طلعة النخلة حيث تنطلق حبوب اللقاح كالغبار ثم 

كل  تلقيح  لي�صمن  وذلك  النخيل  بخو�س  النخلة  طلعة  مع  ال�صماريخ  هذه  بربط  الفالح  يقوم 
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اأزهار النخلة. والمثل ال�صعبي يجمع بين )النبات( و)القمح( وهو )حط نبات ول ُقمح( وهو 

يقال في حالة الحث على اإنجاح ال�صيء بتزويده بلوازمه مثلما تحتاج عملية تلقيح النخلة اإما 

لجزء من النبات اأو بنثر دقيق القمح.
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العذوق  خروج  وهو  الفلق   بعد  النخيل  تاأبير  اأو  تلقيح  النخيل   مزارعو  اعتاد  الطائف  وفي 

من  توؤخذ  التي  اللقاح  �صماريخ  وو�صع  العذق  عن  الكافور  بنزع   وذلك  الكافور  اأكمامها  من 

الفحال)النخلة المذكرة(   وما يتبعها من عملية الجرد اأو التقليم اأو التنظيف، ويف�صل التبكير 

به واإن تاأخر بع�س الأيام فال باأ�س لكن في اأيام الحميم وهي الأيام الأخيرة من الفلق يجب عدم 

التاأخير اأو التبكير. ان عملية اللقاح باأنها تتم بو�صع �صماريخ الفحال داخل العذق وروؤو�صها اإلى 

اأعلى والبع�س الآخر اإلى الأ�صفل لي�صل اللقاح اإلى كل العذق، وبعد ذلك يتم ربطها بالخو�س، 

كما  اليد  قب�صة  يعادل  ما  طويلة  كانت  اإذا  العذق  �صماريخ  ق�س  يف�صل  التلقيح  عملية  واأثناء 

يف�صل خلع اأو ق�س بع�س العذوق اإذا كانت كثيرة للتخفيف عن النخلة ول�صمان جودة الثمرة 

وكبرها وبعد هذه العملية يلتزم بالقت�صاد في المياه )الري( وخا�صة في ف�صل ال�صتاء حتى 

اكتمال الثمر وا�صتدارته في العذق، ول يف�صل التلقيح اأثناء نزول المطر مبا�صرة ول اأثناء هبوب 

العوا�صف والرياح . المزارعين اعتادوا على ن�صج اأهازيجهم الخا�صة وترديدها اأثناء التلقيح 

قولهم

ل �له �ل �هلل ياهلل عليك توكلنا
 �للهم منا �للقاح وعليك �ل�سلح �أ�سلحها يا و�لينا 
 �فلحي �هلل ي�سويك منا �للقاح ومن �هلل �لثبات  .

و �لأهازيج تختلف من مكان لآخر، ويختلف �ملز�رعون في �د�ء �ل�سعار و�لأهازيج 
فقبل �لبدء بالتلقيح يقول 

 ذي بطيط وذي بطيط و�لكنف مليان لقاح
 وي�سدر �سوتًا عند �لبدء في تلقيح �لنخيل وبعد �لطلوع على �لنخلة وعند و�سعه 
�للهم عليك  ر�سول �هلل  �ل �هلل حممد  �له  �ملز�رع /ل  يقول  �لنخلة  على جريد 

توكلنا �أ�سلحها يا و�لينا وو�ليها وبعدها .  
�آبر

والزرع  النخل  اأبر  العرو�س«  »تاج  النخيل، وقد جاء في  التلقيح في  بعملية  يقوم  الذي  العامل 

ولذلك ي�صح اإطالق اللفظ على التلقيح ال�صناعي الذي يقوم به الإن�صان في النخل وغيرها من 

النباتات وربما ا�صتعمل كلمة  موؤبر اأ�صهل وي�صمى في ال�صودان )القفاز( ويلقح النخلة الق�صيرة 

مقابل اأن يكون اأجره عذق )�صبيطة( وللنخلة الطويلة )�صبيطتين(.
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نباته 
عدد من ال�صماريخ املذكرة. وت�صمى في الب�صرة )لقاح اأو علوب( وفي و�صط العراق )ك�س( وفي 

م�صر ت�صمى حزمة ال�صماريخ الذكرية التي تو�صع في اغري�س الأنثى )لقمة(.

ال�صمراخ الذكري وت�صمى الزهار املذكرة في البحرين )ال�صف(. نبات 

�لدخ 
مبني  ا�صبه  عطرية  رائحة  وله  بالرطوبة  مبلل  ويكون  كالطحني  ناعم  دقيق  اللقاح(  )حبوب 

الن�صان. و في قطر ت�صمى بودرة حبوب اللقاح )قمح(.

�لجمار النتهاء من عملية التلقيح ويقال )اجمر النا�س اأي فرغوا من اللقاح(.
)قف�س، افلج، فاثر(هو ال�صمراخ الزهري الأنثوي عندما يكون جاهزا للتلقيح. �لفاتر 

�ملثنب
)البيدار/ المزارع  وي�صتخدمه  )النبات(  الذكرية  ال�صماريخ  به  تو�صع  القما�س  من  كي�س 

ال�صاعود( اثناء عملية التلقيح )التنبيت(.



الفصل الخامس | المصطلحات والتسميات الخاصة بنخلة التمر186

�ل�سي�س 
الثمرة، وتكون �صغرية  اأو ثالث، وتكون ملت�صقة بقمع  العاقدة حيث تنمو ثمرتان  الثمار غري 

احلجم، وهي ل ت�صل اإىل مرحلة التمر، وغري �صاحلة لالأكل(. وت�صمى في ال�صودان )ال�صي�س(.

وفي تون�س )ال�صي�س(. وي�صمى في �صلطنة عمان، )الفواريق /م�صندر،ومقرفد/�صي�س( وتكون 

ثالثة ثمار في قمع )تعفروق(واحد.

�خلد�ج )ال�صالح(            
 الثمار التي ت�صقط بعد العقد مبا�صرة ل�صمور اأجنتها ب�صبب عوامل ف�صلجية او بيئية.

 )Hababouk stage( حلبابوك�
هي المرحلة الأولى من مراحل تطور الثمرة، وتبداأ بعد عقد الثمار مبا�صرة، حيث تتكون الثمرة 

على  الملقحة  الكربلة  تنمو  الإخ�صاب، حيث  فيها  لقحت وح�صل  التي  الزهرة  من  ال�صغيرة 

ح�صاب الكربلتين الأخريين غير الملقحتين، حيث ت�صقطان، وتبقى فقط الزهرة التي ُخ�صبت 

وحدث فيها العقد فتتكون الثمرة ال�صغيرة التي تمتاز بكونها كروية ال�صكل لونها اأ�صفر مخ�صر 

اأو اأخ�صر كريمي، وهذه المرحلة ق�صيرة تمتد ما بين 4 - 5 اأ�صابيع، ومعدل نمو الثمار فيها 

بطيئًا، �صماها العرب )ح�صلة، جدالة( والجمع )ح�صل اأو جدال(، وفي الب�صرة )حبابوك(، 

هبامبوك،  )حبابو،عنكزيز،  عمان  �صلطنة  )�صدي(وفي  الحجاز  وفي  )حبمبو(،  والإح�صاء 
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ح�صرموت  وفي  )عقد(.  م�صر  دورا(وفي  او  اوحبابو  )حبمبو  البحرين  وفي  درار(  حبابي، 

)دبدب(.

)Kimri stage()جلمري )�لكمري� 
هي المرحلة الخ�صراء واأطول فترة تمر بها الثمار، وفيها يزداد حجم الثمرة حتى ي�صل اإلى 

الحد الأق�صى في نهاية هذه المرحلة وت�صمى )بلحة، و�صيابه، وبغوه( والجمع )بلح، و�صياب، 

وبغو(، وفي �صط العرب كمري )جمري( وفي بغداد )خالل الطو�س(، وفي عمان والبحرين 

والإح�صاء )خالل(، وفي الحجاز )بلح(، وفي اليمن )نقي�س(، وفي ليبيا )غمق، غمك(، وفي 

تون�س )اغمك(، وفي ال�صودان )دفيق(، وتتميز الثمار في هذه المرحلة بما يلي:

	.اللون: الأخ�صر

	.ن�صبة ال�صكريات فيها قليلة جدًا

	 .ن�صبة الرطوبة عالية

	 ن�صبة املواد التانينية املرة القاب�صة عالية، وهذا ما يعطيها الطعم القاب�س )حلك(ويجعلها

غري �صاحلة لال�صتهالك الب�صري.

	.ن�صبة الألياف عالية
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يكون  )الداموك(.وعندما  ي�صمى  ب�صرا  يكون  لن  ي�صلح  ول  لينا  طريا  بع�صه  ي�صير  وعندما 

ياب�صا ي�صمى )الخ�صا�س(. وهناك ا�صناف تخلو من المادة العف�صية القاب�صة وتوؤكل في هذه 

ار�صتي  فزان،  طالي�س  م�صر،  في  دويكي  الب�صرة،  �صيراني  المدينة،  )حلوة  ومنها  المرحلة 

الجزائر(.

)Khalal stage( خللل� 
اأو  هي المرحلة الملونة، حيث تكت�صب الثمار اللون الأ�صفر ال�صائع والمميز لمعظم الأ�صناف 

اأخرى مثل )الوردي / الأحمر / الأرجواني / الكهرماني( الذي يميز بع�س الأ�صناف  األوان 

وت�صمى بالعربية )ُب�صر، زهون، لون(، وفي �صط العرب )خالل(، وفي نجد والإح�صاء )ُب�صر(، 

وفي الحجاز )زهو(، وفي اليمن )ف�صا(، وفي م�صر )بلح ب�صر(، وفي ال�صودان )�صفوري(، 

وفي ليبيا )�صفر(، وفي تون�س والمغرب والجزائر )بلح اأو ب�صر(، وفي �صلطنة عمان والبحرين 

)ب�صر،�صافورة( واإذا تكامل اللون لالأ�صفر او الحمر فهو الزهو.

و القيرين:جمع قيرينه وهو اكتمال الب�صر وبدء عالمة الرطب عليها من اأ�صفلها واأهم مميزاتها:

	 تغري اللون الأخ�صر ب�صكل تدريجي وظهور اللون اخلا�س بال�صنف ي�صاحبه انتقال �صريع

لل�صكروز )Sucrose( املخزن في اجلذع اإىل الثمار.

	. زيادة وزن الثمرة دون احلجم حتى ي�صل الوزن اإىل احلد الأق�صى

	.زيادة ن�صبة املادة اجلافة و�صالبة الثمار
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	 ت�صبح حلوة للثمرة، حيث  الطعم احللو  القاب�صة وظهور  التانينية  املادة  ن�صبة  انخفا�س 

املذاق. وفي نهاية املرحلة يكتمل لون الثمرة، ويزداد وزنها، وتبداأ الأنزميات ب�صكل عام 

واأنزميات الن�صج خا�صة بالن�صاط، حيث تعمل على تطرية اأن�صجة الثمرة وترطيبها.

 :)Rutab( لرطب�  
الثمار،  ن�صج  مرحلة  وهي  لني  طري  رطب  كله  اأو  ن�صفه  اإىل  الب�صر  ا�صتواء  وهو  رطبه  جمع 

وحتولها من اخلالل اإىل الإرطاب الذي يظهر على �صكل نقط طرية في طرف الثمرة.في هذه 

املرحلة يبداأ ترطيب اأن�صجة الثمرة، كما تبداأ رخاوتها ب�صكل تدريجي بدءًا من طرف الثمرة 

وي�صتمر حتى قاعدتها عند منطقة ات�صالها بالقمع، وتتميز هذه املرحلة مبا يلي:

	.ا�صتمرار انتقال ال�صكروز اإىل الثمرة ولكن بن�صبة و�صرعة اأقل

	 حتدث التحولت الأنزميية في الثمرة، ومعها يتحول ن�صيج الثمرة احلي ال�صلب اإىل ن�صيج

طري ميت، وي�صبح قوام الثمرة لني، وتكون خالية من املواد التانينية القاب�صة.

	 تفقد الثمرة اللون اخلارجي مبرحلة اخلالل وتكت�صب لونًا داكنًا بنيًا اأو رماديًا اأو اأ�صودًا

ح�صب ال�صنف.

	 الن�صيج الثمرة جزءًا من رطوبتها، ويبداأ حجمها بالتقل�س وتنكم�س وتزداد كثافة  تفقد 

اللحمي.

	 تتميز الثمار بالنكهة اجليدة واحلالوة العالية، واإذا مل تقطف الثمار في هذه املرحلة، وهي

فاإنها تدخل املرحلة الأخرية )مرحلة  اإرطابها  ليكتمل  �صاحلة ب�صكل تام لالأكل، وتركت 
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التمر(، وتعترب مرحلة الرطب هي مرحلة اكتمال الن�صج وت�صمى الثمار في اأغلب مناطق 

وي�صمى  الكامل.  للرطب  و)قرة(  املنا�صف،  للرطب  )و�صم(  اليمن  وفي  رطب،  زراعته 

الكامل )هامد(. للرطب  التي حتولت  الثمار  )املزقون(وت�صمى  ارطابه  بداية  في  الب�صر 

وعندما يكون الرطب طريا كامال لب�صر فيه ي�صمى )الهماد(.

 )Tamr stage( لتمر�
هي المرحلة الأخيرة في مراحل ن�صج الثمرة ويطلق عليها في البابلية �صولبو )Suluppu(، وفي 

Ta Zulumma(، وفي العبرية تامار)Tamar(، وفي الحب�صية تمرة )- )لل�صومرية زولوم ما 

)خرما(،   والفار�صية  الهندية  وفي   ،)BNR و   BNRT( بنراوبنرت  الهيروغليفية  وفي   ،)rat

وي�صمى )تمر( في معظم المناطق العربية، وفي م�صر )بلح(، وفي عمان )�صح(، وفي المغرب 

)اأبلوح(، وتتميز هذه المرحلة بتحول اللون الزاهي للرطب اإلى اللون الغامق اأو القاتم، وفيها 

يقل وزن الثمرة، ويتقل�س حجمها، وينكم�س نتيجة لفقدان الماء وتوقف انتقال ال�صكر، واأهم 

مميزاتها:

	.توقف الن�صاطات الأنزميية

	.ثبات ن�صبة ال�صكر، واملادة اجلافة، والرطوبة، وحجم ووزن الثمرة

	.ت�صبح الثمار �صاحلة للجني والنقل واخلزن، اأو التعبئة والكب�س

	 الثمار ت�صبب تعفن  التي  الدقيقة  بالكائنات  الإ�صابة  الثمار ذات حماية ذاتية �صد  تكون 

وتخمرها وحتم�صها، وهذا يعود اإىل الن�صبة العالية من ال�صكريات.

 والت�صمية المف�صلة لمراحل تطور الثمرة )ح�صل، وبلح، وب�صر، ورطب، وتمر(. وفي ولية 

المراحل)زوزو،دوم،دامك،�صفران،ب�صرة،قبرينة،  ت�صمى  عمان  �صلطنة  في  خالد  بني 

محقة، رطبة،تمرة(. وت�صمى في تون�س )بربي،بزر،بلح، ب�صر، رطب، تمر(.
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 )Soft dates(  لتمور �لطرية� 
 ،%  35 –  25 بين  ما  يتراوح  حيث  فيها،  الرطوبي  المحتوى  بارتفاع  المجموعة  هذه  تمتاز   
والن�صبة العليا لل�صكريات فيها هي ال�صكريات الأحادية )المختزلة( ]الكلوكوز والفركتوز[حيث 

تمثل 95 – 98 % من ال�صكريات الكلية، ون�صبة قليلة من ال�صكريات الثنائية )غير المختزلة( 

]ال�صكروز[ وتمتاز بطراوة الثمار، وت�صتهلك في مرحلتي الخالل والرطب، وتنت�صر اأ�صناف هذه 

المجموعة في العراق، واإيران، ودول الخليج العربي والمناطق ال�صاحلية ل�صمال اإفريقيا. ومثال 

عليها الخ�صراوي، والبرحي، والحالوي، وال�صاير، والزغلول، وال�صماني، وخنيزي.

 )Semidry dates( لتمور �سبه �لطرية �أو �سبه �جلافة� 
وتتميز  التمر،  % في مرحلة   25  –15 الرطوبة في متور هذه املجموعة ما بني  ن�صبة  ترتاوح 

بارتفاع ن�صبة ال�صكريات الأحادية، ولكن ن�صبة ال�صكريات الثنائية )ال�صكروز( فيها اأعلى من 

املجموعة الأوىل، ومن اأ�صناف هذه املجموعة الزهدي، واملجهول، واخلال�س، واملكتوم.

 )Dry dates( لتمور �جلافة� 
تكون ن�صبة الرطوبة فيها اأقل من 15 %، وتمتاز ب�صالبة الثمار عند الن�صج حيث تكون �صهلة 

الأحادية،  بال�صكريات  مقارنة  عالية  فيها  الثنائية  ال�صكريات  ن�صبة  وتكون  والخزن،  النقل 
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وثمارها ت�صل اإلى مرحلة التمر دون المرور بمرحلة الرطب. تنت�صر اأ�صنافها في جنوبي م�صر، 

وبرتمودا،  نور،  وال�صعودية، ومنها دقلة  والعراق،  وليبيا،  والجزائر،  والمغرب،  ال�صودان،  وفي 

 )Fruit texture( اأو طراوة الثمار وبركاوي، والديري، والأ�صر�صي، وك�صب. اإن درجة �صالبة 

في اأ�صناف التمور لها �صلة وثيقة بن�صبة ال�صكريات المختزلة اإلى ن�صبة ال�صكروز في الثمرة. 

فالثمار الطرية تخلو من ال�صكروز اأو ن�صبته فيها قليلة جدًا، والن�صبة العالية فيها هي لل�صكريات 

فيها معكو�صة  فالحالة  القوام  الجافة  الأ�صناف  اأما  المختزلة )كلوكوز– فركتوز(،  الأحادية 

الثمار دورًا في  الألياف في  القوام ال�صلب. وقد يكون للمحتوى الرطوبي ون�صبة  مما يك�صبها 

طراوة الثمار

 )Perianth Fruit cap(   لقمع�
هو بقايا الكم الياب�س المت�صلب الذي يو�صل الثمرة بال�صمراخ، ويطلق القمع اأو الكم  على بقايا 

الكاأ�س والتويج. ي�صمى في العراق- الإح�صاء )عنق(، وفي م�صر وقطر)قمع(، وفي ال�صعودية – 

الإح�صاء )ثفراق(، وفي ليبيا )منقار، و�صدادة، ونفلة(، وفي تون�س )قونت(، المغرب )نباتة(، 

وفي اليمن – ح�صر موت )قعنوب(، وفي عمان – م�صقط )ثفروقه، اأو قماعة وتعفروق(.

تفروق            
هو خيط رفيع �صحمي ابي�س الذي ميتد من القمع حتى نهاية الثمرة ويكون م�صتقرا في �صق 

النواة.
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Seed )Stone, pit( �لنو�ه 
الجمع )نوى(، وت�صمى البذرة، العجمة، والجمع )بذور، عجم(، وت�صمى في العراق – الب�صرة، 

وال�صعودية – نجد )ف�صمة والجمع ف�صم(، وفي العراق- بغداد، وال�صعودية الإح�صاء، وليبيا 

المغرب  وفي  علجوم(،  او  )عجمة،فلحة  واليمن  عمان،  �صلطنة  وفي  نواة(،  )نواية،والجمع 

)علفة،عظم(، وفي م�صر )نواة، و�صرى(وفي قطر )عجمة وطعام(.لون البذرة بني داكن، 

Pitting وت�صمى عملية نزع النوى
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Bunch �لعذق 
وي�صمى  ال�صماريخ(،  )جمموعة  الكامل  الثمري  احلمل  على  ويطلق  )عذوق(،  اجلمع 

في  وي�صمى  الكبائ�س(،  والكبا�صة)اجلمع:  املطاء(،  املطو)اجلمع:  القنا(،  القنو)اجلمع: 

�صط العرب عثق)اجلمع: عثوق(، وفي م�صر �صباطة )اجلمع: �صباطات(، وفي جنوب اليمن 

ي�صمى في قطر  ثماره  ازيلت  الذي  والعذق  ال�صودان )�صبيطة(.  اخليلة)اجلمع: اخليل(.وفي 

)ع�صو(.

  Fruit stalk لعرجون�
اجلمع )عراجني(، وهو �صاق العذق اأو احلامل الزهري اأو حامل العذق الثمري، وي�صمى ع�صقة 

واجلمع )ع�صق( اأو الطريدة. وي�صمى )الهان(. الع�صق: جمع ع�صقه وهي العرجون التي حتمل 

ال�صماريخ بثمرها )العذق(اماالكيكانة واجلمع كيكان في البحرين وهي  بقايا العرجون التي 

تبقى ملت�صقة بالنخلة بعد اأن يتم قطع العذق، فبعد عملية ال�صرام يبقى هذا اجلزء ال�صغري 

من العرجون حتى يجف وعندما يتم قطعه يجمع وي�صتخدم كوقود.
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�لقي�س   
بدء  اأي  النمو  اكتمال  بعد  الن�صج  مرحلة  الى  بالدخول  الثمار  عندها  تبداأ  التي  الفترة  هي   

التحول من مرحلة الخالل الى مرحلة الرطب.

�لتخليج   فك ت�صابك ال�صماريخ من بع�صها البع�س
�لتفليت

ف�صل �صماريخ العذق المت�صابكة مع الزور)ال�صعف( ويتم ذلك اثناء عملية التحدير.

�لتبكورة           اول اثمار للنخلة بعد ف�صلها)زراعتها(
�لتب�سورة          اول اثمار للنخلة في بداية كل مو�صم

ثالثا - جني �لثمار  وتعبئتها وخزنها
    Fruit  Harvesting  جني �لثمار

اأو الجز  اأو جداد والجذاذة)الجدادة( الخرافة  ي�صمى جني الثمار �صرام النخل )الجذاذ(، 

وت�صمى العملية في العراق – الب�صرة )ق�صا�س النخل(، وفي ال�صعودية – الإح�صاء )�صرام 

النخل(، ونجد والحجاز )الختراف(. تعتبر ثمار التمر مكتملة النمو عند بلوغها مرحلة الخالل 
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)المرحلة الملونة(، مع مالحظة اأن ثمار العذق الواحد ل تن�صج جميعها في وقت واحد، وقد 

يتكامل الن�صج في الأ�صناف المبكرة خالل فترة من 3 – 4 اأ�صابيع، اأما في الأ�صناف المتاأخرة 

باختالف  تختلف  للقطف  المنا�صبة  الدرجة  فاإن  عام،  وبوجه  اأ�صابيع.   10  –  8 بين  فتمتد 

ال�صنف والظروف الجوية ال�صائدة ورغبة الم�صتهلك، ول يمكن اأن تقطف الثمار قبل اكتمال 

تلونها باللون المميز لل�صنف، اأي بلوغها مرحلة الخالل حيث تقطف ثمار بع�س الأ�صناف في 

هذه المرحلة، خا�صة تلك الأ�صناف التي تتميز ثمارها في هذه المرحلة بخلوها اأو احتوائها 

وال�صماني،  والبرحي،  الزغلول،  اأ�صناف  مثل  القاب�صة  التانينية  المواد  من  قليلة  كميات  على 

عند  لال�صتهالك  �صالحة  ت�صبح  اأخرى  اأ�صناف  وتوجد  المدينة،  وحلوة  والبريم،  والحالوي، 

و�صولها اإلى مرحلة الرطب حيث تخلو ثمار معظم اأ�صناف التمر من الطعم القاب�س في هذه 

هذه  في  ثمارها  ت�صتهلك  التي  الأ�صناف  من  العديد  ويوجد  الثمار،  نمو  مراحل  من  المرحلة 

المرحلة مثل الأمهات، والحياني، وال�صيوي، وبنت عي�صة، والخ�صراوي، وال�صاير، والخال�س، 

والرزيز، وت�صمى لقط الثمار اأو الختراف. ومن المعروف اأن الثمار التي ت�صتهلك في مرحلتي 

مثلها  التلف  ل�صرعة  يعر�صها  ثمارها مما  الرطوبة في  ن�صبة  بزيادة  تتميز  الرطب  اأو  الخالل 

الواحد  القطف  العناية بتحديد موعد  الأخرى، لذلك يجب  الطازجة  الفاكهة  باقي ثمار  مثل 

من 3 – 4 اأ�صابيع. واإ�صافة اإلى ما �صبق، فاإن هناك العديد من اأ�صناف التمر والتي ت�صتهلك 

ثمارها وهي جافة اأو ن�صف جافة، حيث تقل ن�صبة الرطوبة في هذه الثمار عن 30 %، وثمار 

التمر  اأ�صناف  اأمثلة  ومن  التلف.  �صرعة  من  عليها  ول خوف  التخزين  تتحمل  الأ�صناف  هذه 

الن�صف جافة » العمري، والعجالني، وال�صيوي، والزهدي، والديري، ودقلة نور«، والتي يكون 

لحم ثمارها لين عند الن�صج. اأما الأ�صناف الجافة مثل ال�صكوتي، والبرتمودا، والملكابي ... 

وغيرها، فاإن ثمارها تفقد جزءًا كبيرًا من رطوبتها ويكون لحمها جافًا ياب�صًا. اإن ثمار الأ�صناف 

الن�صف جافة والجافة يمكن قطفها قبل بلوغها مراحل نموها النهائية وتهيئتها �صناعيًا وذلك 

عند الرغبة في تجنب ظروف بيئية غير مالئمة ك�صقوط الأمطار اأو التقليل من نفقات جني 

الثمار بتقليل عدد مرات القطف . 

عند ن�صج ثمار النخيل في نهاية المو�صم وتحول البلح الى رطب يكون موعد ال�صرام وهو جذ 

على  والعمل  الأر�س  الى  الحبال  بوا�صطة  لالأر�س  واإنزاله  رطب  من  تحمله  وما  النخل  عذوق 

فردها وتنقيتها من التمر المتح�صف والتالف وبع�س الأقماع و بقايا ال�صماريخ العالقة ا�صتعدادا 

في  والن�صج  الحمل  موعد  يحيين  ان  الى  بعده  وما  ال�صتاء  ف�صل  في  وا�صتهالكها  للتخزين 

المو�صم الجديد. ومو�صم ال�صرام يكون عندما يدخل نجم �صهيل ويف�صل الأوائل ال�صتعجال في 
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ال�صرام لئال يفاجئهم المطر ويتلف التمر وهو في روؤو�س اأمهاته.. ويقول المثل )ايام ال�صرام 

النا�س كرام( لنه يكثر فيه الهدايا وال�صدقات وتكون الموائد عامره بالرطب النا�صج الطازج 

و لذي يعد في ذلك الوقت من اأف�صل اأنواع الأطعمة واأجودها .

�ملقل�س
غ�صن مت�صعب من فروع �صجرة التوت او الم�صم�س يعمل على �صكل حرف Vيربط �صلعه الغليظ 

يو�صع في  الجني  بعملية  العذق  يق�س  الثاني م�صتدق وعندما  ويكون �صلعه  نهايته بحبل  عند 

المقال�س حيث تمرر منه ال�صماريخ حتى ي�صتقر العذق في الزاوية وبعدها يرخى الحبل فيهبط 

الحبل مثقل بالعذق الذي يت�صلمه �صخ�س على الأر�س ويرفعه من المقال�س وي�صمى في ليبيا 

)المخطاف(.
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�ملخر�فة
الزراعية  المحا�صيل  لجمع  وت�صتخدم  النخيل(  )خو�س  ال�صعف  من  م�صنوعة  اووعاء  �صلة 

مقب�س  وبها  النخلة  عذق  من  الرطب  بها  يجمع  الرطب  لخرف  التموروت�صتخدم  وخ�صو�صا 

م�صنوع من الحبل ملت�صق بالوعاء من اأربع جهات وذلك ل�صهولة حملها وهو م�صنع من ليف 

النخيل.

�لخرت�ف 
لقط الثمر من العذوق اإذا كان خالل )ب�صر( اأو رطب.
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 �ملخرف
وعـاء ُتجني به الرطب من اأ�صناف النخيل، وُي�صنع من ع�ِصق عذوق النخيل، اإذ ُينقـع الِع�ِصق في 

خ بال�صكين اإلى اأجزاء دقيقة ت�صبك مع بع�صها لُت�َصّكل  الماء زهاء الن�صف �صاعة تقريبا وُي�صـرَّ

وعاء بارتفاع ذراع، 

�لدوخلة 
وعاء خو�صي ي�صتخدمه المزارع لياأكل منه التمر، في مزرعته اأو ب�صتانه، حيث يعلقه على جدار 

الكوخ بوا�صطة ع�صا، والدوخلة لها غطاء ويبلغ طولهًا مع الغطاء قرابة الذراع اأو المتر. اأما 

ُتزرع  اأن  قبل  النخل،  ُتحاك من خو�س  نف�صها  »الدوخلة«  �صلة  متر،و   2 اأو  باع  �صفتها فطولها 

وتنت�صر في اأيدي الأطفال.

�لقطف 
النخل(،  )ق�صا�س  الب�صرة   – العراق  في  التمر  جني  عملية  ت�صمى  تمر.  من  قطفت  ما   

ال�صعودية- الإح�صاء )�صرام النخل( – نجد والحجاز )اختراف( 

الكرانييف.... واللقاط 
اآخرين اقل  اأ�صخا�س  تاأتي مهمة   انتهاء �صرام النخلة من قبل ال�صخ�س المنفذ للعمل   عند 

مهارة واقل اأجرا اأي�صا وهي مهمة كرنفه النخلة اأي جمع ما علق بالنخلة اأثناء ال�صرم من رطب 
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بين ثنايا الع�صبان وفي بطون الكرب مما يلي جذع النخلة وت�صمى هذه العملية الكرنفه وي�صمى 

التمر الناتج عن تلك العملية الكرانييف ..وتكون الكرانييف اقل جوده من الرطب اإلى اخذ من 

بها  يلحق  و  الكنز  اأثناء  يوؤثر عليها  والجروح مما  بالخدو�س  العذوق مبا�صرة وذلك ل�صابتها 

بع�س الأو�صاخ من الأتربة او العيدان ال�صغيرة ..اما الثمار المت�صاقطة  على الأر�س في حو�س 

النخلة اأثناء عملية ال�صرام فان جمعها  ي�صمى اللقاط ول تتعدى بجودتها الكرانييف .

امل�شقاط
تقريبًا،  التمر  من  غرام  كيلو  لأربعة  يت�صع  حجمها  طويلة  قفة  )المرقاط(  بـ  اأحيانًا  ي�صمى   

ي�صتخدمه الن�صاء والأطفال في جمع ما ت�صاقط من التمر من اأعلى النخيل ومن ثم يفرغوه في 

المرافع تمهيدًا لن�صرة ومن هنا جاءت ت�صميته.

ما �صقط من التمر على الأر�س اإذا قطع بخطئه املخلب. �لبقط 

الرقاط 
ثمار النخيل ال�صاقطة على الأر�س  وت�صمى ال�صقيط و)الحتات( وتطلق على ثمار النخيل الب�صر 

او الرطب اأو التمر المت�صاقط من النخلة بفعل الرياح، والجرم)الجريم( �صقاطة التمر وق�صوره 

وي�صمى الفا�صد من التمر )الجرامة(.

�لنفيعة
وت�صتخدم  ويتم تجفيفها  الحقل  الفرز في  بعد  او  النخيل  ا�صجار  التي تجمع من تحت  الثمار 

كعلف للحيوانات.

�لرت�ئك 
)ال�صبائط( هي العذوق التي اأزيلت الثمار منها ب�صكل كامل وت�صتعمل كوقود اأو مكان�س وي�صتعمل 

القوية  الحبال  �صنع  في  جاف  غير  وهو  تليينه  بعد  التريكة(  )�صاق  العذق(  )�صاق  العرجون 

وت�صمى )الخوا�صيق(.
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�لع�سو 
بعد اأن يخرف ب�صر العذق اأو ينف�س العذق حتى يت�صاقط كل التمر الذي فيه فيبقى العرجون 

مرتبطة به ال�صماريخ فقط حينها يطلق على العذق ا�صم )ع�صو(،وفي الب�صرة )�صط العرب( 

يطلق  من  وهناك  خو�صقة(  ومفردها  )الخوا�صيق  التمر  عنها  نف�س  التي  العذوق  على  يطلق 

كلمة )ع�صو( على المكن�صة التي ت�صنع من العذق الجاف، وي�صتخدم الع�صو في الكن�س وي�صاعد 

)ع�صو(  ت�صمى  التي  المكن�صة  ت�صنيع  ويتم  والقوية  الكثيرة  ال�صماريخ  عيدان  وجود  ذلك  في 

اأي�صا من العذق وذلك بعد اأن يتم قطع الع�صقة وترك جزء ب�صيط منها بعد ذلك يتم ترتيب 

الأ�صا�س  في  بها  المق�صود  و  اللغة  في  وردت  ع�صو  ولفظة  وربطها.  معينة  ب�صورة  ال�صماريخ 

ع�صا:  وع�ِصَي  كعُلَو،  وع�صّوا،  ع�صاء  النباُت  العرو�س:»ع�صا  تاج  في  كما جاء  الياب�صة  ال�صماريخ 

ْخُل. ويبدو اأن لفظة  ،  والعا�صي: النَّ ، وع�ِصَي النباُت َكَر�صَي ع�صى يِب�َس وا�صتدَّ َغُلَظ ويِب�َس وا�صتدَّ

الرطب من  ازيل  الذي  الياب�س  العذق  بمعنى  ثبتت  بتعميمات وتخ�صي�صات حتى  ع�صو مرت  

لدى  التدخين  اأداة  وهي  )النارجيلة(  في  التبغ  لإيقاد  اأو  للطبخ  كوقود  وي�صتخدم  �صماريخه. 

الرجال، )الع�صو( الذي اأكد وجوده في تراث الخليج العربي في الأمثال والألغاز ال�صعبية حتى 

تغنى البع�س به  ومن ال�صعراء من يتغزل في )الع�صو( واآخر يرثيه واآخر يجعل منه رمزا للتراث 

المن�صي في�صتح�صر المثل ال�صعبي »ل مثل �صّمة الأم من �صّمة .. ول مثل الع�صو من مخّمة«
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�لعرجد 
 هو الذي يبقى من عذق التمر بعد خلوه من التمر. 

�لنفا�س 
وي�صتخدم  تنقيتها،  بغر�س  الرطب  مرحلة  من  فترة  بعد  النخلة  على  العذق  بنف�س  القيام 

النفا�س بعد الجداد على الأر�س اي�صا بق�صد ف�صل الرطب او التمر عن الب�صر في عذقه اأو 

من بدون عذقه

)�جلو�خني( 
مكان جمع التمور وهو يبنى من قبل الفالحني من �صعف النخيل وباطار جميل وتفر�س الر�صية 

وي�صمى  احل�صرية،ال�صوبة  ين،  اجلر  الطاية،  الفدا،  امل�صطاح،  املربد،  وي�صمى  باحل�صران 

في الح�صاء )من�صر،فدا( وجتمع فيه التمور على �صكل اكوام ح�صب نوعها، مثل اخل�صراوي، 

التمور   من  حم�صوله  يجمع  )جوخان(  مزارع  او  فالح  لكل  وكان  وغريها  الديري،  الزهدي، 

عادة يكون على �صكل دائري او مربع ويكون حجمه ح�صب كمية التمور املراد جمعها فيه  وبعدها 

يقوم املزارع بخزن ق�صم من التمور لال�صتهالك اليومي و يقوم الفالح بكب�س بع�س انواع التمور 

مثل اخل�صراوي والربحي وامثالها في )احلالن( وهي وعاء م�صنوع من حياكة خو�س �صعف 

النخيل وتزن الواحدة حوايل )25كغم( اما النواع الخرى فتكي�س في اكيا�س خا�صة وهكذا.. 

الفائ�س اىل  ويبيع  املتفق عليها  الن�صب  الفالح واملالك وح�صب  التمور ما بني  ثم تق�صم كمية 

جتار التمور ثم ترفع اجلواخني وت�صبح حطب للتنور في ف�صل ال�صتاء. 

�مل�سطح)م�سطاح(
والجرين  المربد  وي�صمى  لتجفيفه.  الجني  بعد  التمر  فيه  يب�صط  الذي  المكان  اأو  المو�صع   
و)جنور(.والفدى في البحرين وفي العراق تفر�س الأر�س بالح�صر وتو�صع عليها التمور اللينة 

على هيئة اأكوام م�صطحة وت�صمى )روط(.و الت�صطيح، جعل الثمار م�صطحة على الأر�س وفرقها 

تحت اأ�صعة ال�صم�س بق�صد تيبي�صها لتكون تمرا.

�لكرجني املكان الذي تخزن فيه التمور بعد كنزها وهو م�صنوع من �صعاف النخيل
يكنز      ي�صغط على التمر بقوة و الكناز: جعل التمر في اأوعية من ال�صعف )ظرف(  اومن 

البال�صتك.
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ظروف 
الظرف متر واحد  النخيل ومخاطة بحبال دقيقة،طول  او عبوات م�صنوعة من خو�س  اوعية 

وعر�صه ن�صف متر وتكنز بها التمور وحينها ت�صمى)جربان مفردها جراب(.الجلف اأو ال�صرف 

)الظرف(:الجلوف اأو الظروف عبارة عن اأوعية الحفظ ولكن قبل اأن تمالأ بالتمر وكال اللفظين 

ْرُف ِمْثَل الُخْرِج والُجَواِلِق ُيِريُد: ما  وردا في كتب اللغة بهذا المعنى. جاء في تاج العرو�س:: الظَّ

ُيْتَرُك فيه الُخْبُز.: الِجْلُف: اْلِوَعاُء َجْمُعه: ُجُلوٌف«. ويتم �صغط هذه الأوعية من الجانبين حتى 

ت�صبح م�صطحة ومنه جاءت ت�صمية الظرف. ويكون هذا الظرف جلة اأو خ�صفة اأو غيرها.

�جلرن 
)الجرين( المو�صع اأو المكان الذي يجفف فيه التمر وي�صمى في البحرين)الفدى(.

�خل�سف 
خو�س  من  ت�صنع  اأوعية  وهي  قو�صره(  ن�صيفية،  )حالنه،  الخ�صفة  وت�صمى  )الخ�صاف(، 

النخيل تكب�س فيها التمور )الحالوي، وال�صاير، والزهدي(. لكونها تحتوي على م�صامات تمكن 
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اأما  )75كغ(  تزن  الكبيرة  الخ�صفة  وتجميعه.  ب�صهولة  الخروج  من  )الع�صل(  النخيل  دب�س 

على  تطلق  �صلطنة عمان  في  والخ�صفة  فت�صمى )ن�صيفية(.  الكبيرة  ن�صف  وتت�صع  ال�صغيرة 

الباطنة)قو�صرة( وفي ظفار)الفر�صلة(.  وت�صمى في  فيه  التمر  وقبل و�صع  فارغ  الوعاء وهو 

العادة لأن تمر الأح�صاء كثير  للتمر يكون من الخو�س وياأتي من الأح�صاء في  القو�صرة وعاء 

ويرغبه  النا�س  هو الذي يعد للت�صدير اإلى خارج منطقة الأح�صاء. 

)جلة(  ي�صمى  واملغلق  بالتمر  اململوء  والظرف  وجمعها)ظروف(  ظرف  ت�صمى  البحرين  وفي 

وت�صمى  التمر،  فيها  يو�صع  التي  الأوعية  وهي  التمر.  من  32كغ  ووزنها  وجالل  جالت  جمعها 

ال�صم�س  اأن يتم ن�صره في  اأو اجللف، وت�صنع من اخلو�س الأخ�صر بعد  بـالظرف  وهي فارغة 

عدة اأيام حتى يجف وُي�صنع من « ال�ُصّفة « امل�صنوعة ب�صكل �صـريطي من خو�س النخيل، فتوؤخذ 

ـاف  يبداأ اخل�صّ اإذ  بخياطتها،  التحكم  وي�صهل  لتلني  باملـاء  وُتَبَلّل  باعـات  ثمانية  بطـول  ة  ال�ُصَفّ

ف املطلوب، ثم يبداأ باخلياطة حيث ُي�صبك حواف  ة بطـول ُقْطر قاعـدة اخَل�صْ بثنـي طـرفي ال�ُصَفّ

ـفًا ا�صطوانيًا ُتقلم الزوائد  ة التي تاأخـذ ال�صكل الدائري احللـزوين لُت�صكل في النهـاية َخ�صْ ال�ُصَفّ

فيـه بال�صكني، ويغدو وعاًء منا�صبًا لتعبئـة التمـر وحفظـه فيـه . و اجللة ت�صع لـ 32 كيلوغراما من 

التمر، ويتم وزن التمر ثم و�صعه في اجللة وفي اأثناء ذلك يتم ر�س التمر جيدا وذلك بالدو�س 

اأي تربط  اأعلى  التمر في اجللة يتم غلقها ومن ثم ت�صرج من  اإمتام ر�س  بالقدم، وبعد  عليه 

بهيئة معينة حتى ميكن التعرف على نوعية التمر املوجود بها دون اأن تفتح. ونتيجة لر�س التمر 

في اجللة ي�صبح من ال�صعب اقتالع التمر منها وعليه يتم جتهيز عود من خ�صب في طول ذراع 

التمر من اجللة،  ي�صتخدم لقتالع  اإذ  مگالع )اأي مقالع(  ي�صمى  واأحد طرفيه مدبب  تقريبا 

هذا  وي�صرب  مقالع  ت�صغري  هنا  ومقالعوه  مقالعوه«،  »مترة  القدمية  ال�صعبية  الأمثال  ومن 

املثل تهجينا لل�صيء الرديء فاأول مترة تلت�صق باملقالع ب�صهولة تكون ذهبت ن�صارتها وامنحت 

�صورتها فتكون م�صوهة فقد عجنت ول�صقت باملقالع.

الفصل الخامس | المصطلحات والتسميات الخاصة بنخلة التمر
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�لن�سد 
مكان )بخار( يو�صع فيه التمر بعد كنزه في الظروف ال�صعفية بق�صد حفظه وال�صتفادة من 

جريان الع�صل )الدب�س( في البركة المعدة لذلك .

ثوج 
التنقل  عند  الم�صافر  حاجات  به  وتحفظ  النخيل  �صعف  خو�س  من  م�صنوعة  )�صلة(  جراب 

وكذلك ي�صتخدم عند جداد)جني( التمور.
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�ل�سبتة)�لقفير(
)الرطب  النخيل  ثمار  جمع  في  وي�صتعمل  النخيل  خو�س  من  م�صنوع  او�صلة  وعاء  عن  عبارة 

والتمر( وللعديد من الأغرا�س الزراعية والمنزلية المختلفة. و وتو�صع به العذوق المجدودة 

والتي تنزل من النخلة بزحلقتها على حبل متين يمتد مائال من را�س النخلة حتى الأر�س ي�صمى 

)الميراد،الطابول،الحبل(. وت�صمى المنف�س كما اأن له ا�صتخدامات اأخرى  وله اأ�صكال ويزين 

بع�صها باألوان زاهية وي�صمى ال�صغير منها )الزبيل(، وُي�صنع القفير من »�صفة« مجدولة من 

خو�س النخيل عر�صها نحو اأربعة �صنتمترات، وتبداأ �صناعته من القـاعدة نظرًا لبداية الخياطة 

منها، وت�صتمر خياطة ال�صفة ب�صكل دائـري حلزوني، وبا�صتخدام خو�س قلب النخيل الأخ�صر، 

حتى ي�صل ارتفـاع القفير اإلى قرابه الذراع، بعدها يتم تركيب حبال لليف النخيل وفي الوقت 

الحالي ت�صتخدم حبال النايلون لتع�صيمـه، اأي تركيب مع�صمين اأو عروتين له لت�صهيل حمله و 

�لمزماه هي اكبر من القفير وت�صتخدم لحمل الأ�صياء .

�ملَْنَف�س 
خ اإلى  الوعـاء الذي ُتجني به الرطب، وُي�صنع من  ع�ِصق  النخيل، اإذ ُينقـع الِع�ِصق في الماء وُي�صـَرّ

اأجزاء دقيقة ُتجدل مع بع�صها لُت�َصّكل وعاء بارتفاع ذراع، ي�صيق بعد ذلك لي�صبح مخروطي 

ال�صكل ُتقـّوى حـواف فوهتـه بالِع�ِصق نف�صـه، ثم يربط عند الفوهـة باأربعة حبال مت�صابكة تحمله 

بعد عقدها وربطها بحبل طويل ي�صل مع « الحابول« الذي ي�صتخدمه جاني الرطب في تثبيت 

نف�صـه في اأعلى جذع النخلة .وت�صمى طـريقة و�صع الرطب المقطوفة من النخل في المنفـ�س 

المربوط بالحابول بـ « َخْرف النخل
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�ل�سف )�ملن�سف( 
 وعاء خا�س بتنقية الحبوب ومختلف التقاوي من ال�صوائب قبل عملية التعبئة والتخزين او في 

حالة طلب طحن تلك الحبوب لال�صتخدام الآدمي

�جلفير 
ال�صعودية  في  القلب(.وي�صمى  )�صعف  البي�س  النخيل  خو�س  من  وي�صنع  الزبيل  وي�صمى 

الأدوات  فيها  تحمل  التي  ال�صلة  هو  الجفير  و  )المرحلة(.  الكبر  الوعاء  وي�صمى  )الزمبيل( 

وهناك )جفران( كبيرة لحمل الخ�صروات مثل الب�صل والرويد والجزر وغيرها
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�لطبق           �صلة ت�صتعمل لإنزال العذق )العثق( من اأعلى النخلة اإىل الأ�صفل بو�صاطة حبل.
�ل�سميدة        عبارة عن ظرف من ال�صعف مملوء متر يزن قدر 6 امنان

في  لربطها  وحبالن  غطاء  وله  اخلو�س  من  ي�صنع  املخرف  ي�صبه  وعاء  �لقرطلة 
ال�صقف.

�لرتبعية   ظرف من ال�صعف مملوء متر توؤكل فور انتهاء مو�صم الرطب
 �ل�ست)�ملكب(

لل�صيف  المقدمة  الفواكه  به   وُتغطى  النخيل،  نوع خا�س من خو�س  ُي�صنع من  غطاء هرمي 

اأو �صينيـة الطعـام لحفظ ما فيها بعيدًا عن الح�صرات ال�صت ُي�صنع من خو�س  اأعلى النخلة 

الم�صمى بالقلب، ثم ُي�صبغ الخو�س بعدة األوان ويخر�س )ينقع في الماء( وُيقطع اإلى �صرائح 

دقيقة، وُي�صـرع بالت�صنيع بخو�صة خ�صراء ُت�صمى العقمة ت�صكل قمة الَمَكّب، ثم ينطلق ال�صف 

�صعف  من  ماأخوذة  ق�صيرة  ع�صًا  راأ�صه  في  تو�صع  هرمي،  حلزوني  ب�صكل  منها  )التجديل( 

النخيل كقاعدة للَمَكّب وحافظـة للتلف..

�لريبان)�جلربان( 
جمع )جراب التمر( الذي يجمع فيه التمر في نهاية جني الرطب، اأي مو�صم القيظ. الجراب: 

عبارة عن ظرف من ال�صعف مملوء تمر يزن اأكثر من 6 امنان ي�صل اإلى 10 اأمنان 
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�ل�سعنة
فيه  ويزرع  الأطفال  قبل  البهائم من  بروث  يملئ  �صم   22 اأو  �صبر  �صغير طوله  وعاء خو�صي   

ال�صم�صم اأو الأرز وذلك اذا �صافر الحجاج اإلى مكة، ثم في عيد الأ�صحى المبارك وفي غياب 

الحجاج بالطبع يو�صع فيها قطعة عظم اأو لحم  اإكرامًا للغائب في الحج  ثم يقذف بها وبما 

تحتويه في عيون الماء واثناء ذلك يتم اإن�صاد اأهازيج معينه ح�صب العادة ال�صعبية المتبعة لدى 

الأطفال.

جلوه
وعاء خو�صي طوله ن�صف متر وا�صع من اأ�صفله وي�صيق في اأعاله يجمع فيه النا�س ف�صالت 

الطعام ونوى التمر، ويعطوها لمربي البهائم ليقاي�صها لهم بكيلو من اللبن اأو اأكثر.

�ملي�سان 
هو عبارة عن قطع من ال�صعف تر�س بع�صها ببع�س وتربط بالحبل لت�صكل و�صعًا ا�صطوانيًا 

وي�صتخدم كوعاء لنقل وحفظ الفواكه ول�صيما المنتجات الجبلية التي تحتاج الى عناية 

خا�صة مثل الخوخ والم�صم�س والبوت وغيرها
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 Field Packing  لتعبئة �حلقلية�
قبل عملية التعبئة تجرى عملية فرز اأولية للثمار في الحقل، وذلك با�صتبعاد الثمار الم�صابة 

وغير النا�صجة والتالفة، وبعدها تجرى عملية التعبئة الحقلية، وتتم با�صتعمال اأوعية محلية من 

�صنع المزارعين اأو من المواد المتي�صرة لهم، ومنها:

	اخل�صف

)جمع خ�صفة اأو خ�صافه( اأوعية، ت�صنع من خو�س النخيل في العراق وت�صمى ]حالنة، 

وت�صمى  الكمية  ن�صف  ت�صع  فاإنها  ال�صغيرة  اأما  كغ   75 تزن  الكبيرة  الخ�صفة  قو�صرة[، 

)ن�صيفية( وت�صنع في ليبيا من ح�صي�ص�س ال�صبارتو ).Stipa tenacissima L( لكثرته 

نخيل  وخو�س   )Hyphaene thebaica( الدوم  نخيل  خو�س  وي�صتعمل  األيافه،  ومتانة 

التمر في ال�صودان.

	اجللود

ت�صتعمل جلود الأغنام والماعز في خزن التمور في كل من العراق، وال�صعودية، والجزائر 

وموريتانيا، والباك�صتان. وعبوة الجلد تخزن فيها التمور في العراق ت�صمى )كي�صة( وفي 

�صلطنة عمان ي�صمى الوعاء الم�صنوع من جلد الحيوانات والذي تكنز به التمور )الهبان(.

	اجلرار

م�صر  وفي  )خوابي(،  وت�صمى  الكبيرة،  الجرار  ت�صتعمل  ليبيا  ففي  القدم،  منذ  ت�صتعمل 

وباك�صتان  اإيران  ت�صمى زير، وفي  ال�صودان  ت�صمى باللي�س، وفي  جرار متو�صطة الحجم 
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ت�صتعمل جرار �صغيرة في تعبئة التمور. . وفي قطر ت�صنع اوعية كبيرة من الفخار ت�صتخدم 

لتخزين الدب�س وكنز التمور وت�صمى )خر�س(.

	ال�صفائح املعدنية

تخزن التمور اللينة ب�صكل م�صغوط داخل �صفائح معدنية تبطن بورق م�صمع �صعة ال�صفيحة   

20 كغ.

	اأقفا�س اجلريد

في المملكة العربية ال�صعودية والعراق، تعباأ الثمار باأقفا�س �صغيرة م�صتطيلة ت�صنع من 

جريد ال�صعف وتبطن بورق وتتراوح �صعتها ما بين 2 – 5 كغ.

 �لرتقيد 
 ر�س التمر في التنك )براميل من الزنك( اوفي اكيا�س الجلد او في الخ�صف مع تعري�صها لل�صم�س .

 �لكب�س 
 ر�س التمر في اكيا�س من اجللد )املجالد(، اومن اخل�صف )اكيا�س م�صنوعة �صعف النخيل( 

او في التنك )الزنك(، مع كب�صها )�صغطها( بالأرجل .

  �ملجلد 
 هو كي�س التمر املرقد وعادة يكون الكي�س من اجللد، او اخلي�س، او اخل�صف، هذه اليام يكب�س 

ويرقد التمر في)تنك من الزنك اوعلب متلفة الأ�صكال والأحجام( .

 

  Field Storage      خلزن �حلقلي�
التمور بعد جنيها اإما اأن تعباأ مبا�صرة وتنقل اإلى الأ�صواق، اأو تر�صل اإلى محالت التعبئة الحديثة 

اأو تخزن حقليًا على �صكل  التي تم ذكرها �صابقًا،  العبوات  اأو تخزن في  لإعدادها وت�صويقها، 

اأكوام تغطى باأغطية مختلفة، اأو تخزن داخل غرف اأو خيم اأو �صقائف، والغر�س من هذه العملية 

حفظ التمور من الغبار والأمطار والح�صرات، ومدة الخزن هذه تمتد ما بين 4 اأ�صابيع اإلى 3 

�صهور. ففي العراق يتم الخزن الحقلي بفر�س الأر�س بح�صر، ثم تو�صع التمور اللينة لأ�صناف 

100�صم(   –  60( الرتفاع  قليلة  م�صطحة  اأكوام  �صكل  على  والخ�صراوي  والحالوي  ال�صاير 

ت�صمى )روط(، ويغطى التمر بالح�صر، ووجد اأن عملية التغطية هذه تقلل من ن�صبة الإ�صابات 

بالح�صرات التي بلغت 30 % في الثمار المغطاة مقارنة بالثمار المك�صوفة، اأما اإذا غطيت الثمار 
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بقما�س �صميك فاإن ن�صبة الإ�صابة تكون   6 %، وعند ر�س مبيد المالثيون على غطاء الح�صر اأو 

القما�س فاإن الإ�صابة اأ�صبحت              5 %و 1 %على التوالي.

وتخزن التمور في م�صر بمخازن م�صتديرة جدرانها من الح�صر اأو الطين ت�صمى )�صمعة(،وفي 

وفي  ق�صايب(  والجمع  )ق�صيبه  وت�صمى  الم�صرية  ال�صمعة  ي�صبه  بما  التمر  يخزن  ال�صودان 

ليبيا تخزن في جرار فخارية كبيرة �صعة الواحدة 400 كغ، تر�صف الجرار مع بع�صها وتمالأ 

اإ�صابتها  الفراغات بينها بالطين وتو�صع فيها عجينة التمر وي�صكب عليها زيت الزيتون لمنع 

بالح�صرات.

�ل�سوبه 
 مكان خزن التمر وتكون اأكرب من اجل�صة ي�صعون فيها التمر الكثري الذي ل يعتنون به وبنقائه 

وهي على �صكل بناء مربع في اأكرث الأحيان، وتبنى كاجل�صة ول ت�صقف كاجل�صة التي ت�صقف 

ويكون لها باب في اأعالها اأ�صفل ال�صقف ي�صد بح�صرية اأو زنبيل. 

�جل�سه
التمر  لتخزين  مخ�ص�صه  �صغيره  غرفه  �صغير�و  بناء  عن  عبارة  هي  ال�صاد  حرف  بت�صديد 

لأغرا�س ال�صتخدام المنزلي و ت�صاعد على حفظ التمر لفترة زمنية طويلة حيث كان النا�س  

يعتمدون ب�صكل كامل على التمور كم�صدر ا�صا�صي للغذاء ول يوجد في ال�صابق و�صائل للتبريد 

اأواي طريقه لحفظ  التمور فكان من الطبيعي اأن ي�صعى الإن�صان اإلى �صنع  اأدوات توؤدي الغر�س 

ليتمكن من حفظ تموره لياأكل منها طوال العام والج�صة كانت  الحل الأمثل لما توؤديه من دور 

في حفظ التمور من كل ال�صوائب ولأطول فترة ممكنة. لذا  ل يخلو بيت من الج�صة  . وعاده ما 

تكون بيت درجه و في الدور الر�صي وتكون م�صاحتها بحدود متر في ثالثة متر تقريبا او اكبر 

قليال وتكون جدرانها من الفرو�س الحجرية او مطليه بطين معالج ي�صبه ال�صمنت او نوع من 

الج�س المعروف في ذ لك الوقت.. لكي ل تت�صلل اليها  الح�صرات و الفئران عن طريق الحفر 

في الجدار...ويكون لها باب �صغير على ارتفاع  متر الى متر ون�صف اي بطول ينا�صب ال�صخ�س 

الواقف ليتمكن من اخذ  او و�صع التمر فيها ...ولها فتحه �صغيره في ا�صفل جدارها وهي على 

�صكل انبوب ليخرج منها الدب�س المت�صرب من التمر ..وعند بداية كنز التمر في الج�صه يو�صع 

في ار�صيتها جريد نخل بخو�صه ليكون مر�صح يخرج منه الدب�س.
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 طريقة �إنز�ل و��ستخر�ج �لتمور

ويقومون  به  ياأتون  الق�صوة  اإلى  يميل  وبداأ  ال�صرام  وقت  بالكامل  ن�صج  قد  التمر  يكون  بينما 

باإنزاله على �صكل دفعات حتى تمتلئ الج�صة وبعدها يح�صرون اإناًء من الماء وحجمه يكون على 

ح�صب رغبة �صاحبه ثم يبدوؤون بر�س التمر داخل الج�صة وهناك فتحة �صغيرة اأ�صفل الج�صة 

يخرج منها الماء ليعاد من جديد وي�صب على التمر حتى ي�صربه بالكامل.بعد ذلك تبداأ مرحلة 

الر�س بو�صع ح�صير فوق التمر داخل الج�صة وير�س بعدد من الأحجار وعددها يكون ح�صب 

رغبة �صاحبها ثم يتم اإحكام اإغالقها.

�ملنقولة �و �ملغمى
اناء كبير م�صنوع من الج�س المنتج محليا والمعالج بطريقه فنيه بحيث تمكنه من مقاومة 

ي�صل  اكبر حيث  وبحجم  لها  م�صابهه  او  �صكل جره  على  و هي   الخرى  الجو  عوامل  و  الماء 

ارتفاع المنقولة الى متر ون�صف تقريبا ولبناء المنقولة طريقه خا�صه حيث تبنى من جزئين 

كل جزء م�صابه لن�صف بي�صه ثم يطبق الجزاأين معا ويتكون ال�صكل النهائي للمنقولة ويكون 

الجزء العلوي للمنقولة مفتوح فتحه ا�صغر من قطر المنقولة من الو�صط بحيث يكون ما يو�صع 

فيها مكتوم قليال وذلك للم�صاعدة في الحفظ والتخزين وعادة ما ت�صتخدم المنقولة لحفظ 
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النبوت والم�صكاني  انتاجها  مثل  التي تكون عادة قليله لدى الفالح لقلة  التمور الجيدة  انواع 

وال�صلج والقطار والبرني والمنيفي والحلى وغيرها من  التمور والتمر المو�صوع في المنقولة ل 

يكنز وانما يو�صع بدون كنز ثم ي�صب عليه الدب�س ليغمره ويزيد من طراوته ويحافظ عليه من 

التلف لذلك ي�صمى التمر المخزن بالمنقولة)المغمي( اي المنتقى بعنايه والمحفوظ بطريقه 

ذات جوده عالية وهي �صب الدب�س عليه وعادة ما يوؤخذ الدب�س اأثناء ت�صربه من التمر المحفوظ 

بالج�صه .

�لن�سد
المكان او المخزن )البخار(  الذي تن�صد فيه اكيا�س )اجربة او جربان –جمع جراب( التمر 

بع�صها على �صكل �صفوف فوق  الكيا�س فوق  والن�صد هي و�صع  المجفف لال�صتخدام الدمي 

قواعد خ�صبية ب�صورة ت�صاعد على تخزينه وحفظه من التلف وا�صتعماله وفي قاع المخزن يوجد 

ما ي�صبه المجرى الذي ينزل فيه ع�صل النخيل الذي ي�صفى في م�صافي خا�صة ثم يخزن في 

جرار من الفخار ت�صمى الكبيرة )الخر�س( 

�خلاِبية / �خلابئة، و�أ�سل �خلو�بي / �خلو�بئ، 
�صهلت الهمزة فيهما للتخفيف... ت�صتعمل للحفظ والتخبئة و هي جرة من الفخار ذات قطر 

وا�صع تبنى في زاوية من اإحدى الحجرات يو�صع بها التمر بعد غ�صله من الغبار في مكان مظلل 

لقد قام اجدادنا با�صتخدام تلك الداة الطبيعية في حفظ التمر واكله �صيفا و �صتاء ... لقد 

 داأب اأهالي كرزاز قديما على عادة خزن التمور بطرق تقليدية ل�صتهالكها طيلة ف�صل ال�صيف .

في  وخا�صة  التمور  خزن  اإلى  العودة  على  الأهالي  اأجبر  فقد  التمور  جني  مو�صم  تباعد  ومع 

»الأ�صطل البال�صتيكية« اأو علب خا�صه لتحفظ في الثالجة في ظل اندثار الخابية والبطانة..
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 تركبه)تركيبه(
اأحداهما لإدخال الخ�صب والنار والثانية لخروج الدخان  بناء طيني مكعب ال�صكل له فتحتان 

وهما متقابلتان اأحداها في اليمين والثانية في الي�صار والم�صافة بينهما تزيد على �صتة اأمتار. 

تو�صع في التركبه،مراجل الطبخ وهي قدور نحا�صية كبيرة يغلى بها الماء وي�صاف اإليه الب�صر 

حيث يطبخ لمدة 30 - 45دقيقة ثم يخرج الب�صر المطبوخ)الفاغور( وهو لذيذ الطعم وينثر 

الفاغور على ار�س مفتوحة مغطاة بالح�صى النظيف اأو مفرو�صة بالدعن ويترك معر�س لأ�صعة 

ال�صم�س لمدة 3 - 4اأيام حتى يجف جيدا ثم يجمع وت�صتبعد الثمار غير الجيدة ويباع المنتج 

وزنا بوحدات خا�صة ت�صمى البهار والواحد منه ي�صاوي 800كغ.

 ر�بعا:�جلذع و�ل�سعف و��ستخد�ماتها

�جلذع �صاق نخلة التمر )اجلذع Trunk(  وي�صمى )جو�س(  
خ�صبي ا�صطواني غير متفرع عدا في حالت نادرة، وهو مك�صو باأعقاب ال�صعف )قواعد الأوراق( 

ي�صل طوله اإلى ما بين 28 – 30 مترًا، اأما القطر فيختلف ح�صب الأ�صناف والبيئة التي يزرع 

فيها، فهناك اأ�صناف ذات جذع �صخم مثل البرحي، والخ�صاب، والبربن، وال�صيوي، واأ�صناف 

والخال�س،  ومجهول،  نور،  ودقلة  والخ�صتاوي،  والبريم،  الزهدي،  مثل  متو�صط  جذع  ذات 

ي�صتفاد  وال�صاير.  والحالوي،  الخ�صراوي،  مثل  الجذع  نحيفة  واأ�صناف  والمكتوم،  والكبكاب، 

في الريف من جذوع النخيل في ت�صقيف الدور المبنية بالطوب )اللبن(، كما ت�صتعمل �صرائح 

الجذوع في عمل القناطر والعبارات والأبواب، كما يمكن ا�صتعمالها ك�صاللم اأو حواجز للتربة 

اإلى  الجذوع  اأي�صُا  وتقطع  للمياه.  بدلت  اأو  برابخ  منها  ي�صنع  اأن  يمكن  كما  انجرافها،  لمنع 

قطع يمكن تجفيفها ل�صتعمالها في اإعداد تكعيبات العنب اأو كوقود. والجذوع الميتة وتلك التي 

يجري قطعها تعتبر م�صدرًا جيدًا لالألياف الخام، وت�صتعمل الجذوع في اإن�صاء خاليا النحل
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درو�زة 
25 �صم تقريبًا ت�صطح القطع  باب مكون من عدة قطع عري�صة من الجذوع كاًل منها بعر�س 

بالمن�صار وي�صف من 5 - 6 األواح اإلى جانب بع�صها وت�صد بالم�صامير. 

�لكرو 
يو�صع   ، الجذع  حفر  طريق  عن  6قدم  بطول  النخلة   جذع  من  ويعمل  كبير  مجوف  وعاء  هو 

بداخله طعام  الحيوانات عند اإطعامها وت�صمى مطاعم للحيوانات.

وفي البحرين الگرو )القرو(هو وعاء م�صتطيل مجوف كبير يو�صع بداخله طعام البهائم عند 

اإطعامها. ويتم �صنع )الگرو( ويعمل من جذع النخلة حيث يتم قطع الجذع وتنظيفه من الخارج 

ومن ثم يحفر و�صطه. واأ�صل اللفظ القرو وقد ورد في كتب اللغة في ل�صان العرب »والقرو: قدح 

من خ�صب. وفي حديث اأم معبد: اأنها اأر�صلت اإليه ب�صاة و�صفرة فقال اْردد ال�صفرة وهات لي قروا 

يعني قدحا من خ�صب . »وقيل: القرو اإناء �صغير يردد في الحوائج«. »والقرو: القدح، وقيل: هو 

ْدميت في الَقْرو الغزال(.
َ
اووق فيهـا كما اأ الإناء ال�صغير«. )وقال ابن اأحمر: لها حبـَب يرى الرَّ

ي�صف حمرة الخمر كاأنه دم غزال في قرو النخل. قال الدينوري: ول ي�صح اأن يكون القدح لأن 

القدح ل يكون راووقا اإنما هو م�صربة«.. وتطلق اللفظة نف�صها على جذع النخل المنقور لُمعد 

لحفظ ال�صوائل في داخله. وردت لفظة )ق. ر. و( في النقو�س ال�صبئية القديمة لعرب جنوب 

الجزيرة العربية بمعنى حو�س الماء ال�صغير المت�صل بحو�س اأكبر منه. 
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�ملنحاز
وي�صمى اأي�صا مهرا�س وهو من اأنواع الهاون الذي ي�صنع من الخ�صب وي�صنع اأحيانا من جذع 

النخلة حيث توؤخذ اإحدى قطع الجذع دون اأن تق�صم لن�صفين ويحفر في اأعالها حتى تتكون 

حفرة ي�صرب فيها حب الهري�س اأوغيره وذلك بوا�صطة عمود م�صنوع من خ�صب �صجر التوف اأو 

الرمان اأو الخوخ وي�صمى يد المنحاز، والعادة يو�صع في راأ�س هذا العمود قطعة من حديد ت�صمى 

يجوف  )ال�صيج(  وي�صمى  الجذع  نهاية  من  جزء  يوؤخذ  او  اأكبر  التاأثير  يكون  حتى  )البرقع(، 

و�صطه و ي�صتخدم لدق الحبوب او لخلط علف الحيوانات.

�حلجالة 
من  ال�صاقية  او  الفلج  لتحويل مجرى  ال�صواقي  في  وت�صتخدم  النخيل  ت�صنع من جذوع  عبارة 

ب�صتان لأخر .

كبة
اأو  25 �صم  اأو  مجرى للماء عبارة عن جذع نخلة كاماًل محفور في و�صطه طوليًا بعر�س �صبر 

اأكثر. وعمق الحفر 25 �صم اأي�صًا، ي�صتخدم لإي�صال الماء عو�صًا عن الأنابيب الآن.

جزم �ل�سري�ن 
تعرف  مهنة  في  الطين  لحرق  كوقود  ت�صتخدم  التي  النخل  عبارة عن قطع من جذوع  الجزم 

بال�صيران ويتم حرق الطين بالجذوع و ال�صتعانة ب�صعف النخيل والناتج من هذه العملية هو 
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الج�ّس الذي ي�صرب حتى يتفتت ثم ينخل حتى ي�صبح دقيقا وتبنى به البيوت الحجرية 

�لتجـديع 
 هـو تقطيع جذع النخلة بعد هرمهـا وموتها، وتق�صيره واإعداد الأعمدة الخ�صبية منه . فبعد هرم 

النخلة او�صقوطها بفعل عوامل الطبيعة او ال�صابات الح�صرية، يقوم �صخ�س ي�صمى )الُمَجـّدع(  

ٌيَق�ّصـر الجذع وينظفـه كاماًل  وبعـدها يق�صم الجذع اإلى اأربعة اأجزاء طولية  بن�صر راأ�صها، ثم 

تعـّد منها الأعمدة التي ت�صكل اأ�صا�صًا في بنـاء العري�س، كما ت�صتخدم كاأعمدة للخيام ولم�صاندة 

النخيل المعمرة، وقد ُتفـلق الجذوع اإلى ن�صفين ل�صتخدامها قناطر فـوق اأفـالج الميـاه

)Leaves(  ل�سعف �لزور�
 وهي اوراق )ورقة(النخلة الكاملة. والمفرد �صعفة Leaf اوال�صيب وجمعها زور او�صعاف وهي 

ورقة النخلة المركبة الري�صية Pinnately compound وتتكون من:

1 - ن�صل الورقة Leaf blade والن�صل يتكون من:

yyPinnae area )منطقة اخلو�س )الع�صيب

yyRachis )اجلريدة )العرق الو�صطي

yy Spines area   منطقةال�صواك

2 - ال�صويق او عنق الورقةPetiole وميثل اجلزء ال�صفلي من ال�صعفة ويتكون من:

	Rachis base )قاعدة الورقة)الكربة او الكرنافة

	Fiber sheath الغمد الليفي

وت�صمى ال�صعفة الخ�صراء)ال�صطبة( والجمع �صطب ومجين زورة النخل بكربتها  ون�صل 



219 الفصل الخامس | المصطلحات والتسميات الخاصة بنخلة التمر

ال�صعفة ت�صميها العامة )الطرافة او الطرف( ولها اأهمية في عملية بناء العري�س. بالإ�صافة 

تحويجه  يتم  لالألياف حيث  منه م�صدرا  ال�صغير  وخا�صة  الأخ�صر  ال�صعف  يعتبر  لذلك 

بناء  يتم  ال�صعف مع بع�س وذلك عندما  اأو  الجريد مع بع�س  األيافه في ربط  وا�صتخدام 

العري�س اأو الح�صار اأي �صور المزرعة.

كالأ�صرة  المنزلي  الأثاث  �صناعة  في  منه  الخو�س  اإزالة  بعد  ال�صعف  جريد  ي�صتعمل 

ال�صقوف وعمل الحواجز، كما ي�صنع منه  والكرا�صي والمنا�صد، كما ي�صتعمل في تغطية 

جريد  من  و�صطحها  القوارب  هياكل  وت�صنع  الفاكهة.  وعبوات  والطيور  الدجاج  اأقفا�س 

النخل المر�صو�س ر�صًا محكمًا والمربوط بحبال ليف النخل، وي�صنع من الخو�س الح�صير 

والمقاطف والزنابيل والأ�صبتة وحقائب اليد والقبعات والمراوح والمكان�س وغيرها. وقد 

ت�صتخرج األياف الخو�س الأخ�صر وتجفف وتعامل بطريقة معينة ثم تم�صط للح�صول على 

الأوراق  الأثاث.  من  وغيرها  والمقاعد  الأرائك  لح�صو  ت�صتعمل  التي  بالكرينة  يعرف  ما 

الكاملة ت�صتعمل في عمل الأ�صيجة المحيطة بالمزارع والحقول. وقد وجد اأنه بتقليم 15 

�صعفة   )التي يمكن اأخذها من كل نخلة في المتو�صط( يمكن الح�صول على 15 غرام من 

الألياف التي يمكن ا�صتغاللها �صناعيًا.
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وفي دولة المارات يتم عمل المجال�س من �صعف النخيل وتختلف المجال�س من حيث نوعية 

بنائها فقد يكون البناء من ال�صعف وي�صتخدم فيه جريد النخل  وقد يكون المجل�س عبارة 

وت�صمى  النخيل  �صعف  اأوراق  فيها  تدخل  بمواد  ومغطاة  ال�صعف  من  عن خيمة م�صنوعة 

)ال�صحيم( وتفر�س من الداخل بال�صجاجيد والح�صران على جوانبها، ويعلق في الخيمة 

)ال�صراج( وهو م�صباح الإنارة الذي يعمل بالكيرو�صين وي�صمى )الفنر(. وت�صتقبل هذه 

المجال�س فئات مختلفة من النا�س. وتتنوع المجال�س، فهناك المجال�س الثقافية التي كثيرًا 

ما تكون مكان اإ�صعاع لل�صعر باأنواعه المختلفة، العامي والف�صيح.

ت�صمى  منه  الم�صيدة  البيوت  او  والكواخ  �صريفة  في�صمى  )الجاف(  الياب�س  ال�صعف  اما 

�صرائف.

�لعو�هن          ال�صعف الطري القريب من القمة النامية )قلب النخلة(.
�خلو�في          ال�صعف الو�صطي الذي يقع بي ال�صعف القريب من القمة وال�صعف القدمي.

�لوقر              جمموعة من �صعف )زور( النخيل الياب�س )اجلاف( وعددها 20 زورة.

        Pinnae )leaflet(  خلو�س�
المنزوعة  النخلة  جريدة  ت�صمى  قطر  الع�صيب،وفي  وي�صمى  الوريقات  وهي  خو�صه  واحدته 

الخو�س)ع�صيب( والخوا�س معالج الخو�س وبائعه
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     Rachis جلريد�
جمع والمفردة )جريدة( وهي ال�صعفة اإذا جرد عنها خو�صها لذا ت�صمى جريدة وقيل ل تكون 

ال�صعفة جريدة اإل بعد اأن ينزع عنها خوا�صها وت�صمى في تون�س )ظالعة(.

�جلذمور   اجلريد املك�صور 

	Rachis base )لكربة   قاعدة الورقة)الكربة او الكرنافة�
 قاعدة الورقة، وت�صمى )الكرنافة(.اأو ال�صويق. وهي الجزء الأ�صفل من الع�صيب .ي�صتعمل 
كوقود وطوافات ل�صباك ال�صيد. وكربه تطلق على بداية الزورة وفي تون�س ت�صمى)كرناف(.

�لوقل 
 هي ا�صول الكرب الذي يبقى على  جذع النخلة وت�صمى الكرة.

�لتكريب)�ل�سر�طة(  
عملية اإزالة الكرب )الكرانيف( اأو اأ�صول ال�صعف، ويطلق على اأ�صول الكرب الباقي على جذع 

النخلة )الكرناف(.

�خللبة)�ملجز( 
 الآلة التي ت�صتعمل في التكريب وق�س ال�صعف و�صحل الأ�صواك. وفي قطر ي�صتخدم )المنجل(

وهو اداة حديدية ن�صف دائرية ت�صتخدم لقطع الكرب من النخيل ولها ذراع طوله 50�صم.



الفصل الخامس | المصطلحات والتسميات الخاصة بنخلة التمر222

�ملخلب
اأداه �صبيهة باملجز ال اأنها اأطول منه وذو نهاية مائلة وحادة وغري م�صننة وي�صتعمل لإزالة الكرب 

وال�صعف اجلاف من على النخيل

اأداة لقطع واإزالة الكرب وت�صمى )املدقة(. �ل�سكنة  
وهي ت�صذيب او تقليم النخيل وي�صمى اأي�صا تقنيم وق�صرية. تق�سيب  

قطع �صعف النخيل. �لتعريب 

   Spine ل�سوك�
جمع �صوكة وهي )ال�صالءة، وال�صيقة(، والجمع )�صالء، و�صيق(، وفي �صلطنة عمان )�صل(. وفي 

قطر )�صالة(، وفي البحرين)ال�صلة( هي وريقات متحورة اإلى اأ�صواك ي�صل طولها في بع�س 

الأ�صناف اإلى 20 �صم، وتبلغ �صماكتها اأقل من  1 �صم،وت�صمى عملية اإزالة ال�صوك في العراق- 

ع�صير  )ت�صحيت(-  الهفوف   - القطيف)التروي�س(،   – ال�صعودية  وفي  )التتخيت(،  بغداد 

تقليم  – التروي�س هي عملية  الت�صبيب)ال�صحل(  الطائف )التبري�س(وت�صمى  )بري�س(. وفي 

تجرى لإزالة ال�صالء من ال�صعف لأنها حادة وتكون اأحيانا كثيفة بحيث تمنع الو�صول لالأزهار اأو 

الثمار. وتتم عملية التروي�س في بداية المو�صم وقبل اإجراء عملية التلقيح، ويتم اإزالة الأ�صواك 

با�صتخدام المنجل حيث يبداأ الفالح باإزالة �صريحة رفيعة من ال�صعف ت�صمل ال�صالء من كال 
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جانبي ال�صعفة مبتدئا من اأعلى ال�صعفة عند بداية ال�صالء وو�صول حتى قاعدة ال�صعفة. وت�صمل 

عملية التروي�س اإزالة ما قد يوجد من ال�صعف الجاف اأو العذوق الياب�صة.وال�صوك ي�صتخدم في 

الغالب كوقود بعد اأن ييب�س، وقديما كان البع�س ي�صتخدمه في خياطة القفيف جمع قفة. كما 

ويخاط به �صبك الغزل الم�صتخدم ل�صيد الأ�صماك. وي�صتعان به في اإخراج الأ�صواك اإذا اأ�صيب 

على  وطاأة  اأخف  الأ�صواك  اأن  يعتقد  الداء( حيث  كانت هي  بالتي  )وداِوها  باب  اأحد من  بها 

الجرح من الإبر المعدنية. 

 وفي تنظيف الأ�صنان، وكاإبر للخياطة في �صناعة ال�صالل.

�سكاع     �صوك �صغري  
عنق )خمدة( �ل�سوكة Collumn      وهو موقع ات�صال اجلريدة بال�صوكة.

�لقذق
وت�صميه العامة الگدف )القدف( وهو الجزء ال�صفلي من ال�صعفة  لالأ�صواك وتوجد في نهايته 

و  ي�صتخدم كم�صرب ت�صرب به نباتات  اأن يجف  الغالب كوقود بعد  الكرب وهو ي�صتخدم في 

القت والرويد )الفجل( وغيرها لف�صل البذور عن الق�س والبع�س ي�صمي القذف في هذه الحالة 

)ال�صبر( وهو قذف اأخ�صر اأو لي�س ياب�صا تماما. ومهنة ال�صرب هذه �صاقة جدا حيث تجفف 
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النباتات ويبداأ �صربها عند قرابة منت�صف النهار لعدة �صاعات ومن ثم تف�صل البذور عن بقايا 

النباتات

�ملق�ساع  
�صنابل  به  �صكل ع�صى تق�صع  الكربة وبطول اكرث من مرت على  ال�صعفة من  جزء من جريدة 

القمح لف�صلها عن �صيقانها .

�لقفة
متلفة  باأحجام  ت�صنع  النخلة  قلب  خو�س  من  م�صنوعة  احلجم  �صغرية  ال�صكل  دائري  اناء 

رم�صان.  من  الن�صف  )الكركيعان(ليلة  القرقاعون  لو�صع  ت�صتخدم  متلفة  بالوان  وتلون 

وعرفها اجلاحظ بانها نوع من الوعية امل�صنوعة من اخلو�س فقال )ثم فتل منه حبال وعمل 

من كهيئة القفة ثم جعلها مدلة بذلك احلبل(.  وي�صميها �صكان اجلبل في المارات )اليبان( 

على  تطلق  قطر  واخليوط..وفي  واملق�س  والكحل  كالأم�صاط  الن�صائية  الأدوات  فيها  وتو�صع 

ال�صلة امل�صنوعة من اخلو�س.

مرحلة      
�صلة كبرية من اخلو�س �صعتها 9كغ من التمر وهي وعاء كبري ي�صتخدم لنقل اخلو�س اأو ال�صماد 

اأو منتوجات املزرعة من بطيخ اأو طروح اأو غريها، وتختلف )املراحل( جمع مرحلة في احلجم 

والطول فمنها:  مراحل ال�صماد و�صفتها 15 باعا اأو 30 مرتًا. و مراحل البطيخ �صفتها 8 اأبوع اأو 

16 مرت ًاو مراحل الطروح و�صفتها 5 اأبوع اأو 10 اأمتار وهي اأ�صغرهم.

�لعديلة 
على هيئة املرحلة اإل اأن �صفتها اأكرب من 20 - 30 باع اأو من 60-40 مرت ويو�صع فيها )التلة( 

و)الع�صق( و)الكرب( اأو ما يقطع من النخلة لي�صتخدم فيما بعد كوقود اأو غري ذلك والعديلة 

لها مقب�صني واحدًا على كل جانب

�خلرب 
جمع خربة وهي لفظة م�صتخدمة عند حرفيي ح�صرموت، وهي زنبيل م�صنوع من ال�صعف 

ي�صتخدم حلفظ التمور في النخيل قبل قطعها وت�صمى هذه العملية )و�صع التمر اإذا بدت عليه 
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عالمات الن�صج في اخلربة  بالقنامة(.

 تتميز اخلربة ب�صكلها اجلميل الذي ي�صبه اإىل حد كبري �صكل اخلف اأو قارب ال�صيد فهي تتكون 

من جناحني متجافيني مفتوح طرفها الول وطرفها الآخر بي�صاوي ال�صكل ويق�صم اخلرب ح�صب 

ياأتي بعده  العقدة وهو اأكربها حجمًا  اأنواع رئي�صية مرتبة ح�صب احلجم:  حجمه اإىل خم�صة 

كبري �حلوطة  ثم ثالث كبري �سيئون و الرابع �ل�سافي واأخريًا �لربع �ل�سغري، وتعد �صناعة 
عملية  خطوات  فهناك  اإعدادها،  في  خربة  اإىل  حتتاج  التي  اخلو�صية  ال�صناعات  من  اخلرب 

خا�صة حتتاج اإىل فن واإتقان.

�مل�سبة   
مروحة واجلمع مراوح)م�صبات(  اأو مهفه ت�صنع من خو�س النخيل وتلون بالوان وتكون باأ�صكال 

فمنها  الغر�س  ح�صب  متلفة  باأ�صكال  وتاأتي  مهاف  وجمعها  املهفة  وت�صمى  وجذابة.  جميلة 

الدائري ال�صكل بقطر �صرب واحد تقريبا والتي ت�صتخدم في حتريك الهواء على الفحم امل�صتعل 

اأو اجلمر ليزداد ا�صتعال ومنها املربعة ال�صكل  وطولها �صرب �صفتها عري�صة واحدة مكون من 

11 خو�صة تقريبا ولها ن�صاب من اجلريد ي�صتخدمها الفرد لتحريك وجلب الهواء بالقرب من 

وجهه. وهذه ال�صناعة واإن كانت تبدو لنا ب�صيطة اإل اأنها في الواقع �صناعة ذات قيمة تاريخية 

واقت�صادية، حيث كان لها �صابقًا دور مهم وفعال في ذلك املجتمع الذي كان حينذاك يفتقر 

للمراوح الكهربائية واملكيفات بل ل يعرفها

�ملق�سبة �ملك�سـه )�ملكن�سة(
للكن�س  ت�صتخدم  النخيل  )اأوراق(  وخو�س  ال�صعف(  )جريد  يريد  من  ت�صنع   يدوية  مكن�صة 

وتنظيف الغرف واملطبخ وحو�س البيت 
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ـة  �لَقْحِفَيّ
حـرارة  من  اأطفالهن  روؤو�س  لتقي  الأمهات  ت�صنعها  النخيل،  خو�س  من  الم�صنوعة  الُقبعـة   

ال�صم�س، ويكثر الأطفال من ا�صتخدامها في المنا�صبات العامة والأعيـاد .وُت�صنع الَقْحِفَيّة من 

خو�س النخيل بعد تجزئتـه بال�صكين اإلى �صرائح دقيقة « تف�صيله »، ثم ُيجـدل الخو�س في جديلة 

ة « دقيقة، وت�صبك ليبدو اإطارها ملونًا تبـعًا لالألوان الم�صتخدمة في �صبغ الخو�س قبـل  « �ُصـَفّ

ـق المراأة، بل ُتبدع، في �صنع الجـزء العلوي من القحفيـة لتبـدو فيه دوائر منقو�صـة  جدله، وُتدَفّ

ُت�صـمى )�صـيا�صة(.

�لقوبع  
غطاء واق من ال�صم�س م�صنوع من ال�صعف اأو الخو�س ي�صتخدمه الرعاة والمزارعون .. لتقاء 

حرارة ال�صم�س اأثناء العم لم تعد متوفرة حاليا و ما زالت تباع  في الأ�صواق ال�صعبية و ي�صتخدم 

ب�صكل ب�صيط في المناطق الريفية وهي �صبيه بالطواقي الحالية ولكن روعي في ت�صميمها وجود 

اإلى �صعر  اأكبر قدر ممكن من الهواء  اأوراق النخل لإتاحة دخول  الوا�صعة بين ن�صل  الفتحات 

الراأ�س.
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�ملنز 
�صرير اومهد الطفل الم�صنوع من جريد النخيل.  وهو عبارة عن قف�س من الجريد م�صتطيل 

اأ�صفله بل تكون القاعدة في المنت�صف تقريبا وبذلك يق�صم المهد  ال�صكل لي�س له قاعدة في 

بين  ما  الذي  الفراغ  وهو  ال�صفلي  الق�صم  اأما  الطفل  فرا�س  عليه  يو�صع  علوي  ق�صم  لق�صمين، 

اأو الم�صتوى الذي يو�صع فيه واأر�صية المنز في�صتخدم كم�صتودع لمالب�س الطفل. وقد  الأر�س 

، بك�صر الميم: الَمْهد َمْهُد  وردت كلمة المنز في معاجم اللغة اإذ جاء في تاج العرو�س )الِمَنزُّ

ي بذلك لَكثَرة َحَرَكِته( اأي اأن اللفظة اأخذت من عملية هز الطفل وهو داخل المنز  ، �ُصمِّ بيِّ ال�صَّ

اإذ تقوم الأم بهز المنز وهي تقول بع�س الأهازيج ال�صعبية كي ينام.
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�ملبخرة �أو �لعمارية 
اأ�صفلها،  المنبعث من  البخور  روائح  بعبق  لتت�صبع  المالب�س  فوقـه  تو�صـع  ال�صكل  حامل هرمي 

وُت�صنع من جريد النخل حيث ُتجدل �صرائح الجريد وُت�َصبَّك مع بع�صها ب�صكل هند�صي يترك 

ل من ذلك اأربع قطع مثلثة ال�صكل  فتحات �صدا�صية لها فائدتها في تمرير رائحـة البخور. وُي�َصكَّ

ُتجمع لُتَثبَّت على اأربع قوائم قوّيـة من جريد النخل بطول ذراع ون�صف الذراع، ثم ُي�صاف اإليها 

حلقات خارجية من الجريد لتزيد في التما�صك والتثبيت، وتغـدو بعدها جاهزة للتبخير ب�صكلها 

الهـرمي المفتوح من الأعلى والم�صتند على اأربع قوائم ترفعـه عن م�صتوى الأر�س

دعن
الدعن حزمة من جريد النخل،وهو ح�صير م�صنوع من �صعف النخيل. وفي البحرين ي�صنع من 

جريد النخيل المربوط مع بع�صه بالحبال او الع�صق الماأخوذ من عذوق النخيل ويكون م�صتطيل 

ال�صكل يو�صع في �صاحة البيت للنوم عليه.في �صلطنة عمان ي�صتخدم لفرد الرطب فوقهـا بغية 

تجفيفه ليتحول اإلى تمر.  كانت ت�صتخدم في بنـاء بيوت العري�س قديما اأما حديثا فت�صتخدم في 

ال�صتراحات المتوفرة بالحدائق وعلى ال�صواطئ وحتى في المنازل وي�صنع المزفن )الدعن( 

اإذ  اإزالة ال�صعف عنه وتنظيفه من ال�صوك وقطع مقدماته،  اأي   من جريد النخيل بعد �َصـْحِله 

اإلى مجموعتين  الجريد  م  ُيق�صَّ بعد ذلك  اأيام،  ثالثة  البرك  اأو  الأفالج  ماء  في  بعدئذ  يو�صع 

واحد،  �صخ�س  قبل  من  �صناعته  ويمكن  الرجال  من  عدد  ت�صنيعه  على  ويجتمع  مت�صاويتين، 

من  لها  المجاورة  القطعة  نهاية  بخـالف  الأولى  المجموعة  من  قطعة  كل  نهاية  تو�صع  بحيث 

المجموعة الثانية، ويبداأ الرجال بربطهـا اأو �َصـّفها بحبال ليف النخيل )تزفينها( حتى ينتهوا 

من ذلك م�صّكلين الِمـْزاَفـن )الدعن(.
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�لرك 
 وعاء م�صنوع من جريد النخل وهو قف�س هرمي ال�صكل ي�صتخدم لنقل الرطب والتمر

�ل�سا�سة  
 قارب ال�صيـد الم�صنوع من جريد النخـل ي�صمى ال�صا�صة ورغم �صغر حجم ال�صا�صة اإل اأنها قد 

تحمل اأربعـة �صيادين في اآن معـًا ولت�صنيع ال�صا�صة ُينظف جريد النخل من الخو�س وال�صوك 

والزوائد، وُيترك حتـى يجف، ثم يو�صع في ماء البحر ليوم كامل، بعدها ُيوؤخذ وُير�س جنبـًا 

اإلى جنب وُيمـّرر حبل رفيع داخل الجريد، وُيـ�صّد في اأماكن متعددة ليحفظه مترا�صًا، ثم ُتّركب 

–، كما ُي�صتخدم الجريد في  – الَكـْرْب  جوانب ال�صا�صة وقاعهـا، ويتم ح�صوها من الداخل بـ 

ت�صنيع ظهر ال�صا�صة . وقد ت�صتغرق عملية الت�صنيع هذه ثالثة اأيـام، كما تحتـاج اإلى �صخ�صين 

لإتمـامهـا.
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كي�سـه )�جلي�سه( 
اأو الكي�صة هي حاوية  ت�صتخدم لحفظ الب�صل، و لحفظ الطيور والدجاج ونقلها من  القف�س 

من   »الكي�صة«  القف�س  وُي�صنع   . لياًل  بداخله  لتبييتـه  وكذلك  و  الترحال  اآخر حين  اإلى  مكان 

ِع�ِصق  النخيل، اإذ ينقـع الِع�ِصق في الماء مدة ثالثة اأيام، يتّم �صرخه بعد ذلك اإلى اأجزاء رفيعة 

ياأتـي  الذي  القف�س  ُت�َصبَّك بطريقة تترك فتحات �صدا�صية في  ت�صبيكها وجدلها، حيث  ي�صهل 

ى الفوهة بثني حوافها  ب�صكل ا�صـطواني منتفخ في الو�صط ي�صيق تدريجيًا عند الفوهـة. وُتقـوَّ

ولفها بالع�صق اأكثر من مرة، كما ُتقوى كذلك حواف الغطاء الذي ُي�صنع بنف�س الطريقة، ليغدو 

القف�س جاهزًا لو�صع الدجاج اأو الحمام بداخله، اأو لتخزين الب�صل وحفظه فيـه معلقًا بعيدًا 

عن و�صول الح�صرات اإليـه
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�لقرقور )�لرييور(

وع�صرين  مائة  العربي، وخالل  ال�صمك في دول اخلليج  اأدوات �صيد  اأهم  اأحد  القرقور  يعترب 

عاما، مرت �صناعة القراقري مبراحل متلفة، ولكن مل يتوقف الإن�صان عن ال�صتعانة به جللب 

النخيل  �صراخ  من  القراقري  �صناعة  عن  يتخلى  ال�صياد  بداأ  عندما  حتى  البحر،  من  الرزق 

والجتاه اإىل ت�صنيعها من الأ�صالك املعدنية والتي ت�صمى حمليا ال�صيم. ا�صتخدم الإن�صان الذي 

امتهن �صيد ال�صمك �صعف النخلة، فكان يجفف ثم يجرد من الورق في�صبح جريدا، ثم ي�صرخ 

اأو يفلق باأدوات حادة ت�صبه ال�صكني حتى يتحول اإىل اأ�صرطة لينة وكان ي�صمى »�صّراخا«. وبعدها 

يتم جدل وحبك تلك الأ�صرطة الليفية بحبال من ليف النخل، ويجعل له ال�صياد فتحتني فتحة 

لدخول الأ�صماك اإليه ل ي�صتطيع اخلروج منها باأي حال مهما حاول، وفتحة لل�صياد يخرج منها 

الأ�صماك بعد و�صول القرقور اإىل �صطح ال�صفينة، واملعروف ان تلك القراقري مل تكن تخلف اأي 

ملفات �صارة بالبيئة في حال ال�صتغناء عنها لأنها تتحلل وتتفتت

�لعري�س
منزل )بيت( �صغير او غرفة تعمل في المزرعة ت�صتخدم لق�صاء الراحة وهي مكونة 100 % من 

�صعف النخيل واحيانا ي�صتخدم الجذع في اقامة جوانب العري�س. يبداأ بنـاء العري�س بحفر مواقع 
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ُت�صّكل اأركان البيت، ُتَثبَّت بداخلها دعائم العري�س »اليدوع« التي يتم تح�صيرها من جذوع النخل 

اأو جذوع بع�س الأ�صجار، ثم يو�صل بين الدعائم بالِمْزَفـن - الدعن -،وهو قطعة م�صنوعة من 

جريد النخل ت�صكل جدران البيت، ويو�صع المزفن اأي�صًا فوق الجدران ك�صقف للبيت، وتو�صع 

ل من جريد النخل كما تو�صـع دعون اأخرى خلف البيت . ة » ُت�صكَّ في واجهة البنت« ِردَّ

�لكـرََب 
  في البيت الريفّي القطيفّي القديم؛ يحتّل »الكـَبر« العناية الأهم. والَكَبر غرفة ُتبنى بجدران 
من الج�س على �صكل كوخ، ويكون �صقفها من الخو�س ال�صميك. وتتم حياكة الخو�س لتجهيز 

في  »ال�ّصّمة«  وُت�صتخدم  اأقوى.  و�صماكة  بكثير  اأكبر  بمقا�س  لكن  الح�صير  مثل  وهي  »ال�ّصّمة« 

الأ�صقف وكذلك كب�صاط كبير لن�صر التمر عليه.

 وكان »الَكَبر« دارًا كاملة ي�صكنها الزوجان واأبناوؤهما في منزل العائلة الكبير الذي يتكون من 

مجموعة من الـكبرات  توؤدي الوظيفة ذاتها. وغالبًا ما ي�صّم »الكـَبر« في اإحدى زواياه م�صبحًا 

الح�صارة  »عن  العمراني  النمط  هذا  ورثوا  الأوائل  القطيف  �صكان  اإن  لالغت�صال.   �صغيرًا 

ال�صومرية، حيث امتدت اإلينا من جنوب العراق وزحفت اإلى مناطق الجبيل ومازالت بع�س اآثار 

هذه الح�صارة في مناطقنا في هيئة فخاريات عليها و�صوم �صومرية. 
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ع�سة �لفقري
 ول يختلف �صكل الع�صة عن �صكل الَكبر، لكنهما يختلفان في كون الع�صة كلها من الخو�صيات، 
ول ُيلحق بها مكان لالغت�صال ل�صعوبة اإن�صاء ت�صريف للماء منها. لكنها ُت�صتخدم غرفة للنوم 

اأو للمعي�صة اأو مجل�صًا للمنزل في ال�صتاء بالذات.

اأن هذا  النهار.   قليلة من  �صاعات  اإل  اإن�صاوؤها  ي�صتغرق  ول  الَكَبر،  بكثير من  كلفة  اأقّل  وهي   

منزل  على  حريق  اأتى  لو  اأنه  لدرجة  ب�صيط،  فاإنه  �صعبًا  كان  ما  بقدر  المعي�صة  من  الم�صتوى 

»ع�صي�س«؛ فاإن �صاحبه »لن يقلق كثيرًا، فاأبناء القرية �صوف يعيدون بناء البيت في اليوم نف�صه 

و�صوف يبيت واأ�صرته في المكان ذاته«.

باإمكان اأّي فالح اختيار المكان المنا�صب و�صط الب�صتان، والب�صتان نف�صه يوؤمن الجذوع وال�صعف 

منازل  جوار  اإلى  كامل  في حي  الـع�صي�س«  بيوت  ت�صطّف  اأن  ُيمكن  كما  �صيء..  وكل  والليف.. 

طينية ي�صكنها اآخرون مي�صورون.

�أوعية �مليز�ن
 الميزان قديما يدوي ال�صتخدام وهو عبارة  عن ع�صا مربوطة بخيط في و�صطه وتتدلى منه 

كفتان  ت�صنع  من الخو�س. ويوجد اأحجام مختلفة من الموازين  فمنها ال�صغير والذي تكون 

كفتاه عبارة عن قفتين �صغيرتين وكان ي�صتخدمه البقال وهو ي�صهل من عملية مقاي�صة الخ�صار 

بعلف الما�صية . وهناك ميزان التمر وهو اأكبر حجما من ميزان البقال وهو مكون من كفتين 

عبارة عن زبيلين م�صنوعين من الخو�س قطر الزبيل الواحد 70 �صم تقريبا اأو اأكثر من ذراع، 

ولكل كفة اأو زبيل ثالثة حبال مدلة منها تت�صل في اأعالها بعمود قوي من خ�صب �صجر الرمان 

اأو من �صجر ال�صدر، وفي و�صط العمود ثقب مربوط بها حبل يم�صك به الذي يزن التمر، والكفتان 

عري�صتان تت�صع الواحدة منها اإلى اأربعة كيلوات من التمر )اأو اأكثر(، وي�صتخدم هذا الميزان 

لوزن التمر الذي يو�صع في الجالل )اأو الجالت( اإذ يوزن في كل مرة 4 كيلوات ثم يطرح في 

الجلة ثم تتكرر العملية حتى تمتلئ الجلة التي يبلغ وزنها 32 كيلوغراما من التمر تقريبا.

\
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�حل�سور
حيث  الأ�صماك،  ل�صيد  ي�صتخدم  البحر  في  الجريد  من  ب�صيط  بناء  وهي  )ح�صره(  مفردها 

يغر�س الجريد طوليًا في �صاطئ البحر عند الجزر، بطول ذراع في الأر�س اأو 50 �صم تقريبًا 

وباقي الجريدة اأعلى، وي�صد الجريد بع�صه ببع�س بو�صاطة حبال وحين المد تاأتي الأ�صماك مع 

اأثناء خروجها، وحين  الخروج منها حين تظل طريقها  ت�صتطيع  ل  ثم  الح�صرة  لتدخل  الماء 

قرابة  بناءها  حين  الكبار  الح�صور  بع�س  ت�صتهلك  وقد  ال�صمك،  مخلفًا  الماء  يخرج  الجزر 

ويبلغ  النخل  جريد  بناءها  في  وي�صتخدم  ثابت  �صكل  لها  والح�صرة  جريدة.  اآلف  الخم�صة 

ارتفاعها من 2 - 3 اأمتار كحد اأق�صى، اأما طولها فقد يق�صر اأو يطول ومعدله 100 متر، وذلك 

اأيدي بناءين  اإعادة بناءها كل عام بنف�س الجريد على  اأو الطينية ويتم  في المناطق الرملية 

مهره ومتخ�ص�صين في بناء الح�صور. 

�حل�سار)�ح�سار(
�صياج او�صور يعمل من �صعف النخيل الكامل يو�صع على جوانب املزرعة لتو�صيح حدودها وعزلها 

عن مزارع الآخرين. 
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�ل�سفافة
عملية �صف خو�س النخيل اأي حياكته ب�صكل هند�صي وربطه مع بع�صه البع�س لإنتاج العديد من 

الم�صنوعات اليدوية وتبداأ عملية ال�صف:

y. ف�صل اخلو�س عن ال�صعف �صواء �صعف القلبة اأو ال�صعف الطرفي 

y. تن�صر في ال�صم�س اإىل اأن جتف وبعدها يجمع ويق�صم طوليا ح�صب العر�س املطلوب للن�صيج 

يعمل على �صكل حزم يو�صع في حو�س ماء ليلين الخو�س المق�صم ويخرج لين�صف وبذلك يكون 

جاهزا لعمل ال�صفة اأي الن�صيج.

وتجهز ال�صفة باإجراء تداخل بين الخو�س بع�صه ببع�س بالأ�صابع بعملية دقيقة وجميلة وكلما 

دخلت اإحدى الخو�س وا�صتبكت مع غيرها ولم يبَق منها اإل راأ�صها ي�صع الخوا�س خو�صة اأخرى 

مكانها وهكذا، حتى تتكون  )�ل�سفة( وهي عبارة عن جديلة خو�صيه م�صطحة عري�صة وطويلة 

اأو  اإعدادها كاملة ح�صب موا�صفات الطول الذي يريده  يظل الخوا�س ي�صفها حتى ينتهي من 

الإناء الذي يريد �صنعه ولكل اإناء خو�صي طول �صفة معين. بعد ذلك يتم خياطة اأطراف ال�صفة 

مع بع�صها بـالعقب وهو الخو�س الأخ�صر القوي، حتى يتكون الوعاء اأو المنتج المراد �صنعه، 

الو�صطى  اإ�صبعي  بالباع، والباع ما يقع بين  اإناء خو�صي طول �صفة معين ويقا�س الطول  ولكل 

لليدين حينما يفرد الإن�صان يديه لأق�صى مدى على جانبيه اأي ما ي�صاوي تقريبا 2 متر، كما 

تقا�س اأي�صا بال�صبر وطوله تقريبا من 22 - 25 �صم وهو الم�صافة التي تقع بين اإ�صبع البن�صر 

واإ�صبع الإبهام عند فرد اأ�صابع راحة اليد ويقوم بهذه العملية مجموعة من الن�صاء المتمر�صات 

وذلك ب�صف الخو�س وترتيبه وتداخله وت�صبيكه ببع�صه البع�س بطريقه فنيه ومنتظمة �صانعات 
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منه تلك ال�صرائح الخو�صيه بعر�س من 5 الى 10 �صم تقريبا ثم ت�صبك هذه ال�صرائح مع بع�صها 

البع�س بوا�صطة مخيط وحبال مفتولة م�صنوعة من ليف النخل

مكونه اأدوات مختلفة من الأوعية والأواني والأدوات الخو�صيه ..مثل الفر�س والمطاحن وال�صفر 

الجريد  من  الخو�س  يختار  ما  الأدوات...وعاده  من  وغيرها  والخ�صف  والمهاف  والزنابيل 

القريب من الخوافي وذ لك لغ�صا�صة هذا الخو�س وقوته وامكانيه ت�صكيله كما يختار خو�س 

الخوافي الأبي�س اللون لعمل الأ�صياء الدقيقة مثل المهاف وال�صفر.. ومن الممكن �صبغ بع�س 

األوان وعمل ر�صوم واإ�صكال  ونق�صات جميله للمهاف  باأ�صباغ مختلفة الألوان لإعطاء  الخو�س 

وال�صفروالقبعات والمكان�س وغيرها . 
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�ل�سرود  )�ل�سفرة(
 ب�صاط دائري ال�صكل م�صنوع من اخلو�س امللون وي�صتخدم لو�صع الأكل عليه اثناء الوجبات اأو 

لو�صع الفواكه لل�صيوف وكذلك تو�صع حتت النخلة في مو�صم اجلني جلمع الثمار املت�صاقطة.   

�صفة ال�صفرة الواحدة تبلغ من الطول 14 - 20 باع اأو 28 - 40 مرتًا، وقد ي�صبغ اخلو�س قبل 

�صفه باألوان جميلة منها الأحمر والأ�صفر .

ة( �حل�سرية) �ل�ِسـمَّ
متر   0.5 وعر�صها  2متر  يقارب  ما  طولها  ويبلغ  ال�صكل  م�صتطيلة  النخيل  خو�س  من  ت�صنع 

الحالت. هذه  مثل  في  ال�صعف  ن�صيج  في  معدنية  ابرة  وت�صتخدم  ال�صالة  لأداء   وت�صتخدم 

ال�صفة بطـول ع�صرين باعًا  اإذ توؤخذ  الب�صاط من خو�س النخيل،  اأو  ال�صميم  اإعداد �صفة   يتم 

وُتنقـع بالماء لتليينها وت�صـهيل خياطتها، وبحبال القالد والم�صلة )الإبر الكبيرة( يبداأ ال�صانع 

َلًة نقطة البداية القلدة الأولـى التي تو�صع بين قدميه ليبداآ ت�صبيك �صـريط  بخيـاطة ال�صفة ُم�َصـَكّ
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تنتهي  اأن  اإلى  الت�صبيك  وي�صتمر  والخو�س،  الم�صلة  م�صتخدما  بعين  وعينـًا  تباعًا  بها  ال�صفة 

الثانية، وُتخاط حواف  القلدة  ال�صفة  نهـاية  وُتثنـى  بال�صكين.  ُتقطـع طوليًا  باعًا، ثم  الع�صرون 

الح�صير بالم�صلة والخيط المنوع من �صعف النخيل المقلودة اأو من ال�صعر اأو الوبر، 

�شمة اخلباط
الكبيرة  الأحجام  ت�صتخدم  الطعام كما  تو�صع فوقهـا موائد  وهي قطعـة ح�صير مـدورة كانت 

وال�صدر.  والغاف  ال�صمر  اأ�صجار  من  الحيوانات  علف  وجلب  النخيل  جداد  عمليات  في  منها 

وبعـدها  ال�صفة،  الجديلة  منه  ُت�صنع  ثم  لتليينـه،  بالمـاء  نقعه  بعـد  النخيل  خو�س  من  ُت�صنع 

القالد  حبال  من  ي�صتخدم  العادة  في  كان  الذي  والخيط  الم�صـلة  با�صتخدام  الجديلة  ُتخـاط 

الم�صنوعة من �صعف ال�صروم )�صغار النخيل(، ويتم ت�صنيعها ب�صكل حلـزوني دائري تتحدد 

م�صاحته ح�صب الرغبة، اإذ ُتعـرف �صميم الخباط باأحد الحجمين: خم�صة ع�صر باعًا اأو ثالثين 

باعًا. ت�صتخدم  كمفار�س لالأكل اأو لتزيين واجهات الم�صاكن. 

هي عبارة عن وعاء دائرى ال�صكل ذو قطر كبير ل�صتقبال المح�صول المنتج قبل عملية التعبئة 

والتخزين 



239 الفصل الخامس | المصطلحات والتسميات الخاصة بنخلة التمر

عكومة
حبال م�صنوعة من �صعف النخيل ت�صتخدم ل�صد الحمال فوق احلمري.

Fiber �لليف 
)الخلب( وهي الن�صجة التي تغطي الجزء العلوي من النخلة وتكون ا�صفل قواعد الوراق ولونه 

بني فاتح والقطعة الواحدة منه ت�صمى ليفة، يعمل على المحافظة على القمة النامية وخا�صة 

درجة حرارتها ي�صتخدم في �صناعة الحبال والكنبار وهو ب�صاط ي�صنع من الياف النخيل الطويل 

والمتينة. ي�صتعمل ليف النخل في �صنع الحبال وفي ح�صو مقاعد وم�صاند الأثاث، كما ي�صتعمل 

في �صنع العنجريب وهو ال�صم ال�صوداني لل�صرير الذي غطاوؤه من حبال ليف النخيل، وفي ح�صو 

الو�صائد والبرادع. كما ي�صتعمل ليف النخل في الت�صفية، وك�صدادات لالأواني الفخارية. كما 

ي�صتعمل في تنظيف الأواني، ويزال من النخلة حوالي 3 كغ من الليف �صنويًا.



الفصل الخامس | المصطلحات والتسميات الخاصة بنخلة التمر240

�خلرج 
الخرج ا�صم عربي ورد في كتب اللغة بمعنى الوعاء ولم يحدد المادة التي ين�صج منها وفي الغالب 

ين�صج من ال�صوف وهو معروف في البحرين بهذا ال�صم وفي �صرق الجزيرة العربية ين�صج وعاء 

�صبيه بالخرج ولكن با�صتخدام ليف النخيل حيث تن�صج الخيوط الليفية لتكون الخرج  وجاء في 

و�صفه  اأنه جهاز يو�صع فوق ظهر الحمار لنقل الرمل وال�صماد ويتدلى فوق ظهر الحمار على 

جانبيه وب�صكل كي�صين مفتوحين من الأعلى ومت�صلين مع بع�س، ومفتوحين من الأ�صفل اإل اأنه 

يمكن اإغالق الفتحة باأزارير وخيوط من الحبال، وي�صتغل الليف في الخرج بحجمه الطبيعي 

ليكون غالف الكي�صين وت�صاف على الجدران الخارجية قما�س مزرك�س لتنعيم مظهره، وتتدلى 

اأحيانا منه حبال للتجميل.

�لتع�سيم 
ما  واأكثر  حملها،  لي�صهل  الأوعية  لبع�س  الحبل  من  الم�صنوعة  الأيـدي  اأو  الُعـرَى  تركيب  هو   

ي�صتخدم التع�صيم في  الِجِفير الذي ي�صنع من خو�س النخيل لحمل الأ�صمـاك اأو الرطب فيـه 

ويبداأ التع�صيم بلف قطعة من الحبل بالقما�س، ُي�َصبَّك طرفاها ب�صكل قو�صي بحافة الِجِفير، 

وذلك با�صتخدام �لم�سلة، وهي اإبرة كبيرة، والخيط، ول يترك الأمر عند ذلك من التثبيت، بل 

تتوا�صل عملية تمرير الخيط بين ن�صيج الِجِفير حتى ن�صل به اإلى الطرف المقابل من الحـافة، 

ـ�س، وُيَثبَّت الطـرف الآخر لهذه  حيث ُيثبت هناك اأحد طـرفي القطعة الأخرى من الحبل الُمَقمَّ

القطعة لتوا�صل الم�صلة م�صارها بين ن�صيج الِجِفير ولكن باتجـاه معاكـ�س .
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�مل�سجار )و�سول( 
عبارة عن حبل ل يتعدى طوله عن متر ون�صف وذلك لربط عذوق النخيل ب�صعف النخيل عند 

عملية الحدار او الت�صجير تالفيًا �صقوط ثمار النخيل عند هبوب الرياح 

�ملور�د )�حلبل( 
عبارة عن حبل ذا طول منا�صب يتنا�صب مع طول النخلة وذلك لم�صاعدة المزارع في اإنزال اأو 

رفع المنف�س اأو المخرافة من اأ�صفل النخلة وذلك لإتمام عملية جني الرطب .

�لنحيت 
ما يلي جمار النخلة مما هو بني اجلمار والليف فال هو طيب كاجلمار ول هو كالليف. 
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�لعروق                 جذور النخيل
�ل�سرو�س               اجلذور ال�صغرية للنخيل

�ملطلع)�ل�سوع،�لكر( 
اإلى راأ�س النخلة في و�صط العراق)التبلية(،و  يطلق على الآلة اليدوية التي ت�صتعمل لل�صعود   
)المرقاة(،  اللغة  في  الحبل،  تعني  )بروندة(  الفار�صي  وال�صم  )توبالو(،  البابلي  ال�صم 

الإح�صاء،  وفي  )وا�صلة(،  وم�صر  والجزائر  ليبيا  وفي  )فروند(،  ت�صمى  العراق  جنوبي  وفي 

عمان  �صلطنة  وفي  )المرقد(.  اليمن  وفي  الحجاز)مربطة(،  وفي  )كر(،  والبحرين  ونجد، 

النخيل  ليف  الكر  حبل متين ي�صنع من  �صيجة  المطالع،الحابول(.و  ال�صوع،  ت�صمى،)الكر، 

اأ�صبه بالحزام له جزء عري�س لين ي�صند به الفالح ظهره وقد عرفته العرب منذ القدم با�صم 

الآبار.  من  المياه  ل�صتخراج  ي�صتخدم  النخيل  ليف  من  م�صنوع  حبل  اي�صا  والكر  )الكر(. 

ليف  ن�صيج من  وهي م�صنوعة من  بال�صيجة  م�صتعمله  عليه ظهر  ي�صتند  الذي  الجزء  وي�صمى 

النخيل، حيث يتم فتل حبال دقيقة من ليف النخيل ومن ثم تن�صج بطريقة خا�صة لتكون هذا 

الم�صتند، وربما يتفنن بطريقة عمله وتعمل بع�س الزخارف الن�صيجية فيه.

�حلابول    
 الحزام الحبلي الذي يلفـه مت�صلق النخلة حول بـدنه وحـول جذع النخلة ليكون كالعتـلة، ت�صاعده 
على ت�صلق النخلة وتحميه مـن ال�صقوط وُي�صنع من ليف النخيل بعد نقعـه في الماء وتجفيفـه، 

حيث ُيفرك وُيْفَتـل باليدين لُي�صّكل حباًل طوياًل . ُيوؤخـذ الحبل بطول ع�صرين باعـًا وُيَلف بالقما�س 

ثم ُيطوى من المنت�صف وُيفتل الثنان على بع�صهما لي�صكال جديلة يتم �صدها اأكثر باإدخال عدد 

من ع�صي جريد النخل بين فتحات الجديلة، ُت�ْصَحب الواحدة تلو الأخرى مع �صـد طرفي الحبل 

بعد �صحب كل ع�صا، ويبقى ما طوله بـاع ون�صف الباع من كل طرف دون �صد بالع�صي، ُيربط 

الطـرف الأي�صر منها بحبل ُي�صمى )َغْبـط(، وُيربط الأيمن بحبل اآخـر ُي�صمى )ال�صاق ( . 
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�لنخال )�لبيد�ر(  
راأ�صها  اإلى  ال�صعود  اأي  النخلة  بت�صلق  يقوم  الذي  ال�صخ�س  على  وتطلق  ال�صاعود  وي�صمى   

والقيام بعمليات الخدمة المختلفة. وي�صمى الفالح او النخالوي من يقوم بخدمة النخيل في 

قطر.وي�صمى )ال�صباب( في نجد واليمامة. جاء في« تاج العرو�س » من اأن الذي يقوم باأمور 

النخل وتاأبيره وت�صوية عذوقه وتذليلها للقطاف يقال له عاذق .  والذي يقوم بجني الثماروقطع 

العذوق ي�صمى في الب�صرة )الجاني( .

�لناقل
يطلق على ال�صخ�س الذي يقوم بنقل التمور الى مكان جمعها في الب�صتان او المزرعة.

�جلذ�ع
يطلق على العامل المخت�س الذي يقوم باإ�صقاط النخيل القديم والمطلوب ازالتها بطريقة ل 

ت�صبب �صرر للمزروعات الخرى ويقوم بعدها بتق�صيم جذع النخلة )الجو�س( وازالة ال�صعف 

)الزور(.

  �ملو�نة 
 العاملين داخل المزرعة واغلبهم من الن�صاء )مان، يمون، مونا، وموؤنة الر�س: �صقها للزرع(.

هو الذي يتوىل اأمر حرا�صة اخلريف �ل�سارح 
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 �لتمارة 
 كل �صخ�س يح�صر في مو�صم الح�صاد )جني التمور( اإن كان ذلك )للح�س( اأو التجارة اأو من 

اأجل )الكرامة( اأو الزكاة ي�صمى بهذا ال�صم في ال�صودان.

تعاب 
ب�صتان  ياأخذ على عاتقه فالحة  الذي  ال�صخ�س  و هو   ، ا�صمها(  التعبة  ، )و  تعابة(   )جمعها 

النخيل على طريقة المغار�صة مع المالك

وفي تون�س تطلق �لت�سميات �لتالية على �لعاملني مع �لنخيل
 �لقّطاعة          الذين يقطعون �صماريخ التمور 

 �لّلقاطة          الذين يجمعون التمور وي�صنفونها  
 �خلّر�فة         الذين يعملون في غابات النخيل خالل مو�صم اخلريف 

 �لّرقاية           الذين يت�صلقون النخلة ويت�صلمون العراجني من )القّطاعة(،
 �لقّيالة          الذين مي�صون فرتة القيلولة داخل الواحة ويحر�صون املنتوج.

 �لّذكارة        الذين يلّقحون النخيل خالل ف�صل الربيع ل�صمان �صابة اخلريف.

 �خلّما�سة 
 الذين يهتمون بالواحة طوال ال�صنة ويح�صلون على خم�س اأو20 في المائة مما تنتجه الواحة، 

وهم فئة �صائرة نحو ال�صمحالل والنقرا�س .

دركال 
اأ�صخا�س ،  )جمعها دراكيل( و الدركال عبارة عن فرقة من فالحي النخيل موؤلفة من ثالث 

يقومون بعملية قلب الأر�س )بوا�صطة الم�صاحي )الم�صحاة( مجتمعة مع بع�صها بحيث تكون 

م�صاحيهم متما�صة ببع�صها 

)�لطو��سات( 
الى  وتحتاج  ومتعبة  النخيل عملية �صعبة  اعالي  وتنزيلها من  التمور  ان عملية جني )ق�س(   

في  )الطوا�صات(  الن�صاء  من  العامالت   من  بمجموعة  ال�صتعانة  تتم  لذا  وا�صابيع  ايام  عدة 
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التنزيل.. ثم تقوم الطوا�صات  التمور ولقطها بعد تناثرها على الر�س من جراء عملية  جمع 

اناء يدعى )الكفة( وهي م�صنوعة من حياكة خو�س �صعف  بوا�صطة  الى )الجوخان(  بنقلها 

النخيل وت�صع حوالي )15كغم( من التمور وبعد انتهاء وقت العمل في ذلك اليوم تاأخذ كل عاملة 

اأجرتها من التمر بمقدار الناء الذي تعمل فيه.. وهكذا تتكرر العملية عدة ايام لحين انهاء 

جني جميع انواع التمور في الب�صتان. 

   
�لقفا�س

ال�صخ�س الذي يقوم ب�صناعة اأدوات مختلفة من جريد النخل. وهي التي  ي�صتخدمها النا�س في 

المنازل اأو الأن�صطة التجارية. وي�صتخدم القفا�س في اإنتاجه مادة  اأ�صا�صية وهي جريد النخل. 

وح�صب الخطوات التالية:

y صراء ال�صعف ومن ثم تنظيفه من اخلو�س وقطع الكرب�

y ،غمر اجلريد في املاء وجتفيفها متهيدا لال�صتغال بها

y.تزال الق�صرة اخلارجية للجريد ومن ثم مرحلة التقطيع والتخرمي، والتجميع النهائي

 ويعتمد القفا�س في �صناعة جميع منتجاته من اأدوات على جريد النخل فقط دون اأن يدخل 

فيها اأية م�صمار اأو مادة اأخرى، واإنما تثقب الجريد اأو الع�صي وي�صبك بع�صها في بع�س باإدخال 

روؤو�صها خالل تلك الثقوب، وبح�صب المقا�صات والأحجام ونوعية ما  م�صمم من اأجله. ويراعي 

القفا�س في �صناعته طول الجريدة وقوتها  . فمثال قف�س الرطب يوجد به عار�س اأو عار�صين 

في و�صطه يكونان مع قاعدتيه العلوية وال�صفلية م�صافات مت�صاوية، يكون الفراغ بينهم ما يعرف 

بالدجن )وحدة قيا�س حجم �صعبية للقف�س( لذلك نرى اأن قف�س الرطب يتكون من دجنين 

اأو ثالثة.

ي�صتخدم القفا�س مجموعة من الأدوات  في تقطيع وثقب الجريد اإذ ي�صتخدم في عملية القطع 

ال�صاطور، ثم تعلم مواقع الثقوب المراد ثقبها على قطعة الجريد وذلك باأداة ت�صمى الني�صان 

اإذ  الثقب  اأو )المعلم(، وهي عبارة عن م�صمار حديدي بمقب�س خ�صبي، ومن ثم تبداأ عملية 

ي�صتخدم فيها اأداة ت�صمى »مجوب« وهي عبارة عن اآلة على �صكل قلم �صميك مجوف حاد في 

ا�ُس الَجِريَد  ِتي َيْخِرُق ِبَها الَقفَّ :  ِمْجَواٌب وهو اآَلُة الَخْرِق الَّ ْعَراِبيِّ
َ
طرفه ال�صفلي، «. وقال ابُن الأ

وَي�صتخدم كال  المجوب  من  مختلفة  اأحجاما  القفا�س  ويمتلك   . لال�ْصتَغاِل،   وَنْحَوه  َب  والَق�صَ

منها ح�صب �صعة الثقب المطلوب �صنعه. واأثناء عملية الثقب ي�صتخدم القفا�س قطعة من جذع 

�صجرة اأو قطعة من الخ�صب ي�صتخدمها ك�صندانه، اإذ تو�صع قطعة الجريد على ال�صندانة ويو�صع 
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طرف المجوب الحاد عليها ويطرق بمطرقة خ�صبية بعدها يحرك المجوب لإزالة بقايا الجريد 

من الثقب.

خام�سا:منتجات �لتمور
 Dibis لدب�س�

ع�صير التمر )الدب�س( اأو ع�صل التمر، هو ال�صائل ال�صكري المركز والم�صتخل�س من ثمار بع�س 

اأ�صناف التمور، وهو الم�صتخل�س المائي والمكثف بو�صاطة الحرارة للمحتويات الطبيعية لثمرة 

التمر، والخالي من الألياف والروا�صب، وال�صوائب، والأج�صام الغريبة، وي�صتهلك ب�صكل مبا�صر 

اأو ي�صتعمل في �صناعة الحلويات، والمعجنات. وتختلف طرائق اإنتاجه وم�صمياته ح�صب البلدان. 

ففي م�صر ي�صمى )ع�صل البلح(، وفي العراق والمملكة العربية ال�صعودية )دب�س(، وفي �صلطنة 

عمان )ع�صل �صح(، وفي اليمن )حل وقطارة(، وفي ليبيا )رب التمر(، وفي اإيران )�صيرا(،

 
�لعجوة 

هي عجينة التمر العادية اأو المخلوطة مع اليان�صون اأو ال�صم�صم اأو بالبندق والجوز، وت�صمى بهذا 

ال�صم في م�صر، وال�صودان، والمملكة العربية ال�صعودية- الحجاز، وفي ليبيا )عجين(، وفي 

اليمن – ح�صرموت )�صيم(، وفي الباك�صتان- كج )لغتي(.

�للقمة )�للكمة( )�لن�سغ( ع�سارة نخيل �لتمر
الن�صغ عبارة عن �صائل يخرج من الأ�صجار اإذا قطعت. ويقوم بع�س زراع النخيل في المغرب 

والجزائر وتون�س وليبيا وواحة �صيوة بجمهورية م�صر العربية با�صتخراج �صراب من ن�صغ النخل 
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المنت�صب  ال�صعف  يزال  اأي  اأفقيًا  النخلة  قمة  بقطع  ال�صراب  هذا  ي�صتخرج  اللقمة.  ي�صمى 

الأخ�صر وت�صتبقى طبقات ال�صعف المتدلية وتعمل حفرة في و�صط الجزء المقطوع من ال�صعف 

حتى تبلغ الجمارة، فتمتلئ هذه الحفرة بن�صغ النخلة، فينفتح مجرى من هذه الحفرة وي�صلط 

ال�صائل المن�صاب اإلى فوهة وعاء تربط تحتها ليجمع فيه الن�صغ. وهو �صائل حلو ع�صلي اللون 

ي�صرب طازجًا اأو يترك ليتخمر. ويقال اأن النخلة الواحدة تعطي حوالي 5 – 20 لترًا من هذا 

ال�صائل في اليوم، وت�صتمر في اإعطائه لمدة تتراوح ما بين 30 – 40 يومًا ح�صب ن�صاط النخلة، 

قليل  النخيل  تجرى على  وعادة  النخيل.  في ذكور  وتف�صل  الربيع  اأواخر  العملية  وتجرى هذه 

الفائدة اأو الم�صن قليل المح�صول. وكان قدماء الم�صريين يغ�صلون بطون موتاهم باللقمة قبل 

التحنيط.

�خللل �ملطبوخ )ب�سال �ل�سلوق(
يقال ب�صل الب�صر )اخلالل( اأي غليه وجتفيفه، وهي طريقة حلفظ اخلالل لأمد طويل وذلك 

بغليه في املاء وجتفيفه بال�صم�س حتى ي�صبح جافًا �صلبًا، وينت�صر ا�صتعمال هذه الطريقة في 

العراق، واململكة العربية ال�صعودية، و�صلطنة عمان، واإيران، وباك�صتان، وناجتها ي�صمى خالل 

مطبوخ، وت�صتعمل اأ�صناف معينة لهذا الغر�س ح�صب الدول، وكذلك الت�صميات تختلف من دولة 

لأخرى.

الأ�صنافالت�صميةالدولة

yyالعراقyyخالل مطبوخyyالربمي، الكبكاب

yyالبحرينyyصلوق�yy خنيزي، رزيز

yyاململكة العربية ال�صعودية

yالإح�صاء

yاحلجاز

yyصلوق�

yyقالئد

yyخنيزي، رزيز

yyصلطنة عمان – م�صقط�yyب�صالyyمب�صلي

yyباك�صتانyyهراك، جهو هارةyyمزتي، هليني

�لتب�سيل 
للطبخ  والقابلة  ت�صتخدم  التي  والأ�صناف  عمان  �صلطنة  في  الب�صر  وتجفيف  طبخ  عملية 

)المب�صلي،المدلوكي،بونارنجة(. وي�صمى الب�صر المطبوخ بالعامية العمانية )فاغور( وهو لذيذ 
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الطعم وبعد تجفيف الفاغور يتم جمعه وتنقيته يدويا وفرز غير ال�صالح منه كعلف للحيوانات. 

اما الجيد منه فيتم جمعه ووزنه وت�صتخدم وحدة وزن خا�صه ت�صمى )بهار( وهي تعادل 800كغ.

�ل�سناعات و�لكلت �ملنزلية من �لتمر
المنزلي،  لال�صتهالك  التمور  من  باإعدادها  المنزل  ربة  تقوم  التي  والأغذية  الأطباق  وت�صمل 

حيث يتم غ�صل الثمار ونزع النوى منها ثم تقطيعها ح�صب ما �صيتم اإعداده من اأطباق اأو وجبات 

غذائية.

	.خلط �لثمار مع �حلليب �لطازج �ملغلي
	 حلي�س�

الطعام المتخذ من التمر والأقط وال�صمن وقد يو�صع الدقيق اأو الفتيت بدًل من الأقط.

	      سف�سيف�
تمر �صنف الرزيز مغطى بالدب�س والبهارات ويوؤكل مع بداية مو�صم الجني )ال�صرام(.

	التمر والزبد �لربيكة 
	 .)خلبيز )اخلبي�س�

وهي اأكلة منذ زمن الر�صول محمد )�س( حيث يخلط التمر مع الزبدة والع�صل.

الدب�س  اإليها  ي�صاف  القمح  وبودرة طحين  المحمو�س  المطحون  الرز  اي�صا من  وت�صنع   

وال�صكر تطبخ على النار وهي من الأكالت ال�صريعة

	 حلنيني�
ال�صتاء. وهي من البر والتمر  اأكلة �صعبية قديمة كانت �صائدة في الما�صي وخا�صة وقت 
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وال�صمن البري واأكثر ما كان ياأكلها اأثرياء ذلك الوقت. وهي اكلة م�صهورة في غرب العراق 

في �صهر رم�صان المبارك حيث تتكون من تمور �صنف الخ�صتاوي و ال�صمن العربي الذي 

يو�صع في مقالة حتى يذوب ب�صكل جيد ثم ي�صاف اإليه التمر ويخلط جيدًا ويقدم �صاخنًا، 

والبع�س ي�صيف اإليه البي�س العربي اأي�صًا. او تعد من تمر مفروم )مقطع( ومخلوط جيدًا 

مع العجين وي�صخن على قر�س من الحديد الم�صطح ويقدم لالأكل مع الزبدة.

	 ملدب�س�
اأطباق ال�صيافة ال�صعبية المعروفة في المناطق الزراعية من الإمارات، والتي تعتمد في 

القدم،  في  �صاربة  �صعبية  المدب�س حرفة  �صناعة  تعتبر  النخلة،  تمر  على  كل عنا�صرها 

وكانت تعك�س جانب كرم الم�صايف العربية في �صدر المجال�س والبيوت، فلم يمتلك النا�س 

اآنذاك رفاهية الوقت الحا�صر من الطعام وال�صراب.، ولتح�صير »المدب�س« تجمع الأنواع 

الفاخرة والغالية من تمور اللولو، والخال�س، والق�س حب�س، لتو�صع في قدر كبير وي�صاف 

عليها كمية جيدة من دب�س التمر مع حفنات ال�صم�صم والزنجبيل المجفف وبع�س الهال 

اأو الم�صمار باللهجة المحلية، فتخلط كل هذه المواد مع قليل من  المطحون و»القرنفل« 

فناجين  مع  ال�صتاء  مو�صم  في  لل�صيوف  لتقدم  ثالثة،  اإلى  �صهرين  لمدة  وتخمر  الماء، 

القهوة المهيلة 

	 ملدلوج�
اأكلة �صعبية من منتجات النخلة، حيث يجمع خاللها ثمار التمر بكميات كبيرة وتو�صع على 

ح�صران نظيفة لتنقى من النوى، وتدا�س وت�صغط بالأقدام المغ�صولة جيدة وتهر�س لفترة 

من الزمن اإلى اأن ت�صل لمرحلة العجينة الطرية، ثم تخزن في فخاريات  ت�صمى »الخر�س« 

اأو »الخابية« فتغطى ب�صكل محكم وتلتحم فوهتها بالح�صير والطين الذي يحافظ عليها من 

التلف ويمنع عنها دخول الهواء، لتبقى كمونة تمرية مخزنة من مو�صم ال�صيف اإلى ال�صتاء. 

تاأكل مع ال�صمك الم�صوي اأو ت�صتخدم في بع�س اأطباق الحلويات المحلية كـ »البثيث« اأو حتى 

كدواء للطب ال�صعبي و لمعالجة الأورام وجبر الك�صور بعد خلطها مع �صيء من الكركم .

 

	 ملدقوقة�
اأكلة �صعبية تراثية  مادتها الأ�صا�صية التمر وال�صم�صم حيث يتم و�صعهما في وعاء خ�صبي 
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ي�صمى الجاون ويقوم مجموعة من الن�صاء في التعاقب في دق التمر وال�صم�صم داخل الجاون 

بوا�صطة المهبا�صة حتى يمتزج ب�صكل جيد ثم يتم تقطيعه اإلى اأجزاء بحجم البي�صة ويقدم 

في كل الأوقات.

	 لع�سيدة�
اأكلة �صعبية قوامها حب الرب يطحن ويع�صد واأح�صن اأنواع الع�صيد يخلط من ثالثة اأنواع 

وهي حب الذرة مع حب اللقيمي ونوع اآخر ي�صمى امللي�صا وتع�صد مع بع�س ويقدم لل�صيوف 

ل  واملكونات  ال�صحن  على   ال�صكري   �صنف  التمر  بو�صع  يحليه  وبع�صهم  البيت  اأهل  اأو 

عدادها هي:

طبق من التمر والدقيق )حيث يتم تح�صير 1 كغ من الدقيق الذي ي�صاف اإلى خليط من 

3 غ من الفلفل،  1:1، وبعد الخلط الجيد ي�صاف  التمر المفروم، والماء بن�صبة مت�صاوية 

ويفرد الخليط على �صفيحة معدنية م�صطحة تدهن بطبقة رقيقة من الزبدة. وتو�صع في 

الفرن لمدة 1.5 �صاعة وتقدم الع�صيدة مع الزبدة )40 غ(.

	:لتمرية )ال�صعثة( اأو حالوة التمر�
المكونات: تمر منزوع النوى – طحين الحنطة – دهن )�صمن(.

التح�صير:

y .يو�صع الطحني على النار ويقلب حتى ي�صمر لونه

y  ي�صاف التمر املنزوع النوى ويخلط مع الطحني ويعجن جيدا حتى ي�صبح عجينة متما�صكة

وميكن ا�صتخدام اخلالط لهذا الغر�س.

y  ي�صاف اىل العجينة ال�صم�صم والبهارات وهي مكونة من )حبة �صودة،حبة حلوة، هيل،عرق

حار، كزبرة(.

y . يغلى )ال�صمن( الدهن وي�صاف له اخلليط

y .تقلب في �صينية وترتك بعدها تقطع ح�صب احلاجة 

	لبثيث�
والدهن  التمر  اإليه  ي�صاف  ثم  ويقلى  يحم�س  والتمر،  الحنطة  اأو  الرز  بودرة  من  يتكون 

ويخلط الجميع مع بع�صه بع�صا، وهذه الأكلة ترافق القنا�س والم�صافر والغوا�س، وهي ل 
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تتاأثر ول تف�صد اإل بعد مدة طويلة 

	 لرنقينة�
نواته  تنزع  )طري(  رطب  �صنف  اأي  اأو  الخ�صتاوي  اأو  القنطار  �صنف  رطب  المقادير: 

ب�صهولة، وطحين حنطة، ودهن )�صمن(.

التح�صير: 

y .ي�صف الرطب املنزوع النوى في وعاء )�صحن( بحيث تكون فوهة الثمرة لالأعلى

y .يحم�س الطحني بالدهن املغلي على �صكل �صائل وي�صب فوق الرطب ويرتك حتى يربد

	 لعجوة�
مادة غذائية �صائعة في م�صر وت�صنع من الرطب )اأ�صناف: الحياني، والأمهات، و�صيوي، 

وبنت عي�صة(، وجميع الأ�صناف الطرية التي ل ت�صلح ثمارها للت�صويق. وتح�صر كما يلي:

y  وتنزع وال�صبابة  بالإبهام  عليها  بال�صغط  ق�صرتها  وتنزع  الرطب  في مرحلة  الثمار  جتمع 

النواة با�صتعمال ال�صكني.

y .جتفف الثمار حتت ال�صم�س خالل فرتة 3 – 7 اأيام ح�صب ن�صجها وحالة اجلو

y  تو�صع في وعاء نحا�صي وتعجن بالأيدي حتى يتم متا�صكها، واإذا كانت بكميات كبرية تو�صع

لل�صم�س،  معر�صة  وترتك  متجان�صة،  عجينة  ت�صبح  حتى  بالأقدام  وتدع�س  ح�صري  على 

بعدها تكب�س في اأوعية متلفة )جرار فخارية، �صفائح معدنية، زنابيل(.

y  ،واأحيانًا حت�صر العجوة بطرائق متلفة كاأن تكون ملوطة بال�صمر وال�صم�صم واليان�صون

العربية  اململكة  و  ال�صودان،  في  العجوة  �صناعة  وتنت�صر  واجلوز.  البندق  مع  تخلط  اأو 

ال�صعودية، وليبيا وت�صمى )عجني(، واليمن )�صيم(.

	 ملري�س�
به  وي�صرب  )البقل(  الأقط  اأو  الليمون  اإليه  ي�صيف  وبع�صهم  والماء  التمر  من  ي�صنع 

عن  يعلن  م�صنعا  ال�صعودية   في  الن  يوجد  المتعجل،  للجائع  الإعداد  �صرعة  في  المثل 

اإنتاج المري�س في عبوات جميلة وهو غذاء �صحي وبخا�صة في رم�صان على الإفطار، ومن 

ذلك قولهم: مري�س والمري�س اأ�صرع.روى  اأحد الم�صايخ وهو من جن�صية عربية اأنه �صافر 

يوما في طريق �صحراوي م�صيا على الأقدام وبلغ به العط�س والجوع اأن وقع على الأر�س 
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مغ�صيا عليه، فجاءه مجموعة من �صكان البادية واأ�صقوه المري�س فلما �صرب منه انتع�صت 

روحه وعاد اإليه وعيه واأفاق وعا�س بعدها �صنين طويلة وهو يقدم المري�س على �صائر اأنواع 

الع�صير والم�صروبات.

	 ملحــــــــلء(( مـحـلـى�((
 هو من الطحني مع الدب�س اأو التمر. وهي مع ال�صمن حلوة الطعم وي�صع فوقها قليال من الفلفل 

الآ�صود بعد طحنه.

�لمقادير
 تمر منزوع النوى )5كوب( / طحين ا�صمر )3.5كوب( / زبدة)1.5كوب( / فلفل ا�صود 

طريقة �لتح�سير
يغلى التمر في قدر حتى يذوب ثم يخلط بالخالط حتى ثما ي�صفا بالم�صفاة يو�صع في 

الم�صتمر لمدة ربع �صاعه  التحريك  بالتدريج مع  اإلية الطحين  النار وي�صاف  القدر على 

فوقه  وت�صاف  �صاخن  يقدم  ثما  النار  على   �صاعة  لمة  يترك  ثقيل  قوام  ذو  ي�صبح  حتى 

األزبده وير�س بالفلفل الأ�صود.

وهي قريبة من اكلة المحمر الم�صهورة في الكويت خا�صة والخليج ب�صورة عامة. مع فارق 

اأن المحمر من الرز وفي المثل قولهم )حتى اأهل المقابر ي�صتهون المحمر(. ولهذا المثل 

ال�صن  كبيرة  امراأة  مع  تراهنوا  الما�صي  الوقت  في  ال�صباب  من  مجموعة  اأن  وهو  ق�صة 

لتطبخ لهم اأكلة المحمر هذه في و�صط المقبرة ليال دون اأن تخاف وقبلت المراأة ب�صرطهم 

وفعال قامت تطبخ في و�صط المقبرة. ولما اأح�س ال�صباب باأنهم �صيخ�صرون الرهان ذهب 

اأبي�س كناية عن الكفن واأخذ له جمجمة بالية من المقبرة  واحد منهم ولب�س له قما�صا 

وجاء اإلى المراآة ي�صاألها قليال من المحمر وق�صده اإخافتها حتى تخ�صر الرهان. فما كان 

اأهل المقابر ي�صتهون المحمر ثم قامت عليه بالع�صا  اإل ان قالت: حتى  من هذه المراآة 

لت�صبعه �صربا ولكنه فر من امامها بعد ان خ�صر هو ورفاقه الرهان مع هذه المراأة الداهية.

	مهلبية �لتمر
المقادير:

y  )15( لنب 4 اأكواب، وفانيال، وماء ورد 1 ملعقة كبرية، ون�صا 2 ملعقة كبرية، ومتر مغ�صول

مترة مقطعة.
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طريقة التح�صير:

y .يذاب الن�صا في اللنب البارد

y  يحلى باقي اللنب بال�صكر ويو�صع على النار وي�صاف اإليه التمر، ويغلى جيدًا ثم يرفع عن

النار، وي�صاف اإليه الن�صا املذاب مع التقليب امل�صتمر.

y  يو�صع اخلليط على النار مرة اأخرى مع التقليب امل�صتمر ملدة 5 – 10 دقائق حتى ين�صج

الن�صا، وت�صاف الفانيال وماء الورد.

y .ي�صب اخلليط في اأطباق ويرتك حتى يربد

y تامرينا
خلطات  من  مكون  ال�صاد�صة،  �صن  حتى  الأطفال  لتغذية  ي�صتعمل  بالبروتين  غني  غذاء 

مختلفة من القمح، والحم�س، والعد�س، والتمر منزوع النوى، والحليب المجفف، بن�صبة 

2: 2: 2: 3: 1 على التوالي وهو ذو قيمة غذائية عالية، وطريقة تح�صيره كما يلي:

y .طبخ القمح واحلم�س والعد�س في كمية كافية من املاء ملدة 15 – 20 دقيقة

y .جتفف احلبوب على �صواين داخل جمفف

y  املكونات وتفرم  املجفف  احلليب  ي�صاف  ثم  املطبوخة  احلبوب  مع  ويخلط  التمر  يجفف 

مبفرمة حلم عادية وتكرر العملية حتى يتم احل�صول على عجينة متجان�صة ناعمة .

y  املقوى اإثيلني  بالبويل  القطع  وتغلف  منا�صبة  باأحجام  قطع  عدة  اإىل  العجينة  تقطع 

بالأملونيوم.

y  تخزن القطع بالثالجة ملدة 6 �صهور اأو بحرارة الغرفة ملدة 3 �صهور تكون خاللها �صاحلة

لال�صتهالك.

yلفو�لة     وجبة في الغالب من التمر اأو الرطب او احللو�

	فطرية �لتمر بالفو�كه
المقادير: 

طحين 700غ، ملح طعام: كمية قليلة، �صكر 50غ، فاكهة مهرو�صة 125 غ، ع�صل نحل 40 غ 

ع�صير ليمون )ليمونة واحدة(، زبدة 3 ملعقة كبيرة، مب�صور ليمون )ليمونة واحدة(، 

تمر200غ. 

طريقة التح�صير:
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y  ينخل الطحني وامللح معًا وي�صاف لهما 1.5 ملعقة زبدة ويقلب اخلليط، وير�س املاء على

اخلليط وتقلب العجينة حتى التما�صك.

y . تق�صم العجينة اإىل ق�صمني ويفرد اأحدهما في �صينية

y .ميزج ال�صكر والفاكهة املهرو�صة و�صرائح التمر وتقلب جيدًا وت�صب على العجينة

y .ميزج ع�صري الليمون وع�صل النحل وي�صب املزيج فوق املكونات ال�صابقة

y  الباقية وتلم ال�صابقة وتغطى بن�صف العجينة  الباقية وتن�صر فوق املكونات  تقطع الزبدة 

الأطراف.

y  تو�صع الفطرية في فرن درجة حرارته عالية ملدة 10 دقائق ثم تخف�س احلرارة وتبقى في

الفرن ملدة ن�صف �صاعة.

	فطرية بالعجوة
المقادير:

طحين 2 كوب، بيكنك بودر ملعقة �صغيرة، ماء 3/1 كوب، زبدة اأو�صمن 2/1 كوب، ملح 

كمية قليلة، عجوة مهرو�صة 2/1 كوب، ع�صل نحل ملعقة كبيرة، �صم�صم ملعقة كبيرة.

طريقة التح�صير:

y  باأطراف ويفرك  ال�صمن،  اأو  الزبدة  لهم  وي�صاف  بودر  والبيكنك  امللح  مع  الدقيق  ينخل 

الأ�صابع حتى يختفي ال�صمن.

y .يعجن اخلليط باملاء حتى ت�صبح العجينة �صاحلة للفرد

y  العجوة كمية  وتو�صع  وم�صتطيالت،  دوائر  اإىل  وتقطع  بو�صة   4/1 ب�صمك  العجينة  تفرد 

و�صط كل دائرة اأو م�صتطيل.

y .تبلل الأطراف باملاء وتطوى الدائرة اأو امل�صتطيل وت�صغط احلواف حتى تلت�صق

y  يدهن الوجه بالبي�س وير�س عليه ال�صم�صم وتو�صع في �صينية مدهونة وتدخل اإىل الفرن

على حرارة متو�صطة حتى حتمر.

	)سناعة �لكات�سب )كاجب�
المقادير:

ع�صير طماطم 2 كغ، قرفة ناعمة 4غ، دب�س التمر 150 غ، قرنفل ناعم 3 غ، ملح الطعام   50 

غ، خردل ناعم 5 غ، ع�صير ب�صل وثوم 100 مل، خل 400 غ. واأحيانًا فلفل اأ�صود 2 غ، �صطة 1غ.
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طريقة التح�صير:

y  ي�صخن ع�صري الطماطم حتى يرتكز على نار عالية ملدة 10 دقائق وي�صاف اإليه امللح مع

التقليب اجليد .

y  مع التوابل  وت�صاف  التقليب  مع  الدب�س  ثم  والثوم  الب�صل  ع�صري  وي�صاف  النار  تهداأ 

ا�صتمرار التقليب .

y . عند و�صول اخلليط اإىل القوام الكثيف يرفع عن النار ثم ي�صاف اخلل مع التقليب

y يخترب الطعم ويعدل ح�صب ذوق امل�صتهلك

�لكلت �ملنزلية من �جلمار
يوؤكل الجمار ب�صكل طري ومبا�صرة فهي غ�صة وحلوة المذاق وخالية من اللياف او ت�صنع 

منها اكالت منزلية وهي:

	حلمي�س�
تقطع الجمارة الى قطع �صغيرة ويمزج معها اللحم والب�صل وال�صمن والتوابل وتطبخ بنف�س 

طريقة طبخ الفطر او الكماأة.

	حللوة�
تقطع الجمارة الى قطع �صغيرة وي�صاف لها ال�صكر او محلول �صكري وتطبخ حتى امتزاج 

ال�صكر معها.

	ملخلل�
     تقطع اجلمارة اىل قطع وتو�صع في حملول ملحي ملدة ثالثة ا�صابيع ثم ترفع من املحلول 

وجتفف قليال وت�صاف لها التوابل وحتفظ باخلل.

 �ساد�سا: م�سطلحات �عد�د وت�سويق �لتمور
Dates لتمور�  

او  وب�صترتها  وتجفيفها  ويمكن غ�صلها  المنا�صبة  الن�صج  التمر في مرحلة  نخيل  ثمار )منتج( 

ترطيبها ل�صبط محتواها من الرطوبة،
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متور ثنائية �ل�سكر
ا�صناف  تمور  ومنها   Sucrose الثنائي  ال�صكر  من  المحتوى  عالية  بكونها  التمور  هذه  تمتاز   

)ال�صكري، دقلة نور، الزهدي(.

متور �حادية �ل�سكر
ومنها  محول)كلوكوز،وفركتوز(  �صكر  هيئة  على  ال�صكريات  من  محتواها  معظم  بكون  تمتاز 

تمور)الفر�س، البرحي، الخال�س، الخ�صرواي، البرني،لولو(.

فرز )عزل(�لتمور
من العمليات والممار�صات المهمة التي تجرى على الثمار في الحقل بعد الجني او في الم�صانع 

الرطب/التمر  الثمار ح�صب مراحلها )الكمري/الخالل )الب�صر(/  يتم فرز  والمكاب�س حيث 

التام الن�صج(.

 Small dates متور �سغرية
هي التمور التي تتميز ب�صغر جمها عن الحجم الطبيعي المعتاد لل�صنف المعين وبن�صبة 50 % 

و�صغر حجم التمور يعود الى ا�صباب عديدة منه ال�صابة بحفار العذوق وكذلك الى عدم اجراء 

عملية الخف.

  
   Souring dates  متور متحم�سة

الثمار تحللت فيها ال�صكريات الى كحول او حام�س الخليك بفعل الخمائر والبكتريا في�صبح 

طعمها حام�صي غير مقبول.

   Damaged dates متور مت�سررة
تلف  التمزق بحيث يالحظ  او  ال�صغط  او  للهر�س  والنقل  والجمع  الجني  اثناء  التمور  تتعر�س 

الجزء الكبر من ق�صرة الثمرة وكذلك ت�صقق اللحم ويكون �صكلها الخارجي غير مقبول وتلت�صق 

بها العديد من ال�صوائب وقد تكون الثمار مه�صمة.
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     Molded dates متور متعفنة
تتميز التمور بوجود العفن الذي يكون على �صكل هايفات)خيوط( العفن غير المرئية.

     Decayed  dates متور متف�سخة
تكون التمور في حالة تحلل ومظهر غير مقبول

     Blemishes  dates  متور م�سوهة
تغير لون الثمار نتيجة ال�صابة بلفحة ال�صم�س او ب�صبب وجود ندب على �صطحها او بقع �صوداء 

ا�صفل قمعها ي�صاحب ذلك ت�صقق اللحم )الذنب ال�صود( او تالحظ ت�صوهات �صطحية بم�صاحة 

دائرة قطرها 7مم ويكون لون التمور مختلف عن اللون الطبيعي.

     Pressed  dates متور مكبو�سة
تكون الثمار مكبو�صة في طبقات ويتم ذلك با�صتخدام القوة الميكانيكية.

متور مفككة
التمور معباأة ب�صكل فردي و طبيعي دون ا�صتخدام اي �صغط ميكانيكي عليها.

          Dirty dates متور ملوثة
تحتوي التمور على مواد غريبة ع�صوية او غير ع�صوية مثل الو�صاخ والرمل والتراب والطين 

بحيث تزيد الم�صاحة المتاأثرة والملوثة عن م�صاحة دائرة قطرها 3مم.

متور م�سابة
يالحظ على الثمار ال�صابة بح�صرات ال�صو�س او وجود ح�صرات ميتة او اجزاء من هذه الح�صرات 

او مخلفاتها.

متور م�سابة باحللم
وهذه التمور تكون غير لماعة وق�صرتها مت�صققة ولونها احمر فاتح مع وجود خيوط حريرية مع 

تراكم ذرات من الغبار عليها.
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متور مت�سررة بالطيور
يالحظ على هذه التمور فقدان جزء من اللحم ب�صبب اكله من قبل الطيور وتكون المنطقة جافة 

مع �صهور البذرة.

متور م�سابة بالذنب �ل�سود
وتتميز بوجود بقع �صوداء داكنة اللون متتد من �صطح الثمرة داخل اللحم وتبلغ م�صاحة البقعة 

الواحدة1.5 - 2ملم.

متور م�سابة بالذنب �لبي�س
وتتميز بوجود حلقة فاتحة اللون تغطي الجزء العلوي من الثمرة قرب القمع وتكون جافة اكثر 

من باقي اجزاء الثمرة وت�صمى ابو خ�صيم وتالحظ في تمور �صنف الحالوي وا�صناف اخرى.

متور م�سابة بلفحة �ل�سم�س
وتتميز الثمار بوجود بقع غامقة اللون و�صلبة القوام ويبلغ قطر البقعة 9-5ملم او اكثر ويختلف 

ذلك ح�صب ال�صناف وحجم الثمار.

    Un ripe dates متور)متح�سفة( غري نا�سجة
تكون الثمار خفيفة الوزن وقليلة اللحم  والتمور غير نا�صجة،مجعدة وجافة ولها قوام مطاطي 

وت�صمل الثمار التي لم تجف الجفاف الطبيعي لل�صنف وهي غير �صالحة لال�صتهالك الب�صري

     Un pollinated dates )متور عذرية )�سي�س
من  وخلوها  حجمها  ب�صغر  وتمتاز  اخ�صاب  او  تلقيح  دون  بكريا  عقدت  التي  الثمار  هي 

البذرة)النواة( وتمتاز بقلة اللحم وتوقف النمو.

    Pitted datesمتور منزوعة �لنوى
الثمرة  �صكل  على  المحافظة  مراعة  مع  يدويا  او  اآليا  منها  النواة  ونزعت  �صليمة  الثمار  تكون 

وقوامها ال�صلي.
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متور متق�سرة
اللحم  عن  الثمرة  ق�صرة  تنق�صل  حيث   ،Puffiness اللحم  عن  الق�صرة  انف�صال  هو  التق�صري 

الرطوبة  بارتفاع  مرتبط  احلالة  هذه  حدوث  ولكن  حمدد  �صبب  وبدون  جزئي  او  كلي  ب�صكل 

حيث ي�صتمر منو الق�صرة بدرجة اكرب من منو اللحم مما ي�صبب انف�صالها عنه وهذه الظاهرة 

تالحظ في �صنف اخلال�س وتوؤدي العمليات الزراعية واملمار�صات الزراعية اجليدة اىل التقليل 

من هذه الظاهرة وحت�صني �صفات الثمار.

       Selected dates)متور خمتارة)منتقاة
تكون الثمار متجان�صة الحجم وال�صكل واللون وخالية من الح�صرات والكائنات الدقيقة والعفان 

ول يزيد محتواها المائي عن 20 % على ا�صا�س الوزن الرطب.

     Good average qualityمتور جيدة �جلودة
% من التمور غير المطابقة   8 تكون الثمار متجان�صة ال�صكل واللون ول تحتوي على اكثر من 

لموا�صفات  التمور المختارة.

Fair average qualityمتور متو�سطة )مقبولة( �جلودة
تكون الثمار متجان�صة بقدر المكان في ال�صكل واللون ول تحتوي على اكثر من 10 % من التمور 

غير المطابقة لموا�صفات  التمور المختارة.

 Ripening لن�سج�
اخر مرحلة من مراحل نمو الثمار بعد مرورها ب�صل�صلة من التغيرات ت في اللون والطعم والنكهة 

والمبا�صر  الطازج  ال�صتهالك  مرحلة  الى  النمو  اكتمال  من  تتحول  بحيث  والتركيب  والقوام 

وتكون �صالحة لالأكل،وعملية ن�صج ثمار النخيل مرتبطة بعملية الخ�صاب وتكون البذور لن 

الثمار البكرية )غير البذرية( في النخيل ل تن�صج حتى لو عوملت بمنظمات النمو ويعتمد ن�صج 

ثمار النخيل على المرحلة التي ت�صتهلك بها وال�صنف فبع�س ال�صناف توؤكل ثمارها في مرحلة 

الخالل )الب�صر( وبع�صها في مرحلة الرطب وا�صناف ت�صتهلك ثمارها في مرحلة التمر.
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Cold Storage  خلزن �ملربد�
تتم عمليات الخزن المبرد داخل من�صئات او مخازن او م�صتودعات تمتاز بتوزيع الحرارة فيها 

فيها  الحرارة  وتوزيع  انتقال  ويكون  كفوءة  تبريد  انظمة  ا�صتخدام  متجان�س من خالل  ب�صكل 

بالحمل المدفوع الهواء )الحمل الق�صري( وب�صرعة منا�صبة ويتم التحكم بدرجات الحرارة من 

14 درجة مئوية  خالل اجهزة �صبط )ثرمو�صتات( وتتراوح درجة حرارة الخزن بين �صفر- 

بالرطوبة  التحكم  يتم  ان  التمور ويجب  5درجة مئوية لخزن  ت�صتخدم درجة  المخازن  واغلب 

من  يعتبر  للثمار  المائي  الن�صاط  لن  الحرارة  لدرجة  الهمية  بنف�س  المخزن  الن�صبةداخل 

العوامل المهمة في حفظ الغذية وان خف�س الن�صاط المائي والتحكم فيه يعني تقليل او وقف 

الرطوبة  ن�صبة  وتبلغ  الخرى  الحيوية  والن�صطة  الكيمياوية  والتفاعالت  الميكروبي  الن�صاط 

المالئمة لخزن التمور 55 - 60 % وهي تعادل الن�صاط المائي للتمور المخزونة عند محتوى 

رطوبي 20 %.

Pre cooling لتربيد �ملبدئي�
الحيوية  الن�صطة  من  وللتقليل  الحقل  حرارة  من  للتخل�س  الولي  او  المبدئي  التبريد  يجرى 

)التنق�س،الن�صج، فقدان الرطوبة، ن�صاط الكائنات الدقيقة( وتتم هذه العملية في اوقات الجو 

الحار وبعد جني الثمار مبا�صرة اما في الحقل او في �صاحنات النقل وتعتمد �صرعة و�صول درجة 

حرارة المنتج )التمور( الى درجة حرارة المخزن على عدة عوامل منها:

yطريقة التربيد

y.اخلوا�س احلرارية والطبيعية للمنتج

y.حجم وكمية املنتج

y.الفرق بني درجة حرارة املنتج وو�صط التربيد

y.طريقة انتقال احلرارة بني و�صط التربيد واملنتج

y.معامل انتقال احلرارة ال�صطحي بني و�صط التربيد و�صطح املنتج

وهناك عدة طرق وو�صائل للتربيد املبدئي منها:

ا�صتخدام الثلج

الغمر باملاء البارد

ا�صتخدام غرف التربيد امليكانيكي.

التربيد بالتفريغ.

التربيد التبخريي.



261 الفصل الخامس | المصطلحات والتسميات الخاصة بنخلة التمر

  Artificial Ripening لن�ساج �ل�سناعي�
 �إن�ساج �لبلح )�لكمري( �لأخ�سر

يعتمد بع�س النا�س على اأكل البلح الأخ�صر بعد اإجراء عملية ب�صيطة عليه، حيث يو�صع في كي�س 

ال�صباح يالحظ  وفي  كاملة،  لليلة  بغطاء  ويغطى  فخار  في جرة  يو�صع  ثم  بالع�صا،  وي�صرب 

 PPO اأنزيم  تحرر  اإلى  يعود  وال�صبب  القاب�صة،  المادة  منه  زالت  اأ�صمر طيني  اإلى  لونه  تغير 

ب�صبب تحطم الخاليا فيعمل على تر�صيب المادة القاب�صة على �صكل غير قابل للذوبان، وعندما 

تقترب الثمار من دور الخالل تقطف وتعر�س لل�صم�س على الرمل الحار اأو على �صطوح المباني 

لالإ�صراع في تحويلها اإلى الرطب، ولكن هذه الثمار ل تبقى اأكثر من يوم اأو يومين لأنها تتلف 

ب�صرعة ب�صبب ارتفاع ن�صبة الرطوبة فيها.

�إن�ساج �خللل )�لب�سر( و�إرطابه 
قد ل ي�صاعد مناخ بع�س المناطق على ن�صج ثمار التمر وهي على الأ�صجار، اأو تقطع العذوق 

وثمارها في دور الرطب وما زال الكثير من ثمارها في مرحلة الخالل، مما ي�صطر المزارعين 

اأن الثمار تكون محتوية على ن�صبة عالية من الرطوبة،  اإلى ترطيبها �صناعيًا، ومن المالحظ 

وكلما تقدمت بالن�صج قلت رطوبتها. والجدول  رقم 16 يو�صح التدرج في الن�صج والنق�س في 

ن�صبة الرطوبة في الثمار:

جدول رقم16 مراحل ن�صج الثمار وتدني ن�صبة رطوبتها وفقًا لكل مرحلة.

ن�صبة الرطوبةمرحلة الن�صج

85 %بدء مرحلة اخلالل )الب�صر(
50 %نهاية دور اخلالل

45 %بداية الرطب
40 %ن�صف الرطب
35 %اأواخر الرطب

30 %رطب كامل
20 %متر

الثمار( وعندما  تلون  الب�صر )مرحلة  التي تقطف في بدء مرحلة  الثمار  اأن   وقد لوحظ 

تكون ن�صبة الرطوبة فيها اأكثر من 80 % ل يمكن تحويلها اإلى رطب لأنها تذبل ويحدث بها 
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تكرم�س ويكون لحمها رقيقًا ول ت�صلح للت�صويق. غير اأن الثمار التي تكون في نهاية مرحلة 

الب�صر اأو في بداية مرحلة الرطب يكون تحويلها اإلى رطب اأمرًا �صهاًل، ويتم ترطيب الب�صر 

بعدة طرائق.

تعري�س �لثمار حلر�رة �ل�سم�س ( 1
حيث يتم ن�صر الخالل على ح�صير ب�صمك طبقة واحدة، ويعر�س لل�صم�س، وفي الليل يكوم 

على بع�صه، وكلما يظهر الرطب تلقط الثمار، وت�صتمر هذه العملية من 1 – 3 اأ�صابيع، اأو 

يتم تعليق العذوق في اأماكن خا�صة، حيث يتم لقط الثمار التي ت�صل اإلى مرحلة الرطب 

اأوًل باأول، كذلك يمكن هز العذوق مع و�صع اأغطية من الح�صير اأو القما�س اأ�صفل العذوق 

حتى ل تقع الثمار على الأر�س، ويعاب على هذه الطريقة اأنها تحتاج اإلى فترة طويلة قد 

ت�صبب تجعد وتكرم�س الثمار ب�صبب فقد الرطوبة لطول فترة الإن�صاج. 

نق�س �أو جتريح �لثمار  ) �لت�سديخ(( 2
بع�س  وقال  عذوقها   في  وهي  بال�صوك  الثمار  ب�صرب  العرب  ا�صتعملها  قديمة  طريقة 

الثمار  تجريح  يتم  وقد  المنقو�س،  له  يقال  فاأرطب  ب�صوك  العذق  �صرب  اإذا  الأعراب 

اإلى تحويلها اإلى رطب. ويعاب على هذه  با�صتعمال فروع �صجرية ذات اأ�صواك مما يوؤدي 

الطريقة اأن الجروح ت�صاعد على دخول بع�س الكائنات الدقيقة التي ت�صبب تخمر وتعفن 

الثمار.اوتجمع ثمار النخيل بعد اأن يتغير لونها اأي تتحول الى ب�صر )خالل( وتن�صر على 

ح�صير اأو �صمة ثم ت�صرب ب�صعف النخيل بعد تقطيع خو�س ال�صعف اإلى �صرائط ويتوا�صل 

�صرب الثمار حتى يجرح �صطحها ب�صورة خفيفة ويترك في ال�صم�س لفترة ثم تجمع في 

اأكيا�س م�صنوعة من الليف )خيا�س( وتدفن في الأر�س المك�صوفة الحارة وي�صتخرج في 

الن�صج  لأن  قليلة  تكون حالوتها  الطريقة  بهذه  ان�صاجها  يتم  التي  والثمار  التالي،  اليوم 

الطبيعي  ت�صاحبه تغيرات كيميائية ون�صاط انزيمي يزيد من ن�صبة ال�صكريات التي تعطي 

الرطب طعما اأكثر حالوة. ومن الثمار التي تن�صج بهذه الطريقة �صنف )المواجي(وهو 

من الأ�صناف المبكرة التي تن�صج في اأول المو�صم.
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 �لذبال
تجمع الثمار وتن�صر فوق الح�صير اأو ال�صمة تحت اأ�صعة ال�صم�س لمدة يومين حتى تن�صج وت�صبح 

رطبا وتتبع هذه الطريقة مع �صنف الخنيزي.

 تتمري �لرطب )جعل �لرطب مترً�( 
مرحلة  في  الثمار  اأن  حيث  التمر،  مرحلة  اإلى  الرطب  مرحلة  من  الثمار  تحويل  بها  ويق�صد 

الرطب تحتوي على ن�صبة عالية من الرطوبة مما يجعلها �صريعة التلف، بينما تكون الثمار في 

مرحلة التمر ذات قابلية عالية للتداول والخزن، وتتم هذه العملية عن طريق التجفيف واإزالة 

وت�صيج  الب�صاتين  داخل  م�صاطح  بعمل  عمان  �صلطنة  في  العملية  هذه  اإجراء  ويتم  الرطوبة، 

�صالني(،   / نغل   / )مب�صلي  رطبها  يجفف  التي  والأ�صناف  الرطب  لتجفيف  النخيل  ب�صعف 

وفي البحرين يجفف �صنفي مرزبان، وخنيزي بن�صر الثمار على ح�صر لمدة اأ�صبوع. وت�صتعمل 

اأف�صل، وذلك بو�صع الثمار على �صواني ب�صكل طبقات خفيفة ويوجه عليها تيار هواء  طرائق 

متجدد وعلى درجة حرارة من 35 – 45 ْم، ورطــــــــــــوبة )25 – 30 %(، وت�صتمر العملية اإلى 

اأن ت�صل رطوبة الثمار اإلى 25 %. ويمكن و�صع الثمار في مخازن على درجة حرارة من 30 – 

48 ْم، ورطوبة ن�صبية منخف�صة ومنا�صبة )20 – 28 %(، وتختلف المدة الالزمة لبقاء الثمار 

ح�صب ال�صنف ودرجة الحرارة الم�صتعملة ومرحلة ن�صج الثمار المراد تتميرها.

 �خلمال
التالي  اليوم  حتى  الإناء  غلق  ويحكم  الملح  له  الم�صاف  المغلي  بالماء  اإناء  في  الثمار  تغمر   

ت�صبح بعدها الثمار نا�صجة، اإل اأن هذه الطريقة غير �صائعة وليتم اتبعها في الوقت الحا�صر 

و هي قد توؤدي اإلى تلوث الثمار واأحيانا تعفنها . ومن الأ�صناف التي كانت تن�صج بهذه الطريقة 

الخنيزي.

)Dehydration( جتفيف �لتمور
والهدف من هذه  الت�صويقية،  ودرجتها  الثمار  توؤثر على جودة  التي  المهمة  العمليات  هي من 

العملية هو تقليل الرطوبة في الثمار دون اأن يكون لهذه العملية اأي تاأثير على �صفاتها النوعية، 

ا�صتهالكها  يتم  اأن  والمطلوب  العالية  الرطوبة  الثمار ذات  العملية على  وعادة ما تجرى هذه 

خالل فترة زمنية طويلة، خا�صة في حالة عدم توافر المخازن المبردة لحفظها اإن الرطوبة 
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في التمور تكون على �صورة ماء حر وماء ا�صموزي وماء متحد وعملية التجفيف توؤثر على الماء 

الحر فقط الذي يكون قريبًا من �صطح الثمرة وق�صرتها والذي يتبخر عند تعر�س الثمار للحرارة 

المبا�صرة. والطريقة التقليدية لتجفيف التمور هي و�صع الثمار على ال�صعف اأو الح�صران تحت 

اأ�صعة ال�صم�س لفترة زمنية. ولهذه الطريقة �صلبيات كثيرة، منها: تحول لون الثمار اإلى الداكن 

الطريقة  وطورت هذه  والح�صرات.  والأتربة،  للغبار  الثمار  وتعر�س  ال�صم�صي،  ال�صطوع  ب�صبب 

اأو ال�صيراميك تفر�س عليها اأغطية من البال�صتيك وتو�صع  اإلى عمل م�صطحات من الإ�صمنت 

عليها الثمار، ثم جاء ا�صتعمال غرف التجفيف. وهذه المعامالت اأدت اإلى تجفيف الثمار دون 

48 �صاعة في  اإلى  الثمار، وانخفا�س مدة التجفيف  اللون، وتقليل الفاقد في  حدوث تغير في 

المتو�صط وتجرى عملية التجفيف على بع�س اأ�صناف التمور التي تحتاج اإلى معدلت حرارية 

عالية ل تتوفر لها اأثناء مو�صم النمو وهي تقلل من كلفة الخزن ومن ن�صاط الأحياء المجهرية 

والتفاعالت الكيمياوية.

 )Hydration( ترطيب ثمار �لتمر
الحالة  من  اأكثر  حارجاف  والمو�صم  منتظمة  غير  الري  عملية  وكانت  الثمار  جني  تاأخر  اإذا 

الأمر  الجافة،  الن�صف  وخا�صة  الأ�صناف  بع�س  ثمار  جفاف  اإلى  يوؤدي  ذلك  فاإن  العتيادية 

الذي يجعلها غير مرغوبة وغير �صالحة لال�صتهالك، مما يتطلب ترطيب هذه الثمار وجعلها 

طرية ذات موا�صفات جيدة مرغوبة. وتوجد عدة طرائق لذلك، هي:

	تعري�س الثمار لرطوبة عالية

 ،%  95 –  90 اإلى جو م�صبع بالرطوبة بن�صبة تتراوح ما بين  الثمار  ويتم ذلك بتعري�س 

ودرجة حرارة 35 – 40 ْم لمدة تتراوح ما بين 24 – 48 �صاعة، ولوحظ اأن هذه المعاملة 

توؤدي اإلى زيادة وزن الثمار بن�صبة 7 – 10 %، واأن هذه المعاملة ت�صبب ليونة الثمار من 
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خالل امت�صا�س الرطوبة وحدوث انقالب )تحلل( ال�صكروز اإلى �صكريات اأحادية )كلوكوز 

وفركتوز(.

	الر�س باملاء

وهي طريقة بدائية معروفة في ترطيب التمر ن�صف الجاف في بع�س مناطق زراعته في 

الأبي�س )اأبو  الذنب  بعاهة  والم�صابة  الن�صف جافة  الثمار  القديم، حيث تكد�س  العالم 

اأ�صعة ال�صم�س، وتر�س بالماء، ويتم تقليبها مع تكرار عملية  خ�صيم( على ح�صران تحت 

الر�س من وقت لأخر، وت�صتمر هذه العملية لمدة 5 – 7 اأيام حيث يلين قوام التمر ب�صبب 

الحرارة المكت�صبة وامت�صا�صه للرطوبة من ماء الر�س. 

	نقع التمر باملاء

ال�صاخن على  الماء  اأن  ووجد  الجافة،  الثمار  تليين  ال�صاخن في  اأو  البارد  الماء  ي�صتعمل 

يعاب على هذه  ولكن  الجاف،  التمر  تليين  ي�صرع في  ْم   45 –  40 بين  ما  تتراوح  درجة 

الطريقة تعر�س الثمار للتعفن.

	الرتطيب ببخار املاء

تعر�س الثمار الجافة لبخار الماء البالغة حرارته 70 – 75 ْم لمدة تتراوح ما بين 1 – 12 

الثمرة تتح�صن  الواطىء فاإن �صفات  ال�صغط  ا�صتعمال هذه الطريقة تحت  �صاعة، وعند 

وي�صبح �صطح الثمرة لمعًا ب�صبب اإذابة ال�صمع، لكن هذه الطريقة توؤثر على نكهة الثمار 

الطبيعية.

	)Vacuum( الرتطيب حتت التفريغ

تو�صع الثمار في �صبكة �صلكية وتغمر بالماء داخل حو�س حيث يحكم �صد غطاء الحو�س، 

ويفرغ الحو�س من الهواء حتى يهبط ال�صغط الجوي اإلى 120 مم، بعدها يوقف التفريغ 

ويعاد ال�صغط اإلى الو�صع الطبيعي وترفع ال�صبكة وير�صح الماء من الثمار. وت�صاعد عملية 

تفريغ الهواء على دخول الماء اإلى الثمار عن طريق فتحة قمع الثمرة المزال والتجويف 

الكائن بين النواة واللحم حيث يحل الهواء محل الماء في التجويف، وخالل يومين يت�صرب 

الخارج  من  منتظم  ب�صكل  وت�صبح   %  10 –  5 بن�صبة  وزنها  ويزداد  بالماء  الثمرة  لحم 

الجافة  التمور  واإن  الثمار،  تليين  عملية  في  مهم  دور   )PH(الثمار ولحمو�صة  والداخل. 

يكون PH فيها منخف�صًا اأقل من 5.5 وهذا يجعل عملية ترطيبها �صعبة، لذا فاإن اإ�صافة 

 ppm 2000 – 1000 لماء الترطيب بتركيز )Ammonium Sulfite( صلفات الأمونيوم�

ي�صاعد على تعديل الحمو�صة ومنع الدكنة الزائدة.
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Glazing تلميع ثمار �لتمر
اأمكن تلميع ثمار التمر بتذويب الطبقة ال�صمعية التي تك�صو �صطح الثمرة با�صتعمال الحرارة، 

حيث وجد اأن هذه الطبقة ال�صمعية تتكون من نوعين من ال�صموع، اأحدهما، وهو الأقل، ين�صهر 

على درجة حرارة 72 ْم والثاني، وهو بن�صبة اأكبر، ين�صهر على درجة حرارة 84 ْم، ولجعل ثمار 

ب�صماكة طبقة واحدة،  تو�صع في �صواني  العالية،  بالحرارة  نكهتها  تتاأثر  اأن  التمر لمعة دون 

– 140 درجة مئوية لمدة خم�س دقائق وتحت تيار من   130 وتعر�س لحرارة تتراوح ما بين 

الهواء �صريع الحركة . كما يجب ا�صتعمال الجل�صرين لتلميع الثمار وذلك بعمل محلول مركب 

من 80 % كحول اإيثايل، و15 % جل�صرين، و5 % ماء، وتعامل به الثمار

Darkening    للون �لد�كن�
مع  النزيمية  وغير  النزيمية  الن�صاطات  �صببه  الداكن  البني  اللون  او  الغامق  اللون  ظهور 

ارتفاع ملحوظ في ن�صبة الرطوبة ودرجة الحرارة فاللون الداكن غير الأنزيمي يحدث ب�صبب 

التفاعل بين �صكريات التمور والبروتينات او الحما�س المينية عند معاملة التمور بالحرارة 

او ب�صبب الخزن الطويل للتمور وي�صمى )تفاعل ميلرد(وتكون الثمار داكنة اللون )�صوداء( مع 

ظهور رائحة غير مقبولة مقارنة بالتمور الطازجة، اما ا�صمرار اللون الأنزيمي فيعود لأك�صدة 

اإن  النا�صجة(،  للثمار  المميز  الغامق  اللون  يعطي  ما  وهذا  الفينولت  المتعددة  المركبات 

المركبات المتعددة الفينولت تتكون من مادة الاليكو�صياندين)Leucoyandin( وهذه المادة 

تكون ذائبة في مرحلة التمر.

اإن ن�صاط Polyphenol oxidaseـ)PPO( اأنزيم يكون منخف�صًا في مرحلة الحبابوك ثم يزداد 

على  يظهر  الذي  الأ�صمر  اللون  عن  الم�صوؤول  وهو  الجمري،  مرحلة  في  عاليًا  ويكون  ن�صاطه 

الثمار في مرحلة الجمري.ويمكن تثبيط حدوث اللون البني النزيمي عن طريق خف�س ن�صبة 

الوك�صجين.

 Souring لطعم �حلام�سي �ملتخمر�
 هو تحلل �صكريات الثمار وتحولها الى كحول وحام�س الخليك بفعل الخمائر والبكتريا والتخمر 

يوؤدي الى طعم متخمر لذع غير مقبول خا�صة عند زيادة الرطوبة في الثمار عن 25 %.
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 ) Sugar Spotلت�سكر )�لبقع �ل�سكرية�
ظاهرة غير مرغوبة في التمور الطرية حيث يتبلور �صكر التمور تحت ق�صرة الثمرة وفي اللحم 

ويظهر على �صكل بقع او بلورات في بع�س ا�صناف التمور الطرية وهذه الظاهرة ل توؤثر على 

الطعم ولكنها تغير القوام والمظهر حيث يكون لب الثمرة غامق اللون مما يجعل الثمار غير 

مرغوبة في ال�صواق.

   Caramelistationلكرملة�
او  البني  اللون  من  التمور  لون  فيتحول  ال�صكريات  لحتراق  نتيجة  الثمار  في  تحدث  ظاهرة 

الذهبي او الترابي الى اللون ال�صود الداكن بفعل المعامل بالحرارة او ترك التمور في مخازن 

غير م�صيطرة عليها ت�صل درجة حرارتها الى اكثر من 55درجة مئوية.

 Shelf Life لعمر �لت�سويقي�
ويق�صد به طول الفترة الزمنية لعر�س الثمار �صالحة لال�صتهالك الب�صري وخالية من العيوب 

بعد اخراجها من المخازن المبردة او التجميد، حيث لوحظ حدوث تدهور في �صفات الثمار 

طول  هذا  يعني  تغيرات  دون  عر�صها  فترة  طالت  فكلما  المبردة  المخازن  من  اخراجها  بعد 

عمره الت�صويقي وهو موؤ�صر على ان ظروف الخزن كانت جيدة.

�سابعا: خدمة ورعاية �لنخلة
 )Pruning( لتقليم�

هي عملية مهمة ت�صمل اإزالة ال�صعف الأخ�صر والياب�س واإزالة الأ�صواك وقطع الكرب )التكريب( 

نهاية  في  النخلة  تقليم  عملية  وهي  التغليق  والليف.   الهوائية(  )الف�صائل  الرواكيب  واإزالة 

ال�صعف  اإزالة  الثمار منها وكذلك  اإزالة  بعد  المتبقية  الجافة  العذوق  اإزالة  يتم  المو�صم حيث 

الجاف وكذلك كرب ال�صعف المتبقية بعد اأن قطعت ال�صعف عنها وذلك خالل عمليات التروي�س 

والتحدير.

1. �إز�لة �ل�سعف:

وت�صمى هذه العملية )التعريب(، وال�صخ�س الذي يقوم بها )املعرب والعارب(، وجتري عملية 

من  الفالح  ليتمكن  الرطب  مرحلة  في  اأو  الثمار  ن�صج  بدء  عند  �صنويًا  الياب�س  ال�صعف  اإزالة 
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تنظيف العذوق من الثمار غري ال�صاحلة والأتربة. وت�صتعمل في اإزالة ال�صعف اآلة ذات �صالح 

اأخرى  مناطق  وفي  )املنجل(،  ت�صمى  خ�صبية  قب�صة  ولها  م�صنن  النحناء  قليل  احلديد  من 

اأخرى، ففي  اإىل  ال�صعف من منطقة  اإزالة  ت�صتعمل �صكني ذات ن�صل معقوف. ويختلف موعد 

بع�س املناطق العربية يزال ال�صعف مع جني الثمار اأو مع عملية التلقيح. وجتري كذلك اإزالة 

عدد من ال�صعف الأخ�صر بهذه العملية يرتاوح ما بني 10 – 30 �صعفة خ�صراء لال�صتفادة منها 

في ال�صناعات اليدوية، ولكن يجب مراعاة التوازن بني عدد ال�صعف الأخ�صر والعذوق الثمرية 

حيث ليجب اإزالة اأعداد كبرية من ال�صعف الأخ�صر، ويف�صل اأن ترتك 10 �صعفات خ�صراء لكل 

عذق ثمري. 

 Dethroning:2. �إز�لة �لأ�سو�ك

اإجراء  لت�صهيل  التلقيح  اإجراء عملية  النخيل قبل  العملية في بع�س مناطق زراعة  تجري هذه 

التلقيح وعمليات الخدمة الأخرى. وت�صتعمل �صكين ذات ن�صل معقوف حادة ولها يد خ�صبية 

ال�صعف عند  اإحداث جروح على جريد  ال�صروري مالحظة عدم  – 1.5 قدم، ومن   1 طولها 

اإجراء العملية.

3. �لتكريب 

والغر�س من  بها وبداخلها.  الذي يحيط  الليف  ال�صعف )الكرب( مع  اإزالة قواعد  هي عملية 

من  الناتج  والكرب  النخلة،  لرتقاء  ت�صهياًل  ومتدرجًا  منتظمًا  الجذع  جعل  التكريب  عملية 

العملية ي�صتعمل كوقود وكذلك الليف. اإن بقاء الكرب والليف على جذع النخلة يحوله اإلى ماأوى 

للح�صرات، وخا�صة الثاقبة للجذع. وعند اإجراء عملية التكريب يجب مراعاة:

	.قطع الكرب اأفقيًا ب�صورة موازية ل�صطح الأر�س

	.عدم جرح اجلذع عند قطع الكرب مما يعطي فر�صة للتعفن ودخول احل�صرات

	.اإجراء العملية للكرب اجلاف فقط وترك 6 – 7 اأوراق القريبة من ال�صعف الأخ�صر

اآلة خا�صة لهذه العملية، وهي عبارة عن �صكين ثقيلة ذات �صالح حديدي �صلب  ت�صتعمل 

كل  العملية مرة  ت�صمى )عقفة(. تجرى  قب�صة ق�صــيرة  ولها  النهاية  معقوف )منحني( 

2 – 4 �صنوات، وح�صب قوة نمو ون�صاط النخلة.
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4.�إز�لة �لرو�كيب 

جتري هذه العملية عند قطع ال�صعف، واإذا مل يتم ذلك فتجرى مع التكريب.

5.�إز�لة �لليف 

يقوم بع�س املزارعني بنزع الليف من بني الكرب وذلك لال�صتفادة منه في �صنع احلبال، وجترى 

في النخل الفتي الذي مل يكرب ول يزال ليفه قويًا.

:)Fruit Thinning(خف �لثمار
اإن خف الثمار يق�صد به اإزالة جزء من الأزهار اأو الثمار، وهي عملية مهمة تجرى من اأجل:

حتقيق التوازن بني املجموع اخل�صري والثمري وانتظام احلمل لغر�س التقليل من ظاهرة . 1

املعاومة )تبادل احلمل( .

زيادة وزن وحجم الثمار على العذوق وحت�صني �صفاتها.. 2

طر�ئق �خلف:
1 . )Bunch Removal( إز�لة �لعذوق�

بحيث  ال�صتعمال،  و�صائعة  �صهلة  عملية  وهي  النخلة،  راأ�س  من  كاملة  عذوق  اإزالة  تتم 

يترك عدد من العذوق يتنا�صب مع قوة نمو النخلة. وتتم اإزالة العذوق التي تظهر في اأول 

المو�صم، وتلك التي تظهر في اآخر مو�صم الإثمار، كما تزال العذوق ال�صعيفة والم�صابة، 

معرفة  وكذلك  عقد جيدة،  ن�صبة  من ح�صول  للتاأكد  العملية  هذه  اإجراء  تاأخير  ويراعى 

حجم ت�صاقط الثمار والإ�صابة بح�صرة الحميرة. 
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2 .)Bunch Thinning( خف �لعذوق
اأو تق�صير عدد من �صماريخ  ال�صماريخ،  اأو  الثمار  او  الأزهار  اإزالة عدد من  بها  ويق�صد 

بقطع  ال�صماريخ  تق�صير  يف�صل  الطويلة،  ال�صماريخ  ذات  النخيل  اأ�صناف  ففي   . العذوق 

اأو اإزالة �صماريخ كاملة من و�صط  % من الطول،   30 – الجزء الطرفي منها بن�صبة  25 

اأما في الأ�صناف ذات ال�صماريخ  % من عدد �صماريخ العذق .   30 –  25 العذق وبن�صبة 

الق�صيرة، فيتم تق�صير 10 – 15 % من طول ال�صمراخ.

اأو  الأزهار  اإزالة عدد من  فيف�صل  ال�صماريخ،  المتزاحمة على  الثمار  الأ�صناف ذات  اأما 

وهذه  الحجم،  متجان�صة  ثمار  على  الح�صول  لغر�س  تق�صير  دون  ال�صمراخ  على  الثمار 

العملية تحتاج اإلى جهد ووقت وكلفة عالية. ويف�صل اإجراء عملية الخف هذه في وقت مبكر 

اإجراوؤها بعد  اأو  اإزالة ال�صماريخ،  اأو  التلقيح فيما يخ�س تق�صير ال�صماريخ،  اأثناء عملية 

اكتمال عملية العقد للتاأكد من ح�صول ن�صبة عقد عالية.

وفي الطائف ي�صمى )التعكي�س(

كمية  على  مبا�صرة  تاأثيرات  من  لها  لما  النخيل   وتخفيف حمل  العذوق  التقليل من  هو   
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المح�صول ونوعية الثمار وكبر حجمها، اإذ يهدف الى  الموازنة بين حمل النخلة وقوتها 

بع�صرة  يكتفى  بحيث  النخلة  حمل  من  الكلي  التخفيف  منها  طرق  عدة  له  و  الإنتاجية  

المنت�صرة  الطريقة  وهي  العذق  ثلث  ق�س  الثانية  والطريقة  يق�س  والباقي  فقط  عذوق 

بين المزارعين وهي الأ�صلم والثالثة الق�س من و�صط العذق، والهدف من جميع الطرق 

من  اأكبر  لكمية  وتعر�صه  تهويته  نتيجة  ال�صمراخ  في  للتمر  كبيرًا  نموًا  اإعطاء  ال�صابقة 

ال�صم�س بعك�س النخل الذي تكون فيه كمية العذوق كبيرة، حيث تزدحم حبات التمر بجانب 

بع�صها البع�س مما ل يترك مجاًل للنمو وقدرة اأكبر للح�صول على غذاء اأكبر .

Bunch lowering and Support )لتذليل )�لت�سجري�
عملية التذليل هي �صحب العذوق الثمرية من بين ال�صعف وتدليتها والعمل على توزيعها ب�صكل 

منتظم في راأ�س النخلة. وتجرى هذه العملية قبل ت�صلب العراجين. وما يجب مالحظته هو اأنه 

عندما تكون العذوق الثمرية ثقيلة فيجب اأن تربط اإلى ال�صعفة المجاورة، وقد يو�صع العذق على 

ال�صعفة المجاورة، ول تجرى هذه العملية لالأ�صناف ذات العراجين الق�صيرة والحمل الخفيف. 

طروح  ت�صمى  الطويلة  فالعراجين  الأ�صناف،  ح�صب  اأطوالها  في  تختلف  النخيل  عراجين  اإن 

والعراجين  والحياني،  والحالوي،  نور،  ودقلة  والزغلول،  البرحي،  اأ�صناف  في  كما  بائنة،  اأو 

والخ�صري،  عي�صة،  وبنت  والعمري،  المجهول،  اأ�صناف  في  كما  حا�صنة،  ت�صمى  الق�صيرة 

وتختلف طرائق اإجراء هذه العملية ح�صب مناطق زراعة النخيل:

* �لب�سرة:
يقوم المزارع باإجراء هذه العملية على مرحلتين هما:

�لتفريد )Fruit Bunching( وت�سمى �لتذليل �أو �لتدلية. 1
اأيار/ مايو- حزيران/ يونيو، وعندما  اأكثر خالل منت�صف  اأو  وتجرى بعد التلقيح ب�صهر 

العذوق  ف�صل  يتم  حيث  الف�صتق،  حبة  حجم  ي�صاوي  بما  العاقدة  الثمرة  حجم  ي�صبح 

الثمرية المت�صابكة عن بع�صها، ويو�صع كل عذق على ال�صعفة المجاورة، ويتم توزيع العذوق 

في راأ�س النخلة ب�صكل دائري منتظم. والهدف من عملية التفريد:

	 توزيع ثقل العذوق في راأ�س النخلة بحيث ل ترتكز في جهة واحدة مما قد ي�صبب ميالن

وانحناء راأ�صها كما في �صنف الربحي.

	. ت�صهل هذه العملية املرحلة الالحقة لها وهي تدلية العذوق
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	 الطلع اأغلفة  واإزالة  والثمار اجلافة وامل�صابة  الغبار والأتربة  والثمار من  العذوق  تنظيف 

اجلافة.

	 ميكن اإجراء عملية خف الثمار اأثناء عملية التفريد اإذا كان حمل النخلة غزيرًا واأكرث من

طاقتها.

�لتدلية )�لرتكي�س، �لتحدير(. 2
 وت�صمى)خالج، تقوي�س،تذليل، تعديل،تو�صيب، �صند، تنكي�س،ت�صجير(

�صهر  منت�صف  خالل  الإرطاب  بدء  وعند  الخالل  مرحلة  نهاية  في  العملية  هذه  تجرى 

تموز/ يوليو – اآب/ اأغ�صط�س، حيث يتم رفع العذوق من على ال�صعف الذي كانت ت�صتند 

عليه وتركها مدلة اإلى الأ�صفل حيث تكون العراجين قد اأ�صبحت قادرة على حمل العذق 

الثمري دون الخوف من تك�صرها. اأما اإذا كانت العذوق ثقيلة وكبيرة فتترك على ال�صعفة، 

وتقطع ال�صعفة قرب محل ا�صتناد العذق عليها وذلك منعًا لهتزاز العذوق و�صقوط الثمار 

النا�صجة عند هبوب الرياح، والهدف من هذه العملية:

	.تقليل ت�صاقط الثمار النا�صجة وت�صهيل عملية قطفها

	.تنظيف العذوق من الثمار اجلافة واملتح�صفة والغبار والأتربة

	 جمع ال�صماريخ مع بع�صها مما يحافظ على الرطوبة ويقلل من تخلل الرياح اجلافة داخل

العذق م�صببة جفاف الثمار والإ�صابة بال�صرر الف�صلجي )الذنب الأبي�س – اأبو خ�صيم(.

* و�سط �لعر�ق
ال�صعفة  على  العذق  بو�صع  اأكرث  اأو  ب�صهر  التلقيح  بعد  وجترى  الرتكي�س،  هنا  العملية  ت�صمى 

املجاورة.
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*�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�سلطنة عمان
تجرى العملية بعد التلقيح ب�صهر اأو اأكثر، وذلك بتدلية العذوق و�صد العذق ب�صاق �صعفة قريبة 

بحبل من ليف النخيل.

�ملحجان
فرع  �صجرة قوي وجاف في نهايته انحناء ي�صتخدم ل�صحب العذوق عند اجراء عملية التحدير.

:]Fruit Bagging[ )لتكميم )تغطية �لعذوق�
الأزهار  لحماية  ال�صائدة  البيئية  للظروف  تبعًا  مختلفة  باأغطية  العذوق  تغطية  عملية  هي 

والثمار من العوامل المناخية والح�صرات والطيور ولت�صهيل عملية الجني . وو�صفها )ابن �صيدة 

التي  الممار�صات  من  العديد  ت�صونها،وهناك  اأكمة  في  )العذوق(  الكبائ�س  الأندل�صي(،و�صع 

يقوم بها المزارعين في هذا المجال وهي تختلف ح�صب الغر�س من العملية وكذلك الطريقة 

المعتمدة في البلد ومنها وهذه العملية لها مفهومين هما:

�أول:�لتكيي�س
يتم اإجراء عملية التكيي�س للنورات الزهرية النثوية بعد تلقيحها لما للتكيي�س من فوائد عديدة 

منها زيادة ن�صبة العقد، علمًا باأن هذه العملية ل يمكن اإجراوؤها اإل في حالة التلقيح اليدوي 

والتي ي�صعد فيها العامل لإجراء التلقيح، ول ت�صلح في حالة ا�صتعمال التلقيح الآلي با�صتعمال 

الملقحات من الأر�س. وت�صتخدم في العملية اكيا�س ورقية او ي�صتخدم ليف النخيل لهذا الغر�س 

حيث:

بليف  -1 بكاملها  امللقحة  الطلعة  بلف  ال�صعودية  العربية  اململكة  في  املزارعني  بع�س  يقوم   

النخل ملدة 30 يومًا ل�صمان جناح عملية التلقيح و�صمان ن�صبة عقد عالية. 

 يقوم بع�س املزارعني في العراق والأردن ودولة الإمارات بتكيي�س الطلعة امللقحة باأكيا�س  -2

ورقية مثقبة بثقوب �صغرية وملدة اأ�صبوعني اىل �صهر ل�صمان جناح التلقيح واحل�صول على 

ن�صبة عقد عالية.
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ثانيا:�لتكميم
المناخية  العوامل  بع�س  من  ووقايتها  لحمايتها  باأغطية  العذوق  تغطية  بالتكميم  يق�صد 

وتجري  الآفات  بع�س  من  الثمار  لحماية  اأو  القطف  عملية  وت�صهيل  لح�صن  اأو  مالئمة  الغير 

الب�صر(  اأو  )الخالل  الملونة  المرحلة  اإلي  الثمار  ت�صل  عندما  العذوق  علي  العملية  هذه 

 وتختلف نوعية المواد الم�صتخدمة في تغطية العذوق باختالف الهدف من اإجرائها كما يلي:

اإجراء هذه العملية هو منع ت�صاقط الثمار النا�صجة من العذوق مما  اإذا كان الهدف من   �أ. 
يوؤدي اإلي تلوثها بالأتربة والرمال فاإنه ين�صح با�صتخدام مواد �صبكية ولكن بفتحات ل ت�صمح 

اإلي �صهولة  و  الأر�س  الثمار علي  ت�صاقط  اإلى منع  بالإ�صافة  العملية  وتوؤدي هذه  الثمار  بمرور 

الجني حيث يقطع العذق ويتم اإنزاله وهو ما زال داخل ال�صباك دون ت�صاقط اأي ثمار وبالتالي 

ي�صهل  وكذلك  العذق  اإنزال  اأثناء  المت�صاقطة  الثمار  لجمع  الالزمة  العاملة  الأيدي  من  تقلل 

وكذلك  بالتربة  الثمار  تلوث  عدم  علي  ي�صاعد  مما  نظيف  مكان  اإلي  ونقلة  بالعذق  الإم�صاك 

. التربة  �صطح  علي  تكثر  التي  والفطريات  بالح�صرات  لالإ�صابة  تعر�صها  من  الثمار   حفظ 

 ب. واإذا كانت منطقة الإنتاج تت�صف بجفاف الجو وارتفاع درجة الحرارة اأثناء ن�صج الثمار 
فاإنه يمكن تغليف العذوق باأكيا�س بولي اإثيلين كبيرة الحجم مفتوحة من اأ�صفل للتهوية حيث 

والذي  الثمار  بين  الجاف  الحار  الهواء  تخلل  منع  اإلي  الأكيا�س  بهذه  التكميم  عملية  توؤدي 

ت�صاعد  فاإنها  الأكيا�س  هذه  وبا�صتخدام  نوعيتها،  وانخفا�س  الثمار  جفاف  زيادة  اإلى  يوؤدي 

على اإيجاد ظروف مناخية داخلية تتميز باحتوائها على ن�صبة رطوبة مرتفعة وبذلك ل يوؤدي 

ارتفاع درجات الجو الخارجي اإلي الأ�صرار بالثمار وبذلك يمكن الح�صول علي ثمار ذات نوعية 

 جيدة والتغلب علي بع�س الظروف المناخية الغير مالئمة خا�صة ال�صائدة وقت ن�صج الثمار .
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اأثناء  اأو  قرب  مبكرة  خريفية  اأمطار  بهطول  تت�صف  التمور  اإنتاج  منطقة  كانت  اإذا  اإما  ج.   
حماية  الأهمية  من  فاإنه  لذلك  الثمار  وتعفن  تخمر  �صهولة  اإلي  يوؤدي  مما  الثمار  ن�صج  فترة 

هذه  في  ويمكن  الأمطار  من  تحميها  باأغطية  العذوق  بتغطية  وذلك  الأمطار  من  التمر  ثمار 

الأمطار،  بمياه  تتاأثر  ل  لكي  ال�صمع  من  ن�صبة  اإليها  م�صافًا  ورقية  اأغطية  ا�صتخدام  الحالة 

وتربط  بها  العذق  اإدخال  ويتم  كبيرة  اأ�صطوانات  �صكل  علي  الورقية  الأغطية  هذه  وت�صكل 

مفتوحة   ال�صفلي  نهايتها  وتترك  ال�صماريخ  ت�صعب  نقطة  وفوق  العرجون  حول  العليا  نهايتها 

اإل اأنه يالحظ اأن هذه العملية قد توؤدي اإلي زيادة ن�صبة الرطوبة بين الثمار لأنها تمنع تخلل 

تعتبر  الخف  عملية  اأثناء  الو�صطية  ال�صماريخ  من  عدد  خف  عملية  فاإن  لذلك  داخلها  الرياح 

�صلك  من  حلقات  با�صتعمال  وذلك  بع�صها  عن  ال�صماريخ  تفريق  يمكن  وكذلك  جدًا  هامة 

ت�صاعد  وبالتالي  الحلقة  ال�صماريخ علي محيط هذه  توزيع  وبالتالي  العذق  داخل  تو�صع  �صلب 

ال�صلب  ال�صلك  حلقات  تكون  اأن  اأي�صًا  الأغطية  داخل  الن�صبية  الرطوبة  ارتفاع  عدم  علي 

ال�صماريخ  وبقاء  وبقائها  ثباتها  ل�صمان  وذلك  متعرجة  تكون  بل  مل�صاء  غير  الم�صتخدمة 

. الأرطاب  التكيي�س عند بداية مرحلة  البدء في  الحالة يف�صل  التعرجات وفي هذه   بين هذه 

بع�س  عن  الناجمة  الأ�صرار  مكافحة  هو  التكميم  عملية  اإجراء  من  الهدف  كان  اإذا  اإما  د.   
اأو الأ�صرار التي ت�صببها بع�س الطيور فاإنه في هذه الحالة ين�صح  البلح  الح�صرات مثل دبور 

الفتحات والتي ل ت�صمح بمرور  الدقيق  ال�صبكي  المعدني  ال�صلك  باأقفا�س من  العذوق  بتغطية 

الح�صرات اأو الطيور  علمًا باأن هذه الأقفا�س ال�صلكية يمكن ا�صتخدامها لعدة �صنوات.

وفيما يلي بع�س المثل عن عملية التكميم في بع�س دول زراعة النخيل.

 في الباك�صتان ت�صنع اأكيا�س كبرية من خو�س النخل على �صكل جرار ت�صمى �صوند تغلف . 1

 4 –  3 بـ  الثمار  جني  قبل  العراجني  عند  فوهاتها  من  وتربط  بكاملها  التمر  عذوق  بها 

اإىل الأر�س. والهدف  الكي�س وينزل  العرجون من فوق فوهة  اأ�صابيع، وعند اجلني يقطع 

منها منع ت�صاقط الثمار من العذوق وتلوثها بالأتربة. 

ال�صيد وبفتحات �صيقة . 2 ن�صيج �صباك  اأكيا�س من  با�صتعمال  الب�صرة  املزارعون في  يقوم 

من  الثمار  حلفظ  وذلك  الإرطاب،  بدء  عند  اأو  التدلية  عملية  اأثناء  العذوق  بها  تكمم 

فتحاتها  وابعاد  البال�صتك  من  م�صنوعة  امل�صبكة  والأكيا�س  بالأتربة.  والتلوث  الت�صاقط 

0.5×0.5�صم وتكون مفتوحة من الطرفين ويربط الكي�س من العلى وال�صفل بعد و�صع 
العذق بداخله والهدف هو تقليل ت�صاقط الثمار واملحافظة على النوعية اجليدة عند اجلني 

حيث يقطه العذق مع الكي�س وبذلك ل تالم�س الثمار الر�س.
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للمحافظة . 3 الإرطاب  قبل  باأكيا�س بال�صتيكية  العذوق  تغلف  الأماكن اجلافة احلارة  وفي   

على الثمار من اجلفاف وحت�صني نوعيتها. 

واقية . 4 ورقية  اأغطية  ت�صتعمل  واأريزونا  كاليفورنيا  جنوبي  في  النخيل  زراعة  مناطق  في 

للحفاظ عليها من الأمطار املبكرة خا�صة الأمطار ال�صيفية   date bunch cover للعذوق

التي تهطل اأواخر ال�صيف واأوائل اخلريف عند ن�صج التمور مما ي�صبب تعفن ن�صبة كبرية 

 Brown منها ووجد ان  اأف�صلها الأغطية الورقية ال�صمراء امل�صنوعة من الكرافيت الأ�صمر

اإن تغطية  اأنابيب مفتوحة لغر�س تهوية الثمار ووجد  A2 وتعمل على �صكل ا�صطوانات او 

الثمار ت�صاعد في املحافظة على درجة احلرارة والتي توؤدي اإىل �صرعة ن�صج الثمار . 

 Irrigation لري�
 :)Tide Irrigation( لري باملد و�جلزر�

وهذه الطريقة هي المميزة لب�صاتين نخيل التمر في مدينة الب�صرة وفي الب�صاتين على امتداد 

�صط العرب الذي تتميز حركة المياه فيه بالمد والجزر، حيث تروى الب�صاتين عند حدوث المد 

وح�صب  رئي�صة  ري  قناة  من  اأكثر  باإقامة  الري  طريقة  وتكون  الجزر.  بعملية  الماء  وين�صحب 

اإلى فروع ثالثية  الب�صتان، وتتفرع منها عاموديًا فروع ثانوية )جداول(، وهذه تتفرع  م�صاحة 

 ،)Fingers Irrigation(لذا يطلق على هذه العملية بالري بالأ�صابع ،)ت�صمى الأ�صابع )الداير

ويتراوح عمق الداير الواحد ما بين 100 – 200 �صم، وعر�صه من 100 – 300 �صم، وعلى هذا 

الأ�صا�س يق�صم الب�صتان اإلى قطع ت�صمى الواحدة منها محليًا )الب�صتكة(، وكل قطعة ت�صم 4، اأو 

6، اأو 8 نخالت، ويتراوح طول القطعة )الب�صتكة( 10 – 20 مترًا، وعر�صها من 10 – 12 مترًا، 
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ويروى النخيل مرتين بهذه الطريقة مع المد والجزر. 

�أ�سابع  )وت�سمى �أحيانا خمالب( 
مفردها اإ�صبع اأي ال�صاقية المائية ال�صغيرة المتفرعة عن ال�صاقية الكبيرة المت�صلة بالجدول 

الرئي�صي 

ب�ساتك
مفردها ب�صتكة وهي الم�صافة المتروكة من الأر�س بين الأ�صابع )ال�صواقي ال�صغيرة( ، اأو هي 

الأر�س الكائنة بين اإ�صبع و اآخر .

�لري بالفلج  مفردها )فلج(  
اأو  اأو حمفورة في باطنه وت�صتخدم لنقل املياه من الآبار  قناة ري مبنية على �صطح الأر�س     
العيون الواقعة في اجلانب العلوي من م�صتوطنة ما اإىل جانب املنحدر الذي تتواجد فيه املزارع 

واملنازل،ويوجد في �صلطنة عمان ما يقارب �صبعة األف فلج متلفة الأطوال يبلغ معدل طول 

في منطقة اجلوف  الفالج  اأقدم  ويوجد  كم   10 اإىل  بع�صها  ي�صل طول  بينما  3كم  اأ�صغرها 

وق�صمت الفالج اإىل ثالثة اأنواع ح�صب م�صادر تغذيتها.

�لأول)�لد�ودية(: وهي ن�صبة اإىل �صليمان بن داود عليه ال�صالم ويعتقد انه اأمر جنوده من 
اجلن ببناء الفالج ويتميز هذا النوع بثبات م�صتوى تدفقه وتاأتيه املياه من �صفوح اجلبال.

 �لثاين )�لغيل(: ويتغذى من ر�صوب الأمطار مما يجعل �صريانه متذبذبا مع تذبذب هطول 

الأمطار وغزارتها والغيل عبارة عن نهري �صغري يتبقى بعد هطول الأمطار وهو القناة التي ت�صق 

في الوادي ليجري فيها ماء النبع ور�صوبات الأودية من املياه. 

 �لثالث:من الفالج ي�صبه الغيل األ اأن م�صدر مياهه الينابيع وعيون املياه.
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الآباء  تكون موروثة عن  ما  لأفراد غالبا  تكون  اما فردية وهذه  الفلج  في  المياه  ملكية  وتكون 

عامة  اوملكية   . الح�صة  لهذه  الرهن  او  اليجار  او  كالبيع  الت�صرف  في  الحق  وله  والأجداد 

وهي اما ان تكون للفلج ذاته او لبيت المال او الوقاف وي�صتفاد من هذه الح�ص�س بتاأجيرها 

لالأر�س  تكفي  ل  الح�صة  هذه  كانت  اذا  او  الفلج  مياه  في  ح�ص�س  لها  لي�س  التي  لالأرا�صي 

المزروعة ويتم تاأجير هذه الح�ص�س بنظام المزايدة ال�صبوعية او ال�صنوية . ويختلف تق�صيم 

دوران  مدة  على  الفلج  ا�صحاب  اتفاق  ح�صب  لأخرى  قرية  ومن  لأخر  فلج  من  الفالج  مياه 

الفلج وقد تعتمد على نوعية التربة والعوامل الخرى التي توؤثر على �صرف مياه الري . ويتفق 

المزارعون على مدة وم�صميات الفترات الزمنية خالل اليوم الواحد .. وهي ح�صب الآتي:-

o . )الردة: وهي عبارة عن يوم كامل )نهار + ليل

o . الباده: وهي عبارة عن ن�صف يوم والرده تكون بادتني

o . الثر: وهي عبارة عن ن�صف �صاعة

o . ن�س اأثر: وهي عبارة عن 15 دقيقة

o . ربع اأثر: وهي عبارة عن 7.5 دقائق وت�صمى في بع�س الماكن قامة

o . كيا�س: وهي عبارة عن دقيقة وربع تقريبًا

 تعمل هذه الوحدات على اأ�صا�س طول الظل خالل فترة النهار والذي ل يتطابق تماما مع التوقيت 

الزمني والذي ي�صمى بالحا�صره اأما خالل الليل فتقا�س من خالل ح�صاب حركة النجوم . 

 وعادة يتم تق�صيم الفلج الى 16 بادة ومن الممكن ان تزيد او تنق�س من فلج لخر . ويتم تدوير 

الفلج بالتبادل بين المالك فالذي ي�صقي في هذا النهار ي�صقي في الدور الذي        يليه لياًل.

وتتطلب ادارة الفالج ح�صب حجمها اذا كانت �صغيرة فتحتاج �صخ�س واحد فقط يقوم بجميع 
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المتطلبات الدارية �صواء اليومية او ال�صنوية اما الفالج الكبيرة فانها تتطلب م�صاركة لجنة من 

الهالي في عمليات ال�صيانة ال�صنوية وادارة نظام الري وتكون منتخبة يعينها اأهالي القرية . 

وتق�صم الدارة الى مجموعتين رئي�صتين على ا�صا�س العمل المنفذ:

المجموعة الأولى: يطلق عليها الدارة العليا وتتاألف من:-

الوكيل: وهو امل�صرف العام الذي تقع عليه امل�صئوليات التالية:. 1

o . تنظيم �صئون الفالج وما يت�صمنه من ايجار وملك

o . حتديد مواعيد توزيع املياه على امل�صاركني في الفلج ح�صب ح�ص�صهم

o . صيانة وبيع ممتلكات الفلج�

o . اتخاذ القرارات ل�صالح او �صيانة اأي خلل

القاب�س: تتمثل وظيفة القاب�س في ا�صتالم وحفظ را�س مال الفلج فهو يعمل كاأمني . 2

ال�صندوق وبع�س الفالج ال�صغرية يتوىل الوكيل هذه املهمة .

ح�صب . 3 الفلج  في  امل�صاركني  على  املياه  وتوزيع  مواعيد  حتديد  وظيفته  العريف: 

ح�ص�صهم وي�صرف على بع�س الفالج عريفين يكون اأحدهما م�صئوًل عن املياه في 

القنوات الرئي�صية والأخر م�صئول عن املياه في القنوات الفرعية .

المجموعة الثانية: العمال وت�صمى اأي�صا بالبيادر . ويقومون بالأعمال التالية:-

o . ري الأ�صجار والنخيل

o . )فتح واإغالق قنوات الري )ال�صوار

o . مراقبة ومتابعة املياه حتى ت�صل اىل كل حقل اأو �صجره

�لينابيع
)الينابيع ال�صطناعية( ابتكر المزارعون قديمًا طريقة الح�صول على ينابيع جارية ا�صطناعية، 

وذلك بحفر قناة عميقة اأو نفق عميق يبطن �صقفه، وجانباه بالحجر، ويمتد لم�صافات طويلة، 

وي�صتدل على امتداده من خالل نتوءات غير متباعدة تكون على �صكل فوهات مغطاة لال�صتفادة 

منها في تنظيف المجرى، وينحدر هذا النفق مع انحدار الوادي جامعًا في مجراه المياه الزائدة 

لينتهي على �صكل نبع جار ي�صقى منه، وت�صمى هذه الينابيع ال�صطناعية في العراق )كهاريز، 
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الجزائر )الفجار(، وفي  تون�س )خريقه(، وفي  الحجاز )دبل(، وفي  مفردها كهريز(، وفي 

المغرب )الخنارة(.

�لدلء جمع و�ملفرد �لدلو
وعاء ي�صتخدم في ا�صتخراج المياه من البئر واللفظة �صائعة في اللغة العربية واللغة الأكدية، 

الآ�صورية  اللغة   ورد في  بينما  الحيوانات،  ي�صنع من جلد  اأنه  العربية  المعاجم  وقد ذكر في 

الجلد؛،  الم�صنوع من  الدلو على غير  لفظة  تطلق  واأحيانًا  المعدن  اأو  الخ�صب  اأنه ي�صنع من 

في البحرين يطلق ا�صم الدلو للذي ي�صنع من الجلد، و ما ي�صنع من المعدن ي�صمى المطارة 

والجدلة،ويوجد هناك نوعان اأ�صا�صيان من الدلء، الدلو ال�صغير ذو الفتحة الواحدة، والكبير 

ذو الفتحتين الذي يعرف اأي�صًا با�صم الَغرب و هو الدلو الخا�س بالزاجرة اأو ال�صانية، اأما ذو 

الفتحة الواحدة فهو �صغير الحجم ويرفع وينزل في البئر بوا�صطة اليد ل بقوة الحيوان.�صواء 

الحبال  لربط  واحدة  فهناك طريقة  فتحتان،  اأو  واحدة  فتحة  له  كبيرًا،  اأو  الدلو �صغيرًا  كان 

من  مت�صالبين  عمودين  عن  عبارة  العراقي(والعراقي  اأي  )العراگي  طريق  عن  وهو  بالدلو 

الخ�صب على هيئة �صليب، والعرقاة عند عامة اأهل الخليج هو كل ما كان على �صاكلة ال�صليب.    

و يقال للخ�صبتين اللتين تعتر�صان على الدلو كال�صليب الَعْرُقَوتاِن وهي الَعراقي، واإِذا �صددتهما 

على الدلو وتثبت العراقي على الدلو بربط اأطرافها الأربعة بفتحة الدلو بطريقة معينة، ويربط 

في و�صط العراقي حبل خا�س ي�صحب به الدلو اإلى اأعلى، كما يربط بالعراقي(الكراب )وهو 

عبارة عن كربة من كرب النخيل يتم ثقبها ومن ثم يدخل بها رباط يوثق بالعراقي لي�صاعد في 

طفو الدلو على �صطح الماء اأثناء ملء الدلو بالماء ويراعى في ذلك الم�صافة بين الكربة والثقل 

باأكمله في  الذي ي�صاعد بملء الدلو بغط�س حافته في الماء وتبقى العراقي فال يغو�س الدلو 

الماء.قبل ابتكار اآلة خا�صة ل�صحب الدلو من البئر، كان العتماد على القوة البدنية لل�صاقي،  

اإذ يقف على �صرفة البئر ويقوم ب�صحب الدلو الممتلئ بالماء من اأ�صفلها اإلى اأعالها بوا�صطة 

اأو ي�صبه  بالماء  الأر�س  تغذي  التي  ال�صاقية  يقترب منه وي�صبه في  حالما  يتلقفه  ثم  الحبل، 

في حو�س خا�س يغذي ال�صاقية الأم. ويالحظ اأن هذه الطريقة من الري تتالءم مع الأرا�صي 

الطريقة  هذه  اأن  اإل  الدالية.  ت�صمى  الطريقة  بهذه  ت�صقى  التي  والأر�س  ال�صغيرة،  الزراعية 

ابتكار  اإلى  الحاجة  الكبيرة، ومن هنا جاءت  الزراعية  الأرا�صي  ت�صبح غير مجدية  في ري 

اآلت توفر جهد ال�صاقي وفي الوقت نف�صه ت�صحب كميات اأكبر من الماء. اإذًا فالحاجة هنا اإلى 

�صيئين: وعاء كبير لرفع اأكبر كمية من الماء من البئر واآلة ت�صهل عمل رفع ذلك الوعاء الكبير؛ 
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وهكذا تم التو�صل لبتكار النزافة والبكرة وذلك بح�صب نوعية البئر التي ت�صحب منه الماء، اإن 

كان �صطحيًا اأو عميقًا.

�لنز�فة �أو �لغر�فة
ت�صتخدم  وهي  )�صادوف(،  ت�صمى  م�صر  وفي  )النزافة(  وف�صيحها  منزفة  اأو  غرافة  ت�صمى 

ل�صتخراج الماء من البئر القليلة العمق. تتكون الغرافة من عمودين من خ�صب اأو حجر ويثبت 

عليهما عار�صة، ويثبت فوق العار�صة ع�صا خ�صبية طويلة، بحيث تمثل العار�صة نقطة ارتكاز 

فارغة  �صفيحة  الرافعة  هذه  طرفي  اأحد  في  ومو�صاًل  الرافعة،  ذراع  الخ�صبية  الع�صا  وتمثل 

اأو كتلة طينية، ويمكن �صرح طريقة عمل  اأو دلو وفي طرفها الآخر يوجد ثقل قد يكون حجرًا 

الغرافة على مرحلتين، في الأولى يبذل الفالح جهدًا لي�صد الثقل اأوالكتلة الطينية الثقيلة ليجعل 

الدلو ينزل اإلى قاع البئر ويمتلئ بالماء، وفي الثانية يتولى الثقل رفع الدلو؛ اإذ يوؤدي اإلى عودة 

الخ�صبة الطويلة اإلى و�صعها الأ�صلي. واأخيرًا يتم اإفراغ الماء في ال�صاقية اأو الحو�س.

�لز�جرة 
البئر حيث يثبت جذعان طويالن مربوطان من نهايتهما بحبل وفي  الماء من  هي اداة لرفع 

و�صطهما جذع ثالث وجميعها ت�صتند على عمودين من الحجر.

الزاجرة الأكدية/عرفت تلك الآلة المركبة في البحرين و�صرق الجزيرة العربية با�صم الزاجرة 

والبع�س ي�صميها جازرة،  وفي دولة الإمارات العربية فت�صمي يازرة )اأي جازرة( وت�صمى في 

بع�س المناطق في راأ�س الخيمة بالزايرة )اأي الزاجرة(، وفي ُعمان ت�صمى زاجرة اأو منجور.  

اإن عملية ال�صقي بالزاجرة تحتاج اإلى زجر الحيوان )الثور اأو الحمار( الذي ي�صحب  وفي دولة 

الإمارات العربية يطلق ا�صم »جازر« اأو »يازر« لل�صخ�س الذي يقوم بقيادة الثور الذي يجر حبل 

الزاجرة، وفي بع�س المناطق في م�صر ي�صمى ال�صاقي الذي يتولى قيادة الحيوان الذي يحرك 

ال�صاقية ا�صم »جازر«  على رغم اأن ال�صاقية في م�صر ل ت�صمى جازرة ول حتى زاجرة، . اأن ا�صم 

الزاجرة من اأ�صل اأكدي و يوجد اأ�صمين للزاجرة ا�صتقا من اللغة الأكدية، الأول هو الزاجرة 

اأو الجازرة وقد ا�صتق من الفعل الأكدي َزراُق بمعنى ال�صقاية، والآخر الزرنوق وهو م�صتق من 

. ال�صم الأكدي لآلة الري وهو ُزُرقُّ
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�ليازرة �أو )�ملنيور( 
طريقة بدائية  ل�صقاية النخيل ي�صاحبها �صوت نتيجة احتكاك )حبل ال�صوبى( ببكرة الحديد 

الغناء  من  الكثير  وال�صوت  الحركة  على  الفالح  فيغني  الجفرة  في  الثور  اأثناء حركة  العلوية 

الممزوج بالعاطفة الجيا�صة، والذكريات الجميلة التي يتخيلها هذا الإن�صان الب�صيط وهو ي�صقي 

الأر�س بهذه الطريقة.

  Basin Irrigation)لري بالبو�كي )�لأحو��س�
وهذه تتبع في ري اأ�صجار النخيل الحديثة الزراعة، حيث يتم و�صع كل �صنف من اأ�صناف النخيل 

تمامًا،  الباكيه  اأو  الحو�س  و�صط  الف�صائل في  وتكون  1.5 متر  الب�صتان في حو�س عر�صه  في 

ويجري الماء بين خطين، وطول الحو�س يعتمد على نوع التربة، حيث يكون اأق�صر في التربة 

الأ�صجار،  بين  الزراعة  م�صافات  على  يعتمد  وكذلك  الثقيلة،  الطينية  التربة  في  عنه  الرملية 

ويجب مراعاة زيادة عر�س الحو�س اأو الباكيه بحوالي متر كل �صنة، وبعد اأربع �صنوات ت�صتبدل 

طريقة الري هذه بالطرائق الأخرى )الأحوا�س الفردية اأو الخطوط(. 

�لري بالأحو��س �لفردية 
الحو�س  ويحيط  ال�صكل،  مربعة  اأو  م�صتطيلة  اأو  م�صتديرة  اأحوا�س  اإلى  الب�صتان  اأر�س  تق�صم 

بنخلة واحدة، ويتم ت�صميم هذه الطريقة باإن�صاء قناة ري رئي�صة على طول الب�صتان تتفرع منها 

قنوات ري فرعية �صغيرة متعامدة عليها، بحيث تمر بين حو�صين، ومن هذه القناة الفرعية 

تتفرع قنوات اأو فتحات لإي�صال الماء اإلى كل حو�س. وتحتاج هذه الطريقة اإلى ت�صوية التربة 

في كل حو�س ل�صمان انتظام توزيع مياه الري في التربة، ويف�صل اإجراوؤها في الترب الخفيفة.
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 Furrow Irrigation الري بامل�شاطب اأو اخلطوط
حيث تقام خطوط اأو م�صاطب بين �صفوف النخيل، وتطلق مياه الري في الم�صاحة المتروكة 

بين الم�صاطب اأو الخطوط، ويف�صل اتباع هذه الطريقة في الترب الثقيلة، حيث يمكن اإ�صباع 

التربة بالمياه اإلى عمق كاف، ويف�صل اأن ل يزيد طول الم�صطبة اأو الخط عن 100 متر.

)Drip Irrigation( لري بالتنقيط�
وتتم با�صتعمال �صبكة متكاملة، حيث توزع المنقطات على خطين متوازيين اأو على �صورة حلقة 

دائرية حول النخلة، اأو ي�صتعمل ر�صا�س �صغير )Minisprinkler( تتراوح كمية ت�صريفه ما بين 

40 – 120 لتر/ �صاعة، وتتميز طريقة ا�صتعمال الر�صا�س ال�صغير بتوزيع المياه بانتظام حول 

اأن الري بالتنقيط يحقق وفرة في كمية المياه الالزمة  اإلى  جذع النخلة. واأ�صارت الدرا�صات 

لري اأ�صجار النخيل مقارنة بطرائق الري ال�صطحي المختلفة. اإن اأهم مميزات الري بالتنقيط 

هي:

	.تقنني ا�صتعمال املياه ب�صكل كبري، وهي طريقة منا�صبة ل�صتعمال املياه املاحلة

	.متنع منو وانت�صار الأدغال في الب�صتان، وتقلل من انت�صار الآفات والأمرا�س الفطرية

	.تكون مالئمة لالأ�صجار احل�صا�صة لطرائق الري ال�صطحي

	.ل تعيق اإجراء العمليات احلقلية املختلفة، حيث ميكن اإجراوؤها في اأي وقت

	. ميكن ا�صتعمال الأ�صمدة مع مياه الري بكفاءة ومرونة عاليتني
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	.ل تتاأثر طريقة الري هذه بهبوب الرياح اأو ا�صتواء اأر�س الب�صتان

	.تقلل من ا�صتعمال الأيدي العاملة ومن حجم املن�صاآت في احلقل

	.يتطلب الري بالتنقيط �صغط منخف�س يقدر بـ )1 – 2( �صغط جوي

 ]Bubblar Irrigation[ )لري بالفقاعات )�لنافور�ت�
في  ويتوزع  فقاعة  �صكل  على  الماء  ينزل  حيث  بالأحوا�س،  الري  لنظام  مح�صنة  طريقة  وهي 

حو�س النخلة، وهي طريقة حديثة من اأف�صل الطرائق الم�صتعملة لري اأ�صجار النخيل وت�صل 

كفاءتها الروائية اإلى ما بين 80 – 85 % من حيث توفير مياه الري، واأهم مميزاتها:

	.ميكن ري جمموعة كبرية من الأ�صجار ملرة واحدة ولفرتة زمنية ق�صرية

	.ميكن ا�صتعمال مياه ذات ملوحة متو�صطة لري الأ�صجار

	.تعمل هذه الطريقة على غ�صل الأمالح بعيدًا عن منطقة اجلذور

	.ت�صاعد على انت�صار اجلذور في كل م�صاحة احلو�س واإىل اأعماق جيدة في الرتبة
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Sub surface irrigationلري حتت �سطح �لرتبة )�خلازفات( �أو �لقو�رير�
يعتبر الري تحت �صطح التربة من الطرائق الحديثة، وهو لما يزل في طور التجربة بالن�صبة 

اأنابيب  بو�صاطة  البالغة  الأ�صجار  اأو  الف�صائل  اإلى  المياه  ت�صل  حيث  التمر،  نخيل  لأ�صجار 

الخزف  الم�صنوعة من  الرا�صحة  بالقوارير  الأنابيب  تو�صيل فروع من هذه  ويتم  بال�صتيكية، 

ب�صكل  الماء  وي�صخ  الجذور  امتداد  ح�صب  منا�صبة  اأعماق  على  التربة  �صطح  تحت  المدفونة 

مبا�صر اإلى التربة، وهو ما يقلل من ن�صبة التبخر الذي يحدث بالري ال�صطحي.

اأن الري بالقوارير هي طريقة للري تحت ال�صطحي تعتمد على �صبكة الأنابيب التي ت�صتعمل   

للري بالتنقيط ولكن بدًل من تركيب المنقطات تركب )القارورة(، وهذا النظام موؤلف من:

	.مدخل للمياه مع منظم للتدفق يعلوه غطاء �صفاف

	.رقبات تركب فوق بع�صها ح�صب احلاجة

	.احلوجلة ال�صفلية التي ت�صتقبل املياه وتنقلها للرتبة

 8 قطره  مرن  بخرطوم  ال�صبكة  مع  المو�صول  المدخل  من  المياه  التدفق  منظم  ي�صتقبل 

ملم ويكون ظاهرًا فوق �صطح التربة، بينما تدفن باقي اأجزاء القارورة تحت �صطح التربة 

لتو�صل المياه بالر�صح مع المواد المنحلة بداخلها اإلى منطقة الجذور الن�صطة.

وميزات هذا النظام:

	.التوفير باملياه ب�صبب خف�س التبخر وما ت�صتهلكه الأع�صاب من املياه

	.95% تقليل وجود الأع�صاب بن�صبة

	.تقليل عدد العمال الالزمني للري والتع�صيب

	.ال�صتفادة الكاملة من الأ�صمدة التي تو�صع مع مياه الري

	 اله�صاب باأرا�صي  الأ�صجار  غر�س  ميكن  حيث  الرتبة،  وتعديل  ت�صوية  اإىل  احلاجة  عدم 

والأرا�صي املرتفعة والوعرة.

�خلو�بيب                قنوات الري املفتوحة

�سكل 
)جمع �صكله( و هي الم�صافات الكائنة بين ال�صواقي الرئي�صية و تبلغ في العادة زهاء 18 ذراع 

)كل ذراع يد تقرب من 45 �صم( 
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ثامنا: �لأ�سر�ر و�لظو�هر �لف�سيولوجية و�ملر�سية
ت�ساقط �لثمار 

خا�صة  النمو،  بمنظمات  مبا�صر  ب�صكل  مرتبطة  ف�صلجية  عملية  وهي  �صائعة،  ب�صتانية  ظاهرة 

الأوك�صجين  تركيز  انخف�س  بالنمو  الثمار  تقدمت  فكلما  والأثيلين،  الأوك�صينات  بين  التداخل 

1995(، كذلك  )اإبراهيم،  لالأثيلين  النف�صال ح�صا�صة  وت�صبح منطقة  الثيلين  تركيز  وزاد 

موجات  توجد  الفاكهة  اأ�صجار  عموم  وفي  الثمار.  ت�صاقط  زيادة  على  البيئية  الظروف  تعمل 

للت�صاقط، ويمكن تحديدها كما يلي:

 Full( الكامل  الأزهار  تفتح  بعد  وتكون  الأزهار،  بين  التناف�س  ب�صبب  تحدث  الأولى:  الموجة 

bloom(، وعند العقد يبداأ التناف�س بين الأزهار والثمار ال�صغيرة العاقدة على الغذاء والماء، 

تتلقح  لم  والتي  المكتملة  غير  الأزهار  وخا�صة  ال�صغيرة،  والثمار  لالأزهار  ت�صاقط  ويحدث 

وكذلك الثمار العاقدة غير مكتملة الجنين، وخالل هذه الموجة تحدث اأعلى ن�صبة من الت�صاقط 

وتمثل 90 % من ن�صبة الت�صاقط الكلية.

العاقدة،  ال�صغيرة  الثمار  تت�صاقط  حيث  اأ�صابيع،  بب�صعة  العقد  بعد  تحدث  الثانية:  الموجة 

اأن يحدث  لي�س �صرطًا  ولكن   ،)June drop( ت�صاقط حزيران /يونيو الت�صاقط،  وي�صمى هذا 

ذلك في �صهر حزيران / يونيو لأن موعد حدوثه يختلف من منطقة اإلى اأخرى ومن مو�صم لآخر، 

واأ�صباب حدوثه:

  التناف�س على الغذاء واملاء.أ- 

العوامل البيئية غري املالئمة.ب- 

وهذا  البذور،  عديمة  الأ�صناف  في  ويكثر  والنوع،  ال�صنف  ح�صب  الت�صاقط  حدة  وتختلف 

الت�صاقط ظاهرة طبيعية لتحقيق التوازن بين النمو الخ�صري والثمار المتكونة على الأ�صجار، 

ومن اأ�صباب حدوثه اأن الثمار العاقدة تواجه درجات حرارة عالية م�صحوبة بانخفا�س الرطوبة 

المائي  التوازن  في  خلاًل  يحدث  مما  الأوراق  في  النتح  عملية  من  يزيد  الذي  الأمر  الجوية، 

بين التربة والجو الخارجي والمحتوى الداخلي لالأوراق والفروع والثمار، ولكون الأوراق ذات 

�صغط اأ�صموزي عالي )High osmossis preassure( فاإنها ت�صحب الماء من الثمار اإلى الفروع 

والأوراق، حيث يتبخر عن طريق النتح، وبح�صول هذه الحالة تتكون خاليا فلينية ت�صد الأوعية 

الناقلة الموجودة في اأعناق الثمار مما يوؤدي اإلى ت�صاقطها عند منطقة النف�صال من اأب�صط 

حركة اأو اهتزاز لفروع الأ�صجار.

Pr - )للموجة الثالثة: تحـــــــدث قبل جني الثـــــــمار، وي�صـــــــمى ت�صــــــــــاقط ما قبــــــــل الجني 
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البيئية  والظروف  النف�صال،  منطقة  )تكون  عوامل  لعدة  كنتيجة  ويحدث   ،)harvest drop

كالرياح ال�صديدة، والإ�صابات المر�صية والح�صرية(، والعامل الرئي�س لهذا الت�صاقط هو نق�س 

الأوك�صين، حيث يقل تركيزه مع تقدم الثمار نحو الن�صج، ويزداد تركيز الإثيلين حيث ت�صبح 

منطقة النف�صال ح�صا�صة لالأثيلين

)Alternate bearing( حلمل �ملتناوب�
يليها  المتناوب يعني غزارة الحمل في �صنة  الحمل  اأو   )Biennial Bearing( المحول الحمل 

على  اأو  بكاملها  ال�صجرة  على  تكون  قد  الدورة  وهذه  التالية،  ال�صنة  في  الحمل  قلة  اأو  انعدام 

جزء منها، وربما تحدث حالة انعدام اأو قلة الحا�صل ل�صنتين متتاليتين تليها �صنة من الحمل 

اأ�صباب  وتعزى   .)Irregular bearing(المنتظم الحمل غير  وي�صمى  والعك�س �صحيح.  الغزير 

هذه الحالة اإلى قلة عدد الأزهار، وانخفا�س ن�صبة العقد، وزيادة ن�صبة الت�صاقط.

وتظهر حالة تبادل الحمل على الأ�صجار داخل الب�صتان الواحد والتي قد تكون في عمر واحد 

ومن �صنف واحد، وتحظى بعمليات خدمة متماثلة

]Checking[ )لت�سطيب )�لو�سم� 
اأو  اأفقية  �صكل خطوط  الخالل على  الثمار في مرحلة  ف�صيولوجية تظهر على  اأو عاهة   �صرر 

تحول  اأثناء  الرطوبة   ارتفاع   عند  الثمرة  ب�صرة  �صطح  على  تظهر  اللون  ترابية  رفيعة  طولية 

الثمار من مرحلة الكمري اإلى مرحلة الخالل اأو �صقوط الأمطار بغزارة و تزاحم ال�صعف والظل 

الكثيف على الثمار.

اإن الرطوبة العالية حول الثمار ت�صبب توقف عملية التبخر، ويرافق ذلك ا�صتمرار دخول الماء 

اإلى الثمار مما يوؤدي اإلى ت�صخم وانتفاخ الخاليا تحت الق�صرة، فيحدث ت�صقق على �صكل خطوط 

المحيطة  الخاليا  وتموت  خلية،   16 ال�صق  عمق  ويكون  اللون،  �صمراء  رفيعة  اأفقية  اأو  طولية 

بال�صق، وتوؤدي ال�صقوق اإلى ت�صلب الق�صرة، وجفاف الطبقة اللحمية، وانخفا�س نوعية الثمار . 
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 )Internal browning( ل�سمر�ر �لد�خلي�
الثمار في  الثمار ال�صغيرة،  والكبيرة )النا�صجة(، فهو ي�صيب  اأعرا�س الإ�صابة على  تظهر 

مراحل )الكمري، والخالل، والرطب، والتمر(، وحتى الثمار غير المخ�صبة )ال�صي�س(، وتكون 

الأعرا�س على �صكل بقع �صمراء، وعندما تنمو الثمار تتجمع هذه البقع وتندمج مع بع�صها على 

�صكل بقعة كبيرة، وتكون المنطقة الم�صابة منخف�صة قلياًل، ولونها غامق، كما تكون جدران 

الخاليا الم�صابة �صميكة، وجالتينية القوام.

  ]Black nose[  )لذنب �لأ�سود )�لأنف �لأ�سود�
هو �صرر ي�صيب الثمار ب�صبب كثرة الري، وارتفاع ن�صبة الرطوبة حول الثمار و�صقوط الأمطار، 

ووجود ندى ال�صباح، وكذلك الخف ال�صديد للثمار،.تظهر الإ�صابة في نهاية المرحلة الخ�صراء 

ت�صبب  ال�صيف  الري في  زيادة مياه  اأن  الملونة )الخالل( حيث  المرحلة  وبداية  )الكمري(، 

يعقبها  عر�صية  ب�صقوق  القمع  من  القريبة  المنطقة  في  خا�س  وب�صكل  الثمرة،  ب�صرة  ت�صقق 

وم�صر،  فيالعراق،  لونها.يظهر  وا�صوداد  المت�صققة،  الب�صرة  تحت  الطبقة  وموت  جفاف، 

والمغرب، والجزائر، وموريتانيا، والوليات المتحدة الأمريكية.تبلغ ن�صبة الإ�صابة بهذا ال�صرر 

في �صنف ال�صاير 7 % في منطقة الب�صرة في العراق، وتزداد مع ارتفاع مياه الأنهار وزيادة 

الري اإلى 85 %، وفي كاليفــــــورنيا تبلغ الإ�صابة 5 % في �صنف دقلة نور ترتفع اإلى 50 % مع 

ارتفاع الرطوبة، واأكثر الأ�صناف الم�صرية ح�صا�صية لهذا ال�صرر هو �صنف الحياني.

وللمعالجة تجرى عمليات تنظيم عملية ري الب�صاتين، وخا�صة في �صهور ال�صيف .وعدم اإجراء 

عملية الخف ال�صديد للعذق اأو ال�صماريخ. وتهوية الثمار بو�صع حلقة حديدية داخل العذق.
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  )White end لذنب �لأبي�س  )اأبو خ�صيم�
 ال�صرر الف�صلجي » اأبو خ�صيم« الذنب الأبي�س هو ت�صلب )جفاف اأوتيب�س( جزء الثمرة القريب 

من القمع حيث يكون ب�صكل حلقة فاتحة اللون يمتد ات�صاعها ح�صب �صدة الإ�صابة ويح�صل هذا 

المنطقة في مرحلة الرطب وي�صتمر حتى مرحلة  الت�صلب ب�صبب توقف نمو الخاليا في هذه 

التمر، والإ�صابة بهذا ال�صرر ل يحدث نتيجة لم�صببات مر�صية )فطريات، بكتريا، فيرو�صات( 

والرياح  الحرارة  خا�س  وب�صكل  الجوية  الظروف  �صببها  ف�صلجيه  ظاهرة  هي  بل  ح�صرية  ول 

الجافة. وتظهر في العراق على العديد من الأ�صناف وب�صكٍل خا�س �صنف الحالوي الذي يعد 

اأحد اأ�صناف القت�صادية الذي تنت�صر زراعته في محافظة الب�صرة ومعظم تمور هذا ال�صنف 

الثمار ت�صاب �صنويًا  اأو الخ�صبية ولكن  اإلى خارج العراق معباأة بال�صناديق الكرتونية  ت�صدر 

اإلى  ال�صنوات  الن�صبة وفي بع�س  %، وقد ت�صل   30 –  25 بهذا ال�صرر بن�صبة تتراوح ما بين 

 %  20 –  6 %.  تختلف ن�صبة الإ�صابة بين ثمار العذق الواحد، اإذ تتراوح ما بين   60 –  40

في ال�صماريخ الخارجية، و1 – 9 % في ال�صماريخ الداخلية للعذق، كما تتراوح ن�صبة الإ�صابة 

في الب�صاتين القريبة من الأنهار وم�صادر الري ما بين 8 – 13 %، وفي الب�صاتين البعيدة ما 

بين 20 – 70 %، وي�صبب هذا ال�صرر انخفا�صًا في القيمة القت�صادية للتمور الم�صابة، حيث 

يبلغ �صعر الطن من التمور غير الم�صابة �صبعة اأ�صعاف �صعر الطن من التمور الم�صابة. واهم 

م�صببات ال�صرر هي قلة مياه الري، كما اأن الجفاف خالل المرحلة الخ�صراء يوؤدي اإلى زيادة 

ن�صبة الإ�صابة بهذا ال�صرر بن�صبة اأكبر مما لو تعر�صت الثمار لنق�س مياه الري، والجفاف في 

مرحلتي الخالل، والرطب وان طول فترة الجفاف، والظروف المناخية الحارة تزيد من ن�صبة 
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الإ�صابة بهذا ال�صرر. وي�صاعد هبوب الرياح ال�صمالية الحارة الجافة في مرحلة تحول الثمار 

من الرطب اإلى تمر. وان عمر النخلة يتنا�صب طرديًا مع ن�صبة الإ�صابة. 

]Shrivel[ )ذبول �لثمار )�حل�سف 
يحدث ذبول الثمار طبيعيًا خالل النهار ب�صبب فقدان الماء من �صطح الثمرة، ولكن هذه الثمار 

ت�صتعيد حالتها الطبيعية ومحتواها الرطوبي في �صاعات الليل، وذلك لرتفاع الرطوبة الن�صبية 

حول الثمرة وانخفا�س عملية التبخر. ويالحظ ذبول الثمار عادة في مرحلة الخالل قبل ذروة 

احتوائها على المواد ال�صلبة الذائبة الكلية، ويمكن اأن تحدد اأ�صباب الذبول بما يلي:

غزارة احلمل.. 1

عدم كفاية مياه الري.. 2

الظروف املناخية غري العتيادية كارتفاع درجات احلرارة و�صدة اجلفاف.. 3

اإ�صابة العذوق الثمرية باأ�صرار ميكانيكية.. 4

والجروح  للخدو�س  ال�صديدة  بح�صا�صيتها  الخالل  في مرحلة  الخارجية  الثمرة  اأن�صجة  وتمتاز 

الثمار  ذبول  ولوحظت ظاهرة  الحجم،  اكتمال  وبلوغها مرحلة  الثمرة  انتفاخ  ب�صبب  والتمزق 

والتي يطلق عليها )الخدر( على ثمار بع�س الأ�صناف التي تجنى في مرحلة الرطب، خا�صة اإذا 

تمت هذه العملية عند ارتفاع درجة الحرارة

اإلى اأق�صى حجم  يظهر الذبول في المرحلة الملونة الخالل )الب�صر(، وقبل اأن ت�صل الثمرة 

تجعد  الثمار  �صطح  على  يظهر  حيث  ال�صكريات.  على  احتوائها  وذروة  النمو(،  )اكتمال  لها 

وانكما�س، ثم تجف، وتتحول اإلى ح�صف ل ي�صلح اإل كعلف حيواني.
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)Constriction of fruits( تخ�سر �لثمار
يتوقف النمو او يكون بطيئا النمو في طرف الثمرة ب�صبب التعر�س اإلى ظروف بيئية غير منا�صبة 

تلي ذلك مرحلة من النمو ال�صريع مما يت�صبب بوجود اختناق حول الثمرة بما ي�صبه الخ�صر وقد 

بالعناكب  الم�صابة  الثمار  بالعناكب حيث لوحظ في  الإ�صابة  الظاهرة  ال�صبب في هذه  يكون 

هذه الحالة

 ]Black scald[ )ل�سلق �لأ�سود )�للفحة �ل�سود�ء�
الم�صبب: مجهول.وتكون الإ�صابة بظهور مناطق �صوداء على قمة، الثمرة وعلى جوانبها، ويكون 

طعم اأن�صجة الثمرة الم�صابة مرًا. ينت�صر في الوليات المتحدة الأمريكية.  والأ�صرار ثانوية 

وقليلة.
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 �سذوذ �لربحي )Barhi disorder( ميلن ر�أ�س نخلة �لربحي
والدول  العراق  في  زراعته  انت�صرت  الممتازة،  العراقية  النخيل  اأ�صناف  من  �صنف  البرحي، 

العربية الأخرى لما لثماره من مميزات من حيث الجودة في الطعم والمذاق، اأ�صل هذا ال�صنف 

هو نخلة بذرية )دقلة( ظهرت قبل اأكثر من 150 �صنة في اأر�س لأ�صرة اآل زيدان في منطقة اأبي 

الخ�صيب في مدينة الب�صرة، هذه الأر�س كانت تل اأزيل ترابه ف�صارت اأر�صًا براح وفي هذه 

الأر�س البراح ظهرت نخلة )غيباني، دقلة( لفتت الأنظار اإلى نموها ون�صاطها وجمال منظرها 

ن�صبة  برحي  واأ�صموها  الجودة  فائقة  ثمارها  فكانت  اأثمرت  حتى  ورعايتها  بزراعتها  فاهتموا 

اإلى الأر�س البراح. وهذا المر �صفة وراثية تتمثل ب�صعف ف�صيولوجي يظهر مع تقدم الأ�صجار 

10 �صنوات  واإنما في الأ�صجار بعمر  5 �صنوات فاأقل،  بالنمو حيث ل تظهر في الأ�صجار بعمر 

فاأكثر وخا�صة في الفترة ما بين عمر 13 - 15 �صنة. ينحني راأ�س النخلة بزاوية يتراوح قدرها 

ما بين 5 – 90 درجة، ويق�صم انحناء الراأ�س اإلى عدة اأق�صام ح�صب درجة النحناء، وكما يلي:

ن�صبة الإ�صابةزاوية النحناء )درجة(

550 - 10

30 -  560 -  2

60 - 3037 -  6

90 - 6010 -  2

ال�صمال  نحو  يميل  ول  الغرب،  اأو  ال�صرق  اأو  الجنوب  نحو  النخلة  راأ�س  اأو ميالن  انحناء  يكون 

اإطالقًا، ودرجة النحناء نحو الجنوب اأو الجنوب ال�صرقي تكون في 80 % من الأ�صجار الم�صابة 

بهذا النحناء، ويكون النحناء في الأن�صجة فوق القمة النامية التي تبقى بو�صع قائم، وبحالة 

طبيعية.
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Bending Head )نحناء �لقمة �لنامية)�لقلب� 
هذه الظاهرة مالحظة في العديد من اأ�صجار النخيل وان حدوثها في النخلة ل يوؤثر على نموها 

ون�صاطها ول على المح�صول كما ونوعا وهي نادرا ما تحدث على الأ�صجار التي ارتفاعها ثالثة 

اأمتار وعمرها اقل من ع�صرة �صنوات .والنخلة التي يحد ث فيها النحناء ل تلبث اإن ت�صتعيد 

ا�صتقامتها بعد فترة وتعود اإلى الو�صع الطبيعي .

حالة  اإلى  يعود  ربما  انه  اإلى  الباحثين  اأ�صار  بل  مر�صي،  يكن  لم  الظاهرة  لهذه  الم�صبب  اإن 

التي تتركز فيها  اإلى الجهة  النخلة حيث يكون النحناء  توازن وانتظام توزع الحمل في راأ�س 

تكون  الأ�صجار  هذه  في  النامية  القمة  اإن  ولوحظ  الرياح.  هبوب  ذلك  على  وي�صاعد  العذوق 

قواعد  اإن  لوحظ  و�صليم وكذلك  قائم  يكون  فيها  الرئي�صي  والبرعم  �صليمة وطبيعية  اأن�صجتها 

الأوراق)ال�صعف( المنحنية �صليمة ول توجد بها اأية حالة غير طبيعية.

اإن �صبب عدم انتظام توزيع الثمار براأ�س النخلة قد يعود اإلى اإن جهة النخلة المعر�صة ل�صوء 

غير  الأخرى  الجهة  من  اأكثر  ال�صكريات  بناء  في  عالية  قدرة  ذات  تكون  المبا�صر  ال�صم�س 

اعلي  فيها  العقد  ن�صبة  وتكون  اأ�صرع  ب�صكل  الزهرية  البراعم  نمو  على  ي�صاعد  مما  المعر�صة 

ون�صبة ت�صاقط الثمار اقل وبالتالي يوؤدي ذلك اإلى زيادة عدد العذوق ووزن الثمار في هذه الجهة 

الخف  عملية  اإجراء  وان  )حمودة،واآخرون،1998(.  باتجاهها   النخلة  راأ�س  ميل  ي�صبب  مما 

باإزالة عذوق كاملة ي�صاعد في انتظام الحمل في راأ�س النخلة ويمنع ميالن راأ�صها.
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Bastard Offshoots  سذوذ �لف�سائل�
في الزاوية المح�صورة بين عنق الورقة والجذع)ال�صاق( والم�صماة الإبط يوجد مر�صتيم ينمو 

منه برعم واحد عري�س وا�صع مثلث ال�صكل يقع في منت�صف اإبط الورقة ي�صمى البرعم البطي 

Auxiliary bud اأو البرعم الجانبي Lateral bud وهذا البرعم يتك�صف اإلى:

منو خ�صري)ف�صيلة(. -1

نورة زهرية. -2

ل يتك�صف الربعم وميوت. -3

�صكل غري حمدد الرتكيب يجمع اأجزاء خ�صرية وزهرية غري تامة التكوين. -4

منو خ�صري غري طبيعي. -5

نمو  يكون  حيث  خا�س  ب�صكل  والف�صائل  الأ�صجار  في  الخ�صرية  البراعم  في  يظهر  وهذا 

ال�صعف �صاذا ومتجعدا ومتقزما ويعتقد اإن ال�صبب في هذه الظاهرة هو �صعف نمو البراعم 

يعتمد  النبات  نمو  اأ�صبح  فلقد  الهرموني،  التوازن  في  �صببها خلل  يكون  الذي  الخ�صرية 

على الهرمونات النباتية التي تمثل عوامل ارتباط مهمتها ربط نمو احد الأجزاء بالأجزاء 

الأخرى وهي ت�صيطر على العمليات الف�صيولوجية المرافقة لعمليات النمو والتك�صف. وتوجد 

م�صجعات  وال�صايتوكاينينات(وهي  والجبرلينات  هي)الوك�صينات  منها  مجاميع  خم�صة 

في  المختلفة  الفعاليات  وان  النمو  مانعات  وهي  والثيلين(  الب�صي�صك  و)حام�س  النمو 

النبات هي تحت �صيطرة وتداخل هذه الهرمونات واإن عمليات النمو والتطور تعتمد على 

التوازن الهرموني بين المجاميع المختلفة واأي خلل في التوازن الهرموني ي�صبب حالت من 

النمو غير الطبيعي والم�صوه. 
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Leaf Apical Drying جفاف �ل�سعف �خلارجي
تحدث هذه الظاهرة في ال�صعف الخارجي )ال�صعف القديم( وب�صكل خا�س في اأ�صجار النخيل 

تتعافى  زمنية  فترة  وبعد  ف�صيولوجية  وهي ظاهرة  اآخر  مكان  في  للزراعة  تنقل  التي  الكبيرة 

الأ�صجار وتختفي هذه الظاهرة بعد 2 - 3 �صنوات من النقل اإلى ال�صارع اأو المزرعة اأو الموقع 

وجود  عدم  هو  المنقولة  للنخلة  الخارجي  ال�صعف  بع�س  جفاف  في  ال�صبب  يكون  الجديد.قد 

توازن بين المجموع الخ�صري والجذري لن العديد من الجذور تتقطع في عملية النقل، وفي 

هذه الحالة يجب اإزالة عدد من ال�صعف وترك 8 - 10 �صعفات لتحقيق هذا التوازن وربما ترك 

زيادة من ال�صعف يوؤدي اإلى جفافها لعدم توفر حاجتها من المياه واختالل التوازن بين الجذور 

والأوراق.
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Albinism ظاهرة �للبينو 
وهي ظهور بع�س �صعف النخيل بي�صاء اللون ب�صبب خلوها من �صبغة الكلوروفيل وهي ل تقوم 

بعملية التركيب ال�صوئي وتكون عديمة الفائدة وتبعا لعدد ال�صعف الأبي�س تتاأثر عملية الأزهار 

والإثمار ويعتقد اإن هذه الظاهرة مرتبطة بعوامل وراثية متنحية اأو بالتوريث ال�صايتو بالزمي 

وربما لحدوث كيميرا في الأ�صجار.

ويبقى جريد ال�صعف المتاأثر بهذه الحالة اأخ�صر اللون ول يجف اإل بعد مرور فترة طويلة قد 

وهي  النخلة  عمر  اأثناء  وتختفي  واحدة  مرة  تظهر  الحالة  هذه  واأن  اأ�صهر  خم�صة  اإلى  ت�صل 

محدودة ول تنت�صر اإلى بقية �صعف النخلة ول اإلى النخيل الموجود في المزرعة.

 Crosscuts )لقطع �لعر�سي )�نق�ساف �لعر�جني� 
وباك�صتان  والعراق  اأمريكا  في  النخيل  اأ�صجار  على  اقت�صادية  اأ�صرارا  الظاهرة  هذه  ت�صبب 

وفل�صطين وتظهر الحالة على �صكل حز او قطع اأمل�س في اأن�صجة الجزء ال�صفلي من العرجون 

تن�صج  ول  تذبل  العذق  على  الموجودة  الثمار  لذلك  ونتيجة  حاد  ب�صكين  قطعت  كانت  لو  كما 

طبيعيا وتكون رديئة النوعية وغير �صالحة لالأكل.

اأن�صجة  في  لوحظ  Anatomical defect حيث  ت�صريحي  اأو عيب  ال�صرر خلل  لهذا  والم�صبب   

العرجون اأو ال�صعفة فراغات داخلية عقيمة توؤدي اإلى ك�صور في الأن�صجة اأثناء ا�صتطالة العرجون 

المزدحمة)الكرب  الأوراق  قواعد  ذات  الأ�صناف  في  �صائع  العر�صي  القطع  وهذا  ال�صعفة  اأو 

)ال�صاير  هي  الح�صا�صة  وال�صناف  النخلة  عمر  تقدم  مع  ال�صرر  هذا  ويزداد  المتزاحم( 

والخ�صراوي( اأما الأ�صناف المقاومة فهي )دقلة نور والديري والحالوي والمكتوم(.
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�سذوذ �سعف ور��س �لتربزل
اأ�صناف النخيل العراقية حيث تكون نهاية  تالحظ هذه الظاهرة في �صنف التبرزل وهو من 

جريدة ال�صعفة مزدوجة ويكون هذا الزدواج على م�صافة 60 - 100�صم من راأ�س ال�صعفة ويكون 

ن�صل ال�صعفة في هذه الحالة مت�صعب اإلى ن�صلين مت�صابهين ومتقاربين وتكون جريدة ال�صعفة 

المت�صعبة غير منتظمة الحواف اإذ تكون اإحدى حوافها عري�صة نوعا ما ولم تالحظ هذه الحالة 

اإل في �صنف التبرزل وهو منت�صر في المنطقة الو�صطى من العراق وهذا ال�صنف يمتاز بظاهرة 

اأخرى وهي ان�صطار القمة النامية اإلى ق�صمين اأو ثالثة اأو اأربعة بحيث يكون للنخلة را�صين اأو 

ثالثة اأو اأربعة وهي حالة غير طبيعية لن معظم اأ�صجار هذا ال�صنف تنمو برا�س واحدة وربما 

التي ت�صاعد على ا�صتطالة  الفينولية  اأخرى مثل المركبات  ال�صبب عامل وراثي ولعوامل  يكون 

الفعاليات  بتثبيت بع�س  الهرمونات وقيامها  تاأثيرها على فعالية  البراعم الجانبية من خالل 

الحيوية في الخلية النباتية.
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 Black scorch )مر�س �للفحة �ل�سود�ء )�ملجنونة
ي�صبب هذا المر�س الفطران

Thielaviopsis Paradoxa

Chalaropsis radicicola

ت�صبب الإ�صابة تعفن البرعم الطرفي والذي قد ي�صحبه ت�صوه والتواء ال�صعف ال�صغير الموجود 

واأ�صارت  اأحد الجوانب ب�صكٍل مائل.  اإلى  حوله في القمة. ونتيجة الإ�صابة، يتجه راأ�س النخلة 

اإلى  الفطر  دخول  على  الم�صاعدة  العوامل  اأحد  هي  ال�صاق  حفارات  اأن  اإلى  الدرا�صات  جميع 

النخلة، واإلى �صرورة ا�صتعمال طريقة حقن الجذع بالمبيدات للمعالجة.

 دوبا�س �لنخيل: )The Dubas Bug( �ملتق
Ommatissus binotatus Fieber

)Homoptera: Trophiduchidac(

يطلق عليه قافزة اوراق نخيل التمر. وقد تم ت�صجيله في كل من العراق، واإيران، و�صلطنة عمان، 

والمملكة  وم�صر،  رو�صيا،  من  ال�صرقي  الجنوبي  والجزء  واإ�صبانيا،  اأفريقيا،  و�صمال  وليبيا، 

العربية ال�صعودية. 

والجريد  الخو�س  من  النباتية  الع�صارة  بامت�صا�س  الكاملة  والح�صرات  الحوريات  تتغذى 

دب�صية  مادة  تغذيتها  اأثناء  الح�صرات  وتفرز  والخريف.  الربيع  ف�صلي  في  والثمار  والعذوق 

)ع�صلية( هذا بالإ�صافة اإلى ما تفرزه الأجزاء الم�صابة من النخلة من هذه المادة، ومن هنا 

جاءت الت�صمية )الدوبا�س(. يظهر النخيل الم�صاب لمعًا عند �صطوع ال�صم�س، ويتراكم التراب 

على الأجزاء الم�صابة، وكذلك تنمو الفطريات مما يقلل من عملية التمثيل ال�صوئي، وقد تموت 

المادة  وجود  واإن  متتالية،  �صنوات  لعدة  الح�صرة  بهذه  الإ�صابة  ا�صتمرت  اإذا  النخيل  اأ�صجار 

الدب�صية على التمر يقلل من نوعيته، ويباع ب�صعر رخي�س، كما اأن هذه المادة ت�صبب اإزعاجًا 

للم�صتغلين بمثل هذه التمور الم�صابة. وتتاأثر المزروعات البينية اأي�صًا من جراء �صقوط المادة 

بلون  اأوراقها  تظهر  عليها حيث  الفطريات  نمو  وي�صجع  يقلل من حيويتها  مما  عليها  الدب�صية 

اأ�صود نتيجة لذلك.
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)Dust Mite( حلم �لغبار
 Paratetranychus (Oligonychus) afrasiaticus الغبار.  بعنكبوت  الحلم  هذا  ي�صمى 

Mcg  ي�صمى غفار في �صلطنة عمان وغبير في المملكة العربية ال�صعودية.هو من اأ�صد الآفات 

خطورة على التمور، اإذ تمت�س اليرقات والحوريات والطور الكامل لهذا الحلم الع�صارة النباتية 

من الثمار حيث تبداأ الإ�صابة من ناحية القمع ثم تمتد اإلى الطرف الآخر. والثمار الم�صابة 

ل يكتمل ن�صجها ونموها، وتتحول اإلى لون بني محمر عليها ت�صققات عديدة، وي�صبح ملم�صها 

التراب  الثمار الم�صابة بن�صيج عنكبوتي يفرزه الحلم تلت�صق به ذرات  خ�صنًا فلينيًا، وتغطى 

التمور في  اأ�صناف  وتختلف  الغبار(.  الت�صمية )عنكبوت  التمر مغبرًا، من هنا جاءت  ويظهر 

ح�صا�صيتها لالإ�صابة بهذا الحلم، وتزداد الإ�صابة عمومًا في المناطق الجافة ومع نق�س مياه 

الري واإهمال الخدمة. وقد ت�صل الخ�صارة في المح�صول في الأعوام الجافة اإلى ما يزيد عن 

.% 80
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�لر�سة     النمل البي�س او دودة الر�س او الرمة.

يرقة �حلفار
العراق  �صلطنة عمان )الجاز(. وفي  الجاعور وفي  او  القاعور  الجعل وكذلك  او  الكعل  ت�صمى 

و تجعله منخورا و عامال معيقا  النخلة  التي تنخر في جذع  الح�صرة  التاذوع هي يرقة  تاأذوع 

لمت�صا�س الماء و المواد الغذائية، وت�صمى يرقة حفار العذوق )العنقرة(.

مر�س �خلامج �و )�لدمان-�لدمان( )تعفن �أو خيا�س طلع �لنخيل(

م�سبب �ملر�س:الفطريات التالية:
Mauginiella scaettae .1

Fusarium moniliforme .2 

Thielaviopsis paradoxa (Ceratocystis paradoxa) .3

يعتبر الفطر M. scaettae هو الم�صبب الرئي�س لهذا المر�س، ولكن ن�صاهد اأحيانا اإ�صابات 

اأكثر  الثاني  الفطر  باأن  علماً    T. paradoxa, F. moniliforme بـ  الإ�صابة  ب�صبب  تحدث 

�صيوعاً  من الفطر الثالث في مثل هذه الحالت.

I - )��صــــــــمى هذا المــــــــر�س في بعـــــــ�س الأقطــــــار بمــــــر�س تعفن النـــــــورات الـــــزهـــــــرية 

florescence Rot(، وكذلك خيا�س طلع النخيل اأو تعفن النبات. ويوجد هذا المر�س في كل 

من م�صر، والعراق، ودول �صمال اإفريقيا من المغرب اإلى ليبيا، وفل�صطين المحتلة، وموريتانيا، 
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والمملكة العربية ال�صعودية، والبحرين، والكويت. وفي اأماكن متفرقة من دولة الإمارات العربية 

المتحدة. وتختلف �صدة الإ�صابة بهذا المر�س من دولة اإلى اأخرى ومن منطقة اإلى اأخرى في 

الدولة الواحدة اعتمادًا على الظروف البيئية ال�صائدة كالحرارة والرطوبة. ويعتبر هذا المر�س 

من اأهم واأخطر الأمرا�س الفطرية التي ت�صيب النخيل في العالم، فقد قدر بع�س الباحثين 

في  ذلك  من  اأكثر  اإلى  ت�صل  وقد   ،%  15  -  2 بحوالي  به  الإ�صابة  عن  تنجم  التي  الخ�صارة 

ال�صنوات التي ياأتي المر�س ب�صكل وبائي حيث و�صلت الإ�صابات في بع�س الأقطار اإلى حوالي 

اأكثر من  %. وي�صيب هذا المر�س النخيل الذكور والإناث، وقد يكون تاأثيره على الذكور   50

الإناث نتيجة لعدم الهتمام والعناية بها مثل العناية بالنخيل الإناث.

تا�سعا: م�سطلحات وت�سميات عامة
 �لغب�سة     

بداية الفجر، غب�س، غب�صا، واغب�س الليل خالط البيا�س ظلمته في اخره .

 �ل�سر�ج )�ل�سر�ي؛�ل�سر�ي(
اداة ت�صتخدم لالإ�صاءة وهي عبارة عن وعاء من الزجاج او التنك تو�صع به الوقود وفتيل من 

الحبل ويحكم �صد الفوهة بالتمر.

�لبلعق 
في اللغة )المكان الوا�صع( وهو احد ال�صناف العمانية وقال ابن بري �صاهده قول الحارثي ل 

كوًل به الَبْلَعُق
ْ
ْبِد ماأ ْعداوؤنا َحْرَبنا كالُزّ

َ
َيْح�َصَبْن اأ

ٌة« ْمِر واِحَدُته َبْرِنيَّ ْجَوُد التَّ
َ
ٌر وهو اأ َفُر ُمَدوَّ �صْ

َ
نوع من التمر اأ �لربين 
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�صنف جيد من التمور. �جلنيب 
 �ملاجي 

»عرو�س النخيل« ا�صم يطلقه اأهالي محافظة القطيف على نخلة »الماجي« ذات العلو ال�صاهق،  

ال�صم، �صعوبة قطع  بهذا  »الماجي«  نخلة  ت�صمية  �صبب  المحمر،  والثمر  المتنا�صقة،  والأوراق 

اأجزاء من هذه النخلة عند اجراء عمليات التقليم لل�صعف او ازالة العذوق للتخفيف عنها اأو  

وغير ذلك،  ي�صتع�صي على الفالح قطع تلك الأجزاء ب�صهولة، فيقال »ما تجي« ومن ثم �صميت 

بالماجي بحذف التاء، تقطف ثمار الماجي ُمبكرًا، وهي في مرحلة الب�صر الأحمر القاني، ثم 

ب�صماريخ  ال�صم�س  اأ�صعة  تحت  الب�صر  ُي�صرب  واأحيانًا  تن�صج،  كي  ال�صم�س  اأ�صعة  تحت  تو�صع 

العذوق كي »يزوي« اأي تظهر عليه عالمات الن�صج المعهودة، اأو يلف في بطانيات مبللة حتى 

ين�صج، ثم يتم و�صعه في �صناديق قبل اأن يوؤخذ اإلى الأ�صواق، ليكون باكورة الإنتاج المو�صمي 

الذي يطرح للبيع، ويكون الإقبال عليه كبيرًا من الم�صتهلكين والمحبين، وي�صتب�صر به ويتفاخر 

الجميع به، ويتناولونه مع القهوة العربية الأ�صيلة.

وارتبط ا�صمها بالفلكلور في الألعاب ال�صعبية ال�صهيرة بمنطقة الخليج كموروث تراثي وثقافي، 

ب�صائر  اأولى  بقدوم  الأهالي  فرح  عن  تعبيرًا  الماجية«،  نخلة  يا  طاقية..  طاق  »طاق  فرددوا 

الخير، باعتبار اأن »الماجي« اأول نخلة ين�صج ثمرها ويقطف في مزارع القطيف

�أم �لأ�سابع 
نخلة من النخيل المنقر�س كنا ونحن �صغار ن�صمع بها ولم نرها وربما كانت موجودة عند بع�س 

النا�س. اأم الأ�صابع معناها ذات الأ�صابع وهو ت�صبيه لتمرها بالأ�صابع. 

 �أم �خل�سب  
فال  قينانها  ل�صخامة  الخ�صب  اأم  �صميت  الق�صيم،  في  منبتها  في  النخل  كرائم  من  تعتبر   

ت�صتطيع ع�صبانها اأن تحملها فتنك�صر 

�لونانة 
 نخلة من كرائم النخل، حلوة الرطب. 
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�لهجور
 التمر الذي يوؤكل بعد �صالة الظهر. 

�لعومة 
ال�صماك ال�صغيرة المجففة التي ت�صتخدم في الت�صميد الع�صوي للنخيل في �صلطنة عمان.

 �لعولة 
تطلق في تون�س على) الموؤونة، اأو المدخرات ال�صنوية من التمور( والتي يحتفظ بها في اأكيا�س 

ت�صمى )البطانة(، والكيا�س قادرة على ا�صتيعاب ما بين 6 و10 كيلوغرامات من التمور .

�لفخار 
طعام )علف( يجهز للبقرة التي ولدت حديثا يتكون من التمر والماء والجت)البر�صيم( ي�صخن 

الخليط على النار حتى ين�صج ويبرد ويقدم للبقرة لمدة ا�صبوعين.

الدبابير وت�صمى)دبي(في نزوى والظاهرة وفي ازكي ت�صمى)عقر(. �لزنابير  
�ل�سجال 

النخلة  تحت  و�صعها  حرفHيتم  �صكل  على  النخيل  جذوع  او  الخ�صب  او  الحديد  من  �صنادة 

المائلة وفي اتجاه الميل للحفاظ عليها.
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طعم قاب�س حلك  

خنان 
اللون  ويقال عنها )مخنن(ويكون  وحولها  النخلة  في حو�س  ت�صقط  الخ�صراء عندما  الثمار   

م�صمر وعندما ياأتيها الماء تكون رائحتها غير مقبولة

 طني )طناء( �لنخيل
مزاد علني لبيع ثمار النخيل،يجرى بعد اإكمال عملية التحدير وهو من المنا�صبات الجتماعية 

ال�صنوية التي من �صاأنها تر�صيخ القيم والعادات والتقاليد الجتماعية بين الكبار وال�صغار حيث 

تعتمد على بيع ثمار النخيل من خالل المزاد العلني بين الراغبين في  النتفاع بها.، وذلك ح�صب 

نوعية النخيل، وموعد ن�صجه ؛ حيث يتحرك المواطنون في جماعات متنقلين من مزرعة اإلى 

اأخرى. وكما هو متبع فاإن هذه الحمالت تبداأ غالبا في اأوائل �صهر يونيو مع بداية تبا�صير  القيظ 

وقرب اكتمال ن�صج الثمار. تبداأ العملية بالإعالن عن العمل ومكان التجمع والوقت  ثم ن�صند عملية 

المناداة لبع�س المنادين، حيث يقوم المنادي )الطاني( بعملية المناداة، والطناء للنخلة المراد 

 طناوؤها من قبل �صاحب المزرعة، ويتم توثيق عمليات الطناء من كاتب خا�س يكون مرافقًا للطاني 

 اإن معظم اأ�صجار النخيل التي تخ�صع لعملية الطناء في بداية الحملة تكون من �صنف  

الأ�صجار  و  الأخرى  الأ�صناف  قبل  الرطب  مرحلة  ويدخل  مبكرا  بكونه  يتميز  الذي  النغال   

التابعة  والأوقاف  المال  لبيت  التابعة  الأ�صجار  هي  البداية  في  اأ�صا�صي  ب�صكل  و  الم�صتهدفة 

�صنف  ياأتي  كذلك  النخيل   من  ال�صنف  هذا  من  اأ�صال  وهي  والأفالج  والم�صاجد  لالأهالي 

الخال�س في مقدمة اأ�صجار النخيل من حيث الطلب وذلك لعتماد النا�س عليه في تحويله اإلى 

تمر وتخزينه اإلى ف�صل ال�صتاء والذي يعتبر ذات جودة عالية عالوة على اأ�صعاره المرتفعة في 

الأ�صواق المحلية وكذلك اعتماد م�صانع التمور المحلية عليه في عملية ال�صناعات المختلفة 

للتمور

�خلار�س
 هو ال�صخ�س الذي يقوم بتقدير اعداد النخيل في المزرعة او الب�صتان وكمية الحمل الموجودة 

فيه لأغرا�س ال�صمان او البيع وهو على ال�صجار وت�صمى العملية )الخر�س(.
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�ل�سمان
وانتهاء مو�صم الثمار  النخيل  به بعد �صرام  العمل  يبداأ  وال�صامن  المالك  بين  للتعامل  نظام 

ويكون على ثالثة اوجه:

الول: يدفع ال�صامن للمالك ع�صرين جلة او اكرث او اقل واجللة الواحدة ت�صاوي 16 قلة والقلة 

)من وربع(من التمر.

الثاين: ي�صمن ثمار النخيل ملدة �صنة مببلغ مقطوع يدفعه ال�صامن للمالك مقابل الثمار.

تكتمل  وعندما  عليها  وال�صراف  النخيل  بخدمة  يقوم  ال�صامن  ان  وهو  اخلر�س  هو  الثالث: 

الثمار ويقدر ذلك بعدد من اجلالت واخلر�س  ياأتي �صخ�س متخ�ص�س يقوم بخر�س  الثمار 

ميثل ال�صمان ال�صرعي حيث حت�صب زكاة التمر ح�صب اخلر�س.

و�سيلي 
نوع من التمور الرديئة، كثير النتاج وتقدم ثماره كعلف للحيوانات في قطر وي�صمى الوتكي.

جو�ل            التمر اجلاف  وي�صمى في عمان )�صح(.

�ليبي�س 
هو التمر الياب�س الذي يو�صع في المخباأة ونحوها يحمله الرجل لياأكل منه وهو يم�صي اأو وهو 

راكب.. ولي�س كل التمر كله ي�صلح يبي�صًا بل هو نوع مخ�صو�س .

�حل�سور 
انتقال النا�س في اأول القي�س من الحارات ومكان �صكنهم ال�صتوي اإلى مزارع النخيل

 �لرتبع 
انتهاء  بعد  ال�صتوي  �صكنهم  ومكان  الحارات  اإلى  ورجوعهم  النخيل  مزارع  من  النا�س  انتقال 

مو�صم القي�س والح�صاد. 

ما ف�صد من التمر اأو الب�صر بعد جفافه وي�صميه البع�س النفيعة . �حل�سف 
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�جللب 
تطلق على م�صاحة من الر�س م�صتطيلة مزروعة بالنخيل او نوع معين من المحا�صيل

�ملكا�سري )جمع مك�سور( 
قطعة الأر�س التي لها �صاقية وتق�صم المكا�صير الى وحدات ا�صغر ت�صمى الجلب جمع)جلبة( 

وهي م�صاحة م�صتطيلة مزروعة بالنخيل او نوع معين من المحا�صيل.

�خلبيل
به  ويو�صع  1.5متر  عنه  ويبعد  30�صم  بعمق  )جو�س(  النخلة  جذع  حول  يحفر  دائري  خندق 

ال�صماد الع�صوي ثم يغطى بالتربة مرة اخرى.

�ملق�سورة
يطلق على مزرعة النخيل التي تتكون من عدة مكا�صير ويملكها عدد من الأ�صخا�س

�ل�ساحية 
قطعة من الأر�س يزرع بها محا�صيل العالف )القت، والغ�صمر، والبازري، والر�صيدية(.

الأر�س التي ل زرع فيها ول بناء. �لرب�ح 

�ل�سيح         ار�س خالية من ال�صكان

�لبقاع       ال�صهل املرتفع الوا�صع

�لهو�كة  الأر�س ال�صبخة

�حل�س        الب�صتان

�لهي�س   اإثارة الأر�س.
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قطعة الأر�س الزراعية التي ت�صقى من بئر خا�صة. مزرعة  

�أجز�ء �لبلد)�ملزرعة( 
 �حلو�س 

ار�س مربعة ال�صكل ونادرا ما يكون على �صكل م�صتطيل وهو ثالثة ان�صبة جمع ن�صاب عبارة عن 

لوح خ�صب )عود( بطول متر ون�صف المتر . اأي ان م�صاحة الحو�س هي مترين وربع متر مربع 

الى ثالثة امتار متر مربع .

 �ل�سقة 
 ت�صاوي ثالثة احوا�س ))حيا�س(( وم�صاحة ال�صقة �صتة امتار وخم�صة و�صبعني �صم اواكرث .

 �لفليج 
بك�صر الالم  عباره عن �صقتني او )8( احوا�س وقد ي�صل اىل )10( احوا�س .

 �لبنيقة            فاجلني و �صقة وقيل اربعة فلجان .

 �سقة �لرجع      جمموعة من احليا�س من )4( اىل )6( .

 �مل�سعاب 
 عباره عن حو�س م�صتطيل ل يقل عن )5( امتار ول يزيد عن )60( �صم .

 �ل�سليل              كل )3( ايل )4( بنايق ت�صمى �صليل .

د�ير 
)جمعها مداوير( و الداير هي ال�صاقية الرئي�صة في ب�صتان النخيل ويتراوح عر�س هذه ال�صاقية 

بين 4 - 5 اأقدام
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بيبان 
)جمع باب( ، و هي عبارة عن م�صتطيالت من الأر�س اكبر م�صاحة من الدواير 

�حل�س          الب�صتان
 �لنزله            املكان الذي يقيم فيه الفالح وا�صرته 

قطعة الر�س املحاطة بجدار ولها باب وت�صقى من الفلج. �ملال      

�مل�سحاة
والعازقات  المحاريث  ا�صتخدام  ل�صعوبة  النخيل  بين  الرا�صي  لحراثة  ت�صتخدم  يدوية  الة 

اللية ب�صبب كثرة ال�صواقي في جنوب العراق وكذلك لوجود الزراعات البينية وخا�صة ال�صجار 

المثمرة والخ�صروات في المناطق الخرى، تتكون الم�صحاة في منطقة �صط العرب من �صاق 

�صالح  نهايته  في  ويثبت  الن�صاب  ي�صمى  التوت  �صجرة  اغ�صان  من  )ق�صيب(ي�صنع  خ�صبي 

حديدي مثلث ال�صكل مرهف الحد وتعمل فتحة فوق ال�صالح بعدة ا�صابع بمقدار كف اليد او 

اكثر قليال يثبت فيها مهماز من الخ�صب الق�صير ي�صمى كليف )دو�صة( يدا�س عليها بالرجل 

عند الحراثة وفي المنطقة الو�صطى من العراق يكون ن�صاب الم�صحاة اكبر واطول ي�صنع من 

اغ�صان �صجرة ال�صف�صاف وال�صالح اكبر،وت�صتعمل الم�صحاة في حراثة التربة وكري النهار 

)ك�صور(  العراق  و�صط  وفي  ت�صمى )عمار(  العرب  �صط  منطقة  في  للتربة  العميقة  والحراثة 

اما  �صم   80  -  60 لعمق  وتكون  جذوره  وا�صتئ�صال  الحلفا  نبات  على  الق�صاء  منها  والهدف 

الحراثة على عمق 45 - 50 �صم فت�صمى )ن�صور( بهدف ت�صوية التربة وتنعيمها وخالل الخريف 

تقلب التربة على عمق 30�صم وت�صمى )ثياره او هزازه(

ثيارة 
اإحدى عمليات الحراثة في ب�صاتين نخيل �صط العرب وهي عملية قلب ار�س الب�صتان )بوا�صطة 

الم�صاحي(  و ذلك بعد انتهاء مو�صم جني التمر اأي في الخريف  حيث تقلب الأر�س لعمق قدم 

واحد فقط. 
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ك�سور )�لك�سور( 
عملية حرث ار�س الب�صتان التي تكون اأر�صها ذات اأدغال و اأع�صاب غريبة م�صرة في الغالب و 

من اأمثلتها الحلفاء . و يالحظ ان عمق هذه الحراثة هو زهاء القدمين ، كما ان مو�صمها هو 

اأول الربيع .

ن�سور  )�لن�سور(
على  اآب  )�صهر  اآخــره  و  ال�صيف  اأوا�صط  في  النخيل  فالحوا  بها  يقوم  التي  الحراثة  عملية 

و  القدم  زهاء  الحراثة  عمق  يكون  ان  العادة  في  و  الب�صتان  اأر�س  ت�صوية  لغر�س   ، الأخ�س( 

الن�صف

روبة
هي الأر�س الطينية التي يوجه اإليها ماء الري بحيث ت�صبح مادتها في هيئة عجينة من الطين 

المخفف لأجل غر�س الف�صائل و بعد ان يتم الغر�س تردم الأر�س بالتراب الجاف

�لدونم Dounum  وحدة م�صاحة ت�صاوي 1000متر وفي العراق 2500متر.
�لجريب            وحدة م�صاحة ت�صاوي 3967متر وت�صتخدم على النخيل في الب�صرة.

�لفد�ن             وحدة م�صاحة ت�صاوي 4200متر.
�ليكر         Acre     وحدة م�صاحة ت�صاوي 4027متر.

�لهكتار     Hectar       وحدة م�صاحة ت�صاوي 10000متر.

عا�سر�: م�سطلحات وت�سميات ب�ستنية علمية
)Variety(     ل�سنف�

 تعبير نباتي عام ي�صمل الأ�صناف البرية والأ�صناف الزراعية القت�صادية كافة، ولغر�س تمييز 

هما  كلمتان  من  م�صـــتق  وهـــو   ،Cultivar تعبير  عليها  اأطلق  القت�صادية  الزراعية  الأ�صناف 

Cultivated Variety، وهو ي�صير اإلى ا�صم ال�صنف وا�صم ال�صخ�س اأو المنطقة التي وجد فيها 

وي�صار له مخت�صرًا )c.v(، وبهذا يكـــــــــون ال�صـــــم العلمـــــي ل�صــــنف نخيل التمـــــر الحــــــالوي  

 )phoenix dactylifera L.cv.Hillawi(
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Intercropping لزر�عات �لبينية�
مختلفة،  بينية  بزراعات  الأ�صجار،  بين  الم�صافة  اأي  النخيل،  ب�صتان  اأر�س  ا�صتغالل  يمكن 

كالمحا�صيل الحقلية والخ�صراوات والأ�صجار المثمرة، وهذا يعتمد على طبيعة تربة الب�صتان، 

وارتفاع م�صتوى الماء الأر�صي، ون�صبة الملوحة في التربة ومياه الري، وطريقة زراعة الأ�صجار 

ال�صنوات  في  )الجت(  والف�صة  ال�صعير  زراعة  يمكن  مالحة  التربة  كانت  فاإذا  الف�صائل.  اأو 

الأولى كي ت�صهم في ا�صت�صالح التربة، وبعد ذلك يمكن زراعة الخ�صراوات اأو اأ�صجار الفاكهة 

عمرها  وق�صر  اإثمارها  ل�صرعة  والخوخ،  والأجا�س،  والرمان،  العنب،  مثل  الأوراق  مت�صاقطة 

مقارنة مع اأ�صجار الفاكهة الأخرى، ويمكن زراعة التفاح والكمثرى، ول ين�صح بزراعة اأ�صجار 

زراعة  مع  تزرع  ذكرت  التي  الأ�صجار  وجميع  تظليلها،  وكثرة  الأ�صجار  حجم  لكبر  الم�صم�س 

الف�صائل مبا�صرة لال�صتفادة من مردودها القت�صادي. بعد اأن ت�صل اأ�صجار النخيل اإلى عمر 

10 �صنوات، يمكن اإزالة اأ�صجار الفاكهة مت�صاقطة الأوراق، وزراعة اأ�صجار الحم�صيات باأنواعها 

المختلفة تحت اأ�صجار النخيل، كما يمكن زراعة اأ�صجار العنبة )المانجو( والموز، كما هو جاٍر 

في مناطق زراعة النخيل في العراق، حيث توفر اأ�صجار النخيل الحماية الالزمة لنمو واإثمار 

هذه الأ�صجار مع مراعاة م�صافات الزراعة وانتظامها، ويمكن تحديد فوائد الزراعات البينية 

بما يلي:

الب�صاتني . 1 اإن�صاء  من  الأوىل  املراحل  في  خ�صو�صًا  النخيل،  اأ�صجار  بني  امل�صافات  ا�صتغالل 

بزراعة حما�صيل اأو اأ�صجار �صريعة النمو وذات مردود اقت�صادي جيد.

النخيل . 2 اأ�صجار  ري  في  والأ�صجار  املحا�صيل  هذه  بها  تروى  التي  الري  مياه  من  ال�صتفادة 

خا�صة عند ا�صتعمال الري ال�صطحي.

اإن ملفات اأو بقايا اخل�صراوات واملحا�صيل احلقلية ميكن ال�صتفادة منها كم�صدر للمادة . 3

الع�صوية لتح�صني خوا�س تربة الب�صتان.

اإن رعاية وخدمة حما�صيل اخل�صراوات وخا�صة العزق، واإزالة احل�صائ�س، توفر بيئة جيدة . 4

لنمو جذور النخيل.

اأخرى، يوفر الكثري من عمليات . 5 اأ�صجار م�صتدامة مع النخيل، وكذلك حما�صيل  اإن زراعة 

اخلدمة التي ت�صتفيد منها اأ�صجار النخيل كالت�صميد والري وحراثة الرتبة وغريها.

يراعى عند زراعة الم�صافات بين اأ�صجار النخيل بالمحا�صيل العلفية ومحا�صيل الخ�صراوات، 

اأن لتكون قريبة من اأ�صجار النخيل، لأن وجودها ب�صكٍل متزاحم مع الأ�صجار، يوفر بيئة منا�صبة 

لالإ�صابات المر�صية، وي�صهل الإ�صابة بالح�صرات، ويعيق عمليات الفح�س الدوري لها.
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Natural Control  ملكافحة �لطبيعية�
انت�صار الآفات دون تدخل الإن�صان، وت�صمل  التي تحد من  العوامل الطبيعية  وتتمثل بمجموعة 

العوامل الجوية )الحرارة، الرطوبة، الأمطار(، والعوائق الطبيعية )جبال، �صحارى، بحار(، 

بيئات  تمثل  التي  الغذائية  والعوامل  البكتريا،الفيرو�صات(،  )الطفيليات،  الحيوية  والعوامل 

منا�صبة لهذه الآفات.

المكافحة  اعتماد  يجب  بل  ل  الآفات،  على  للق�صاء  لوحدها  تكفي  ل  الطبيعية  العوامل  اإن 

الزراعة  مجال  وفي  الكيمياوية(.  الحيوية،  الميكانيكية،  )الزراعية،  ت�صمل  التي  التطبيقية 

الع�صوية والإنتاج الع�صوي، 

Mechanical Control   ملكافحة �مليكانيكية� 

وت�صمل عدة اإجراءات ين�صح بها في اأحوال كثيرة، منها: 

y  اإزالة اأ�صجار النخيل امل�صابة بحفارات ال�صاق و�صو�صة النخيل احلمراء وتقطيعها وحرقها

والرواكيب  امل�صاب  وال�صعف  القدمي  ال�صعف  حرق  وكذلك  عميقة،  حفر  في  ودفنها 

واحل�صائ�س.

y .و�صع �صبكة حول الأ�صجار حلمايتها من القوار�س

y نقل التمور بو�صائل نقل نظيفة و�صريعة من الب�صاتني اإىل امل�صانع اأو املخازن
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Light Trap:مل�سائد �ل�سوئية� 
خا�س  وب�صكٍل  الح�صرات،  من  المختلفة  الأنواع  مكافحة  في  مهمًا  دورًا  الم�صائد  هذه  تلعب 

حفارات ال�صاق والعذوق، مما يقلل من ا�صتعمال المبيدات حيث تن�صط الح�صرات لياًل وتنجذب 

واإن  الم�صابيح  من  ال�صادرة  الأ�صعة  وقوة  نوع  ح�صب  النجذاب  درجة  وتختلف  ال�صوء،  اإلى 

الأ�صعة ال�صادرة عن م�صابيح الزئبق تجذب لها اأكبر عدد من الح�صرات.

 �مل�سائد �لفرمونية �لتجميعية 
 الم�صيدة الفرمونية التجميعية ل�صو�صة النخيل الحمراء، هي �صطل بال�صتيكي معامل بالأ�صعة 

اأ�صود،  )اأحمر،  داكنًا  لونه  يكون  اأن  ويف�صل  الماء،  من  لترات   6-8 �صعته  البنف�صجية،  فوق 

20 �صم من الأ�صفل(،  و  25 �صم من الأعلى  26 �صم، وقطره  واأبعاد ال�صطل )الرتفاع  بني(، 

ويكون �صطحه الداخلي اأمل�س لعرقلة خروج الح�صرات ال�صاقطة داخل الم�صيدة وت�صهيل عملية 

ويوجد  للم�صيدة،  ودخولها  عليه  الح�صرات  ت�صلق  لت�صهيل  خ�صنًا  الخارجي  و�صطحه  تنظيفه، 

على ال�صطح الخارجي من الجوانب اأربع فتحات، وعلى الغطاء ثالث فتحات طول الواحدة منها 

6 �صم، وعر�صها 3 �صم، والم�صافة بين الفتحة وال�صطح ال�صفلي 16�صم، وتكون الم�صافات بين 

الفتحات مت�صاوية، ويوجد في منت�صف الغطاء فتحة �صغيرة يتم من خاللها تعليق الفرمون 

– 5 لترات من الماء   4 اأو بال�صتيكي، وي�صاف للم�صيدة  اأو الكيرمون بو�صاطة �صلك معدني 

ون�صف كيلو غرام من التمر العلفي. تمتاز الم�صائد الفرمونية ب�صهولة ال�صتعمال، لذا يجب 

توزيعها في مناطق مختلفة من الب�صتان وعلى مدار ال�صنة، وهذا يوؤدي اإلى:

yy.جتميع اأعداد كبرية من احل�صرات والق�صاء عليها بعد �صقوطها باملاء

yy.ميكن معرفة �صدة الإ�صابة من خالل عدد احل�صرات ال�صاقطة في امل�صيدة
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 �مل�سائد �لنباتية 

تختار اأ�صجار نخيل الكناري ونخيل ال�صكر بقدرتها على جذب �صو�صة النخيل الحمراء اأكثر من 

نخيل التمر لذا يمكن اعتبارها م�صدات اأو م�صائد لهذه الح�صرة ويمكن زراعتها حول مزارع 

النخيل كعامل اإنذار مبكر.

   Legislative Control ملكافحة �لت�سريعية�
ل بد من الإ�صارة اإلى اأن اأول القوانين التي �صنها الإن�صان، هي �صريعة حمورابي، قد ت�صمنت 

 ،64  ،60  ،59( المواد  وهي  بها،  والعناية  عليها  والمحافظة  التمر  نخلة  لحماية  مواد  عدة 

65(. والمق�صود بالمكافحة الت�صريعية، مجموعة القوانين وال�صوابط والقرارات والت�صريعات 

والحد  الدولة،  اإلى  الغريبة  والأمرا�س  الح�صرات  لمكافحة ومنع دخول  الدولة  التي ت�صدرها 

الحجر  قوانين  مقدمتها  في  وياأتي  النباتية.  الثروة  لحماية  لأخرى  منطقة  من  انت�صارها  من 

ف�صائل  ومنها  النباتية،  المادة  فح�س  خالل  من   
ٍ
�صارم ب�صكٍل  تطبيقها  يجب  التي  الزراعي، 

النخيل في الموانئ والمطارات والحدود البرية، ومنع دخول الف�صائل الم�صابة. كذلك يجب 

تطبيق الحجر الزراعي داخليًا، وحجر المناطق الم�صابة، ومنع نقل الف�صائل من منطقة اإلى 

نقل  عدم  على  وحثهم  المزارعين  واإر�صاد  توعية  على  العمل  يجب  كما  الدولة.  داخل  اأخرى 

الف�صائل اإلى منطقتهم اإل بعد التاأكد من وجود �صهادة من�صاأ و�صهادة �صحية موثقة. و�صرورة 

اأقرا�س مثبتة على الف�صائل مختومة بختم الحجر الزراعي، وغمر جذع الف�صائل باأحد  و�صع 

المبيدات المو�صى بها، وتعفير القمة النامية باأحد المبيدات الآمنة
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   Agricultural  Control    ملكافحة �لزر�عية�
بالآفات، حيث يجب  الإ�صابة  تقليل  اإلى  يوؤدي  الزراعية  العديد من عمليات الخدمة  اإتباع  اإن 

التكاليف،  التنفيذ، قليلة  الزراعية �صهلة  المنا�صبة. والعمليات  المواعيد  مراعاة تطبيقها في 

ومنها:

y.اعتماد ون�صر الأ�صناف املقاومة لالآفات

y التمر ال�صاجو وال�صكري في ب�صاتني نخيل  النخيل، كنخيل  الأ�صجار ال�صائدة من  زراعة 

كم�صائد نباتية للح�صرات، وخا�صة �صو�صة النخيل احلمراء، حيث تتجه نحوها احل�صرة 

بفعل عامل التف�صيل الغذائي.

y حفارات لها  تنجذب  التي  ال�صوئية  امل�صائد  با�صتعمال  النخيل  �صاق  حفارات  مكافحة 

ال�صاق والعذوق.

y.غمر الف�صائل قبل زراعتها باأحد املعقمات كاإجراء وقائي

y عملية وحت�صني  للف�صيلة،  النامية  القمة  اإىل  املاء  و�صول  وجتنب  الري،  عملية  تنظيم 

ال�صرف.

y.اإجراء عمليات العزيق ب�صكٍل منتظم للتخل�س من احل�صائ�س والأدغال

y.اإجراء عملية الت�صميد الع�صوي

y.زراعة الف�صائل على م�صافات منا�صبة

y.اإجراء عملية التقليم والعناية بالنظافة الب�صتانية مع تعقيم اأدوات التقليم

yجتنب خلط التمور اجليدة مع التمور املت�صاقطة

  Biological Control  ملكافحة �حليوية�
على  العمل  اأو  نف�صها،  البيئة  في  معها  تعي�س  والتي  لالآفات  الطبيعية  الأعداء  واإكثار  ت�صجيع  وهي 

توفيرها واإكثارها واأقلمتها محليًا ون�صرها على نطاق وا�صع. والمق�صود بالأعداء الطبيعية الطفيليات، 

والمفتر�صات، والم�صببات المر�صية )الفطريات، والبكتريا، والفيرو�صات(. فمثاًل، تم ت�صجيل ح�صرة 

وفيرو�س  ال�صـــــــعودية،  العربية  المملكة  في  الحـــمراء  النخـــــيل  ل�صــــــو�صة  كمفتر�س  العجـــــوز  اإبرة 

Polyhedrosis virus على الح�صرة نف�صها التي ت�صيب اأ�صجار جوز الهند في الهند. وتم اكت�صــــــــاف 

الــــممــــــر�صــــــة  والــــــــنيمـــــــــــاتــودا   Beauveria bassiana للح�صـــــرات  الممـــــر�س  الفطـــــــر 

Heterohabditis bacteriphora و Heterhabditis indica، ويمكن اإنتاج كثير من م�صببات الأمرا�س 

ب�صكٍل تجاري وبم�صتويات محددة من الجرعات التي تعمل على قتل الآفة ومن ثم تختفي في النظام البيئي.
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 )Apical dominance(  ل�سيادة �لقمية�
يالحظ في العديد من النباتات اأن البرعم الطرفي )القمي( ]Apical bud[ ينمو بقوة ويظهر 

ت�صود  الطرفية  البراعم  اأي  الجانبية،  البراعم  لنمو   )Inhibition( المثبط التاأثير  من  نوعًا 

ويعرف  القمية.  ال�صيادة  ي�صمى  وهذا  نموها  منع  م�صببة  الجانبية  البراعم  على  نموها  في 

المخت�صون في مجال الب�صتنة اأن اإزالة البرعم الطرفي ت�صبب تحفيز البراعم الجانبية على 

النمو وتكوين النموات الجانبية، ولوحظ اأن اإ�صافة الأوك�صينات )Auxins( اإلى الجزء المقطوع 

اأن المادة الفعالة الم�صوؤولة عن  اإلى تثبيط نمو البراعم الجانبية مما يوؤكد  من النبات يوؤدي 

تثبيط البراعم الجانبية والتي تتكون في البراعم الطرفية هي الأوك�صينات التي ت�صيطر على 

التفرع )نمو البراعم الجانبية في النباتات(. وال�صكل التالي يو�صح ذلك.

ر�صم تخطيطي يو�صح دور الأوك�صينات في تثبيط البراعم الجانبية.

ولوحظ اأن ال�صايتوكانينات تقوم بتحرير البراعم الجانبية من ال�صيادة القمية وت�صجع نموها 

دون الحاجة اإلى اإجراء عملية اإزالة للبراعم الطرفية، ويعتقد اأنها تقوم بت�صهيل انتقال الماء 
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الفتية،  التمر  نخيل  اأ�صجار  وفي  الأوك�صينات.  عمل  وتثبط  الجانبية  البراعم  اإلى  والمغذيات 

البراعم  نمو  تحفز  التي  ال�صايتوكانينات  عالية من  تراكيز  ينتج  الجذري  المجموع  اأن  لوحظ 

اإلى تكوين الأزهار فاإن تراكيز  الجانبية لتنمو مكونة الف�صائل، وعند بلوغ الأ�صجار واتجاهها 

ينتجها  التي  الأوك�صينات  فعالية  اإلى  يوؤدي  مما  لها  م�صتوى  اأقل  اإلى  تنخف�س  ال�صايتوكانينات 

البرعم القمي ويعمل على تثبيط البراعم الجانبية ومنع نموها وتطورها واأعطيت عدة تف�صيرات 

لهذه الحالة:

ال�صــــــايتـــوكانينات . 1 معه  تتداخل  قد  بل  عنها  امل�صوؤول  وحده  يكون  ل  قد  الأوك�صني  اأن 

بالتوازن بني  تتاأثر  القمية  ال�صيادة  واأن   ،)Gibberellins( واجلربلينات )Cytokinins(

الأوك�صينات وال�صايتوكانينات ب�صكل خا�س.

اأن الرباعم اجلانبية تكون ح�صا�صة لرتكيز معني من الأوك�صينات.. 2

الأوك�صين  اأن  ويعتقد  المغذيات،  على  الجانبية  والبراعم  الطرفي  البرعم  بين  التناف�س 

مما  الجانبية  البراعم  دون  الغذائية  المواد  له  فتندفع   Sink اإلى  الطرفي  البرعم  يحول 

يثبط نموها
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)Phyllotaxy( نظام ترتيب �لأور�ق
اإن Phyllotaxis تعريف دقيق يعبر عن نظام ترتيب الأوراق، والدرا�صات حول هذا المو�صوع 

قليلة، فلقد اأ�صارت اإحداها اإلى اأن اأ�صجار النخيل البالغة تظهر حلزونات ورقية مختلفة وفي 

الوقت نف�صه هذه الحلزونات تكون يمينية وي�صارية وذلك من خالل ا�صتعمال الزاوية المنفرجة.  

ويمكن تو�صيح الأمر ب�صكل مخت�صر حيث يكون ترتيب الأوراق على)الجذع( ال�صاق ب�صكل لولبي 

متبادل ويترتب ال�صعف ب�صفوف راأ�صية متماثلة وهذه �صفة تميز النوع dactylifera عن بقية 

اأنواع الجن�س Phoenix وت�صبه عملية الترتيب هذه كونها )قدح داخل قدح( �صكل التل�صكوب، اإن 

ترتيب �صفوف ال�صعف على جذع النخلة ياأخذ ثالثة اتجاهات:

1 .Vertical line الجتاه الراأ�صي 

2 .Right line الجتاه اإىل اليمني

3 .Left line الجتاه اإىل الي�صار

اأن اتجاهات ترتيب ال�صعف على الجذع تختلف باختالف الأ�صناف، ولكي يحدد ترتيب ال�صعف 

ل بد من اإجراء عملية ح�صاب لعدد ال�صعف في ال�صف الواحد ولأي اتجاه . وهذه العملية تتم 

كما يلي:

تختار قاعدة ال�صعفة )الكربة( كنقطة بداية وترقم حيث تاأخذ الرقم )1(.. 1

اإذا اأخذنا الجتاه الراأ�صي فاإن عدد ال�صعف في ال�صف الواحد قد يكون ما بني )5 – 8 اأو . 2

13( �صعفة.

حل�صاب عدد ال�صعف في النخلة يتم ح�صاب عدد ال�صعف باأربعة �صفوف ع�صوائية ويح�صب . 3

املعدل ثم ي�صرب الناجت بعدد ال�صفوف الرئي�صة بالنخلة .

الواحد . 4 ال�صف  في  ال�صعف  لعدد  بالن�صبة  الجتاه  ي�صارية  اأو  ميينية  اإما  الأ�صناف  تكون 

باجتاه اليمني اأو الي�صار، وتاأخذ الأ�صناف اليمينية �صل�صلة )5( اأي اأن الفرق باجتاه اليمني 

 ،20  ،15  ،10  ،5  [ اأو   ]  22  ،17  ،12  ،7  ،2  [ ذلك  على  وكمثال  �صعفات،  خم�س  يكون 

[ وهكذا . اما باجتاه الي�صار فيكون الفرق ثماين �صعفات بني �صف واآخر باجتاه   ... 25

الي�صار وكمثال على ذلك ] 12، 20، 28، 36 [ اأو ] 17، 25، 33، 41، 49 [ وهكذا. اأما في 

الأ�صناف الي�صارية فتكون احلالة معكو�صة اأي �صل�صلة )5( تكون اإىل الي�صار و�صل�صلة )8( 

تكون اإىل اليمني .

ي�صتعمل حبل رفيع بطول 3 مرت مع �صبغ )بوية( بلون معني لإجراء هذه العملية، وال�صكل . 5

يو�صح ذلك.
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ر�صم تخطيطي يو�صح اتجاه ال�صعف يمينًا اأو ي�صارًا وح�صب الفرق بين ال�صعفات.

ترتيب الأوراقالجتاه

20 – 33 – 46 – 59 – 72 – 85 )اأحمر(الراأ�صي
2 – 7 - 12 – 17 – 22 )اأزرق( اإىل اليمني
9–25–41– 49 )اأ�صود( اأو 4 – 36-28-12 )اأخ�صر(اإىل الي�صار



319 الفصل الخامس | المصطلحات والتسميات الخاصة بنخلة التمر

واتجاهات ترتيب ال�صعف ح�صب الأ�صناف، ولتحديد ترتيب ال�صعف ل بد من ح�صاب عدد ال�صعف 

في ال�صف الواحد ولأي اتجاه كان على النخلة وعادة يتم اختيار قاعدة ال�صعفة )الكربة( عند 

في  ال�صعف  فاإن عدد  الراأ�صي  التجاه  اأخذنا  واإذا   1 برقم  وترقم  بداية  كنقطة  الجذع  اأ�صفل 

ال�صف الواحد قد يتراوح من 5 اإلى 8 اأو 13 �صعفة ولح�صاب عدد ال�صعف الذي تحمله النخلة 

يوؤخذ معدل عدد ال�صعف باأربعة �صفوف ع�صوائية وي�صرب الناتج بعدد ال�صفوف الراأ�صية.

وتكون النخلة اإما يمينية اأو ي�صارية التجاه بالن�صبة لعدد ال�صعف الموجود في ال�صف الواحد 

بين  الفرق  اأي   5 ب�صل�صلة  ي�صمى  ما  دائمًا  اليمنية  الأ�صناف  وتاأخذ  الي�صار  اأو  اليمين  باتجاه 

ال�صعفة والأخرى باتجاه اليمين خم�س �صعفات مثل )1، 6، 11(، )14، 19، 24(، )22، 27، 

32، 37( وهكذا، اأو باتجاه الي�صار ياأخذ ال�صعف �صل�صلة 8 اأي الفرق يكون 8 �صعفات بين �صعفة 

 ،56  ،48  ،40  ،32  ،24(  ،)35  ،27  ،19  ،11(  ،)22  ،14  ،6( مثل  الي�صار  باتجاه  واأخرى 

اأو  الي�صار  اأو  اليمين  باتجاه  الواحد  ال�صف  في  ال�صعف  عدد  تتبع  الممكن  ومن  وهكذا.   )64

اإلى الأعلى عن طريق المالم�صة اليدوية لالأغماد الليفية المحيطة بقواعد ال�صعف في ال�صف 

الواحد �صريطة اأن يكون الفرق بين ال�صعف بال�صف الواحد والذي يليه مبا�صرة اأما 5 باتجاه 

اليمين اأو 8 �صعفات باتجاه الي�صار اأو 5 اأو 8 اأو 13 باتجاه الأعلى وح�صب ال�صنف.

ولي�س من عر�س  يحويه  الذي  ال�صعف  وعدد  الجذع  بوا�صطة طول  النخلة  تقدير عمر  ويمكن 

الجذع وح�صب المعادلة الآتية:

عمر النخلة =
عدد ال�صعف بال�صف الواحد * 13 )عدد ال�صفوف الراأ�صية(

معدل اإنتاج ال�صعف في ال�صنة

معدل اإنتاج ال�صعف يكون )10، 15، 20 �صعفة( ح�صب ال�صنف.

)Compatibility(لتو�فق �جلن�سي�
هو توافق اأو مالئمة نوع لقاح الفحل من �صنف معين باإخ�صاب اأزهار �صنف معين من الإناث. 

من  اأف�صل  الأفحل  من  اأ�صناف  هناك  باأن  النخيل  زراعة  مناطق  بع�س  في  ال�صائد  العتقاد 

من  الأ�صناف  بع�س  لقاح  رداءة  �صبب  يرجع  وقد  الأنثوية  الأ�صناف  اأزهار  تلقيح  في  غيرها 

الأفحل اإلى   عدم قدرة اللقاح )النبات( على الإنبات ب�صبب نق�س في تكوين حبة اللقاح اأو 

ح�صول �صمور فيها.

وبالأخ�س  الأ�صناف  بع�س  اأزهار  تلقيح  اإلى  المزارعين  بع�س  لجوء  الى  التقارير  ت�صير 

ويقوم  اأف�صل.  نتائج  على  الح�صول  ل�صمان  مختلفة  اأفحل  لقاح  من  بخليط  المبكرة 
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ك�صنف  الأ�صناف  بع�س  تلقيح  عند  الذكرية  ال�صماريخ  عدد  زيادة  اإلى  المزارعين  بع�س 

من  العدد  وهذا  عالية  انتاجية  على  الح�صول  ل�صمان  �صمراخًا(   30  –  26( الخال�س 

وبالأخ�س  اللقاح  بكميات حبوب  وهدرًا  للتلقيح  العتيادية  بالمقايي�س  عاليًا  يعتبر  ال�صماريخ 

لإخ�صاب  تكفي  واحدة  لقاح  حبة  اأن  حيث  اللقاح،  حبوب  فيها  تقل  التي  الموا�صم  في 

يعود  الأ�صناف  من  وغيرها  الخال�س  �صنف  اأزهار  اخ�صاب  و�صعوبة  الأنثوية  الزهرة 

الأ�صناف.  هذه  لإخ�صاب  اللقاح  نوع  توافق  اأو  مالئمة  عدم  واإلى  اللقاح  حبوب  حيوية   اإلى 

لي�س  والمالئمة  المنا�صبة  اللقاحات  وانتخاب  الجيدة  الأفحل  اأ�صناف  تحديد  يتطلب  المر   

مالئمتها  اأي�صًا  وانما  التمر  نخيل  اأ�صناف  ثمار  ون�صج  ونوعية  وحجم  �صكل  على  لتاأثيرها 

وتوافقها في تلقيح اأ�صناف الناث وتحديد حجم وحيوية حبوب اللقاح.

)Metaxenia(مليتازينيا�
وال�صكل  الحجم  حيث  من  والنواة(  )اللحم  الثمرة  على  المبا�صر  )النبات(  اللقاح  نوع  تاأثير 

واللون والوزن وموعد الن�صج. لوحظ في بع�س مزارع النخيل وجود اختالفات في �صكل وحجم 

الثمار بال�صنف الواحد نتيجة ا�صتخدام لقاح )نبات( من اأ�صناف مختلفة من الأفحل. واأول 

من ا�صار لها العالم �صوينجل )Swingle(  من خالل التجارب في الفترة من )1922 – 1926( 

وذلك با�صتخدام بع�س الأفحل على اأ�صناف معينة من نخيل الإناث ووجد اأن نوع اللقاح يوؤثر 

على حجم الثمرة وميعاد ن�صجها واأطلق على هذه الظاهرة بالميتازينيا )Metaxenia( واأو�صح 

M - )أأن حدوثها نتيجة تاأثير اللقاح المبا�صر على اأن�صجة الثمار اأو ما ي�صمى بالأن�صجة الأمية 

ternal Tissues( خارج )الجنين والندو�صبيرم( البذرة.

اأهمية الميتازينيا تنح�صر عمليًا في تبكير اأو تاأخير ن�صج الثمار وُتقّدم حاًل لتنظيم مواعيد 

مالئمة  اأكثر  ظروف  في  والجودة  المطلوب  الحجم  ذات  ثمار  على  والح�صول  الثمار  ن�صج 

لن�صجها. فقد وجد باأن نوع اللقاح )النبات( يمكن اأن يقدم ن�صج ثمار الأ�صناف المبكرة التي 

تن�صج في �صهري )اأغ�صط�س و�صبتمبر( بمقدار

)10 – 15( يومًا ومن )6 – 8( اأ�صابيع بالن�صبة لالأ�صناف المتاأخرة التي تن�صج ثمارها في 

دي�صمبر. عمومًا يظهر التاأثير الميتازيني في مواعيد ن�صج الثمار جليًا في المناطق التي ترتفع 

اأو  تبكير  توؤثر في  اأي�صًا  الثمار. عالوًة على ذلك  اأثناء ن�صج  الن�صبية والأمطار  الرطوبة  فيها 

تاأخير ن�صوج الثمار في غير هذه المواعيد با�صتعمال نوع اللقاح المنا�صب.
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 )Xenia( لزينيا� 
ذلك  ومنذ  البذرة.  واندو�صبيرم(  )جنين  داخل  الأمية  الأن�صجة  على  المبا�صر  اللقاح  تاأثير 

الوقت فقد اأجريت العديد من الدرا�صات والبحوث في مناطق زراعة النخيل المختلفة اأكدت 

جميعها على وجود ظاهرتي )الميتازينيا والزينيا( قد يرجع �صببهما اإلى عوامل وراثية واإلى 

افرازات حبوب اللقاح وهرمونات معينة تتفاعل مع مباي�س الأزهار.

Phyto hormones لهرمونات �لنباتية�
على اأنها مركبات ع�صوية غير الغذائية تنتج من قبل النبات ويمكنها بتراكيز قليلة اأن تحفز 

Promote اأو تثبط Inhibit اأو تحور Modify الفعاليات الف�صيولوجية في النبات وهذه المركبات 

تعمل كعوامل ارتباط Correlation factors مهمتها ربط نمو اأحد اأجزاء النبات بنمو اأجزائه 

الأخرى. 

وهناك خم�صة مجاميع من الهرمونات النباتية هي: 

 Growth Promoters الأوك�صـينات والجـبرلنيات وال�صايتوكاينينات وهي مواد م�صــــجعة للنمــو

.Growth Inhibitors وحـــــام�س الب�صــــــي�صـــــك والثيلين وهي مواد مثبطة للنمو

)Partheno carpic set( لعقد �لبكري�
يعرف عقد الثمار باأنه النمو ال�صريع لمبي�س الزهرة بعد عملية التلقيح والإخ�صاب، وهذا يزيد 

من الت�صاق الثمرة بحاملها ويمنع �صقوطها، والثمار التي ل تعقد ت�صقط، ولكن هناك اأنواع من 

النباتات تعقد ثمارها بكريًا )Parthenocarpically(، والعقد البكري هو تكون الثمار بـــــــدون 

 )Abscission zone(ال�صـــــقوط تكــــــــون منطـــــقة  يمنـــــع  التلقـــــــيح  اأن  كمـــــــا  اإخ�صــــــــاب، 

اأو �صاقها ومنطقة ات�صاله بالغ�صن اأو حامل الثمار، وبذلك  التي تف�صل بين الثمرة وحاملها 

يتم تثبيت الثمار. تحتاج الثمار في عقدها ونموها اإلى من�صطات هرمونية، ويتم تجهيز ق�صم 

من هذه الهرمونات عن طريق حبوب اللقاح التي ت�صاعد في زيادة معدل نمو المبي�س، اإ�صافة 

اإلى اأنها ت�صجيع المبي�س على اإنتاج الهرمونات التي تحفز نمو الثمار. اإن الثمار تحتاج اأثناء 

اإلى من�صطات هرمونية ويتم تجهيز جزء من هذه الهرمونات عن طريق حبوب  عملية العقد 

اللقاح التي ت�صاهم بدور مهم في نمو المبي�س اإ�صافة اإلى ت�صجيعها للمبي�س نف�صه على اإنتاج 

لها  التي  النباتات  اأن  ووجد  بكريًا  ويكون  اإخ�صاب  عملية  دون  العقد  يحدث  وقد  الهرمونات 

القدرة على اإنتاج ثمار بكرية بدون الحاجة للتلقيح تحتوي مباي�س اإزهارها على تراكيز عالية 
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من الهرمونات )اإبراهيم، 1995(.

اأما بالن�صبة لثمار نخيل التمر، فاإن عدم حدوث التلقيح والإخ�صاب يوؤدي اإلى حدوث الحالت 

التالية:

ت�صاقط الأزهار غري امللقحة واملخ�صبة كافة.. 1

منو مباي�س الأزهار غري املخ�صبة مرة واحدة مكونة ثالث ثمرات �صغرية عدمية البذور . 2

.)Perianth( مت�صلة بقمع واحد

منو مبي�س واحد من املباي�س الثالثة غري املخ�صبة مكونة ثمرة واحدة بكرية خالية من . 3

البذرة.

اإن ثمار النخيل غير المخ�صبة ت�صمى )�صي�س(، وهي غير �صالحة لال�صتهالك، وتكون غير 

نا�صجة، اأي ل تمر بمراحل الن�صج التي تمر بها الثمار الطبيعية المخ�صبة.

وهذا يدل على اأن مباي�س اإزهار النخيل غنية في محتواها من الأوك�صينات والجبرلنيات كما 

هو الحال في بع�س النباتات وخا�صة مباي�س اأزهار الفاكهة التي تعقد بكريًا مثل بع�س اأ�صناف 

البرتقال والعنب، واأن هذه التراكيز العالية في الإزهار قد تكون الم�صوؤولة عن العقد البكري 

الطبيعي لأزهار نخيل التمر غير الملقحة التي ت�صتمر في النمو ول ت�صقط مكونة ثمار يطلق 

عليها )ال�صي�س(.

في  الأوك�صينات  من  عالية  تراكيز  لوجود  تلقيح  اإلى  الحاجة  دون  يحدث  البكري  العقد  اإن 

اإنتاج  مركز  هما  الجنيني  الكي�س  ون�صيج  ال�صغيرة  البوي�صات  فاإن  وكذلك  اأزهارها  مباي�س 

ال�صايتوكاينينات في الثمار البكرية. .

الأوك�صينات  من  عالية  تراكيز  وجود  ب�صبب  البكري  العقد  على  القدرة  النخيل  لثمار  واإن 

وال�صايتوكاينينات في مباي�س الإزهار. اإن الثمار البكرية ومن خالل درا�صة نمط �صرعة التنف�س 

فيها ل�صنفي الحالوي والبرحي تميزت بعدم حدوث الرتفاع المفاجئ في �صرعة التنف�س الذي 

يحدث اأثناء ن�صج الثمار والذي ي�صمى Climacteric )التنف�س الن�صجي(. وذلك لعدم وجود 

حدوث  عن  م�صوؤوًل  يكون  الذي  الن�صج(  )هرمون  الثيلين  لإنتاج  الأ�صا�س  الم�صدر  البذرة 

التنف�س الن�صجي، لذا ل تن�صج الثمار البكرية.
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Sex inversion لأزهار �خلنثى و�نقلب �جلن�س�
بع�س  في  ال�صماريخ  اأن  لوحظ  حيث  البذري،  النخيل  في  نادر  ب�صكل  الخنثى  الأزهار  توجد 

الأ�صجار المذكرة )الأفحل( تحمل اأزهارًا خنثى كاملة )hermaphrodite(، وفي هذه الحالة 

ذاتيًا      فيها  التلقيح  ويكون  اأ�صـــــــــدية  و�صـــــــتة  كرابل  ثـــــــــالث  على  حــــــــاوية  الزهـــــرة  تكون 

)Self pollination(. اإن ظهور الأزهار الخنثى ل يتكرر �صنويًا لذا تعتبر هذه الحالة انقالب 

الجن�س )Sex inversion( وهي حالة �صاذة ينقلب فيها جن�س الأزهار الذكرية اإلى خنثى وهي 

تحدث في ال�صنف الذكري )الخكري(، واإن التلقيح الذاتي لهذه الأزهار ينتج عنه تكون ثمار 

عديمة البذور لعدم ح�صول الإخ�صاب، وال�صبب في ذلك هو عدم وجود بوي�صات داخل المباي�س 

فيحدث العقد البكري )Parthenocarpy( ب�صكل مماثل لالأزهار الأنثوية غير الملقحة.

Satellite Seeding لتابع �لبذري�
يطلق على النخلة البذرية النا�صئة من ام ممتازة الثمار والتي بينها وبني الم درجة من الت�صابه 

الذي يعطي �صفة القرابة بينهما بالتابع البذري، وهي النخلة البذرية القريبة ال�صبه بالأم وقد 

ينتج التابع البذري من طفرة قطاعية.
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