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يف البلدان واملعادن .تويف اب��ن ال��وردي �أي��ام
طاعون حلب عام 749هـ.
كتاب م�شهور
«خ��ري��دة العجائب وف��ري��دة ال��غ��رائ��ب» كتاب
م�شهور ك��ان��ت للم�ست�شرقني ع��ن��اي��ة ب��ه يف
الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر� .ألفه
�صاحبه تلبية لأم��ر نائب ال�سلطنة ال�شريفة
بالقلعة املن�صورة ،وجعله ابن الوردي �شرح ًا
للخريطة ال��ت��ي ر�سمها ل��ه ،بحيث ي�صعب

الف�صل بني الكتاب واخلريطة التي ال تزال
مكتبة باري�س حمتفظة ب�أ�صلها ،و�أتبع امل�ؤلف
ذل��ك بذكر مات�ضمنته اخلريطة من �أ�سماء
ال��ب��ل��دان ،وعجائبها و�آث��اره��ا مرتبة ح�سب
الأقاليم املر�سومة ،ثم البحار واجلزر والآبار
والأنهار والعيون ،واجلبال والأحجار والنباتات
واحليوانات.
وت�ضمن ك��ت��اب « خ��ري��دة العجائب وف��ري��دة
الغرائب» باب ًا للحيوان والنبات وعلى حروف
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احتوت املكتبة العربية العديد من املُ�صنفات
التي �ضمت ف�صولها حديث م�ؤلفيها عن النخلة
املباركة .وي�أتي كتاب �سراج الدين بن الوردي
( 691هـ 1291 -م  861 /هـ 1457 -م)
املو�سوم ب ـ (خريدة العجائب وفريدة الغرائب)
ويقدم كتاب ابن الوردي جملة فوائد :جغرافية
وتاريخية ونباتية وفلكية ال��خ والعجيب �أن��ه
متمر�س يف كل فرع يعر�ض اليه ويقدم مادة
علمية مفيدة .وذكر يف مقدمة كتابه �إىل �أ ّنه:
(ر�سالة لطيفة باهرة كال�شرح يف تو�ضيح ما يف
هذه الدائرة تبني للناظر فيها �أحوال اجلبال
واجلهات والبحار والفلوات ،وما ا�شتملت عليه
من املمالك م�ستوعب ًا فيها لذلك �إن �شاء اهلل
تعاىل).
من ال�سرية
اب��ن ال���وردي ه��و ال��ع��امل واجل��غ��رايف والأدي���ب
والقا�ضي والنحو ،زين الدين �أبو حف�ص عمر
املظفر بن عمر بن �أبي الفوار�س ال�شهري بابن
الوردي ،ينتهي ن�سبه �إىل اخلليفة الرا�شد �أبي
بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه.
وقد خا�ض يف كل العلوم والفنون و�أجاد و�أبدع،
و�أخذ عن العلماء �صدر الدين العثماين وفخر
الدين الطائي و�شهاب الدين احلنبلي وتقي
الدين ابن تيمية وويل ق�ضاء منبج بال�شام وقد
اخ��ذ عنه جماعة من �أه��ل العلم وم��ن ه���ؤالء
التالميذ� :إبراهيم احللبوين و�شرف الدين
امل��ع��ري وب���در ال��دي��ن احللبي وحم��ي��ي الدين
الدم�شقي و�شم�س الدين العبديل.
وترك ابن الوردي ُم�صنفات وافرة تنوعت يف
العلوم والآداب ،منها كتبه�( :أبكار الأفكار يف
م�شكل الأخبار يف ال�شعر والأدب ،بهجة احلاوي،
يف الفقه ،تتمة املخت�صر يف �أخبار الب�شر يف
التاريخ ،تذكرة الغريب يف النحو ،الر�سائل
املهذبة يف امل�سائل امللقبة ،يف الفرائ�ض ،ر�سالة
ال�سيف والقلم يف الأدب ،ال�شهاب الثاقب يف
الت�صوف ،ديوان �شعر ،وهو �صاحب الالمية
ال�شهرية المية ابن ال��وردي ،وله �أي�ض ًا كتابه
املعروف خريدة العجائب وفريدة الغرائب»
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امل��ع��ج��م .وم���ن م��ي��زات��ه :ت�سمية ال��ن��ب��ات��ات
ب�أ�سمائها القدمية واحل��دي��ث��ة ،كقوله :ودم
الأخ��وي��ن ه��و ال��ع��ن��دم ،والبقلة احل��م��راء هي
ال��رج��ل��ة ،واحل�� ّم�����ص ه��و ال�����ص��ن�بري ،وح��ب
الر�شاد هو احل��رف ...وقد طبع كتاب �سراج
الدين بن ال��وردي «خريدة العجائب وفريدة
الغرائب» �أول مرة يف مدينة لوند ال�سويدية
�سنة 1824م ،م��ع ت��رج��م��ة التينية بعناية
هايلندر ،ويقع يف � 300صفحة ،وطبع يف مدينة
�أوب�ساال ال�سويدية يف جملدين بعناية تورنبورغ
ما بني �سنة1835   و�سنة 1839م .وطبع يف
املطبعة الوهبية يف القاهرة �سنة 1292هـ/
1880م ،كما طبع اخلريدة �أي�ض ًا يف املطبعة
ال�شرفية يف القاهرة �سنة  1300هـ1882 /م،
ثم �سنة  1314هـ1896 /م ،ون�شر «�سيغفريد
فرويند» الف�صل اخلا�ص ب�أحوال يوم القيامة يف
«بر�سالو» �سنة1853م ،و�أخري ًا ّمت ن�شر كتاب
«خريدة العجائب وفريدة الغرائب» محُ قق ًا عن
مكتبة الثقافة الدينية ل�سنة  2007م.
ويدخل كتاب ابن ال��وردي «خريدة العجائب
وفريدة الغرائب» يف نطاق كتب اجلغرافيا،
ولكن بطريقة يتم الرتكيز فيها على العجائب
 .وي��ب��دو لنا ذل��ك م��ن خ�لال ع��ن��وان��ه .ويبد�أ

م�ؤلفه بالقول ب�أ ّنه و�ضع دائرة على �صورة �شكل
الأر�ض يف الطول والعر�ض ،ب�أقاليمها وجهاتها،
وب��ل��دان��ه��ا ،و�صفاتها وع��رو���ض��ه��ا وهيئاتها،
و�أق��ط��اره��ا وممالكها ،وطرقها وم�سالكها،
وم��ف��اوزه��ا ومهالكها ،وع��ام��ره��ا وغامرها،
وجبالها ورمالها ،وعجائبها وغرائبها ،وموقع
كل مملكة و�إقليم من الأخ��رى .ثم ي�شرع بعد
ذل��ك يف تناول البلدان والأق��ط��ار واخللجان
والبحار واجل��زائ��ر والآث���ار .ويكر�س ف�صوال
�أخ����رى يف خ��وا���ص الأح���ج���ار ومنافعها ويف
املعادن واجل��واه��ر وخوا�صها ،وكذلك الأم��ر
بالن�سبة  للنباتات والفواكه وخوا�صها .وينهي
هذا الق�سم  باحليوانات والطيور وخوا�صها.
لكنه مل يتوقف عند ح ّد الأر�ض وخوا�صها بل
يختم كتابه بذكر املالحم وعالمات ال�ساعة
وظهور الفنت واحلوادث.
ن�سبة الكتاب
ين�سب معظم املت�أخرين هذا الكتاب �إىل ابن
ال��وردي ال�شاعر» ت 749هـ» .وذه��ب حم ّمد
بن �أبي �شنب» ت 1930م» يف دائرة املعارف
الإ�سالمية �إىل �أنّ م�ؤلف الكتاب رجل �آخر،
ُيدعى �أي�ض ًا ابن الوردي ،ووفاته �سنة» 881هـ»،

وتعق ّبه اخري الدين الزركلي م�ؤلف « الأعالم»
ب�أنّ هذا هو ال��وروري :عمر بن عي�سى ،ولي�س
الوردي .قال الزركلي »:وبهذا يظل الإ�شكال يف
ن�سبة خريدة العجائب �إىل ابن الوردي» ،و�أفاد
�أ ّنه ر�آى يف الفاتيكان» خمطوطة رقم 1098
عربي» خمطوطة ميانية حديثة ،كتبها ابن
املطهر اجلرموزي �سنة 1124هـ وعليها ا�سم
امل�ؤلف :عمر بن من�صور بن حم ّمد بن عمر
الوردي ال�سبكي».
�صورة النخل يف اخلريدة
�إنّ مايهمنا من حمتويات كتاب ابن ال��وردي
«خريدة العجائب وفريدة الغرائب»  ،ما ذكره
عن» النخل» حيث جاء ذكرها كالآتي :النخل
هو �أول �شجرة ا�ستقرت على وجه الأر�ض ،وهي
�شجرة مباركة ال توجد يف كل مكان .قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أكرموا عماتكم
النخل» و�إمن��ا �سميت عمتنا لأ ّنها خلقت من
ف�ضلة طينة �آدم عليه ال�سالم ،ولأ ّنها ت�شبه
الإن�����س��ان م��ن حيث ا�ستقامة ق�� ّده��ا وطولها
وام��ت��ي��از ذك��ره��ا ب�ين الإن����اث ،واخت�صا�صها
باللقاح ،ورائحة طلعها كرائحة املني».
الطلع
ُ
ثم �أ���ش��ار اب��ن ال���وردي لطلع النخيل بقوله»:
ولطلعها غالف كامل�شيمة التي يكون الولد فيها،
ول��و قطع ر�أ�سها ماتت ،ول��و �أ���ص��اب ُج ّمارها
�آف��ة هلكت .وا ُ
جل�� ّم��ا ُر م��ن النخلة ك��املُ ِ��خ من
الإن�سان ،وعليها الليف ك�شعر الإن�سان ،و�إذا
تقاربت ذكورها و�إناثها حملت حم ًال كثري ًا
لأ ّنها ت�ست�أن�س باملجاورة» .و�أ�ضاف »:و�إذا كانت
ذكورها بني �إناثها �ألقحتها بالريح ،ورمبا قطع
�إلفها من الذكور فال حتمل ،لفراقه ،و�إذا دام
�شربها للماء العذب تغ ّريت ،و�إذا ُ�س ِق َيت املاء
ح�سنَ ثمرها».
املالح �أو ُط ِر َح ُ
امللح يف �أ�صولها ُ
�أمرا�ض النخل
ثم حت��دث عن الأم��را���ض التي تعرتي النخل
وعالجاتها فقال �صاحب «خريدة العجائب
وفريدة الغرائب»� ،إنّ �أمرا�ض ًا تعرت�ض النخل
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الغم ،وعالجها �أن
مثل �أمرا�ض الإن�سان ،نحوُ »:
ُي�ش ّد بينها وبني مع�شوقها الذي مالت �إليه بحبل
�أو ُيع ّلق عليها �سعفة منه� ،أو يجعل فيها من
طلع ِه .ومن �أمرا�ضها منع احلمل ،وعالجه �أن
ت�أخذ ف�أ�س ًا وتدنو منها وتقول لرجل معك� :أنا
�أريد �أن �أقطع هذه النخلة لأ ّنها منعت احلمل،
فيقول ذلك الرجل :ال تفعل ف�إ ّنها ال حتمل يف
هذه ال�سنة ،فتقول :ال ُب ّد ِمن قطعها ،وت�ضربها
ثالث �ضربات بظهر الف�أ�س ،فيم�سكها الآخر
ويقول :باهلل ال تفعل ف�إ ّنها تثمر يف هذه ال�سنة

ف�أ�صرب عليها وال تعجل و�إن مل تثمر ف�أقطعها،
فتُثمر يف تلك ال�سنة وحتمل حم ًال طائ ًال».
ومن �أمرا�ضها �أي�ض ًا� :سقوط الثمرة بعد احلمل
وع�لاج��ه �أن يتخذ لها منطقة م��ن الأ���س��رب
فتطوق به فال ت�سقط بعدها� ،أو يتخذ لها �أوتاد ًا
من خ�شب البلوط ويدفنها حولها يف الأر�ض.
ومن عجيب �أمرها �أنك �إذا �أخذت نوى متر من
نخلة واحدة وزرعت منها �ألف نخلة ،جاءت كل
نخلة منها ال ت�شبه الأخرى .قال �صاحب كتاب
الفالحة� :إذا نقعت النوى يف بول البغل وزرعت

منها ما زرعت جاءت نخله كلها ذك��ور ًا ،و�إن
نقعت النوى يف املاء ثمانية �أيام وزرعته جاء
ب�سره كله حم��م��ر ًا؛ و�إن نقعت النوى يف بول
البقر �أيام ًا وجففته ثالث مرات وزرعته جاءت
كل نخلة حتمل حم ًال قدر نخلتني ،و�إذا �أخذت
نوى الب�سر الأحمر وح�شوته يف ثمر الأ�صفر
وزرعته جاء ب�سره �أ�صفر ،وكذلك بالعك�س،
وكذلك فالحة النوى املتطاول والنوى املدور.
وكيفية غر�سه �أن جتعل طرف النوى الغليظ
مم��ا يلي الأر�����ض وم��و���ض��ع النقري �إىل جهة
القبلة.
طلع مرتان بال�سنة؟
ثم روى ابن الوردي حكاية جاء فيها� :أن بع�ض
الر�ؤ�ساء �أُهدي له عذق واحد فيه ب�سرة حمراء
وب�سرة �صفراء .وحكي �أن قرية بنهر معقل
كانت نخلها تخرج الطلع يف ال�سنة مرتني.
وحكي �أنّ بال�سكن من �أعمال بغداد نخلة تخرج
كل �شهر طلعة واحدة على ممر ال�سنني .وكان
يف ب�ستان اب��ن اخل�شاب مب�صر نخلة حتمل
�أعذاقها ،يف كل ع��ذق ب�سرة ،ن�صفها �أحمر
ون�صفها �أ���ص��ف��ر ،والأع��ل��ى �أح��م��ر ،والأ�سفل
�أ�صفر؛ والعذق الآخر بالعك�س :الفوقاين �أ�صفر
والتحتاين �أحمر وعن بع�ض ملوك ال��روم �أنه
كتب �إىل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه:
قد بلغني �أن ببلدك �شجرة تخرج ثمرة ك�أنها
�آذان احلمر ،ثم تن�شق عن �أح�سن من الل�ؤل�ؤ
املنظوم ،ثم تخ�ضر فتكون كالزمرد ،ثم حتمر
وت�صفر فتكون ك�شذور الذهب .وقطع الياقوت،
ث��م تينع فتكون كطيب ال��ف��ال��وذج ،ث��م تيب�س
فتكون قوت ًا وتدخر م�ؤونة ،فلله درها �شجر ًة
و�إن �صدق اخلرب فهذه من �شجر اجلنة .فكتب
�إليه عمر ر�ضي اهلل عنه� :صدقت ر�سلك ،و�إنها
ال�شجرة التي ولد حتتها امل�سيح وقال� :إين عبد
اللهّ فال تدع مع اللهّ �إله ًا �آخر.
�سقوط الثمرة
من �أمرا�ض النخل عند ابن الوردي يف كتابه»
�سقوط الثمرة بعد احلمل» ،وعالجه «�أن يتخذ
لها منطقة من الأ�سرب فتط ّوق به فال ت�سقط
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�صفوان والرا�سخات
وختم امل�ؤلف ابن الوردي يف» « خريدة العجائب
وف��ري��دة الغرائب» بذكر ما و�صف خالد بن
���ص��ف��وان النخل ف��ق��ال »:ه��ي ال��را���س��خ��ات يف
الوحل ،املُطعمات يف ا َملحل ،املُلقحات بالفحل،
املُعينات ك�شهد النحل ،تخرج �أ�سفاط ًا ِغالظ ًا
و�أو�ساط ًا ك�أ ّنها ُملئت ورياط ًا ،ثم تن�شقّ عن
��س��ج��د كال�شذر املُ ّ
ن�ضد،
ق�ضبان لجُ�ين َ
وع��� َ
ثم ت�صري ذهب ًا �أحمر بعد �أن كانت يف لون
الزبرجد».
وذكر �أنّ من خوا�ص النخل عنده � :أنّ م�ضغ
خو�صها يقطع رائحة ال��ث��وم ،وكذلك رائحة
اخلمر .قال ال�شاعر:
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بعدها� ،أو يتخذ لها �أوت��اد ًا من خ�شب البلوط
ويدفنها حولها يف الأر�ض».
زراعة النوى
�أ���ش��ار م�ؤلف الكتاب �إىل عجيب �أم��ر النخل
ومنها� »:أن��ك �إذا �أخ���ذت ن��وى مت��ر م��ن نخلة
واحدة وزرعت منها ما زرعت جاءت نخله كلها
ذك��ور ًا ،و�إن نقعت النوى يف املاء ثمانية �أيام
وزرعته جاء ب�س َر ُه ك ّله محُ م ّر�أً؛ و�إن نقعت النوى
يف بول البقر �أيام ًا وجففته ثالث م ّرات وزرعته
ج��اءت ك�� ّل نخلة حتمل حم ًال ق��در نخلتني»،
و�أ�ضاف ابن الوردي من عجائب النخل� »:إذا
الب�سر الأح��م��ر وح�شوته يف ثمر
�أخ��ذت ن��وى َ
الأ�صفر وزرع��ت��ه ج��اء ب�س َره �أ�صفر ،وكذلك
بالعك�س ،وكذلك فالحة النوى املتطاول والنوى
امل��د ّور» .وعر�ض لكيفية غر�س النخل قائ ًال»:
�أن جتعل طرف النوى الغليظ مما يلي الأر�ض
ومو�ضع النقري �إىل جهة ال ِق ْب َلة».
َح ْم ٌل عجيب غريب
ثم روى عدّة حكايات غريبة وعجيبة عن حمل
النخل منها� »:أن بع�ض الر�ؤ�ساء �أُ ْه ِدي له عذق
واحد فيه ب�س َرة حمراء وب�س َرة �صفراء .وحكي

�أنّ قرية بنهر معقل -يف مدينة الب�صرة جنوب
ال��ع��راق -كانت نخلة تخرج الطلع يف ال�سنة
مرتني .وحكي �أنّ بال�سكن من �أعمال بغداد
نخلة تخرج ك��ل �شهر طلعة واح���دة على م ّر
ال�سنني .وكان يف ب�ستان ابن ّ
اخل�شاب مب�صر
نخلة حتمل �أعذاقها يف ك ّل عذق ب�س َرة ،ن�صفها
�أحمر ون�صفها �أ�صفر ،والأعلى �أحمر ،والأ�سفل
ا�صفر ،والعذق الآخر بالعك�س ،الفوقاين �أ�صفر
والتحتاين �أحمر».
ومن حكايات الكتاب الأخرى� :أنّ بع�ض ملوك
الروم قد كتب �إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه »:قد بلغني �أن ببلدك �شجرة
ّ
تخرج ثمرة ك�أ ّنها �آذان ا ُ
حلمر ،ثم تن�شق عن
�أح�سن من الل�ؤل�ؤ املنظوم ،ثم ّ
تخ�ضر وت�ص ّفر
فتكون ك�شذور الذهب وقطع الياقوت ،ثم تي َنع
فتكون كطيب الفالوذج ،ثم َت ْي َب�س فتكون قوت ًا
وتدخر م���ؤون��ة ،ف ّلله د ّره��ا �شجرة و�إن �صدق
اخل�بر ف��ه��ذه م��ن �شجر اجل��ن��ة» .فكتب �إليه
ر�ضي اهلل عنه� :صدقت ر�سلك،
الفاروق عمر ّ
و�إ ّنها ال�شجرة التي ُولِدَ حتتها امل�سيح ،وقال:
�إنيّ عبداهلل فال ت��د ُع مع اهلل �إله ًا �آخ��ر» ابن

ك�أنّ النخيل البا�سقات وقد َبدَ ت
برجد
لناظرها ُح�سن ًا ِق َباب َز
ِ
وقد ع ّلقت من قلبها زينة لها
ع�سجد
قناديل ياقوت ب�أمرا�س
ِ

