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املُ�صنفات  من  العديد  العربية  املكتبة  احتوت 

التي �صمت ف�ص�لها حديث م�ؤلفيها عن النخلة 

املباركة. وياأتي كتاب �صراج الدين بن ال�ردي 

1457م(  861 هـ -  1291م /  )691 هـ - 

امل��ص�م بــ )خريدة العجائب وفريدة الغرائب( 

ويقدم كتاب ابن ال�ردي جملة ف�ائد: جغرافية 

اأنــه  والعجيب  الــخ  وفلكية  ونباتية  وتاريخية 

مادة  ويقدم  اليه  يعر�ض  فرع  كل  يف  متمر�ض 

اأّنه:  علمية مفيدة. وذكر يف مقدمة كتابه اإىل 

)ر�صالة لطيفة باهرة كال�صرح يف ت��صيح ما يف 

اأح�ال اجلبال  فيها  للناظر  تبني  الدائرة  هذه 

واجلهات والبحار والفل�ات، وما ا�صتملت عليه 

من املمالك م�صت�عبًا فيها لذلك  اإن �صاء اهلل 

تعاىل(.

من ال�سرية

ـــ�ردي هــ� الــعــامل واجلــغــرايف والأديـــب  ابــن ال

اأب� حف�ض عمر  والقا�صي والنح�، زين الدين 

املظفر بن عمر بن اأبي الف�ار�ض ال�صهري بابن 

ال�ردي، ينتهي ن�صبه اإىل اخلليفة الرا�صد اأبي 

بكر ال�صديق ر�صي اهلل عنه. 

 وقد خا�ض يف كل العل�م والفن�ن واأجاد واأبدع، 

واأخذ عن العلماء �صدر الدين العثماين وفخر 

وتقي  احلنبلي  الدين  و�صهاب  الطائي  الدين 

الدين ابن تيمية وويل ق�صاء منبج بال�صام وقد 

هــ�ؤلء  ومــن  العلم  اأهــل  من  عنه جماعة  اخــذ 

الدين  و�صرف  احللب�ين  اإبراهيم  التالميذ: 

الدين  وحمــيــي  احللبي  الــديــن  وبـــدر  املــعــري 

الدم�صقي و�صم�ض الدين العبديل.

وترك ابن ال�ردي ُم�صنفات وافرة تن�عت يف 

العل�م والآداب، منها كتبه: )اأبكار الأفكار يف 

م�صكل الأخبار يف ال�صعر والأدب، بهجة احلاوي، 

يف  الب�صر  اأخبار  يف  املخت�صر  تتمة  الفقه،  يف 

الر�صائل  النح�،  يف  الغريب  التاريخ، تذكرة 

املهذبة يف امل�صائل امللقبة، يف الفرائ�ض، ر�صالة 

يف  الثاقب  الأدب، ال�صهاب  يف  والقلم  ال�صيف 

الالمية  �صاحب  وه�  �صعر،  الت�ص�ف، دي�ان 

كتابه  اأي�صًا  وله  ــ�ردي،  ال ابن  ال�صهرية لمية 

الغرائب«  وفريدة  العجائب  خريدة  املعروف 

اأيــام  الــ�ردي  ابــن  واملعادن. ت�يف  البلدان  يف 

طاع�ن حلب عام 749هـ. 

كتاب م�سهور

كتاب  الــغــرائــب«  وفــريــدة  العجائب  »خــريــدة 

يف  ــه  ب عــنــايــة  للم�صت�صرقني  كــانــت  م�صه�ر 

األفه  ع�صر.  التا�صع  القرن  من  الأول  الن�صف 

ال�صريفة  ال�صلطنة  نائب  لأمــر  تلبية  �صاحبه 

�صرحًا  ال�ردي  ابن  وجعله  املن�ص�رة،  بالقلعة 

ي�صعب  بحيث  لــه،  ر�صمها  الــتــي  للخريطة 

تزال  ل  التي  واخلريطة  الكتاب  بني  الف�صل 

امل�ؤلف  واأتبع  باأ�صلها،  حمتفظة  باري�ض  مكتبة 

اأ�صماء  من  اخلريطة  مات�صمنته  بذكر  ذلــك 

ح�صب  مرتبة  واآثــارهــا  وعجائبها  الــبــلــدان، 

والآبار  واجلزر  البحار  ثم  املر�ص�مة،  الأقاليم 

والأنهار والعي�ن، واجلبال والأحجار والنباتات 

واحلي�انات.

وفــريــدة  العجائب  خــريــدة   « كــتــاب  وت�صمن 

حروف  وعلى  والنبات  للحي�ان  بابًا  الغرائب« 
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م�ؤلفه بالق�ل باأّنه و�صع دائرة على �ص�رة �صكل 

الأر�ض يف الط�ل والعر�ض، باأقاليمها وجهاتها، 

وهيئاتها،  وعــرو�ــصــهــا  و�صفاتها  وبــلــدانــهــا، 

وم�صالكها،  وطرقها  وممالكها،  واأقــطــارهــا 

وغامرها،  وعــامــرهــا  ومهالكها،  ومــفــاوزهــا 

وجبالها ورمالها، وعجائبها وغرائبها، وم�قع 

بعد  ي�صرع  ثم  الأخــرى.  واإقليم من  كل مملكة 

واخللجان  والأقــطــار  البلدان  تناول  يف  ذلــك 

ف�ص�ل  ويكر�ض  ـــار.  والآث واجلــزائــر  والبحار 

ومنافعها ويف  الأحـــجـــار  خــ�ا�ــض  يف  اأخــــرى 

الأمــر  وكذلك  وخ�ا�صها،  واجلــ�اهــر  املعادن 

وينهي  وخ�ا�صها.  والف�اكه  بالن�صبة  للنباتات 

وخ�ا�صها.  والطي�ر  الق�صم  باحلي�انات  هذا 

بل  الأر�ض وخ�ا�صها  يت�قف عند حّد  لكنه مل 

ال�صاعة  وعالمات  املالحم  بذكر  كتابه  يختم 

وظه�ر الفنت واحل�ادث.

ن�سبة الكتاب

ابن  اإىل  الكتاب  هذا  املتاأخرين  معظم  ين�صب 

حمّمد  وذهــب  749هـ«.  ت  ال�صاعر«  ــ�ردي  ال

املعارف  دائرة  1930م« يف  �صنب« ت  اأبي  بن 

اآخر،  رجل  الكتاب  م�ؤلف  اأّن  اإىل  الإ�صالمية 

ُيدعى اأي�صًا ابن ال�ردي، ووفاته �صنة« 881هـ«، 

وتعقّبه اخري الدين الزركلي م�ؤلف » الأعالم« 

ولي�ض  الــ�روري: عمر بن عي�صى،  باأّن هذا ه� 

ال�ردي. قال الزركلي:« وبهذا يظل الإ�صكال يف 

ن�صبة خريدة العجائب اإىل ابن ال�ردي«، واأفاد 

 1098 رقم  خمط�طة  الفاتيكان«  يف  راآى  اأّنه 

ابن  كتبها  حديثة،  ميانية  خمط�طة  عربي« 

1124هـ وعليها ا�صم  املطهر اجلرم�زي �صنة 

عمر  بن  حمّمد  بن  من�ص�ر  بن  عمر  امل�ؤلف: 

ال�ردي ال�صبكي«.

�سورة النخل يف اخلريدة

الــ�ردي  ابن  كتاب  حمت�يات  من  مايهمنا  اإّن 

»خريدة العجائب وفريدة الغرائب« ، ما ذكره 

النخل  كالآتي:  النخل« حيث جاء ذكرها  عن« 

ه� اأول �صجرة ا�صتقرت على وجه الأر�ض، وهي 

�صجرة مباركة ل ت�جد يف كل مكان. قال ر�ص�ل 

عماتكم  »اأكرم�ا  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 

من  خلقت  لأّنها  عمتنا  �صميت  واإمنــا  النخل« 

ت�صبه  ولأّنها  ال�صالم،  عليه  اآدم  طينة  ف�صلة 

وط�لها  قــّدهــا  ا�صتقامة  حيث  مــن  الإنــ�ــصــان 

واخت�صا�صها  الإنــــاث،  بــني  ذكــرهــا  وامــتــيــاز 

باللقاح، ورائحة طلعها كرائحة املني«.

الطلُع

بق�له:«  النخيل  لطلع  الـــ�ردي  ابــن  اأ�ــصــار  ثم 

ولطلعها غالف كامل�صيمة التي يك�ن ال�لد فيها، 

ُجّمارها  اأ�ــصــاب  ولــ�  ماتت،  راأ�صها  قطع  ولــ� 

من  ــِخ  كــاملُ النخلة  مــن  واجُلــّمــاُر  هلكت.  اآفــة 

واإذا  الإن�صان،  ك�صعر  الليف  وعليها  الإن�صان، 

كثريًا  حماًل  حملت  واإناثها  ذك�رها  تقاربت 

لأّنها ت�صتاأن�ض باملجاورة«. واأ�صاف:« واإذا كانت 

ذك�رها بني اإناثها األقحتها بالريح، ورمبا قطع 

اإلفها من الذك�ر فال حتمل، لفراقه، واإذا دام 

املاء  �ُصِقَيت  واإذا  تغرّيت،  العذب  للماء  �صربها 

املالح اأو ُطِرَح امللُح يف اأ�ص�لها ح�ُصَن ثمرها«.

اأمرا�س النخل

النخل  تعرتي  التي  الأمــرا�ــض  عن  حتــدث  ثم 

العجائب  »خريدة  �صاحب  فقال  وعالجاتها 

النخل  اأمرا�صًا تعرت�ض  اإّن  الغرائب«،  وفريدة 

الــنــبــاتــات  ت�صمية  ــه:  ــزات ــي م ومـــن  املــعــجــم. 

ودم  كق�له:  واحلــديــثــة،  القدمية  باأ�صمائها 

والبقلة احلــمــراء هي  الــعــنــدم،  هــ�  الأخــ�يــن 

ــ�ــض هــ� الــ�ــصــنــري، وحــب  ــة، واحلــّم الــرجــل

�صراج  كتاب  طبع  وقد  احلــرف...  ه�  الر�صاد 

وفريدة  العجائب  »خريدة  الــ�ردي  بن  الدين 

ال�ص�يدية  ل�ند  مدينة  يف  مرة  اأول  الغرائب« 

بعناية  لتينية  تــرجــمــة  مــع  1824م،  �صنة 

هايلندر، ويقع يف 300 �صفحة، وطبع يف مدينة 

اأوب�صال ال�ص�يدية يف جملدين بعناية ت�رنب�رغ 

1839م. وطبع يف  1835و�صنة  ما بني �صنة   

1292هـ/  �صنة  القاهرة  يف  ال�هبية  املطبعة 

املطبعة  اأي�صًا يف  كما طبع اخلريدة  1880م، 

ال�صرفية يف القاهرة �صنة 1300 هـ/ 1882م، 

ثم �صنة 1314 هـ/ 1896م، ون�صر »�صيغفريد 

فرويند« الف�صل اخلا�ض باأح�ال ي�م القيامة يف 

ن�صر كتاب  مّت  واأخريًا  »بر�صالو« �صنة1853م، 

»خريدة العجائب وفريدة الغرائب« حُمققًا عن 

مكتبة الثقافة الدينية ل�صنة 2007 م.

العجائب  »خريدة  ــ�ردي  ال ابن  كتاب  ويدخل 

اجلغرافيا،  كتب  نطاق  يف  الغرائب«  وفريدة 

ولكن بطريقة يتم الرتكيز فيها على العجائب 

لنا ذلــك مــن خــالل عــنــ�انــه. ويبداأ  ويــبــدو   .
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فاأ�صر عليها ول تعجل واإن مل تثمر فاأقطعها، 

فُتثمر يف تلك ال�صنة وحتمل حماًل طائاًل«.

ومن اأمرا�صها اأي�صًا: �صق�ط الثمرة بعد احلمل 

الأ�ــصــرب  مــن  منطقة  لها  يتخذ  اأن  وعــالجــه 

فتط�ق به فال ت�صقط بعدها، اأو يتخذ لها اأوتادًا 

الأر�ض.  ويدفنها ح�لها يف  البل�ط  من خ�صب 

ومن عجيب اأمرها اأنك اإذا اأخذت ن�ى متر من 

نخلة واحدة وزرعت منها األف نخلة، جاءت كل 

نخلة منها ل ت�صبه الأخرى. قال �صاحب كتاب 

الفالحة: اإذا نقعت الن�ى يف ب�ل البغل وزرعت 

واإن  ذكــ�رًا،  كلها  نخله  زرعت جاءت  ما  منها 

جاء  وزرعته  اأيام  ثمانية  املاء  يف  الن�ى  نقعت 

ب�ل  يف  الن�ى  نقعت  واإن  حمــمــرًا؛  كله  ب�صره 

البقر اأيامًا وجففته ثالث مرات وزرعته جاءت 

كل نخلة حتمل حماًل قدر نخلتني، واإذا اأخذت 

الأ�صفر  ثمر  يف  وح�ص�ته  الأحمر  الب�صر  ن�ى 

بالعك�ض،  وكذلك  اأ�صفر،  ب�صره  جاء  وزرعته 

املدور. والن�ى  املتطاول  الن�ى  فالحة   وكذلك 

الغليظ  الن�ى  طرف  جتعل  اأن  غر�صه  وكيفية 

جهة  اإىل  النقري  ومــ��ــصــع  الأر�ــــض  يلي  ممــا 

القبلة.

طلع مرتان بال�سنة؟

ثم روى ابن ال�ردي حكاية جاء فيها: اأن بع�ض 

هدي له عذق واحد فيه ب�صرة حمراء 
ُ
الروؤ�صاء اأ

معقل  بنهر  قرية  اأن  وحكي  �صفراء.  وب�صرة 

كانت نخلها تخرج الطلع يف ال�صنة مرتني. 

وحكي اأّن بال�صكن من اأعمال بغداد نخلة تخرج 

كل �صهر طلعة واحدة على ممر ال�صنني. وكان 

حتمل  نخلة  مب�صر  اخل�صاب  ابــن  ب�صتان  يف 

اأحمر  ن�صفها  ب�صرة،  عــذق  كل  يف  اأعذاقها، 

والأ�صفل  اأحــمــر،  والأعــلــى  اأ�ــصــفــر،  ون�صفها 

اأ�صفر؛ والعذق الآخر بالعك�ض: الف�قاين اأ�صفر 

اأنه  الــروم  مل�ك  بع�ض  وعن  اأحمر  والتحتاين 

عنه:  اهلل  ر�صي  اخلطاب   بن  عمر  اإىل  كتب 

كاأنها  ببلدك �صجرة تخرج ثمرة  اأن  بلغني  قد 

الل�ؤل�ؤ  من  اأح�صن  عن  تن�صق  ثم  احلمر،  اآذان 

املنظ�م، ثم تخ�صر فتك�ن كالزمرد، ثم حتمر 

وت�صفر فتك�ن ك�صذور الذهب. وقطع الياق�ت، 

تيب�ض  ثــم  الــفــالــ�ذج،  كطيب  فتك�ن  تينع  ثــم 

�صجرًة  درها  فلله  م�ؤونة،  وتدخر  ق�تًا  فتك�ن 

واإن �صدق اخلر فهذه من �صجر اجلنة. فكتب 

اإليه عمر ر�صي اهلل عنه: �صدقت ر�صلك، واإنها 

ال�صجرة التي ولد حتتها امل�صيح وقال: اإين عبد 

 اإلهًا اآخر.
ّ

 فال تدع مع اهلل
ّ

اهلل

�سقوط الثمرة

من اأمرا�ض النخل عند ابن ال�ردي يف كتابه« 

�صق�ط الثمرة بعد احلمل«، وعالجه »اأن يتخذ 

لها منطقة من الأ�صرب فتطّ�ق به فال ت�صقط 

مثل اأمرا�ض الإن�صان، نح�:« الغُم، وعالجها اأن 

ُي�صّد بينها وبني مع�ص�قها الذي مالت اإليه بحبل 

من  فيها  يجعل  اأو  منه،  �صعفة  عليها  ُيعّلق  اأو 

طلعِه. ومن اأمرا�صها منع احلمل، وعالجه اأن 

تاأخذ فاأ�صًا وتدن� منها وتق�ل لرجل معك: اأنا 

اأريد اأن اأقطع هذه النخلة لأّنها منعت احلمل، 

فيق�ل ذلك الرجل: ل تفعل فاإّنها ل حتمل يف 

هذه ال�صنة، فتق�ل: ل ُبّد ِمن قطعها، وت�صربها 

الآخر  فيم�صكها  الفاأ�ض،  بظهر  �صربات  ثالث 

ويق�ل: باهلل ل تفعل فاإّنها تثمر يف هذه ال�صنة 
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اأّن قرية بنهر معقل- يف مدينة الب�صرة جن�ب 

ال�صنة  يف  الطلع  تخرج  نخلة  كانت  الــعــراق- 

بغداد  اأعمال  من  بال�صكن  اأّن  وحكي  مرتني. 

مّر  على  واحـــدة  طلعة  �صهر  كــل  تخرج  نخلة 

ابن اخل�ّصاب مب�صر  ب�صتان  وكان يف  ال�صنني. 

نخلة حتمل اأعذاقها يف كّل عذق ب�صَرة، ن�صفها 

اأحمر ون�صفها اأ�صفر، والأعلى اأحمر، والأ�صفل 

ا�صفر، والعذق الآخر بالعك�ض، الف�قاين اأ�صفر 

والتحتاين اأحمر«.

ومن حكايات الكتاب الأخرى: اأّن بع�ض مل�ك 

اإىل اخلليفة عمر بن اخلطاب  الروم قد كتب 

�صجرة  ببلدك  اأن  بلغني  قد  عنه:«  اهلل  ر�صّي 

تن�صق عن  اآذان احُلمر، ثم  كاأّنها  تخرج ثمرة 

ر وت�صّفر  الل�ؤل�ؤ املنظ�م، ثم تخ�صّ اأح�صن من 

فتك�ن ك�صذور الذهب وقطع الياق�ت، ثم تيَنع 

َتْيَب�ض فتك�ن ق�تًا  ثم  الفال�ذج،  فتك�ن كطيب 

�صدق  واإن  �صجرة  دّرهــا  فّلله  مــ�ؤونــة،  وتدخر 

اإليه  فكتب  اجلــنــة«.  �صجر  مــن  فــهــذه  اخلــر 

الفاروق عمر ر�صّي اهلل عنه: �صدقت ر�صلك، 

وقال:  امل�صيح،  حتتها  ُوِلَد  التي  ال�صجرة  واإّنها 

ابن  اآخــر«  اإلهًا  مع اهلل  تــدُع  اإيّن عبداهلل فال 

�سفوان والرا�سخات

وختم امل�ؤلف ابن ال�ردي يف« » خريدة العجائب 

بن  خالد  و�صف  ما  بذكر  الغرائب«  وفــريــدة 

الــرا�ــصــخــات يف  �ــصــفــ�ان النخل فــقــال:« هــي 

ال�حل، املُطعمات يف امَلحل، املُلقحات بالفحل، 

اأ�صفاطًا ِغالظًا  املُعينات ك�صهد النحل، تخرج 

عن  تن�صّق  ثم  ورياطًا،  ُملئت  كاأّنها  واأو�صاطًا 

د،  املُن�صّ كال�صذر  وَعــ�ــصــَجــد  جُلــني  ق�صبان 

ل�ن  يف  كانت  اأن  بعد  اأحمر  ذهبًا  ت�صري  ثم 

الزبرجد«.

م�صغ  اأّن   : عنده  النخل  خ�ا�ض  من  اأّن  وذكر 

رائحة  وكذلك  الــثــ�م،  رائحة  يقطع  خ��صها 

اخلمر. قال ال�صاعر:

كاأّن النخيل البا�سقات وقد َبَدت

                   لناظرها ُح�سنًا ِقَباب َزبرجِد

وقد عّلقت من قلبها زينة لها

                قناديل ياقوت باأمرا�س ع�سجِد

البل�ط  اأوتــادًا من خ�صب  لها  يتخذ  اأو  بعدها، 

ويدفنها ح�لها يف الأر�ض«.

زراعة النوى

النخل  اأمــر  عجيب  اإىل  الكتاب  م�ؤلف  اأ�ــصــار 

نخلة  مــن  نــ�ى متــر  اأخـــذت  اإذا  ــك  اأن ومنها:« 

واحدة وزرعت منها ما زرعت جاءت نخله كلها 

اأيام  ثمانية  املاء  يف  الن�ى  نقعت  واإن  ذكــ�رًا، 

؛ واإن نقعت الن�ى 
ً
وزرعته جاء ب�صَرُه كّله حُممّراأ

يف ب�ل البقر اأيامًا وجففته ثالث مّرات وزرعته 

نخلتني«،  قــدر  حماًل  حتمل  نخلة  كــّل  جــاءت 

اإذا  النخل:«  ال�ردي من عجائب  ابن  واأ�صاف 

ثمر  يف  وح�ص�ته  الأحــمــر  الب�َصر  نــ�ى  اأخــذت 

وكذلك  اأ�صفر،  ب�صَره  جــاء  وزرعــتــه  الأ�صفر 

بالعك�ض، وكذلك فالحة الن�ى املتطاول والن�ى 

قائاًل:«  النخل  غر�ض  لكيفية  وعر�ض  املــدّور«. 

اأن جتعل طرف الن�ى الغليظ مما يلي الأر�ض 

وم��صع النقري اإىل جهة الِقْبَلة«.

َحْمٌل عجيب غريب

ثم روى عّدة حكايات غريبة وعجيبة عن حمل 

ْهِدي له عذق 
ُ
النخل منها:« اأن بع�ض الروؤ�صاء اأ

واحد فيه ب�صَرة حمراء وب�صَرة �صفراء. وحكي 


