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 مسالك األبصار في ممالك األمصار

  ابن فضل هللا العمري

  ھـ 749ھـ والمتوفي في القاھرة عام  700المولود في دمشق عام  باس شھاب الدين أحمد بن فضل هللا بن يحيى بن أحمد العمريأبو الع
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  مسالك األبصار في ممالك األمصار

 مقدمة المؤلف

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  .الحمد  خالق األرض ومن عليھا، وُمبدئ الخلق منھا وُمعيدھم إليھا

  .ال إله إال هللا وحّده ال شريك له، شھادة تحفظ ما لدْيھا وأشھد أنْ 

ته من خلفھا وبين يديھا   .وأشھد أن محّمدا سيدنا عبده ورسوله الذي فُِتَح به ألُمَّ

ا كانت النفوس ال ! وسلَّم تسليما كثيرا.صلّى هللا عليه وعلى آله، صالة تفيض على المشارق والمغارب من جانبيھا أما بعد، فلمَّ
الع على الغرائب، واالستطالع للعجائب، وقد قال يُ  صلحھا إال التنقُّل من حال، والتوقُّل على شرفات الشّد واالرتحال، لالطِّ

ي َجَعَل َلُكُم األََ◌ْرَض َذلُوال َفاْمُشوا في َمَناِكِبَھا: (، وقال)أََوَلْم َيِسيُروا في األَْرِض : (تعالى َيْنُظُروَن أََفال : (، وقال تعالى)ُھَو الذَّ
َماِء َكْيَف ُرِفَعْت وإَِلى اْلِجَبال َكْيَف ُنِصَبْت وإَِلى  ِيَن (، وقال تعالى )ِض َكْيَف ُسِطَحتْ ْاألَرِ إَِلى اإلبِل َكْيَف ُخلَِقْت وإَِلى السَّ الذَّ

ما ُرون في َخْلِق السَّ ٌ وَعَلَى ُجُنوِبِھْم َوَيَتَفكَّ َنا َما َخلَْقَت ھَذا َباِطالُ ًسْبَحاَنَك َفَقنا َعَذاّب َيْذُكُروَن هللاَ ِقَياماٌ َوقُُعودا َواِت َوْاألَْرَض َربَّ
  .)النَّارِ 

 ."إّن في السماء لخبرا، وإّن في األرض لعبر:" ولقد ذكر النبّي، صلى هللا عليه وسلم، خطبة ُقّس بن ساعدة بعكاظ، وفيھا قوله
ا فيھا، فلم أجد من قّنن أحوالھا، ومّثل في األفھام صورھا، ألن غالب تلك ولقد طالعت الكتب الموضوعة في أحوال األقاليم وم

الكتب ال تتضّمن سوى األخبار القديمة، وأحوال الملوك السالفة، واألمم البائدة، وبعض مصطلحات ذھبت بذھاب أھلھا، ولم 
  .ھم أشبه منھم بآبائھموخير القول أصدقه، والناس بزمان. يبق في مجّرد ذكرھا عظيم فائدة، وال كبير أمر

األظَھر فاألظھر، واألشھر : فاستخرت هللا تعالى في إثبات نبذة دالَّة على المقصود في ذكر األرض وما فيھا ومن فيھا
مه ِنطاق  فاألشھر، وما لم أجد ُبّدا من ذكره في ذلك ومثله، وحالة كل مملكة، وما ھي عليه، ھي وأھلھا في وقتنا ھذا، مما ضَّ

ألقرب إلى األفھام البعيدة غالب ما ھي عليه أُمُّ كّل مملكة من المصطلح . لكة، واجتمع عليه طرفا تلك الدائرةتلك المم
ام عيونھم : وبينته بالتصوير. لُيبصر أھل كلِّ قطر القطر اآلخر: والمعامالت، وما يوجد فيھا غالبا لُيعرف كيف ھو، كأنه قُدَّ

ذلك على تحقيق معرفتي له، فيما رأيته بالمشاھدة، وفيما لم أره بالنقل ممَّن يعِرف أحوال مما اعتمدت في . بالمشاھدة والِعيان
  .المملكة المنقول عنه أخبارھا، مما رآه بعينه أو سمعه من الثقات بأُذنه

  .ولم أنقل إال عن أعيان الثقات، من ذوي التدقيق في النظر، والتحقيق للرواية

  .عن كلِّ مملكة، آلمن من تغفُّل الغفالء وتخيُّل الجھاالت الضالَّة، وتحريف األفھام الفاسدةواستكثرت ما أمكنني من السؤال 

كتقسيم األقاليم، وما فيھا من أقوال : فإن نقلت عن بعض الكتب المصّنفة في ھذا الشأن،فھو من الموثوق به فيما ال بد منه
ائب، وأخبار ملل ودول، وذكر مشاھير أعالم، وتاريخ سنين القدماء، واختالف آراء الحكام، إلى غير ذلك من غرائب وعج

م به بھجة النظر، ورونق . وشھور وأيام مما ھو مسرح أمل، ومطمح ذي عمل، ألُجمِّل به كالمي، وأكمِّل به نقصى، وأتمِّ
عند ذكرى الممالك،  ولم أقتصر بذكر األقاليم،. ال ألكثِّر به حجم الكتاب. كالطراز في الثوب، والخال في الخدّ : الصفحات

يات، كالعراق وُخراسان وأَذْربيجان   .مقصّد الجغرافيا، كاألول والثاني والثالث، وال بما تطلق عليه المسمَّ

كقرشى : بل أذكر ما اشتملت عليه مملكة كل سلطان، جملُة ال تفصيال، على ما ھي عليه المدينة التي ھي قاعدة الملك
راْى من قسمى توران وتوري ز من إيران، أو ما ال بد من ذكره معھا، والغائب في تلك المملكة من أوضاعھا، واألكثر من والسَّ

غار، إذا كانوا في مملكة سلطان قاھر عليھم، آمر فيھم .مصطلح أھلھا بل . إذ ھم جزء من كلٌّ : وال أعني ذوي الممالك الصِّ
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التساع ممالك : بل الذكر لكل سلطان يستحق اسم السلطنة .إذ ھم جزء من كلُّ : الذكر لكلِّ سلطان قاھر عليھم، آمٌر فيھم
غار كصاحب َحَماة مع صاحب : وأعمال، وكثرة جنود وأموال، ويتغطى بذيله من لعلَّه يكون في مملكته من ذوي الممالك الصِّ

سلطان يجمعھم  اللھم إال أن تكون تلك المملكة مفردة لملك أو ملوك، وليس عليھم. مصر، وصاحب ماردين مع صاحب إيران
  .كملوك الجيل، وملوك جبال البربر، وما يجري ھذا المجرى، ويسرى كوكبه ھذا المسرى: حكمه، ويمضى فيھم أمره

ج إلى ملوك الكفَّار ركابي، وال . ولم آل جھدا في تصحيح ما كتبته بحسب الطاقة، من غير استيعاب وال تطويل ولم أُعرِّ
إال ما الممت منه إْلمامة الطيف .رت في الظلمات عيني، وال أتعبت في المحفورة يديأرسيت بجزائر البحر سفني، وال أسھ
أسماء ال ُيعرف لھا حقيقة، ومجاھل ال توصل إليھا " وهللا أعلم"ألن غالب ما يقال . المنّفر، ونغبت منه ُنغبة الطائر الحذر

  .طريق

اكتفاء بالحّق الواضح، : تھا عن الطريق المستقيمةولم أقصد في المعمورة سوى الممالك العظيمة، وال خرجت من جھا
ت عندنا جليَّلة أحواله   .والصدق الظاھر، مما اّتصلت بنا حقيقة أخباره، وصحَّ

ه  ة، وتمَّت بكلمة اإلسالم على أھله النعمة، ولم أتجاوز حّدھا، وال مشيت خطوة بعدھا، إال ما جرَّ وقنعت بما بلّغه ُملك ھذه األُمَّ
ت إليه تعريجات السالك، أو اقتضاه سبب، أو : ، أو طارح به ُشجون الحديثسياق الكالم مما اندرج في أثناء ذلك، أو اضطرَّ

ه حسب   .دخل مع غيره في ذمَّ

ة نشاط، وللنفس انبساط،  ة، وللھمَّ وما ذلك على هللا بعزيز،وال من عوائد ألطافه "وإن كان في العمر فسحة، وفي الجسم صحَّ
  .ألُذيِّلنَّ بممالك الكفَّار ھذا التصنيف، وأجيء بفارسه الُمْعَلم وخلفه من سبيھِّم رديف، "الخفية بعجيب

رت من تفصيلھا إال ُجمال" على اتساع بالدھا"لكنَّني لم آت في ھذا الكتاب بذكر ممالكھم  توفيرا للمادة، : إال عرضا، وال سطَّ
  .اد الليل بياض النھاروتيسيرا للجاّدة وألتمتع برونق األنوار، وال أشوب بسو

فار، وذكرته للمجاورة رجاء أن يؤخذ بشفعة الجوار   .على أّنني ربما ذكرت في مكان ما قاربه من بالد الكَّ

أت منھا وقد يقع اإلنكار ألكثر . ولم أذكر عجيبة حتى فحصت عنھا، وال غريبة حتى ذكرت الناقل، لتكون عھدتھا عليه، وتبرَّ
. ألن الذي يعرف الجائز والمستحيل، يعلم أن كل مقدور باإلضافة إلى قدرة هللا تعالى قليل.ن العقوللنقصا: الحقائق من الناس

وقد أودع هللا من عجائب ). أَْم َتْحَسُب أََن أَْكَثَرُھْم َيْسَمُعوَن أَو َيْعِقلُونَ : (وقد وصف هللا تعالى الُجھَّال بعدم العقل، فقال
ماوا وَن َعَلْيَھا َوُھْم َعْنَھا : (ت، كما قال تعالىالمصنوعات، في األرض والسَّ َماواِت َواألَْرِض َيُمرُّ َوَكأَيِّْن ِمْن آَيٍة ِفي اْلسَّ

وأّول ما أبدأُ  ؟فماذا بعد الحقِّ إال الضالل. وقد أرانا من عظيم قدرته، وبدائع صنعه، ما جال الشك، وأوضح الحقَّ ). ُمْعِرُضونَ 
ألنه الغاية، . إلى أن أَختمه بنھاية المغرب، إلى البحر المحيط. ار األنوار، وتجري أنھار النھاربالمشرق، ألن منه يتفتح ُنوّ 

كتخريج األقاليم، البتداء األطوال من الجزائر : إال فيما لم أجد ُبّدا من االبتداء به من المغرب إلى المشرق. وإليه النھاية
  .قع عليه قسمهالخالدات بالبحر الغربّي، أو ما ھذا حكمه، أو و

وُشغلت به الحين بعد الحين، واشتغلت ولم أسمع قول . وقطعت فيه عمر األّيام والليالي، وأثبتُّ فيه باألقالم أخبار العوالي
وشرعت فيه في أيام من ماننا بإحسانه،  .وحرصت عليه حرص الّضنين، وخلصت إليه بعد أن أجريت ورائي السنين. الالَِّحين

سيِّدنا وموالنا، ومالك رقابنا، السلطان ابن السلطان، السّيد الكبير الملك الناصر، العالم العادل المجاھد : هوأّمننا في سلطان
المرابط المثاغر، المؤيَّد المظفَّر المنصور، ناصر الدنيا والدين، سلطان اإلسالم والمسلمين، سيِّد الملوك والسالطين، وارث 

ائب هللا في أرضه، القائم بسنَّته وفرضه، ملك البحرين، خادم الحرمين، حامي القبلتين، الملك، ملك العرب والعجم والترك، ن
ة والتخوت  مبايع الخليفتين، بھلوان جھان، إسكندر الزمان، ناشر َعَلم العدل واإلحسان، ُمَملِّك أصحاب المنابر واألسرَّ

غاة والكّفار ، ھازم الروم والِفِرنج والُكرج واألرمن والتتار، سلطان البسيطة، والتيجان، جامع ذيول األقطار، ُمبيد الُبغاة والطُّ
د مثبِّت أركان المحيطة، إمام المتَّقين، ولّي أمور المؤمنين، متعھِّد َحّج بيت هللا الحرام وزيارة سيِّد المرسلين، أبي المعالي محم

 .ض على اإلجماع، المخصوص بُملك أشرف البقاعبن موالنا السلطان الكبير الشھيد أبي المظفر قالوون، سيِّد ملوك األر
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 !سْل َعْنُه وانِطْق ِبِه واْنُظْر إَِلْيِه َتِجْدِمْلَء الَمساِمع واألْفواِه والُمَقِل
  

مسالك األبصار في ممالك األمصار وعلى هللا أعتمد، ومنه أستمد، : وسّميته! فأدام هللا أيامه، وأدار على مفارق النجوم أعالمه
نه وجملته قسمان! وھو حسبي ونعم الوكيل. أسأل التوفيق واإلِعانة، وأبرأ من الَحْول والقّوة إالّ به وإياه   : وفھرست ما تضمَّ

  
  .القسم األول في األرض

  
 .القسم الثاني في سكان األرض

 النوع األّول في ذكر المسالك

 وفيه أبواب

 الباب األّول

 في مقدار األرض وحالھا

 فصول) ستة(وفيه 

 الفصل األّول

 في كيفية األرض ومقدارھا

ويدل عليه المشاھدة . الذي نبدْأ به، بعون هللا وقدرته، في القول في ھذا الفصل، ما قام عليه البرھان، وھو أن العالم ُكِريُّ 
وّسط السماء ألنھا تطلع حّتى تت: بالعيان، لمن رعى الشمس في مطلعھا إلى مغيبھا؛ وكذلك النجوم في مشارقھا إلى مغاربھا

فُعلم بالضرورة أنھا تقطع في الغيبوبة عن العين نصف . فتقطع نصف دائرة. تقويسا، ثم تنحّط حّتى تغيب عن العين كذلك
  .دائرة، نظير ما قطعت في الظھور، ليكمل تمام الدائرة

ء محيط بھا ال يفارقھا، إال ما أن العالم كرة، واألرض مركزھا، والما: والذي تلّخص في أقوال أھل العلم والنظر في الھيئة
  .انكشف

ة في جوف البيضة في القشر: فاألرض في جوف الماء، والماء في جوف الھواء، والھواء في جوف الَفَلك  .كالُمحَّ
فاألرض : وذھب بعضھم إلى أنھا مستقرة بالوضع. والھواء إما جاذب لھا إلى جھة الفلك أو دافع عنه. ووضعھا وضع متوسِّط

، وفلك النار في فلك القمر، وفلك القمر في "وھو األثير"لماء، وفلك الماء في فلك الھواء، وفلك الھواء في فلك النار في فلك ا
َھَرة في فلك الشمس، وفلك الشمس في فلك المّريخ، وفلك الّمريخ في فلك  َھَرة، وفلك الزُّ فلك ُعطارد، وفلك ُعطارد في فلك الزُّ

 .، وفلك البروج في الفلك األطَلس"وھو الُمَكْوَكب"فلك ُزَحل، وفلك ُزَحل في فلك البروج  الُمشتري، وفلك الُمشتري في
والمكوكب في رأى فالسفة اإلسالم أنه المعبرَّ عنه عند أھل الشريعة الشريفة بالكرسّي، وأن األطلس ھو المعبر عنه عندھم 

  .بالعرش

 .وُيرى ھذا بالمشاھدة في طلوع القمر.مكوكب، من الغرب إلى الشرقوحركات األفالك الثمانية من فلك القمر إلى الفلك ال
  .ولھذا كان تخريج األقاليم من الغرب إلى الشرق بالمتابعة
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 .كما يتحرك راكب السفينة بحركة السفينة. وبحركته لتحّرك. فأما التاسع ، األطلس، فحركته من الشرق إلى الغرب
ر األطل بهوقد تكلَّمت الفالسفة على مقعَّ وإلى ھنا . إن بعد التاسع، ال خال وال مال: وغاية ما قالوا. س، ولم يتكلموا على محدَّ

  .وزعموا أّن في الثامن كلَّ الكواكب إالّ السبعة: قلت! وهللا أعلم بغيبه. انتھى علمھم وانقطع نظرھم

والكواكب ال يتحّرك . كات سائر الكواكبوالبرھان على أنھا في الثامن، أنَّ حركات ھذه الكواكب الستة أسرُع من حر: قالوا
  .وال يمكن أن يكون في التاسع ألنه سريع الحركة، يدور في كل يوم وليلة بالتقريب دورة واحدة. إال بحركة فلكه

لنا بيانا  لم َيِبنْ : "على أن ابن سينا قد قال في الشفاء .فإذا لم يكن في أحد السبعة وال في التاسع، لم يبقى إال أن يكون في الثامن
وعسى أن يكون ذلك واضحا . واضحا أن الكواكب الثابتة في ُكَرة واحدة أو ُكرات منطو بعضھا على بعض، إال بإقناعات

  ."لغيري

فالِبْزر المدن، وبيوت البزر العمران، واللحاء مجموع األرض، والماء . بطيخة في بركة ماء: "وقد شّبه بعضھم العاَلَم، فقال
ر البركة الھواء، ودائرھا الخارج الفلكالبحر المحيط، و   ."مقعَّ

  .وھذا التشبيه ليس بشيء: قلت

ار صاحب " نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق: "واسم ھذا الكتاب"وقال الشريف اإلدريسّي في كتاب ُرجار  صنَّفه للملك ُرجَّ
. رض مستقرة في جوف الفلك، وذلك لسرعة حركة الفلكاأل: "والذي قاله". ِصِقلِّيَّة، وكان فرنجيا ُمحّبا للعلم وأھله من كل ملة

وجميع المخلوقات على ظھرھا والنسيم جاذب لما في أبدانھم من الخّفة، واألرض جاذبة لما في أبدانھم من الثِّقل، بمنزلة 
وھذا ھو . ربوھو من المشرق إلى المغ. فاألرض مقسومة بقسمين، بينھما خط االستواء. المغنطيس الذي يجذب الحديد إليه

  ."وھو أكبر خط في األرض، كما أن منطقة فلك البروج أكبر خّط في الفلك. طول األرض

والفرسخ اثنا عشر . والدرجة خمسة وعشرون فرسخا. واستدارة الفلك في موضع خطِّ االستواء، ثلثمائة وستون درجة: "قال
". عير، مصفوفة، ملصقة بطون بعضھا لظھور بعضواإلصبع ستُّ حبَّات ش. والذراع أربعة وعشرون إصبعا. ألف ذراع

. وھي من الفراسخ أحد عشر ألف فرسخ. تكون بھذه النسبة إحاطة األرض مائة ألف ألف ذراع واثني وثالثين ألف ألف ذراع
ثين فتكون ستَّة وثال. وأما ھرمس فإنه قّدر إحاطة األرض، وجعل لكل جزء مائة ميل. وھذا بحساب أھل الھند: "قال الشريف
  ."وتكون من الفراسخ اثنى عشر ألف فرسخ. ألف ميل

دس. فالتفاوت بين الحسابين ألف فرسخ، زائدة في حساب ھرمس على حساب أھل الھند: قلت   .وذلك نصف السُّ

عنه  وأشتياديو ھو ُثمن ميل. وقد زعم َمْرحبان الفيلسوف أن إَرُدْسناس الحكيم قال إنھا مائتا ألف وخمسون ألفا أشتياديوات
  .فذلك أحد وثالثون ألف ميل ومائتا ميل وخمسون ميال. أربعمائة ذراع عندھم

وقد ذكر صاحب المجْسطي أّن دور كرة األرض أربعة وعشرون ألف ميل وثالثون ميال، وأن قطرھا وعمقھا سبعة آالف 
  .ميل وستمائة ميل وثالثون ميال

األولى أن ُيقسم دور كرة : "ھيم بن محمد األنصارّي، ُعرف بابن الشاطرقال فريد زمانه، عالء الدين أبو الحسن علّي بن إبرا
وعلى ھذا فيكون الدور أربعة وعشرين ألف ميل، . وھو أصحّ . األرض على ثالثة وسبع ألنه نسبة قطر كل دائرة إلى محيطھا

  .ويكون القطر سبعة آالف وستمائة وستا وثالثين ميال وثلث خمس مجبورا

تاب الكمائم أن طول األرض ظاھرا وباطنا، وبّرا وبحرا، معمورا وغير معمور، أربعة وعشرون ألف وذكر صاحب ك: قلت
  ."وھي التي تقطعھا الشمس بين نھارھا وليلھا: "قال. ميل
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بد هللا وذكر أبو عبيد البكرّي في كتاب المسالك والممالك أن ُحَبْيشاً المنّجم ذكر عن خالد بن عبد هللا أنه أخذ ارتفاع القطب لع
. فوجد مقدار درجة من الفلك ستة وخمسين ميال من األرض. المأمون ببرّية ديار ربيعة وھي ربيعة شيحان المقاربة لسنجار

فضرب العدد في ثلثمائة وستين، التي ھي جملة درج الفلك بمجموعه، فانتھى ذلك إلى أربعة وعشرين ألف ميل ومائة ميل 
  ."ألرض المحيطة بالبّر والبحرفھو دور كرة ا: "قال. وستين ميال

 .فقطرھا على ھذا سّتة آالف ميل وأربعمائة ميل وأربعة وعشرون ميال ونصف ميل ونصف ُعشر ميل، بالتقريب
فيكون ذلك . ومنھا العمران في الشمال يؤول في ِبِرطانية. والمعمور نصف ھذا المحيط، من خط االستواء إلى الشمال: "قال

  ."تقدير الربع

إنَّ واجب الحساب، على ما ُذكر، عشرون ألف ميل ومائة وستون ميال، وإّن القطر يكون ستة آالف : "ن الشاطرقال اب
  ."وأربعمائة ميل وأربعة عشر ميال ونصف ميل مجبورا

وبعض الذين حرروا ذلك رأوا أنه سّتة . والذي ُحرر في زمن المأمون، لكل درجة، ستة وخمسون ميال وُثلُثا ميل: قلت
  .سون ميال، ال غيروخم

ل أقرب وسيأتي في . وعليه عملنا في ھذا الكتاب. وعلى األّول األكثر. ألّنه قد يكون ھذا الكسر أُھمل في القياس: ولعل األوَّ
ره القدماء، إالّ ألّنه أقرب إلينا . في مكانه! ذكر سواء الطريق إيضاحه، إن شاء هللا ولم نعمل على ما ُحرر للمأمون دون ما حرَّ

وھو الذي . فالدرجة تسعة عشر فرسخا إال ُتسع فرسخ. وكلُّ فرسخ ثالثة أميال، والميل أربعة آالف ذراع مأمونيٍّ  .وأشبه بنا
  .عليه عمل ھذا الكتاب

  .وأّما على رأي القدماء، فتكون كلُّ درجة اثنين وعشرين فرسخا وُتسعى فرسخ

  .وأّما البريد، فكلُّ أربعة فراسخ بريد

ا العم بع: ران في األرض، فقال البكريّ وأمَّ بع: وقال آخرون. وقد ذكرنا ما قاله آنفا. تقدير الرُّ الثُّلث وقال : وقال آخرون. الرُّ
بع: بعضھم بع، أقلُّ من الثُّلث وأكثر من الرُّ   .إن العمران من األرض ما بين الثُّلث إلى الرُّ

تهوقال شيخنا، فريد الدھر، ووارث العلم والحكمة، شمس الدي إنَّ ! ن، أبو الثناء محمود ابن أبي قاسم األصفھانّي، أطال هللا ُمدَّ
ر دور المعمورة في األرض فكان اثنا عشر ألف ميل مجبورة، قطرھا أربعة . العالَّمة قطب الدين الشيرازي قال له إنه حرَّ

  .آالف ميل مجبورة، فتكون ألف فرسخ وثلثمائة فرسخ مجبورة

فإن كان أراد به ما بين أّول المعمور وآخره، فھو غير موافق . لذي ذكره الشيرازي ما لم ُيفھم معناهوفي ا: "قال ابن الشاطر
وال ُيطلق عليه محيط؛ وإن كان أراد بالقطر ما بين خّط االستواء ونھاية المعمور في جھة الشمال، فھذا ال ُيقال له قطر وال 

ّنه ذرع القطر إلى ما ذكر أّنه دور المعمورة كنسبة قطر الدائرة إلى وال نسبة لما ذكر أ. يفي المعمور بمقدار ما ذكره
وإذا فرضنا مبدأ العمارة خط االستواء بخمسة عشر جزءا حدود خمسين جزءا وُثلث في الجھة الشمالية كان : "وقال". محيطھا

دس لى حدود ستة وستين جزءا كان نسبة إ..... وإذا نسب. نسبة المعمور إلى باقي بسط كرة األرض تقارب الثُُّمن ونصف السُّ
 .".....وال يكون أكثر. من المعمور..... من الخراب ُيقارب ما قبل..... ألن ما وراء. ُيقارب الربع..... المعمور إلى باقي

واستدارتھا عرضا مثل . إن بين خط االستواء وبين كل واحد من القطبين، الجنوبّي والشمالّي، تسعين درجة: وقال الشريف
إالّ أّن العمارة في األرض بعد خط االستواء أربع وستون درجة، والباقي من األرض خالء، ال عمارة فيه، لشّدة البرد . ذلك

بع الشمالّي من األرض. والجمود بع الجنوبّي الذي ھو فوق خط االستواء غير مسكون وال . والَخْلق بجملته على الرُّ والرُّ
 .فجّفت مياھه وُعدم حيوانه ونباته، لعدم الرطوبة. على َسْمته" وھي أسفل فلكھا"لشمس معمور، لشّدة الحّر به، وممرِّ ا

فإنھا في صورة لوح الرسم تتناھى . قلت فيما ذكره الشريف في االنتھاء إلى أربع وستين درجة فقط، وإن كان الصحيح نظر
ة، سوى ما ھو خارج عن خط األقاليم، جنوبا إلى أكثر من ذلك، وتستكمل من خط االستواء إلى نھاية الشمال سبعين درج

  .إذ ال يمكن سكنه: وإنما غالب الجنوب والشمال ال عمارة فيه. وشماال، على ما نذكره في مكانه
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والخالي تحت الجنوبي . ومن تأّمل وضع العالم في لوح الرسم، رأى ذلك بالعيان لخلّو ما تحت القطبين، الجنوبّي والشماليّ 
  .وھكذا في الجغرافية َوَضَعهُ . سأكثر بما ال يقا

وأما ما وراء ھذا إلى آخر المعمور : "ثم قال. وقد ذكر أبو عبيد طول النھار في األقاليم السبعة، حّتى انتھى إلى اإلقليم السابع
قالبة، وينتھي  إلى بحر المغرب، فإنه يبتدئ من المشرق من بالد الُبْرَغر وأرض الترك إلى الالن ثم يمرُّ على الُبْرجان والصَّ

  .مبسوطا في موضعه" إن شاء هللا تعالى"وسيأتي . انتھى كالم البكريّ ". وھو خارج عن األقاليم السبعة

وليس كذلك . الَّننا وجدنا وراء اإلقليم السابع عمارة ممتّدة. وإنَّما ذكرناه ھنا لالستدالل على أّن الشمال أكثر عمارة من الجنوب
اللُھمَّ إالَّ ما ھو في قسم المشرق، وراء خط االستواء، من الجزائر الممتّدة في البحر، آخذة إلى . لفيما وراء اإلقليم األوّ 

  .المحيط، أو ما ھو في حكمھا بالصين

فأّما قسم المغرب، فإّنا لم نجد وراء األّول فيما يأخذ إلى جھة الجنوب عرضا، وإلى البحر المحيط في نھاية المغرب طوال، 
  .ال على خطه المستقيم، بل وال وجدنا العمارة به إالّ ما ھو داخل خطَّ اإلقليم األّول إلى اإلقليم الثانيعمارة، بل و

  .وسنذكر ما وجدناه من العمارة في كّل منھما على ما نبّينه

صاحب الجغرافيا إن : فأّما ما وقع من العمارة في قسم المشرق، من وراء خط االستواء الذي ھو أّول اإلقليم األّول، فنقول 
صّور، فيما ھو خارج عن خط االستواء من مركز دائرة األرض المسماة عند أھل ھذا الشأن قّبة أِريَن، ُجُزرا عامرة مسكونة 

وتقدير ھذه الُجُزر في العرض، عرض إقليم واحد . في البحر الھندّي، من وراء َسَرْنديب في الجنوب، وھي متصلة بھا
ر بإقليم واحد . اإلقليم األّول، زائدا على األقاليم السبعة في جنوب القسم الشرقيّ  ونصف إقليم تقريبا، خلف وعرض ھذا المقدَّ

 .كل قسم مقّدر بنصف إقليم: ونصف إقليم من حيث يأخذ من قّبة أِريَن على خط االستواء العرضّي جنوبا محضا، ثالثة أقسام
تّدا على جانب اإلقليم األّول في غالب النصف الشرقّي من قّبة أِريَن عرض أّولھا، ھو الماّر مع خط االستواء في خارجه مم

  .وقد علَّم عليه في لوح الرسم ه. إلى جزيرة الجوھر في البحر المحيط، خمس درجات

 .وقد علَّم عليه في لوح الرسم ى. وعرض ثانيھا، وھو الذي يليه، عشر درجات، الرتفاع رأس الحمل والميزان
فالي، : وذكر بھا الجزر العامرة. وقد علَّم عليه في لوح الرسم يه. الذي يليه، خمس عشرة درجة وعرض ثالثھا، وھو

ة له حيث ھو من  ل مماسَّ وجزيرة القمر، وذكر أّن طولھا أربعة أشھر؛ ومنھا َسَرْنِديب، داخل خط االستواء في اإلقليم األوَّ
  .م عليه في لوح الرسم قسهوقد علَّ . الطول من قبَّة أِريَن مائة وخمس وستون درجة

  .كل ذلك بحساب الُجمَّل

منھا حمران؛ ودھمي؛ ودافور؛ وديمي؛ وعمى؛ ونخزالتي؛ . وذكر في ھذه الجزيرة، مّما ھو وراء خط االستواء، مدنا
سونيه؛ ؛ وفزدّرا؛ و"جنوبّي َسَرْنِديب، من وراء خط االستواء"وتمكاد؛ ومريانتا؛ وتياو؛ وموضع قدم آدم، عليه السالم 

ثم . وكيماما؛ وعيمي؛ ومحالي؛ وسمردي؛ يليھما جبل الذھب والحديد، قال إنھما به كير؛ وأتونا؛ ومعال؛ وقنصورا؛ واسفيل
ثم جزائر الواق واق؛ وجزيرة الدّجال إلى جزيرة الجوھر، في . جزيرة تعرف بالموجة، أّم جزائر الصين ثم جزيرة القشمير

  .البحر المحيط

ر، في الب ّر المّتصل من جھة الصين، برزخا بين البحرين، الھندّي، حيث انعطف شرقّي جزيرة أّم الموجة أّم جزائر وصوَّ
في الشرق، المحيط؛ وفي الجوف البحر الھنديُّ حيث : وذلك البرزخ من ثالثة أبحر. الصين إلى الشمال، وبين البحر المحيط

  .وذكر فيه عّدة من المدن. صل به ھذا البرزخ بالصينوبقي الشمال مكشوفا متّ . خرج؛ وفي الغرب، حيث انعطف

وأّول ما نبدأ بما تغلغل إلى الجنوب، بعيدا عن خط االستواء، حيث ھو من الطول في الجغرافيا مائة وخمس وستون درجة 
  .وقد علّم عليه في لوح الرسم قسه ومائة وسبعون درجة وقد علّم عليه في لوح الرسم قع
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وھي الخنسا على فُْرضة من "، ومدينة قيطغون، ومدينة شرما، ومدينة سرسه، ومدينة قال، ومدينة خاَنفُوا وأّولھا مدينة حميسه
اھا الشريف بجزيرة بيساره. مسامتة لجزيرة الياقوت في المحيط" البحر الھندّي خرجت ھناك في الصين ولم تمتدّ  . وقد سمَّ
  .وليست في لوح الرسم بجزيرة، ولكن كالجزيرة

  .ذا خارج عن خط االستواءكلُّ ھ

في القسم الغربيِّ من قبَّة أِريَن إلى البحر المحيط الغربّي مسامت الجزائر الخالدات في جميع العرض "وما وراء خط االستواء 
  .إلى منتھى الجنوب ال حظَّ له في العمارة

يم، وھو الذي شار إليه أبو عبيد، حين ذكر مبلغ مّما ليس في حساب السبعة األقال"وأما ما وقع من العمارة وراء اإلقليم السابع 
طول النھار في األقاليم السبعة، وقد نبھنا عليه، وسيأتي إن شاء هللا تعالى مبسوطا في موضعه، وتقديره في العرض نصف 

من جھة الشرق قطعة فأوله " وسكانه على ما نبيِّنه"إقليم، ممتّداً على جانب اإلقليم السابع من أول المشرق إلى نھاية المغرب، 
، وبالد سيسبان  ر بنصف إقليم وراء "معمورة بيأجوج ومأجوج، فيما ھو داخل السدَّ وھي آخذة عرضا من ھذا الجزء المقدَّ

وكلُّھا خارجة عن اإلقليم "؛ وبالد الروسّية الثانية "اإلقليم السبع حّتى تقطعه ثم تقطع اإلقليم السابع جميعه ثم بعض السادس
  .؛ وبالد أنكرية في ھذا الجزء، داخلة إلى اإلقليم السابع"الجزء الذي يليهالسابع في 

وفي بلوغ العمارة ھذا الحّد وتجاوز أربع وستين . وقد علَّم عليه في لوح الرسم عه. وعرض ھذا الجزء خمس وسبعون درجة
سبان، فقد كانت عامرة آھلة مسكونة، ثم َخِربت وأما بالد سي. وكذلك األنكرية. فأّما الروسيَّة، فعامرة آھلة: قالوا .درجة، نظر

  .من قديم، إلغارات يأجوج ومأجوج عليھم

ومن تأّمل لوح الرسم، رأى ذلك متمثَّال لعينه في اإلقليم السابع، ورأى خط اإلقليم األّول خاليا في لقسم الغربّي والمعمور من 
ن الشرق إلى الغرب حّتى يصب في البحر المحيط، والفرقة اآلخذة الفرقة اآلخذة على بالد السودان م: داخله على فرقتي النيل

  .على غربّي الحبشة إلى شرقّي النُّوبة إلى مصر حّتى يصبَّ في البحر الشاميّ 

فعلمنا ألن سبب عمارة ما وراء خط االستواء من الجزر في القسم الشرقّي، وما ھو في حكمھا، الكتناف البحر الھندّي لھا، 
ولم يقع في َقسم القسم الغربّي، وراء . فنبت بھا النبات، وسكن الحيوان. ، وأنبط ماءھا، وأزال جفاف أرضھافرّطب ھواءھا

 .فبقي على كيفيَّة طبعه من اليبس والجفاف، ال يمكن به نباُت نباٍت وال حياة حيوان. خط االستواء، بحر يؤثِّر فيه ھذا التأثير
 .فقد أمكنت عمارته بالنبات والحيوان بكيفيَّة طبعه، ال بسبب آخر من خارج ووجدنا ما ھو وراء خط اإلقليم السابع،

ناه. فظھر حينئذ أنَّ الشمال أوفق لمزاج الحيوان وھو موافق لرأي . فكان أعمر من الجنوب، لشدة حر الجنوب على ما بيَّ
  .الشريف

  ."طوباتال يكون الحيوان والنبات أبدا، إال حيث تكون المياه والر: "قال الشريف

ورّكب هللا على األرض ِجَرم الشمس، لعلمه بالحكمة التي ينبغي أن يكون عليھا تركيب العالم في فلك أخرج : "وقال البكريّ 
فلذلك اختلفت حركة الشمس فمحا ِمزاَج جوھر الھواء . مركزه عن مركز األرض بدرجتين ونصف من َدَرج فلك البروج

أال ترى . إذ كان كّل حيوان، بطبعه، احمل للبرد منه للحرّ . الجزء المعمور في الناحية الشماليَّةالمحيط بالناحية الجنوبيَّة، فكان 
أنه يتولّد في الماء من الحيوان ما ال ُيحصى كثرة، وكذلك من النبات، وال يكون في النار منه شيء، إالّ الشاذَّ النادر، إن صح 

ْرفُوت وھي ُحمر األلوان، كما زعموا أنه يتكّون في أفران الزجَّ . ذلك فيه اجين ضرب من ساّم أبرص، وقد سماه أرسطو بالسُّ
  .إذا خرجت عن النار، ھلكت

 .فوجبت لھذه العلَّة أن يكون اسم األقاليم السبعة وتحديدھا في الجزء الشمالّي من األرض، كما ترى في لوح الدائرة
وھذا أزيد مما حّرره الشيرازّي . وخمسمائة ميل وثالثون ميال وقد ذكر صاحب جغرافيا أّن جملة المعمورة أربعة آالف ميل

ولعّل ھذه الزيادة ھي بمعمور ما ھو وراء خط االستواء في القسم الشرقّي؛ وما ھو خارج اإلقليم . بخمسمائة ميل وثالثين ميال
ر إالَّ معمور األقاليم السب. السابع مارٌّ معه ، وهللا أعلم، لم يحرِّ ة، وصاحب جغرافيا ذكر المعمور كلَّهفإّن الشيرازيَّ . عة خاصَّ

  .فكان ھذا التفاوت كلُّه
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ا: قلت ل في الشمال، خارج خروجا مباينا كلِّيَّ ولكنَّه خروج مماسٌّ مجاور، . وال أّدعي أّن ما ھو خارج عن اإلقليم السابع متوغِّ
إذ ال يمكن وجود نبات وال حيوان . ، وليس كذلكإذ لو كان خروجا مباينا، لكان إقليما ثامنا. حكمه حكم ما ھو على الخط

  .إلفراط البرد والجمود، كما ال يمكن إلفراط الحّر والُيْبس

التراب لحمه، والمياه دمه، والحجارة عظمه، والرياح أنفاسه، والبخارات فضالته؛ رأسه : والحكماء تشبِّه األرض بجسد آدميٍّ 
وصدره خراسان وما يليھا، وقلبه العراق، ويداه الجنوب والشمال، وبطنه الشام،  الصين، ووجھه الھند، وجيده ما وراء النھر،

ته جزيرة العرب، وعجزاه مصر والقسطنطينيَّة، وفخذاه إفريقيَّة وروميَّة، ورجاله َبرُّ العدوة واألندلس   .وسرَّ

  .وليس ھذا التشبيه بشيء

ولھذا قيل فيما انكشف إّنه . منھا منخفض ومرتفع. ومع كون األرض كرة، ھي غير صادقة االستدارة: "قال الشريف
ال يظھر منھا إالَّ نصفھا، وھو ما دارت عليه . والبحر محيط بنصف األرض إحاطة متَّصلة، دائر بھا كالِمنَطقة. تضاريس

فة في ماء انكشف منھا ما انكشف، وانغمر ما انغمر. الشمس في قوس النھار م ھذ". مثل بيضة ُمَغرَّ  .ا التمثيلوقد تقدَّ
، أمتع هللا به ال أمنع أن يكون ما انكشف عنه الماء من ! "وقال شيخنا، فريد الدھر، أبو الثناء محمود بن أبي القاسم األصفھانيُّ

وإذا لم أمنع أن يكون منكشفا من تلك الجھة، ال أمنع أن يكون به من الحيوان . األرض من جھتنا، منكشفا من الجھة األخرى
 !وبا التوفيق. والذي ظھر لنا من ذلك عقال ونقال، ذكرناه  ."عادن مثل ما عندنا، أو من أنواع وأجناس أخرىوالنبات والم

 الفصل الثاني

 في أسماء األرض وصفاتھا

، في فقه اللغة ْحراء، إذا اّتسعت األرض، ولم يتخلَّْلھا شجر أو َخَمر، فھي الفضاء، والَبَراز، والَبراح، ثم الص: "قال الثعالبيُّ
ھاء والَجْھراء   .والَعَراء؛ ثم الرَّ

ْفَصف: فإذا كانت مستوية مع االّتساع، فھي ْرَدح؛ ثم القاع، والَقْرَقر؛ ثم الَقَرق، والصَّ ْحًصح، والصَّ   .الَخْبت، والَجَدد؛ ثم الصَّ

ْمَلقفإذا كانت مع االستواء واالّتساع، بعيدة األكناف واألطراف، فھي، الَسْھب، والَخْرق؛ ثم ا ْبَسب، والسَّ   .لسَّ

ُنوَفة والَفيفاء؛ ثم النَّْفَنف والصَّ    .ْرَماءفإذا كانت مع االّتساع واالستواء، والبعد، ال ماء فيھا، فھي، الَفالَةُ والَمْھَمه؛ ثم التَّ

  .فإذا كانت مع ھذه الصفات ال ُيھتدى فيھا لطريق، فھي، الَيْھَماء

  .الَمْجَھل، والَھْوَجل: فإذا لم يكن بھا أعالم وال معالُِم، فھي.ِضلَّة، والَمِتيَھةالمُ : فإذا كانت ُتضلُّ سالكھا، فھي

  .الُغْفل: فإذا لم يكن بھا أَثر، فھي

  .الِقيُّ : فإذا كانت َقْفراء، فھي

  ."والمفازة كناية عنھا. "الَبْيَداء: فإذا كانت ُتبيد سالَكھا، فھي

  .ْرت والَمليعالمَ : فإذا لم يكن بھا شيء من النبت، فھي

ْبُروت والًبْلَقع: فإذا لم يكن فيھا شيء، فھي   .الَمرات والسُّ
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يداء؛ ثم الُجْدُجد: فإذا كانت األرض غليظة ُصلبة، فھي   .الَجُبوب؛ ثم الَجَلد؛ ثم الَعزاز؛ ثم الصَّ

  .الَكَلد؛ ثم الَجْعجاع: فإذا كانت ُصلبة يابسة من غير حصًى، فھي

  .الُبرقة، واألْبَرق: رة ورمل، فھيفإذا كانت غليظة ذات حجا

  .الَمْحَصاة والَمْحِصيَّة: فإذا كانت ذات حصًى، فھي

  .األْمَعز والَمْعزاء: فإذا كانت كثيرة الحصى، فھي

ة والالََّبة: فإذا اشتملت عليھا كلّھا حجارة ُسود، فھي   .الَحرَّ

  .الَجزيز: فإذا كانت ذات حجارة كأَنھا السكاكين، فھي

  .الَجْوف، والغائط؛ ثم الَھْجل، والَھْضم: األرض مطمئنَّة، فھي فإذا كانت

  .النَّْجد والنَّْشزُ : فإذا كانت مرتفعة، فھي

، والَفْدَفد، والَقْرَقر: فإذا جمعت األرض االرتفاع والصالبة والِغَلظ، فھي ْمد؛ ثم القُفُّ   .الَمْتن، والصَّ

  .الَيَفاع: فإذا كان ارتفاعھا مع اّتساع، فھي

بوة، والرابية، : التل؛ وأطول وأعرض منھا: إذا كان طولھا في السماء مثل البيت وعرض ظھرھا نحو عشرة أذرع، فھيف الرَّ
ْبَية وھي التي ال يعلوھا الماء بى: وبھا ضرب المثل، في قولھم. "واألَكَمة؛ ثم الزُّ ْجَوة "بلغ السيل الزُّ وھي المكان التي "؛ ثم النَّ

ان، "تضنُّ أنَّه نجا بك مَّ   ."وھي األرض الغليضة دون الجبل"؛ ثم الصَّ

  .الّخْيف: فإذا ارتفعت عن موضع السيل وانحدرت عن ِغلَظ الجبل، فھي

قاق : فإذا كانت األرض ليِّنة، سھلة، من غير رمل، فھي ِمَثة"والَبْرث"الرَّ   .؛ ثم الَمْيَثاء والدَّ

  .الَعذاة: اء والنزور، فھيفإذا كانت طيبة التربة، كريمة المنبت، بعيدة األحس

  .األِريضة: فإذا كانت مخيلة النبت والخير، فھي

  .الَقَراح، والِقْرواح: فإذا كانت ظاھرة، ال شجر فيھا وال شيء يختلط بھا، فھي

بَرة: فإذا كانت مھّيأة للزراعة، فھي   .الَحْقل، والَمشاَرة، والدَّ

أ للزراعة، فھي"   ."بور: فإذا لم ُتھيَّ

  .الِفّل والُجُرز: كن يصيبھا المطر فھيفإذا لم ي

  .الَخِطيَطة: فإذا كانت غير ممطورة، وھي بين أرضين ممطورتين، فھي
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  .الغِميَقةُ : فإذا كانت ذات ندى ووخامة، فھي

َبَخة: فإذا كانت ذات سباخ، فھي   .السَّ

  ."على مثال فعيلة وَفِعلة"الوبيئة والوِبَئة : فإذا كانت ذات وباء، فھي

  .الشَّْجراء والشَِّجرة: انت كثيرة الشَّجر، فھيفإذا ك

ات: فإذا كانت ذلت حّيات، فھي   .الُمَحوَّ

 .الُمسِبعة والُمذئَبة: فإذا كانت ذات سباع أو ذئاب، فھي

 الفصل الثالث

 في أسماء التراب وصفاته

  .تراب وجه األرض يقال له الَبْوَغاء

ْقعاء، التراب الِرْخو الرقيق الذي كأنه   .َذريرةٌ  والدَّ

ِدّي    ."وھو كل تراب ال يصير طينا الزبا إذا ُبلَّ "الثرى، التراب النَّ

  .المور، التراب الذي تمور فيه الريح

  .الَھباء، التراب الذي ُتطيِّره الريح، فتراه على وجوه الناس وجلودھم وثيابھم

  ."عن ابن ُشَمْيل"يلزق لزوقا "

  ."عن الكسائيّ "الھابي، الذي دّق وارتفع "

ْأماء، التراب الذي ُيخرجه اليربوع من جحره ويجمعه   .الُجرثومة، التراب الذي تجمعه النمل عند قريتھا .الساِفيآء والدَّ

  .وكذلك العفر. الَعفاُء، التراب الذي ُيَعفِّي اآلثار

غام، التراب المختلط بالرمل   .الرَّ

د به النبات ماد، التراب الذي ُيسمَّ مالفإذا كان مع السِّ . السَّ   .رقين فھو الدَّ

ْلصال: وإذا كان الطين ُحّرا يابسا، فھو   .الصَّ

ار: فإذا كان مطبوخا، فھو   .الَفخَّ

  .الَّالِزبُ : فإذا كان َعلِكاً الصقا، فھو
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  .الَحَمأ: فإذا غّيره الماء وأفسده، فھو

أْطة والُثْرمُ : فإذا كان رطبا، فھو" وقد نطق القرآن بھذه األسماء األربعة" ْثَرة"طة الثَّ   ."والطَّ

َداغ: فإذا كان رقيقا، فھو   .الرِّ

َزغة وأشّد منھما الَوْرطة. الَوْحل: فإذا كان ترتطم فيه الدواب، فھو َدغة والرَّ تقع فيھا الغنم فال تقدر على : وأشّد منه، الرَّ
  ."ثم صارت مثال لكّل شّدة يقع فيھا اإلنسان. "التخلُّص منھا

  .الَغْضراء: كا، وفيه ُخضرة، فھوفإذا كان ُحّرا طيِّبا َعلِ 

َياع: فإذا كان مخلوطا بالتبن، فھو   .السِّ

 .الِمالَط: فذا جعل بين الَّلِبن، فھو

 الفصل الرابع

 في أسماء الغبار وصفاته

  .النَّْقع والَعُكوب، الغبار الذي يثور من حوافر الَخْيل وأخفاف اإلبل

  .الَعجاَجة، الُغبار الذي تثيره الريح

  .ھج والَقْسَطل، غبار الحربالرَّ 

  .الَخْيَضَعة، غبار المعركة

  .الِعْثَير، غبار األقدام

 .الَمِنين، ما تقّطع منه

 الفصل الخامس

 في أسماء الرمال وصفاتھا

  .العَداب: من الرمل، يقال له" ما استرقَّ "

  .الَحْبل، ما استطال منه

  .الَّلَبب، ما انحدر منه

  .الِحْقف، ما اْعَوجَّ منه

عْص، ما استدار منها   .لدِّ
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  .الَعَقَد، ما تعّقد منه

  .منه" وتراكب"الَعَقْنَقلم ما تراكم 

ْقط، ما جعل ينقطع ويتَّصل منه   .السِّ

ْھُبوَرة، ما أشرف منه   .النُّ

ْيُھور، ما اطمأّن منه   .التَّ

ِقيقة، ما انقطع وَغلَُظ منه   .الشَّ

قا، ما احَدْوَدب وانھال منه   .الَكِثيب والنَّ

  .عاِقر، ما ال ُينبت شيئا منهال

  .الِھَدْملة، ما كثر شجره منه

  .األَْوعس، ما سُھل والَن منه

غام، ما الن منه، وليس بالذي يسيل من اليد   .الرَّ

  .الَھَيام، ما ال ُيتمالك أن ُيمسك منه باليد، للينه

كادك، ما اْلَتَبد باألرض منه   .الدَّ

  .لبعير على المسير فيهالعاِنك، ما تعّقد منه، حتى ال يقدر ا

ِسْقط؛ فإذا نقص : َعْوكل؛ فإذا نقص منه، فھو: كثيب؛ فإذا نقص منه، فھو: والكثير من الرمل يقال له، الَعَقْنَقل؛ فإذا نقص، فھو
  .َلَبب: َعَداب؛ فإذا نقص منه، فھو: منه، فھو

الكثيب؛ فإذا انتقل الكثيب من : بسطت وطالت، فھيالَعْوَكَلة؛ فإذا ان: إذا كانت الرملة مجتمعة، فھي: "وقال صاحب الغريب
  ."الَعَداب: الَّلَبب؛ فإذا نقص، فھو: موضع إلى آخربالرياح، وبقي منه شيء رقيق، فھو

 .وهللا أعلم

 الفصل السادس

 في أحوال األرض

نھار، والبحيرات، ھذا فصل قصدنا إفراده، لنزيده وضوحا، وسنذكره جملة وتفصيال، ونستطرد في ذلك ذكر الجبال، واأل
  .والمساجد الثالثة، وما يندرج معھا، وذكر جمل من اآلثار القديمة
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التراب، والماء، والنار، : أّنه لّما كانت األرض وما عليھا من المركبات من الطبائع األربع، وھي: فنقول، وبا التوفيق
فكان في الھواء مقّره، وما غلب عليه " كالطير" والھواء، نظرنا إلى تلك المركبات، فوجدنا ما غلب عليه عنصر الھواء

فكان في الماء مقّره، ووجدنا الطير، وإن طلب مركزه المركَّب منه أكثر أجزائه وھو الھواء، والسمك " كالسمك"عنصر الماء 
ھا، وإن طلب مركزه المركَّب منه أكثر أجزائه وھو الماء، لم نجد واحدا منھما وال شيئا من الحيوان مطلقا يطل ب النار وُيماسُّ

مندر وھو نادر ھا كالطير إذا حطَّ إلى األرض، والحوت إذا أوى بيته. إالَّ السَّ فعلمنا حينئذ أنَّھما . ووجدناه يطلب األرض وُيماسُّ
  .من لوازم األرض

ا َخلَْقَناُكْم ّوِفَيَھا ُنِعيُدُكْم ِمْنھَ (ويدّل على ھذا قوله تعالى . فباألولى أن يكون من لوازمھا، ما غلب على عنصره التراب، كاإلنسان
إشارة إلى التراب، وجعلھا ) ِمْنَھا َخَلْقَناُكمْ : (فغلّب على بقّية العناصر، في خلق اإلنسان، فقال .(َوِمْنَھا ُنْخِرُجُكم َتاَرًة أُْخَرى

د ). ِمْنَھا َخلَْقَناُكْم ّوِفَيَھا ُنِعيُدُكمْ : (البداية والنھاية، قال بات إالَّ بھا، ثمَّ أكَّ لھا التغليب على بقّية العناصر الثالثة التي ال تقوم المركَّ
  .الموت: فجعل منھا النشأة األولى في أّول الخلق؛ والثانية في المعاد؛ وما بينھما، وھو). َوِمْنَھا ُنْخِرُجُكم َتاَرًة أُْخَرى: (بقوله

  .والشاذُّ النادر ال ُحكم له. شاذٌّ نادرھذا : فإن اعترض معترض بالسمندر وأنه يأوي النار، قلنا

  .منھا الميالد، وإليھا المعاد: وإذ قد تبّين أّن التراب في تركيب اإلنسان أكثر، علمنا أنھا مركزه

ما أخرجت لنا : وقوت المولود، ثدي األمِّ، وھو. أخرجھم من بطونھا، فكانوا كالولدان لھا. فعلمنا ضرورة أنَّ األرض أمُّ البشر
  .نباتھامن 

أال ترى أن النار لو ُعكست، أبت إالّ . لما له من ثقل التركيب بھا: فُعلم حينئذ أّن نوع اإلنسان من لوازمھا، يطلب مركزه منھا
يطلب مركزه؛ : تطلب مركزھا؛ والقربة المنفوخة التي قُسرت بقاسر إذا أُطلقت، طلب الھواء المملوءة به العلوَّ : طلب العلوّ 

يطلب مركزه؛ وكذلك التراب، حيث رميت به الجّو، ينحطُّ إلى . ي إالّ من العالي إلى المنخفض من األرضوالماء ال يجر
  .يطلب مركزه: األرض

والنسيم : "وإلى ھذا أشار الشريف بقوله: إذ كان أكثر أجزائه من التراب: اّل يطلب إال مركزه، وھو التراب: فھكذا اإلنسان
  .وقد ذكرناه آنفا". ة، واألرض جاذبة لما في أبدانھم من الثِّقلجاذب لما في أبدانھم من الخفَّ 

بات وجود االعتدال الكامل المتساوي في أجزاء التركيب روا في المركَّ إذ لو كانت كذلك، لجذبتھا العناصر : ولھذا لم يقدِّ
  .وذلك محال. فلم يكن له مركز خاص. األربعة، جذبا متساويا

تھا على " الحيوانات"ولھذا ال تقوى . ثم يتفاوت الحيوان في ذلك. حيوان غالبا، الناروأقلُّ أجزاء العناصر في ال على النار قوَّ
وال يھاب الحيوان شيئا يقتحمه كما يھاب . ثمَّ بتفاوت الحيوان بذلك، مال كلُّ إلى ما غلب على تركيبه. الماء والتراب والھواء

لمنافرة ما بينھا وبين الحيوان، لقلَّة موجودھا به في جزء التركيب، كما : ود بهولھذا كانت النار العذاب الموع. اقتحام النار
  .وهللا يفعل ما يشاء ال راّد ألمره وال معقِّب لحكمه. أشرنا إليه

َھا ِمنْ : (فلّما كان اإلنسان، بما غلب على تركيبه، رضيا ترابيا، من األرض مبدأه، وإليه معاده، ثمَّ منھا عوده، كما قال تعالى
ا : اضُطرَّ إلى مركزه، واحتاج إلى االضطراب في أرجاء األرض، للكسب) َخَلْقَناُكْم ّوِفَيَھا ُنِعيُدُكْم َوِمْنَھا ُنْخِرُجُكم َتاَرًة أُْخَرى إمَّ

للصيد، وھو أّول رتب المعاش؛ أو الزراعة، وھي ثاني رتب المعاش؛ أو التجارة، وھي ثالث رتب المعاش، على ما يأتي 
فلم يكن له غنى عن معرفة جھات األرض ليمتّد فيھا ألسباب معاشه، فيما ذكرناه أو غير ذلك، مما يتفّرع منه أو يترتَّب . نهبيا

  .عليه

زعموا أنه لو وقع إنسان إلى بّرية َيْھماَء، ال ساكن بھا، لم يكن له دأب إالّ طلب سبب البقاء، بما يصيد منه ليأكل؛ فإذا أكل، 
بت أسبابه، فاحتاج حينئذ إلى . سببا، فزرع؛ فإذا زرع، طلب ما ھو أزيد سببا، فتاجر طلب ما ھو أزيد ثم تفّرع معاشه، وتشعَّ

وال يمكنه أن يقصد أرض في برٍّ وال بحر، إال بأعالم . معرفة أجزاء األرض وعوالمھا، ليعرف أين كسبه، ومن أين معاشه
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لكنا نذكره، إن شاء . وليس ھذا موضع ذكرھا. ، واألنھار الجاري، واألھوية الھاّبةدالَّة عليھا، كالنجوم الالئحة، والجبال الماثلة
  .هللا تعالى، عند ذكر معرفة القبلة في كل أرض

: وما ھو ُجْمليٌّ من أحوال في األرض الزمة لھا، من بعضّياتھا المشھورة في جميع األقطار. وإنَّما نذكر ھھنا ما ھو الئق به
رةكالجبال العظيمة، و   .ألّن بمواقع تلك الجبال الشھيرة، واألنھار المعروفة، ُيعرف موقع كل جھة من األرض. األنھار المتبحِّ

ولم نذكرھا ھنا مع األرض، كما نذكر الجبال واألنھار، ألّن . وسيأتي ذكرھا في موضعه. فأما البحار، فإننا قد أفردناھا بذاتھا
فوجب إفرادھا، إذ . بحار، فإنھا عالم آخر، أكبر من عالم األرض، بما ال نسبة بينھماوأّما ال. الجبال واألنھار من عالم األرض

  .كانت كشيء آخر

م الجبال على األنھار، ألنه أعلى أعالما، وأثبتوا في مواضعھا ُمقاما؛ وأكثرھا على حالھا، ال تتغيَّر دواما والذي  .ونحن نقدِّ
بة من ا: نقول اآلن كلُّھا . وھو المسّمى بجبل قاف، وھو أُّم الجبال. لجبل المستدير بغالب معمور األرضإّن الجبال كلَّھا متشعِّ
إذ كانت الحلقة المستديرة، ال . وھو كالدائرة، ال ُيعرف له أّول على التحقيق. فتتصل في موضع، وتنقطع في آخر. تتشعب منه

  .ارة إحاطة، أو كاإلحاطةوإن لم تكن استدارته استدارة ُكريَّة، ولكّنھا استد. ُيعرف طرفاھا

يّتصل في موضع اّتصاله، . ونديره بالمعمور. كتف السّد الجنوبيّ : فلّما لم نقف له على أّول التحقيق، قّدرنا له أّول، وھو
َبْيَن (حيث الفرجة التي ساوى االسكندر ذو القرنين فيھا، كما قال تعالى : وينقطع في موضع انقطاعه، إلى كتف السّد الشماليّ 

َدَفْينِ    .وأقام السّد وعمل الباب، على ما ھو مرسوم في لوح الرسم) اْلصَّ

وھذا ھو المستفيض على . وھو جبل قاف" مّتصلة ومنقطعة في كل مكان، شرقا وغربا وجنوبا وشماال"ومجموع ھذا الجبل 
  .أللسنة واللغاتاأللسنة، الطائر بين العالم، بما يعبر عنه به عند كلٍّ منھم، على ما يقتضيه اختالف ا

خرج أحدھما من لدن البحر المحيط في المغرب، وأخذ جنوبا؛ وخرج اآلخر من : وقد زعم بعضھم أن أُّمھات الجبال جبالن
وا الشماليَّ جبل قاقونا. لدن البحر الرومّي وأخذ شماال؛ حّتى تالقيا عند السدّ  وا الجنوبيَّ قاف، وسمَّ " وهللا أعلم"واألظھر . وسمَّ

ل واحد محيط بغالب بسيط المعمور ال كما ھو البحر، محيط بجميع كرة األرض، وأّنه ھو الذي تصدق عليه التسمية أنه جب
وبھذا تزول شبھة . بجبل قاف في كل قطر ومكان؛ وال ُيعرف في الجنوب إالّ بھذه التسمية، وُيعرف في الشمال بجبل قاقونا

  .لموهللا أع. من ضنَّ أّن كالًّ منھما غير اآلخر

إّن ھذا الجبل المحيط بغالب المعمور مبدؤه من كتف السّد آخذا من وراء صنم الخطا المحجوج ! والذي نقول، وبا التوفيق
ً في  إليه، إلى شعبته الخارجة منه المعمول بھا باب الصين، آخذاً على غربّي صين الصين، ُثمَّ ينعطف على جنوبّيه مستقيما

حر المحيط، َمع الفُْرجة المنفرجة بينه وبين البحر الھندّي الداخلة، ثم ينقطع عند ُمْخَرج البحر نھاية الشرق، على جانب الب
، ثم يتَّصل من شعبة "َعلَّم عليھا في لوح الرسم قع بحساب الُجمَّل"الھندّي مع خّط االستواء، حيُث الطوُل مائة وسبعون درجة 

لى بحر الظلمات من المشرق، بجنوب كثير من وراء ُمْخرج البحر الھندّي في البحر الھندّي المالقي لشعبة المحيط الخارجة ع
شعبة المحيط الجائية على جنوب الظلمات شرقا بغرب، وشعبة البحر الھندّي : الجنوب؛ وتبقى الظلمات بين ھاتين الشُّعبتين

ثم ينفرج رأس البحرين . صيل السراويلالجائية على الظلمات شرقا بغرب، حتى تتالقى الشعبتان عند ُمخرج ھذا الجبل، كتف
ومبدأ ھذا الجبل قه ھنا وراء قبَّة أِرين، عن . المتالقيين شعبتين على مبدإِ الجبل، ويبقى الجبل بينھما كأّنه خارج من نفس الماء

وذلك بعد أن . وقد علَّم صاحب جغرافيا قُبالة مبدإ ھذا الجبل في القسم الشرقّي طوال. وبعده منھا خمس عشرة درجة. شرقھا
وھو تفاوت ما . انتھت درجات القسم الغربّي عند قبَّة أِرين إلى تسعين درجة، علَّم عليه في لوح الرسم ص فكان ھذا المقدار يه

  .بين العددين

د وقد . لمغربثمَّ يمتدُّ حّتى ينتھي في القسم الغربّي إلى طول خمس وستين درجة من أّول ا. ويقال لھذا الجبل في أّوله الُمَجرَّ
  .علَّم عليھا في لوح الرسم سه
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ويقال إّن به أحجارا بّراقة كالفضة البيضاء، تتألأل، تسمى . وھناك يتشعَّب من الجبل المذكور جبل القمر، وينصبُّ منه النيل
د ذكره قال صاحب جغرافيا، وق. وتسمى مغناطيس الناس. كلُّ من نظرھا، ضحك والتصق بھا، حّتى يموت: َصْنَجة الباھت

  .أرسطو في كتاب األحجار

  .وهللا أعلم بصحة ذلك. يقال إنه مسكون، وإن أھله كالوحش. وتتشعَّب منه شعب تسمى آسيفي

به سباع لھا قرون طوال، ال : ثمَّ ينفرج منه فُرجة، ويمرُّ منه ُشعب إلى نھاية المغرب في البحر المحيط، تسّمى جبل وحشّية
  .تطاق

 .ة من جبل قاف ُشعب، منھا شعبتان إلى خط االستواء يكتنفان مجرى النيل، من الشرق والغربوينعطف دون تلك الفُرج
  .فالشرقّي، ُيعرف بجبل قاقولي، وينقطع عند خط االستواء

وينقطع تلقاء مجاالت الحبشة ما بين . يجري عليه نيل السودان، المسّمى في جغرافيا ببحر الدمادم. والغربّي، ُيعرف بأدمدمة
م الذكر إلى  .تي سمغرة وجيميمدين وراء ھذه الشعبة، تمتدُّ شعبة منه، ھي األُّم من الموضع المعروف فيه الجبل بآسيفي المتقدِّ

  .وقد علَّم عليھا في لوح الرسم ك. خط االستواء، حيث ھو الطول ھناك عشرون درجة

وذلك وراء . المحيط وينقطع دونه بفُرجة مفروجةثم ينتھي إلى البحر . وبه ھناك وحوش ضارية. وُيعرف ھناك بجبل كرسقانة
وستأتي جملة من أخبارھم في . ووراء ھذا الجبل ھناك سودان، يقال لھم تمتم، يألكلون الناس. التكرور، عند مدينة قلتبو

  .!موضعھا، إن شاء هللا

شُّعبة المسماة آدمدمة المنقطعة بين سمغرة ثمَّ تتَّصل األُمُّ من شاطئ البحر الشامّي في شماله، شرقّي رومة الكبرى، مسامتا لل
ويقع منشأ اتِّصال ھذه األُّم في رسم . وجيمي ال تكاد تخطيھا، حيث الطول خمس وثالثون درجة عالمتھا في لوح الرسم له

وح وكذلك تقع شعبتھا آخذا في الجنوب إلى الخط الُمعلَّم عليه األطوال في ل. رسمھا في لوح الرسم. خط العروض على ف
وتتناھى وصلة ھذه األم إلى البحر المحيط في نھاية الشمال، قُبالة جزيرة . الرسم، عند أخذھا ما بين سردانية وبلنسية على ف

ثم تمتدُّ ھذه األُّم بعد انقطاع لطيف وتنعطف مع انعطاف خرجة البحر المحيط في الغرب . وتبقى سوسية داخل الجبل. ِبِرطانية
وتبقى وراءه البحرة الجامدة . وُيسّمى ھناك بجبل قاقونا. ماة ببحر األنقليشين ممتّداً إلى غاية المشرقبشمال على الصقلب المس

ة البرد ق جنوبا بتغريب إلى كتف السّد الشماليّ . لشدَّ وبينھما في الفُرجة . فيتالقى ھناك الطرفان. ثم ينعطف من الشمال الُمشرِّ
َدفي   .نالمنفرجة، ساوى اإلسكندر بين الصَّ

  .ونحن نذكر ھنا ما في لوح الرسم من الجبال، ونقسمه على أربعة أقسام، تتجزأ بھا المعمورة طوال وعرضا

ر عرضه بإقليم ونصف إقليم مّما أُخذ له عرض الرتفاع الَحَمل  ا وراء خط االستواء من المعمورة المقدَّ ففي العرض ممَّ
ر بنصف إقليم فيكون ذلك تت ا والميزان وھو جزء مقدَّ ة إقليمين من وراء خط االستواء حيث انتھى أخذ العرض ھناك ممَّ مَّ

ابُتدئ من قبَّة أِرين جنوبا عشرين درجة، وقد علَّم عليھا في لوح الرسم ك إلى حيث نھاية المعمورة وراء الروسيَّة الثانية، 
ر بنصف إقليم ماّرا مع اإلقليم السابع م ن أّول المشرق إلى آخر المغرب حيث انتھى أخذ خارج اإلقليم السابع في الجزء المقدَّ

منا ذكره، وقد علَّم عليه في لوح الرسم عه قاطعا في الطول على خطٍّ  العرض ھناك إلى خمس وسبعين درجة على ما قدَّ
مستقيم من المشرق إلى المغرب يقع وسطه على خط العروض في جزء أخذ عرضه على خمس وثالثين درجة وھو ما بين 

ووقع ھذا الخط في المشرق آخذا على جنوب السّد، ماّراً على جنوب كرمان . وقد علَّم عليه في لوح الرسم له. ّبادانُخوز وع
وموقع ھذا . إلى أن ينتھي إلى البحر الشامّي حيث ُمخرج الخليج القُسطنطيني منه ما بين قبرس ورودس إلى آخر المغرب

مة يكون على خط نصف اإلقليم الرابع مقسومة عليه األقاليم السبعة نصفين على ف. الخط على وسط األقاليم السبعة المقسَّ
  .وموقع ھذا الخط الوسط منھا. جانبين

 ."وأما جبال مكة والمدينة، فإّنا نذكرھا بعد األرباع، مفردة بذاتھا، لتتوّفر عليھا المادة بإفرادھا"
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 فالربع األّول

  .الشرقّي اآلخذ إلى الجنوبمن ھذه األرباع المقسومة اآلن، وھو الربع 

عليه "جبل يعرف بجبل قدم آدم، يقال أّن آدم : وبه من الجبال في جزر القُْمر العظمى من المعمور الخارج عن خط االستواء
  .وھو جنوبّي جزيرة َسَرْنديب. أُھبط عليه" السالم

تقع حذفة ذيله . ّن أھله سود يأكلون الناسذكر صاحب جغرافيا في لوح الرسم أ". ب"ووراءه جبل كأّنه باء محذوفة الذيل 
  .وقد علَّم عليه في لوح الرسم مه من حساب الُجمَّل. على خط االستواء، على جزء بلغ طوله مائة درجة وخمس درجات

اء أّولھا جبل، شرقّي ھذا الجبل عند قائمته األولى المشبھة برأس ي. يتلوا بعضھا بعضا. ووراءه ثالثة جبال منقطعة، صغارا
ذكر صاحب . في سفحه مدينة َعلما؛ ويليه من شرقّيه الثاني وھو جبل آخذ على مدينتي مالي وسمردي". ء"متلوٍّ كتلّوي األرقم

ثمَّ ما ھو  .جبل ھو أصغر الثالثة، غربّي مدينة َمْعال: جغرافيا أن الذھب والحديد به كثيران؛ ويليه من شرقّيه، الثالث، وھو
. ومنشؤه من البحر الھندّي غربّي المنيبار. جبل كثير الشھرة، وھو المشھور في أواخره بجبل الدْيَلمداخل تحت خط االستواء 

ثمَّ يخرج إلى قسم ھذا الربع اآلخذ إلى الشمال، ويقع ھناك على . في ذيله الغربّي كاُبلُ . ويأخذ ممتّدا إلى الشمال على ِورابٍ 
مديَّة. لماّد إلى السندأصفھان، وتنتھي شعبته على منبع نھر مكران، ا ذكرناھا ھنا عالمة . وعليه من ذلك الميل في شرقّيه، الُمحَّ

  .وإذ قد ذكرنا ھذا الجبل بمجموعه ھنا، لم يبق حاجة إلى ذكره في قسم ھذا الربع. لھذا الجبل

قا على  .ومن ذلك جبل آخذ على مستقيم ھذا الخط الواقع وسط األقاليم السبعة الُمخرجة ھذه األرباع عليه ويمتدُّ ھذا الجبل ُمشرِّ
وتمتدُّ منه شعبة آخذة بالجنوب إلى البحر الھندّي . وھناك يّتصل باألمّ . تلوٍّ في أوله، ماّراً، إلى مسامته باب الصين على جنوبّيه

 .وذلك جميعه خارج عن األّم منقوال من لوح الرسم. مّما وراء المعبر، مدينة ازھونة

 والربع الثاني

  .األرباع المقسومة اآلن ھو الربع الغربّي اآلخذ إلى الجنوبمن ھذه 

منھا وھو " األول: "به من الجبال تحت األمِّ الخارجة من شعبتي البحر المشبھة بتفصيل السراويل المقّدمة الذكر، ثالثة جبال
وتقع مدينة لقمرانة . ه وينقطع عندهالشرقّي جبل آخذ عن األُّم على جانب فرجة بينھما، ممتّدا إلى خط االستواء حّتى وقع علي

  .في ذيله على شرقيه، وبوشة في ذيله على غربيه

  .وينقطع ھناك. على غربيه وھو جبل آخذ إلى مدينة نسويه" الثاني"ويليه 

. ذكر صاحب جغرافيا في لوح الرسم أنه معروف عند المسافرين. على غربيه وھو جبل يعرف بجبل حاقولي" الثالث"ويليه 
وقد نبھنا على ذكر ھذا الجبل، عند وصفنا . على شرقّي النيل حتى ينتھي إلى مدينة فرقوة حيث آخر خرجة البحر الھنديّ يأخذ 

  .لألّم المذكورة، وأشرنا إلى أن مخرج األُّم يقع قبالته من شمالّي البحر الشامّي، على ما تقدم ذكره

  .وعن يسرته جبل آخذ على شرقّي النوبة

  ."ال".معلقة بالخط المغربّي " ال"منه جنوبا مع تغريب كثير كأنه  ومن ذلك جبل يقع

  .ومن ذلك جبل آخر منقطع ما بين خاخة وجيمي
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 .ومن ذلك دونھما جبالن آخران أحدھما يأخذ على الواحات واآلخر يأخذ وراء غربّي بحيرة نافون، وشرقّي بحيرة كوكورة
وسطه بطحاء سھلة، ال وصول إليھا من كل جھة، إال " ص"ط المغربّي ومن ذلك وراءه في غربية جبل كأنه رأس صاد بالخ

  .يجري منه النھر الواصل إلى القيروان المنتھي إلى البحر الشاميّ . بعد صعود الجبل والنزول إليھا جانبه الداخل

  .المحيطوتنصبُّ منه أنھار إلى . عليه حصن الملح وَجزوَلةُ . وسليه جبل ُيرف باللّماع كأنه فردة صولجان

ة حتى يصب في البحر المحيط، شرقّي طنجة   .ومن ذلك جبل يأخذ بين فاس وسجلماسة وينصبُّ منه نھر بين أََسِفي والمزمَّ

ومنذ لك جبل منقطع ينشأ في أواخر خط االستواء غربا، حيث الطول من الغرب خمس عشرة درجة، علّم عليھا في لوح 
ل   .ا إلى البحر المحيطويأخذ جنوب. الرسم يه من حساب الُجمَّ

م ذكرھما. ومن ذلك جبالن ُيعرفان بجبل كرسقانة وجبل وحشية  .وذلك كله خارج عن األُّم، منقول من لوح الرسم. وقد تقدَّ

 والربع الثالث

َطْلَيْوس، الغربّي اآلخذ إلى الشمال به من الجبال جبل آخر في جزيرة األندلس، في جنوبّيھا من البحر الشامّي من أشبيلّية إلى بَ 
أخذ أحدھما على أشبيلّية ماّرا بينھا وبين مالقة حتى صبَّ في البحر الشامّي، والثاني منھما أخذ على : وانصبَّ منه نھران

  .البيرة وصبَّ في البحر المحيط

َھَرة، وانصبَّ منه نھر مّر على وادي آش وأخذ ش رقّي غرناطة وفي شرقّيه جبل آخذ من قورة إلى وادي آش، عليه ھيكل الزُّ
  .إلى قُْرُطبة، وصب في البحر الشاميّ 

با وأخذ ماّرا في األندلس إلى َبَلْنِسَية وانتھى إلى البحر الشاميّ    .وفي شرقّيه جبل خرج من البحر المحيط، من شمال مغرِّ

  .وھذه الجبال كلھا وراء وصلة األُّم الخارجة على شرقّي رومة الكبرى

ا امتنع سبيل األندلس في البّر إلى بالد القسطنطينّية الكبرى والالّن واألص والصقلب، ولوصل منه ولوال ُمخَرج األُّم ھنا، لم
فلّما لم يبق لألندلس سبيل إالّ في البحر، . إلى جميع األرض شرقا وغربا وجنوبا وشماال، من غير بحر حائل وال لُجٍّ مانع

  .ان موقعه وراءه من غربّيهبقيت كأّنھا داخلة ھذا الجبل المحيط بالمعمور، وإن ك

ة الجبال الواقعة في ھذا الربع الثالث .ذكرنا ھذا ھنا لمقتضيه، إذ لم يمكن السكوت عنه   .ثم نعود إلى تتمَّ

فمن ذلك جبل يأخذ على بحر ُبْنطس المتَّصل بالبحر الشامّي من شرقّي ِھَرْقَلة ويمتّد إلى أنطاِكَية وحلب ويمتد في الشأم على 
ويحصر ھذ الجبل البحر الشامّي آخذا معه إلى الجنوب، على فرجة بينھما تلك الفُرجة ھي موقع مدائن . بك ودمشقشمالي بعل

  .قُونية وقيصرية وأنطاكية: الروم وھي المسماة اآلن ببالد الروم، مثل

منھا ما يصبُّ : أنھار كبيرةوتنصبُّ منه . ينقطع ويتصل بجبل أذربيجان. ومن ذلك جبل يمتد على ماِردين وَشْھَرُزور وأخالط
في البحر الشامّي، ومنھا ما يصبُّ في بحر بنطس، ومنھا ما يصب في البحر الھندّي، ومنھا ما يصّب في البحيرة البالّعة 

دّ  وكذلك يّتصل به جبل طوس اآلخذ بينھا . وعزنة. ويتصل ھذا عن فرجات بجبل طبرستان المار بين أذربيجان. المقاربة للسَّ
  .رجان، حيث يخرج خطُّ أخذ العروضوبين ج

 .آخذان على بحيرة الجارس عن شرقھا وغربّيھا. ومن ذلك جبالن منقطعان، وراء بحر بنطس، من شماله بشرق
 .وذلك كلّه خارج عن األُّم، منقوال من لوح الرسم
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 والربع الرابع

  .من ھذه األرباع المقسومة، ھو الربع اآلخذ إلى الشمال، وبه تمامھا

وشمالّي القموج يجري نھر ُمْكران حيث يقطع مدى الصحراء على . ن الجبال، جبل منقطع ما بين جبال السند وبين بواربه م
  .ذيله ويخرج ھناك

  .به باب الصين. ومن ذلك جبل ينزل به ُغْرُغر النار

  .ومن ذلك جبال الخطا المحيطة بھا على باش بالق، وآل بالق، وخان بالق

وشعبته الخارجة تقع في بالد الياش في . ومدينة ظفار في ذيله المغترب. كأنه صليب ذھب أحد شعبه .ومن ذلك جبل منقطع
  .ذيلھا

 .ومنه ينصب فرع نھر جيحون. ومن ذلك جبل منقطع ُمتلّو كاألرقم، من غربّي بالد أسحرت إلى نھاية العمارة في الشمال
  .مّتصل بالبحيرة الجامدة من شّدة البردومن ذلك جبل في صحراء القباج، آخذ على منعطف النھر ال

ووراءھا عبدة . ومن ذلك جبل منقطع ينصبُّ منه فرع إلى نھر أَتيل في شرقّي صحارى القبجاق آخذا بشرق مدينة أوتنا
  .على ما رسم صاحب جغرافيا في لوح الرسم. الشياطين

  .ى النھر المنتھي إلى البحيرة الجامدةومن ذلك شعبة آخذة من األُّم إلى جنوب ُمْغَترب، ينصبُّ منه ماء إل

وھو الجبل الممتّد على الشام، وجبال . ثم إنا نذكر ھنا ما رأينا إفراده في ھذا المكان، ليكون أوضح لبيانه، وأدّل على مكانه
 .شھيرة بجزيرة العرب

 فأما الجبل الممتّد على الشام

التتر على معادنھا إلى أن يأتي فرغانة إلى جبال الُبتم الممتّد بھا نھر  فيقطع بالد. فإن أّوله بالمشرق من الصين بالبحر المحيط
ْغد إلى أن يصل الجبل إللى جيحون فينقطع، ويمضي في وسطه بين شعبتين منه، وكأنه قُِطع ُثمَّ  . في وسطه" وِصلَ "السُّ

وذ إ اَلَقان إلى أعمال َمْرِو الرُّ ويتصل به . فتكون جميع مدن طوس فيه. لى ُطوسويستمّر الجبل إلى الجْوزان ويأخذ على الطَّ
فيمرُّ على جباله . وينعطف ھذا الجبل ويمتّد إلى َشْھَرزور وإلى ُسْھَرَود. جبال أصبھان وشيراز إلى أن يصل إلى البحر الھنديّ 

أعمال آِمد ومّيافاِرقين وال يزال ھذا الجبل مستمّرا من ". عليه السالم"ثم يتصل بجبل الجودّي، موقف سفينة نوح . بسائر دجلة
ام. حّتى يمرُّ بثغور حلب ويستمّر جبل اللُّّكام إلى أن ُيعّدى الثغور فُيسّمى بھا حّتى يجاور حمص . وُيسمَّى ُھناك جبل اللُّكَّ

ثم يتشّعب . مثم يمتّد على الشام حّتى ينتھي إلى بحر القُْلُزم من جھة، ويّتصل من الجھة األخرى وُيسّمى الُمَقطَّ . فُيسّمى لبنان
  .وتّتصل أواخر ُشعبه بنھاية المغرب

ر في لوح الرسم  ونحن وإن كنا قد ذكرنا ھذا الجبل، كلِّيه وجزئيَّه، مما تقّدم على ما اقتضاه اإليضاح في موضعه على ما ُصوِّ
 .رقھا إلى مغربھافي أماكنه ولكّنا أردنا ھنا اتصال لُحمته ليعرف كيف ھو بأسمائه فيما يمّر عليه في األرض من ش

 فأّما جبال مّكة

ومنھا جبل أبي  .فأعظمھا وأحقھا بالتقديم وإن َبُعَد عن مكة مكانا جبل عرفات، موقف الحجيج األعظم، وركن الحج األكبر
ذحج كان قَُبيٍس ولونه أدكن إلى البياض قليال، وإنما قيل له أبو قَُبْيٍس ألن الحجر األسود اْقُتبس منه وقيل ھو اسم رجل من م

ھيليّ : كذا قال الزمخشريّ . ُيكنَّى أبا قيس ُعرف به ألنه أول من بنى فيه عرف برجل من ُجرُھم كان قد : وقال أبو القاسم السُّ
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وشى بين عمرو بن ُمضاض، وبين ابنة عمه َميَّة فنذرت أن ال تكلمه، وكان شديد الَكَلف بھا، فخلف ليقتلن قَُبْيساً، فھرب منه 
َي الجبل أبا قبيس، وقال أبن عباسفي الجبل الم ھو أّول جبٍل : عروف به، وأنقطع خبره، فإّما مات، فإّما مات، وإّما ترّدى، فُسمِّ

كان يسمى في الجاھلية األمين، ألن الركن : وقال الزمخشريّ . رواه أبو عروبة وأبو بكر بن أبي شيبة. ُوضع على األرض
وقد جاء في بعض اآلثار أن ذلك المار على الوضع . ه منار إبراھيم عليه السالموفي أعال. كان مستودعا فيه، عام الطوفان

. وفي أصله الصفا. واألكثر أنه نادى من أعلى المقام. الذي نادى منه إبراھيم الخليل عليه الصالة والسالم بحجِّ بيت هللا الحرام
وھو أقرب الجبال . وأبو قبيس أحد األْخشبين. د الصغيروُيصعد إليه أيضا من ِشْعب أجيا. ومه ُيصعد إليه من ناحية المسجد

  .وھو بإزاء الركن األسود من الكعبة. إلى المسجد الحرام

فيه صخرة كبيرة شديدة البياض كأنھا معلّقة، . وھو جبل أحمر محّجر. وجبل الخندمة وھو أعلى أبي قبيس من ناحية المشرق
ھميِّين الصغيرتبدو . تشبه اإلنسان إذا نظرت إليھا من بعيد ن أھل مكة، إذ أحاط . من المسجد من باب السَّ وفي ھذا الجبل تحصَّ

بھم القرامطة وقلعوا الحجر األسود وأخذوا الشمسة وجميع ما كان في الكعبة، إلى أن رّده هللا إلى موضعه، على يد ولد الذي 
  ."رضي هللا عنه"وتحت ھذا الجبل ِشعب علّي بن أبي طالب . قلعه

  .الذي على األبطح إلى باب المعلى يسمى عاضرة. األبيض والجبل

  .على الحجون ووجھه إلى قَُعِيقعان، على قبر عبد هللا بن الزبير. والجبل اآلخر

ومن ھذا الجبل إلى الجبل األبيض بنى . وعند أصله بقيع مكة. وفيه الثَّنية، وھي العقبة. جبال مكة. واألخاشب والجباجب
  .ل له بابا من حديد وھو المعروف بباب ِمنًى، وِشعب الُمَحّصبالمقتدر السور، وجع

. وھو جبل أخضر يقابل من الكعبة ما بين الركن العراقّي والميزاب. وھو يقابل أبا قَُبْيس من ناحية الشمال. وجبل قَُعْيِقَعان
  .وھو حّد أخشَبْي مكة

ھيم وإسماعيل برفع القواعد من البيت، أعطى كل واحد منھما كنزا إنما سمي بأجياد ألن هللا تعالى لّما أذن إلبرا. وجبل أجياد
قال ". فاخرج فناد بالكنز، ُيأِتكَ . إنِّي ُمعطيك كنزا من كنوزي، لم أعطه من أحد قبلك: "فأوحى هللا إلى إسماعيل. من كنوزه

يا خيل : "هللا إسماعيل الدعاء بالخيل فألھم. حتَّى أتى أجياد" وما يدري ذلك الكنز وال يدري كيف الدعاء به"فخرج إسماعيل 
َّ هللا له، وأمكنه من نواصيھا!" هللا، أجيبي فلذلك سمِّي ذلك : قال ابن عباس. فلم يبق في بالد العرب كلھا فرس إال أتاه وذ

 :فقال شاعر قصير يرتجز بذلك. وكانت الخيل قبل ذلك كسائر الوحوش. الموضع بأجياد

 ولم َيْدِر خلٌق قبَلُه كيف ُتْرَكُب خيُل قبلهأبونا الذي لم ُتركِب ال

يقابل من الكعبة . يظھر على بعد كأنه بينھما. وھو خلفھا. وھو الجبل األسود الذي بين أبي قَُبْيس وأجياد. وجبل ابن عمران
  .الّشق اليمانيّ 

  .فھذه الجبال المحيطة بالمسجد الحرام

وقربه على يسار الماّر إلى التنعيم، الُحِجر الذي قعد عنده . يم جبل الُبكاءثم في العطف على آخر ذي ُطوى في طريق التنع
وھو مشھور يقعد . َفالََن فيه موضع رأسه، حتى استند إليه. رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم مستريحا عند إقباله من الُعمرة

  .غربالناس عنده، عند انصرافھم من الُعمرة، وعند جبل البكاء تحته مما يلي ال

وفي أصله مما . وبمكة في فجاجھا وشعابھا من باب المسجد إلى منار مسجد التنعيم جميعه نحو من مائة سقاية: قال الفاكھيّ 
  .كل ذلك على يمين الماّر إلى التنعيم. والوادي أسفل منھا في المحّجة. يلي الشمال مياه، وكانت قديما بساتين

ِنيَّة السف. وشامة وُطَفْيل   .لى غربّي ذي ُطوىتحت الثَّ
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عليه "وھو جبل عظيم مرتفع أسود كثير الحجارة في َعَطف وادي إبراھيم . ومن ناحية الشرق في طريق ِمنى جبل ثبير
  .من يسار الماّر إلى ِمنى" السالم

ھيليّ  ان تصّب بينھما ثبيران جبالن مفترق: "وقال الزمخشريّ ". مات فدفن به فعرف به الجبل. عرف برجل من ُھَذْيل: "قال السُّ
  ."أفاِعيَُّة، وھي واد يصّب من ِمنى، يقال ألحدھما ثبير َغْيَنا ولآلخر ثبير األعرج

وھو الجبل الذي كان ُحبِّب إلى رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم الُخلوة . وھو على يسار الماّر إلى ِمنى أيضا. ثم جبل ِحَراء
  .ن فيه موضع منھل شبيه بالحوض في أصل صخرة عظيمة في أعلى الجبلإنما كا. وليس فيه غار. فيه، حتى أتاه الوحي

والغار في جانب منه، . يسمَّى ثور أطحل. وھو خلف مكة على طريق مكة. وجبل ثور ليس في جبال مكة أعلى منه وال أوعر
فى فيه عليه السالم مع أبي بكر وفيه نزل جبريل على النبّي، صلى هللا عليه وسلم والغار الذي اخت. في أعاله دون الثنية قليال

وصفة الغار . صخرة واحدة مقبية، ومدخلھا ضيق طوله خمسة أشبار إال ثلثا وعرضه في أوسع مكان فيه، شبر وأربع أصابع
. طوله ثالث وعشرون شبرا، وعرضه تسعة أشبار إال ثلثا. أنه مستطيل من ناحية الغرب إلى الشرق، وليس بغائص إلى أسفل

في آخره، من ناحية الشرق وھو الذي فتحه جبريل عليه السالم حين ضربه بجناحه إلى الصخرة، فانفتح ھنالك  وله باب ثان
  .ومنه خرج عليه السالم، يوم خرج إلى المدينة. باب طوله ستة أشبار وعرضه أربعة

بينه وبين . أحمر أعاله َدْكدكٌ وأما جبال المدينة الشريفة على ساكنھا أفضل الصالة والسالم، فأشھرھا جبل أُحد وھو جبل 
َنا َوُنِحبُّهُ : "وفيه قال النبّي صلى هللا عليه وسلم. في شمالّي المدينة. المدينة ميل وأفسح قليال وفي الحديث أنه ". أَُحٌد َجَبٌل ُيِحبُّ

َھْيليّ كذ". المرُء مع من أحب: "ويعضده قوله صلى هللا عليه وسلم. يكون يوم القيامة أحد ركني باب الجنة وجبل . ا قال السُّ
  .وجبل عير والحرم ما بينه وبين أُحد. وجبل ثور وغلط فيه بعضھم. وھما أشھر الجبال ھناك. َسْلع

لم نخلَّ منھا إال بما لعّل صاحب جغرافيا لم . فھذه ھي جميع الجبال الشھيرة، واألعالم الظاھرة في جميع المعمورة وما قاربھا
ره في لوح الرسم؛ و   .وفيما ذكرناه كفاية. إن كان، فھو القليليصوِّ

ى بھا المعمورة طوال  وأما األنھار المعروفة فنحن نذكر ھنا ما في لوح الرسم من األنھار ونقسمه على أربعة أقسام تتجزَّ
 !وبا التوفيق. وعرضا، كما ذكرناه فيما تقدم قبل ذكر الجبال

 فالربع األّول

  .وبه من األنھار ما ُيذكر. و الربع الشرقّي اآلخذ إلى الجنوبمن ھذه األرباع المقسومة اآلن ھ

  .شرقيُّھا آخذ من قنطورا ومعال: فمن ذلك في جزيرة القمر العظمى ثالثة أنھار

ويبحر ھناك بحيرة في جنوبيھا . ويليه ثانيھا في غربيِّه ينصّب من جبل قدم آدم على مدينة سيابا، ويأخذ ماّرا إلى مدينة قزدرا
  .كيماما حيث محل السودان الذين يأكلون الناس مدينة

ق بمدينة َدْھِمي، فتبقى مدينة دھمي بينه وبين البحر . ويليھا ثالثھا في غربّيه، ويخرج من الجبل الُمشبه بياء محذوفة الذيل  ُيَطوِّ
. ل شمالھا بالبحر الھنديّ فتكون لذلك كالجزيرة ويتص. يكون ھو محيطا بھا شرقا وجنوبا وغربا. الھندّي في جزيرة بينھما

  .وتقع مدينة فورانة في غربّيه حين يصّب في البحر الھنديّ 

وينصّب في الشعبة الجنوبية . ومن ذلك نھر ينصبُّ من جبل قاف عند وصلة األُّم من شعبتي البحر المشبه بتفصيل السراويل
 .سموذلك جميعه غير منقول من لوح الر. من تلك الشعبتين على مدى غير بعيد
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 والربع الثاني

من ھذه األرباع المقسومة، وھو الغربّي اآلخذ إلى الجنوب وبه نھر ينصّب من جبل قاف، ماّرا في الشمال إلى خط االستواء 
حّتى ينصّب في البحر الھندّي شرقّي قبَّة أِرين ومن ذلك نھر ينصّب من الجبل المار على غربّي مدينة لقمرانية حّتى ينصّب 

لعظم ما عليه : وھو النھر األعظم الذي ال يعدله في عظيم نفعه شيء. ومن ذلك نھر النيل .ستواء في البحر الھنديّ عند خط اال
وقد قدمنا عند ذكر الجبال طرفا فيه، وإن كان ال مقال يوّفيه؛ ألنه . وھو ينصّب من جبل القُمر. من البالد وطوله في األُمم

ساقه هللا تعالى إلى مصر وأحيا به بلدة . آيات هللا في أرضه، وعجيبة لمن تأمل من خلقهإحدى الُكَبر، وأولى الِعبر؛ آية من 
يجيء إليھا . لعظيم منفعتھا منه وعميم مصلحتھا به: وإن لم تكن ھي المتفّردة بنفعه، فإنھا كالمتفّردة به. ميتا وسقاه أمة عظمى

ذلَِك َفْضُل ِهللا ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء . (وذلك تقدير العزيز العليم. هأحوج ما كانت إلى مجيئه، وينصرف أحوج ما كانت إلى انصراف
  .)َوهللاُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ 

يَّا، وُيذكي في األرض ماؤه سراجا من النور ُمضيَّا؛ : "وفيه يقول القاضي الفاضل النيل المصرّي الذي يكسو الفضاء ثوبا ِفضِّ
وفيه يقول ". ب بيد الِخْصب، وُترضع أُمَّھات خلجانه المزارع، فتأتي أبناؤھا بالعصف واألبّ ويتدافع تّياره دافعا في صدر الَجدْ 

وأما النيل فقد امتّدت أصابعه، وتكسرت بالموج أضالعه؛ وال ُيعرف اآلن بمصر قاطبة نھر سواه، وال من ُيرجى : "أيضا
  ."وُيخاف إال إّياه

ن النيل ينصّب عشرة أنھار من جبل القُمر : نذكر كيف ھو، فنقول وهللا أعلمونحن : ونحن نذكر كيف ھو، فنقول وهللا أعلم
ثم . كّل خمسة أنھار تبحر بحيرة بذاتھا: ثّم تتبّحر تلك العشرة األنھار في بحيرتين. كل خمسة أنھار من شعبة. المتقّدم الذكر

ثم . دُّ إلى مدن ھناك، ثم يصّب في البحر الھنديّ يخرج من البحيرة الشرقية منھا بحر لطيف يأخذ شرقا على جبل قاقولي، ويمت
 .ثم تجتمع تلك الستة األنھار في بحيرة متشّعبة. من كل بحيرة ثالثة أنھار. يخرج من تينك البحيرتين ستة أنھار

ر حّدثني أقضى القضاة شرف الدين أبو الروح عيسى الزواوّي، أن األمير أبا دبوس ابن أبي العال أبي دبوس ووالده آخ
سالطين بّر العدوة من بني عبد المؤمن حّدثه أّنه وصل إلى ھذه البحيرة، في أيام ھربه من بني عبد الحق، ملوك بني مرين 

  .القائمين اآلن

  .فنقول. البطيحة: رجعنا إلى ذكر مجتمع تلك األنھار الستة في تلك البحيرة وبعضھم يسميھا

  .اء نصفينُيْفَرق بھا الم: وفي تلك البطيحة تضريسة جبل

يأخذ . ويستقّل نھرا يسّمى بحر الدمادم. وھذا النصف ھو المعروف بنيل السودان. يخرج النصف الواحد من غربّي البحيرة
ثم ينعطف ھناك منه فرقة ترجع جنوبا إلى غانة؛ ثم تمرُّ . مغتربا ما بين سمغرة وغانة، على جنوبّي سمغرة وشمالّي غانة

وتستمر الفرقة . ثم يتبحر في بحيرة ھناك. جبل في جنوبّيھا خارج عن خط االستواء إلى ُرَقيلة على مدينة برنسة، ويأخذ تحت
بة إلى بالد ماليِّ والتكرور حتى تنصب في البحر المحيط، شمالّي مدينة َقَلْبُتو   .الثانية مغرِّ

ه ھناك شعبة تأخذ شرقا إلى مدينة ثم يتشعب من. ويخرج النصف اآلخر متشامال آخذا على الشمال إلى شرقّي مدينة ِجيِمي
ثم إلى مدينة مركة، ُمنتھيا في العود ھناك إلى خط . ثم تعطف شرقا بجنوب إلى مدينة َسَحْرَتة. ثم ترجع جنوبا. َسَحرَتة

ر بحيرة ھناك. االستواء ثم الطول خمس وستون درجة علّم عليھا في لوح الرسم سه   .ويبحِّ

ثم يتشامل على بالد . لك الشعبة شرقّي مدينة شيمي ُمتشامال آخذا على أطراف بالد حبشويستمّر عمود النيل من قُبالة ت
السودان إلى ُدْنقلة، حّتى يرمي على الجنادل إلى أسوان إلى قُوص، منحدرا يُشقُّ بالد الصعيد شّقا، حتى ُيقابل قرية ُتعرف 

ابن ثعلب، الثائر في األيام الظاھرية الركنية بالصعيد،  نسبة إلى الشريف: وقد تعرف اآلن بدروة الشريف. بَدْروة َسربام
  .لُِمقامه بھا

تستقل نھرا تصل إلى الَفيُّوم ُيقال أن يوسف عليه السالم احتفره أيام تولِّيه ألمور . ويتشّعب منه في غربّيه شعبة تسمى الَمْنھى
ت من أوقات السنة بخالف بقية ما يتشعب وھو نھر ينقطع جريانه في وق. ُملك مصر وھو ُيعرف إلى اآلن ببحر يوسف

ر فاضل ماؤه في بحيرة ھناك. فيسقي الفيوم عاّمة، سقيا دائما ال ينقطع. بالديار المصرية من ُخلجان النيل ومن العجب  .ثم ُيَبحِّ
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دون فوھته، ثم يكون  أنه ينقطع ماؤه من فوھته أوان انقطاع المياه من ُخلجان الديار المصرية، ويندِّي" وھو مما رأيته بعيني"
ويتشعب منه . له بلل دون المكان المنّدي، ثم يجري جريا ضعيفا دون مكان البلل، ثم يستقل نھرا جاريا ال ينقطع إال بالسفن

  .أنھار، وتنقسم قسما تعمُّ الفيوم لسقي قراه ومزارعه وبساتينه وعاّمة أماكنه

  .فنقول: ثم نعود إلى ذكر عمود النيل الممتدّ 

وھي التي تسميھا اآلن عامة "ن َدْروة َسْربام حيث يتشعب الَمْنھى يستمر في بقية الصعيد، يشقه شقا إلى مدينة الفسطاط إنه م
  .حتى يتعّداھا" أھل مصر بمصر

  .وعندھما انتھاء النيل، ويصب في البحر الشاميّ . تأخذ إحداھا على دمياط، واألخرى على رشيد: ثم يتفّرق فرقتين

طه من أسوان ماّرا في الصعيد إلى أن تصب فرقتاه في البحر الشامّي، تقسم منه البحار واألنھار، وتتشعب منه ومن مبدإ ھبو
  .تجري في زيادته، وتنقطع في نقصه. الُخلُج والمساقي

اليُّ  كَّ : ، قال"ھلھاوھو ممن أقام بمالِّي خمسا وثالثين سنة، مضطربا في بالدھا، مجتمعا بأ"وحدثني الشيخ الثبت سعيد الدُّ
يصب : ثم يتفّرق نھرين. المستفيض ببالد السودان أن النيل في أصله ينحدر من جبال سود َتَتباُن على ُبعد كأّن عليھا الغمائم"

  ."أحدھما في البحر المحيط إلى جھة بحر الظلمة الجنوبّي؛ واآلخر يصل إلى مصر حّتى يصب في البحر الشاميّ 

اليُّ  كَّ لُت في أسفاري في الجنوب مع النيل: "قال الشيخ سعيد الدُّ فرأيته متفّرقا على سبعة أنھر، تدخل في صحراء . ولقد توغَّ
ولم أره . كال الرؤيتين في بالد السودان. منقطعة، ثم تجتمع تلك األنھر السبعة، وتخرج من تلك الصحراء نھرا واحدا مجتمعا

  ."حاجة إلى الدخول إليھالما اجتمع بالصحراء ألننا لم ندخلھا، إذ لم يكن بنا 

  .ذكر فيھا المسعودي وغيره ما ال فائدة فيه. واألقوال في أّول مجرى النيل كثيرة: قلت

  .وجعل كل واحد منھم سببا لعدم الوقوف على حقيقة أّوله. والشائع على ألسنة الناس أّن أحدا ما وقف على أّوله بالمشاھدة

فرأوا وراءه بحرا عّجاجا، ماؤه أسود كالليل، يشقه نھر أبيض كالنھار، يدخل  فقال بعضھم إنه انتھى أناس وصعدوا الجبل
وزعموا أنه ھرمس الھرامسة، وھو المسمى . الجبل من جنوبه ويخرج من شماله، ويتشعب على قبَّة ھرمس المبنية ھناك

وسمي بالمثلث، الجتماع : قالوا. ةوبلغ ذلك الموضع وبنى به قبَّ . ويزعم بعضھم أنه إدريس عليه السالم. بالمثلث بالحكمة
  .النبّوة والحكمة والُملك: الثالثة له

. إن أناسا صعدوا الجبل، وبقي كل ما تقّدم منھم واحد، ضحك وصفَّق بيديه وألقى روحه إلى ما وراء الجبل: وقال بعضھم
  .فخاف البقية أن يصيبھم مثل ذلك، فرجعوا

  .فبقي كل من رآه منھم، ضحك وتقّدم إليه والتصق به، حّتى مات. ھتأن أولئك إنما رأوا حجر البا: وزعم بعضھم

  .وسيأتي إن شاء هللا ما ذكره صاحب الجغرافيا عن أرسطو في خاصية ھذا الحجر

أن ملكا من ملوك مصر األَُول جھَّز أناسا للوقوف على أّوله فانتھوا إلى جبال من نحاس، لما طلعت عليھا : وقال بعضھم
  .عليھم أشعتھا، أحرقت غالبھم فرجع البقية الشمس وانعكست

 .فلما انعكست عليھم أشعة الشمس الواقعة عليھا، أحرقتھم. إنھم انتھوا إلى جبال بّراقة لماعة كالبلَّور: وقال بعضھم
ل منبعه في الخراب المنقطع من وراء خط االستواء، تعذر السلوك : وهللا أعلم" وھو الصحيح"وقال بعضھم  لبعد : إليهإنه لتوغُّ

  .المسافة وشّدة الحرّ 



24 

 

فما منع قدماء الملوك، مع ولعھم بمعرفة أحوال البالد وحقائق ما ھي عليه، أن يجھزوا من يقف على حقيقة : فإن قال قائل
له  وأّي فائدة تفي بركوب ھذا المھلك في أرض ال ينبت بھا نبات وال يعيش حيوان، وال ُيعرف مقدار ما يستعدّ : قلنا له ؟أّوله

  .المسافر، وال ما يستظھر به الظھر

  .وهللا من ورائھم محيط. مما أظھره نظر العلم ال نظر العيان" وهللا أعلم"وإنما غالب ما يقال في ھذا 

ومن ذلك نھران ينصّبان من : فنقول. وإذ فرغنا من الكالم في النيل، فلنذكر بقية األنھار الشھيرة الواقعة في ھذا الربع الثاني
قا ويستدير في بحيرة بين كوكورة المذكورة وبين محاالن  ."ص"ل المشبَّه برأس صاد بالخط المغربي الجب يأخذ أحدھما مشرِّ

قا إلى بحيرة أخرى يتبّحر بھا غربّي مدينة زافون. جاي، شمالّي كوكورة وجنوبّي محاالن جاي ثم يخرج . ثم يخرج مشرِّ
ثم تتشّعب منه شعبة تأخذ جنوبا إلى مدينة أّْوَذّغْست وتستمر سائرة . السّواخةمتشامال شماال بغرب، على غربّي أرض الملح 

  .فيصبُّ في البحر الشاميّ . نھرا ماّدا إلى مدينة فاس

  .وثانيھما ينصّب آخذا إلى الشمال على مدينة القيروان إلى أن ينصب في البحر الشاميّ 

ماّرا بين أَسفي والمزمة حّتى يصّب في البحر الشامّي، شرقّي ومن ذلك نھر يخرج من الجبل الفاصل بين فاس وسجلماسة 
  .طنجة

وتصب الثالثة . تجري من جنوب ِسِجلماسة، واحدا بعد واحد: ومن ذلك أنھار ثالثة تصب من الجبل المشّبه بفردة صولجان
  .مفّرقة في البحر المحيط

وقد تقّدم . يصب في المحيط. وراء خط االستواء" ال"مغربّي ومن ذلك نھر ينصبُّ من الجبل المشبه بتعنيقة ال معلقة بالخط ال
 .وذلك جميعه منقول من خط الرسم. ذكر بعض ھذه األنھار، في ضمن ذكر الجبال

 والربع الثالث

فمن ذلك، مما ھو بجزيرة األندلس نھر : من ھذه األرباع المقسومة وھو الغربّي اآلخذ إلى الشمال، به ما يذكر من األنھار
وھو من أحسن األنھار وأجلّھا، محفوف . ّية، ينصّب من الجبل الفاصل بينھا وبين قرطبة، وينصب في البحر الشاميّ إشبيل

  .أوقات مسّرة ولھو" أيام ُملك المسلمين لھا"ومضت فيه . بالبساتين والدور والقصور

رّي من إشبيلّية في ليلة أظلم من قلب الكافر، ركب عبد الجليل بن َوْھبون، وأبو الحسن غالم البك: "وحكى الفتح بن خاقان، قال
وأشّد سوادا من طرف الظبي النافر؛ ومعھما غالم وضيء قد أطلع وجھه البدر ليلة تمامه، على غصن بان من قوامه؛ وبين 

 :لجليل ارتجاالفقال عبد ا. أيديھم شمعتان قد أْزَرتا بنجوم السماء، ومزقتا رداء الظلماء، ومّوھتا بذھب نورھما لَُجين الماء

ـن الـَغـَيد كأنَّمن الشمعتان إْذ سمـتـا ا غالم محسَّ  خدَّ

 طريق نار الھوى إلى كبدي وفي َحشا النھر من ُشعاعھا

 :وقال غالم البكريُّ 

 ُتْجنى بھا اللذاُت فوق المـاِء أْحِبْب بمنَظـر لـيلة لـيالءِ 

 لـَغـْينـاِءيختال مثَل البانة ا في زورق ُيزھى بغّرة أغيدٍ 

 كالبدرين بين النَّسر والَجْوزاِء َقَرَنْت يداه الشمعتين بوجھـه
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 كالبرق يخفق في غمام سماِء واْلَتاَح فوق الماء ضوٌء منھما

و يريد بالعقرب شرفھا المطّل، وھ". َلَسَب إشبيلّية عقربھا، وساورھا أرقمھا"ومن ھذا النھر أُِخذت إشبيلّية، فقال بعضھم : قلت
  .وھو من العجائب: قالوا. عقربّي الشكا، باألرقم نھرھا

في نھر أشبيلّية في عشّية سال أصيلھا على " مع أصحاب له"ابو محمد بن صارة " األستاذ"ركب : "وحكى ابن ظافر، قال
نا؛ في زورق يجول ُسَررا وأعكا"لُجين الماء ِعقيانا، وطارت زواريقھا في سماء اللھو ِعقبانا؛ وأبدى نسيمھا من األمواج 

 :فقال بديھا". َجَوالن الِطرف، ويسودُّ اسوداد الَطرف

 محياة، وقد َطفِل الَمسـاُء تأّمْل حالنا والجوُّ طـلـقٌ 

 تجاَذَب ِمرَطھا ريح ُرخاُء وقد جالت بنا َعذراء ُحْبلى

َجْنجل كوثـريّ   ُتعبِّس وجھھا فيه السماءُ  بنھر كالسَّ

 :فاجة، استحسنھا واستظرفھا واستطابھا، فقال يعارضھا، على وزنھا وروّيھا وطريقھاولما وقف عليھا ابن خ

ا  بحانتھا، وقد َعَبس الَمسـاُء أال يا حبَّذا َضِحُك الُحـَمـيَّ

 تنازع َحْبـَلـُه ريٌح ُرَخـاُء وأدھُم من جياد الماء نـھـد

 رأيَت األرض تجذبھا السماءُ  إذا بدِت الكواكب فيه َغْرقى

وذكر ابن خاقان أّن المستعين بن ھود ركب ھذا النھر يوما لتفقد بعض  .وھو نھر جليل كبير متسع الجوانب. ونھر َسَرقُْسطة
وقد اكتنفته البساتين من جانبيه، . وھو نھر غزر ماؤه وراق، وأزرى على مصر ودجلة العراق. معاقله، المنتظمة بجيد ساحله

وقد توّسط زورقه . ھذا على اتساع عرضه، وُبعد سطح مائه وأرضه. عين الشمس تنظر إليهوألقت ظاللھا عليه، فما تكاد 
وقد أعّدوا من مكايد الصيد ما استخرج ذخائر الماء، . زوارق حاشيته توسط البدر للھالة، وأحاطت به إحاطة الُطفاوة للغزالة

فال . ، وقانصة من بنات الماء كّل طائرة كالشھابوأھلّة الھاالت طالعة من الموج في سحاب. حوت السماء" حّتى"وأخاف 
فقال الوزير أبو الفضل بن حسداي، والطرب قد . ترى إال صيودا كصيد الصوارم، وقدود اللھاذم، ومعاصم األبكار النواعم

 :استھواه، وبديع ذلك المرأى قد استرق ھواه، وارتجل

ٌض ُمْذَھبُ   يوم أنـيٌق واضـُح الـُغـَررِ   اآلصال والُبَكـِر ُمَفضَّ

ا ساء، أعـَتـبـنـا  فيه بُعْتبى وأبدى صفح معـتـِذِر كأّنما الدھر لمَّ

فيُن بـه  من جانبيه بمنظوم ومـنـتـثـِر نسير في زورق حّف السَّ

 بّذ األوائل فـي أّيامـه األَخــِر مّد الشراع به نشراً على َمـلِـٍك

 اء ُمْؤَتَمٍن في َھْدي مقـتـدِرعلي ھو اإلمام الھمام المستعين حـوى

 بحٌر تجّمع حّتى صار في َنَھـِر تحوي السفينة منـه آيًة عـجـبـا

اص بالـدرِر ُتثار من قعره النينان ُمـْصـِعـَدةً   صيدا كما ظفر الغوَّ

 كالراح تعذب في ِورد وفي َصَدر وللنُّدامى به َعـبٌّ وُمـْرَتـَشـٌف
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 يذكو، وغرته أبھى من القـمـِر لقه َزَھرٌ والشرب في وّد مولًى خُ 

  .ينزل على مدينة إلبيرة، وينصبُّ إلى المحيط. ومن ذلك نھر ثان ينصّب من ذلك الجبل أيضا

َھَرة يأخذ األّول منھما . ومن ذلك نھران ينصبان من الجبل الفاصل بين ُطَلْيِطَلة ووادي آش، المنبّي بسفحه الجنوبّي قبة الزُّ
  .ويأخذ الثاني شماال بين َبَطْلُيوَس وقُوَرَة، ويصب في البحر المحيط. قُرطبة، وينصب في البحر الروميّ جنوبا إلى 

يأخذ من ھذا . ومن ذلك نھر ينصّب وراء خليج البنادقة، من وصلة األّم الخارجة من البحر الشامّي، شرقيَّ رومية الكبرى
  .ويصبُّ في البحر المحيط. ْنِسَيةالنھر غربا بشمال على مدينة لَبطيرة شماليَّ َفرَ 

ويصب . ومن ذلك نھر يصبُّ من الجبل المحيط، حيث يسّمى بجبل قاقونا آخذا شرقّي سوسية إلى مدينة قسطنطينية العظمى
  .في البحر الرومّي عندھا

قّي بالد الجركس ومن ذلك نھر ينصّب من الجبل المحيط المذكور، شرقّي ھذا المصّب، آخذا على بالد الصقلب، ماّرا شر
  .والماجار إلى أن ينتھي إلى مدينة قِِرم وينصب في بحر ُبْنُطس

ومن ذلك نھر ينصّب من جبال ّھّمدان وخالط من شمالّي ماردين، آخذا على شمالّي َمَلِطيَّة، حّتى يشّق بين مدينتي شھر 
  .وَقَرمى، ويصّب في البحر الشاميّ 

يَصة . يأخذ ما بين عين َزربا وَكَفريثا. تحت حصن الُمَنقَّب يخرج من بالد الروم.ومن ذلك نھر جيحان ثم يُمّد إلى الَمصِّ
  .ويصّب في البحر الشاميّ 

  .ثم يصب في البحر الشاميّ . يخرج من شماليِّه ويمر على أَدَنة. ومن ذلك نھر َسْيَحان

مذكورة؛ وثمانية تنصب من الجبلين المكتنفين منھا اثنان ينصّبان من الجبل األّم ال: ومن ذلك في نھاية الشمال عشرة أنھار
  .تنصب ھذه العشرة األنھار في ھذه البحيرة المذكورة. شرقا وغربا لبحيرة َجاْرس، ينزل من كل واحد منھما أربعة أنھار

جان، ويليه الثاني ينزل من شرقّيه، ويليه: ومن ذلك أربعة أنھار تنصّب من جبال الديلم الثالث ينزل من  ينزل األّول غربّي أَرَّ
يصّب من جبال شھرزور . ومن ذلك نھر دجلة .وتصّب األربعة في البحر الھنديّ . شرقي المسن، ويليه الرابع ينزل من سابور

افاِرِقين إلى الموصل. وآمد ثم يأخذ .وھما نھران كبيران. الزاب األكبر والزاب األصغر: ثم يمّدھا الزابان. ويمتد بين آمد وَميَّ
ثم يتشعب ما بين بغداد والمداين، جنوبّي بغداد . إلى بغداد" تامّري وُعْكَبرا والدادان"غربّي ديار بني َشْيبان  إلى تكريت

ثم يمّد عمود مستقيما على الجنوب، ثم يتشعب منه بين . ھو المسمى بالنھروان. وشمالّي المداين شعبة منه شرقا محضا
ثم . نية؛ وشرقّي جبل جرجرايا شعبة أخرى، تأخذ شرقا محضا، تمّر بين ُحلوان وَبْعقُوباالنعمانية وجبل َجْرَجَراَيا جنوبّي النعما

ويتشعب . ويجتمع الكّل إليه نھرا واحدا، يمّد إلى الَمْفَتح. فإذا عّداھا إلى سوادھا، القاه الفرات ھناك. يمّد عمود دجلة إلى واسط
ثم يمّد . ويستدير باقيه بالِمْرَبد واألُبلَّة شرقّي البصرة. ى بطائح البصرةوينصب بعضه إل. منه نھر َمْعِقل، وھو النھر المشھور
ثم تتشعب منه شعبة أخرى صغيرة، تجيء على جنب األُُبلَّة فتشق أرضھا عرضا، وتالقي . عمود دجلة مستقيما على الجنوب

  .في البحر الھنديّ  ويصب ھناك. ثم يمّد عمود دجلة آخذ جنوبا إلى َعبَّادان. الشعبة المستديرة بھا

ّقة، إلى قرقيسيا، إلى الرحبة إلى الدلية، . ومن ذلك نھر الفرات يصّب من جبال الروم ويأخذ على ملطيَّة، إلى ُسَمْيساط، إلى الرَّ
منھا نھر عيسى، ونھر صرصر، ونھر الَملِك، ونھر صورا، ونھر : ثم تتشعب منه أنھار. إلى عانة، إلى ھيت، إلى األنبار

ر  :اة، وھو المشھور، وإياه عنى الشاعر في شعره بقولهالصَّ

راة ملـوحةً   ؟مما أرقرق في الفُرات دموعي أَو ما وجدتم في الصَّ
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ويستدير منه ِشعب بخاِنَقين، وتكون ھي جزيرة بوسطة، . ثم يمتّد عمود الفرات ويمّر ما بين القصر وبين الكوفة على بابل
ثم يأخذ عمود الفرات فوق خانقين من حيث استدار ذلك الشعب عليھا . بطائح الكوفةويصب ذلك الشعب من تحت خانقين في 

قا وينعطف عمود الفرات آخذا شرقا بشمال على ِوراب . ثم يتشعب منه شعب أُخر إلى بطائح البصرة. مائال على الجنوب مشرِّ
  .تى يصّب غربّي َعبَّادان، في البحر الھنديّ ويجتمع عمودھا ھناك نھرا واحدا، ح. ويالقي ھناك دجلة. قليل إلى سواد واسط

ويتشعب منه شعب، . ثم يصب في الفرات. يصّب من جبال الروم آخذا شرقا حّتى ُيحاذي َمْنِبج. ومن ذلك نھر الساجور
ا إلى ويتناھ. ويسقي األرض والمزارع. وھو نھر يسّمى قُوْيق، يمّد من مغاربه إلى أن ينزل حلب. ولوالھا لم ُيذكر الساجور

ر ھناك بحيرات لطيفة. شرقّي ِقنَّسرين   .ولھذا علمناه باألحمر. وإنما ذكرناه لشھرة نھر قَُوْيق. ويبحِّ

قلت من قرية تعرف باللبوة . يصّب من وراء نھر بعلبك، ومن منابع شّتى في وطاءة أرض. ومن ذلك نھر يعرف بالعاصي
ثم يخرج منھا . فيصّب ھناك في بحيرة متوسطة في االتساع. بّي ِحمصثم يأخذ شماال ماّرا حّتى يقارب غر. ومغارة الراھب

ثم يخرج فيشق في جبال تعرف ھناك اآلن بجبال . فيصّب في بحيرة بھا. ويمّر غربّي حمص إلى حماة إلى شيزر إلى أََفاِمَية
ويصب في البحر الشامّي، حيث . ةثم ينزل الَعْمقا إلى أنطاكية إلى السويدي. الغرب، إلى ديركوش، إلى بلد يعرف باإلقليم

  .وقد سمينا بعض ھذه األسماء بما يعرف بھا اآلن. ينعطف ھناك

يجري من . ومن ذلك نھر ينصب من الجبل الممتّد على الشام شرقّي طرابلس المستجّدة البناء، حيث يسّمى الجبل ھناك بلُبنان
فيشق . برنس حين غلبت الفرنج على طرابلس، فُعرفت بهقرية تعرف اآلن برشعين، فيدخل تحت قناطر معقودة جّددھا اال

  .المدينة المستجدة ويصب في البحر الشاميّ 

َبدانّي بين بعلبك وبين دمشق. ومن ذلك نھر َبَرَدا ثم يمّده نھر يخرج من الجبل الممتّد على . ويخرج من عين في صحراء الزَّ
وينقسم قبلھا وبعدھا أنھارا، يعمُّ دورھا وبساتينھا، . إلى دمشق الشام من مكان يعرف اآلن بالِفيجة تحت حصن عّزتا ويمدّ 

  .ويسقي بعض قراھا ومزارعھا، ثم يبحر فاضل مائه شمالّي الغوطة في بحيرة ھناك

  .ومن ذلك نھر األْرُدنّ 

ي الطول حّتى ينتھي ويشق وادي كنعان شّقا ف. ويسّمى األن الشريعة. وال يسّمى بھذا االسم إال حيث خرج من بحيرة َطَبِريَّة
وله في كل مكان اسم بحسب ما يضاف . ؛ والوادي بالغور"وھي َسُذوم، دار قوم لوط، وتعرف اآلن بالُمْنتنة"إلى بحيرة ُزَغر 

وكالھما تحت الشقيف وتل القاضي والمالّحة، . وأصل ھذا النھر من مرج عيون وھرماس .إليه من مشاھير القرى التي فيه
  .عمق جّدا، ونھر بانيلسوھي عين بعيدة ال

ثم تمّد فتتالقى ھي . وترمي تحت جسر يعقوب وتجتمع في بحيرة طبرية. الشريعة الشمالية: وتسّمى ھذه األمواه كلھا
والشريعة القبلية بقرية تعرف بالبقارية، وتأتيا جسر الصّنيرة إلى الجسر العادلّي، وھو تحت َعَقبة ِفيق، قرب الدير األسود، ثم 

  .ثم تمّد فترمي في البحيرة المنتنة. وتمّد فيالقيھا نھر الزرقاء، دون دامية. ر شامة المقارب لقرية المجامعتأتي جس

ان، مع ما ينضاف . وسنذكر أصل الشريعة الشمالية وھو من دير الُھَوْير والجوالن واليرموك ووادي األشعري والفّوار والمدَّ
وھي تحت فيق، وعليھا قبو معقود ببناء خشن . رتفعة، ويجتمع تحت حّمة ّجدنويتحصل من البالد الم. إلى ذلك من ينابيع

ولم تزل على ھذا : قالوا. يقال إن كل حوض لعلة من العلل يبرئھا، بإذن هللا، إذا استحمَّ منه العليل بھا. وبه حواض. طويل
أحدھما لمن به : احد، إال فرعين تركھماحّتى أتى بعض قدماء الحكماء فھدم القبو واألحواض وجمع الماء كله إلى مجرى و

 .وآثار األبنية باقية. وماء ھذه الحّمة عذب. والماء الغمر لسائر األسقام. ريح، والثاني لمن به َجَرب

 الربع الرابع

شّبه فمن ذلك نھران يصبان من الجبل الم: من ھذه األرباع المقسومة، وھو الشرقّي اآلخذ إلى الشمال، وبه ما يذكر من انھار
  .بصليب ذھب أحد شعبه
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يمّر بين طغان وتركستان . ينصب أحدھما من جنوبّي ھذا الجبل واقعا شرقّي مدينة طغان الواقعة في شمال ھذا الجبل بغرب
  .مغتربا، حّتى يصب في بحيرة ِخالَط

الشعبة الجنوبية منھما : شعبتين يمتّد بنھر، ثم يتشّعب على.والنھر الثاني منھما ينصّب من شرقّي ھذا النھر األّول وعلى سمته
ھال المقارب لبالد كنغد، ثم ينعطف آخذا إلى الجنوب يشق بالد الھند حّتى  قا على قصر الدَّ تأخذ شمالّي مدينة طغورا مشرِّ

والشعبة الثانية منھما تأتي جنوبّي األرض المحفورة، على ما قيل، حّتى تصب في . يصب في البحر الھندّي، شرقّي كوام
  .حيرة البالّعةالب

ومخرجه من عين تنبع في ذيل جبل قاقونا، ثم يقتبل الجنوب آخذا . وھو المركب عليه مدينة السراي. ومن ذلك نھر أثيل
  .بغرب في صحارى القبجاق على شمالّي معادن الفضة، حّتى يصّب في بحر طبرستان

ر جنوبّي خان . محيط بھاومن ذلك نھران ببالد الَخطا، نازالن من الجبل الغربّي من جبال ال قا وُيبحِّ يأخذ الشمالّي منھا مشرِّ
قا بجنوب حّتى ينتھي إلى المالق واآلخر ينتھي إلى باش بالق. بالق   .وينتھي عندھا. ثم يمتّد مشرِّ

 ينزل على قراقرم ويأخذ مشّرقا على بالد الھياطلة حّتى يصّب في. ومن ذلك نھر ينصب من الجبل الواقع فيه باب الصين
  .بحيرة السودان ھناك

 .ويبحر في بحيرة ھناك. ينزل من شرقّيه على مدينة قلنبر. ومن ذلك نھر ينصّب من الجبل الممتّد من وراء العوج
  .يخرج من قشمير السفلى. ومن ذلك نھر يسّمى نھر الطيب

ّد حّتى يصّب في بالد عبدة الشياطين، في بحي   .رة ھناك، تسمى بحيرة الشياطينومن ذلك نھر ينزل من الجبل، شمالّي السُّ

وتمّده أنھار من جبال تمّده فيمتّد حتى يخرج من ھذا الربع إلى الربع الغربّي . ينزل من جبل قاقونا. ومن ذلك نھر جيحون
  .فيصب في بحر طبرستان. القسيم له

بن حميد حّتى يصب في بحر اآلخذ على بالد فرغانة ويمده نھر الشاش ويخرج إلى حائط عبد هللا . ومن ذلك نھر سيحون
  .طبرستان

  .ينصب من جبال الُبْتم، وينتھي إلى ُبَخارا، ويبحر في بحيرة ھناك. ومن ذلك نھر الّسغد

ديَّة. ومن ذلك نھر َمْكران يلم فيمتّد آخذا على مدينة المحمَّ   .على كرمان إلى بالد السند. ينصب من جبل الدَّ

  .في بالد الترك. ومن ذلك نھر عماس

اآلخذة منھا خمسة تجري من شعبة منقطعة من الجبل المحيط متصلة بالبحر المحيط، وتمّده أنھار . ذلك األنھار العشرة ومن
ومن  .من جبال النوشادر الواقعة شرقّي الصين حّتى يصب في نھر حمدان، ثم يمتّد الجميع نھرا واحدا حّتى يصب في المحيط

ثم يمّد مشرقا إلى مدينة . ل أرموية ونانوس على مدينة اطراغا، ويبّحر ھناكوھو ينزل من جبا. ذلك نھر حمدان األعظم
. وينعطف في الصين حّتى تالقيه ھناك األنھار العشرة، أعني المتقّدمة الذكر، دون خط االستواء في أوائل اإلقليم األّول. لوقر

واحدا موغال في الفرجة الداخلة في الصين من ويمتّد الجميع نھرا . يقال إنه يصّب به نھر كل المنصب من الصين الداخل
  .ثم يصب ھناك في البحر المحيط. البحر المحيط والبحر الھندّي، وإلى وراء خط االستواء

س: ومن ذلك نھران . ويجيء الكر على تفليس. يصبان من جبل الديلم يسّمى جبل قالبوال. أحدھما نھر الُكر واآلخر نھر الرَّ
س نھر ينز كالھما يصبان . ويصب الرس غربّيه. ل من سبالن بين ترزند و وزنان، ثم يصّب الكر جنوبّي شروانويالقي الرَّ
  .في بحيرة طبرستان
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وھو اسم باللغة التركية أي الماء األسود يأتي من شروان وَشَماخي ويسكب في بحر . ومن ذلك نھر يسّمى اآلن قراصو
  .طبرستان

  .ويصب في بحر طبرستان. رقّي المكان المسّمى اآلن صحراء بيلسوانيأتي من ش. ومن ذلك نھر آخر يسّمى أرس

ينزل أحدھما جنوبّي السّد، واآلخر . نھران ينزالن من الجبل المحيط ويسقيان بالد يأجوج ومأجوج" على ما قيل"ومن ذلك 
  .وھكذا صّوره صاحب جغرافيا في لوح الرسم. من شمالّيه

ولم ُنخّل منھا إال بما لعّل صاحب جغرافيا لم يصّوره في لوح . ميع المعمورة وما قاربھافھذه ھي جميع األنھار المشتھرة في ج
 .وفيما ذكرناه كفاية. وإن كان، فھو القليل. الرسم

 البحيرات المشھورة

نصفا شرقيا :ونحن نقسمھا على البحيرات المشھورة نصفين. ثم نحن نذكر ما في معمورة األرض من البحيرات المشھورة
  .فا غربياونص

وھي . بجزيرة القُمر الخارجة عن خط االستواء. فمن ذلك بحيرة كيماما: فالنصف األول ھو الشرقّي فيه ما يذكر من البحيرات
  .عذبة

  .وھي غذبة. ومن ذلك بحيرة اطراغا بالصين

  .وھي عذبة. ومن ذلك بحيرة َسَرْنك بالھند

  .وھي عذبة. رم بشمالومن ذلك بحيرة السوكران ببالد الھياطلة، شرقي قراق

  .وھي عذبة. ومن ذلك بحيرة بخارا

  .وھي ملح. ومن ذلك بحيرة خوارزم

  .يصب بھا نھر اتكش في بالد الترك. ومن ذلك بحيرة تھامة

  .وھي ملح. ومن ذلك بحيرة َزَرة ببالد سجستان

  .وذلك على ما نقل في لوح الرسم

  .فمن ذلك بحيرات النيل الثالثة: روالنصف الثاني وھو الغربّي، به من البحيرات ما يذك

  .أعالھا بحيرتان، حيث تنصب في أّوله، ثم البحيرة الكبرى التي دونھما ونسميھا البطيحة

ولم ننبه على أن ھاتين البحيرتين عذبتان مع كونھما من النيل . وھي عذبة. ثم بحيرة الفيوم ذكرناھا ھنا ألنھا من النيل أيضا
  .تغير ماءھما وال أفسدت طعمھما إال لُنعلِم أن أرضھما لم

  .يبحر بھا النھر المنصب من الجبل المشبه بتعنيقة ال بالخط المغربي. ومن ذلك بحيرة زاقون
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  .ومن ذلك بحيرة بين قصر عيسى وبين كوكورة ؛ وبحيرة بين كوكورة ومجاالت جاي

تجري العذبة في الشتاء ستة أشھر، وتسكب في . إحداھما ملح، واألخرى عذبة: ومن ذلك بحيرتان عند بنزرت من بالد إفريقيا
وبھا . وتجري البحيرة الملح ستة أشھر أخرى تمام السنة، وتسكب في العذبة فال تملح. البحيرة الملح فال يعذب ماؤھا ثم تنقطع

يوجد من نوع فإذا فرغ الشھر، ذھب ذلك وجاء غير، ثم ال . أنواع من الحيتان يخرج كل شھر من الشھور العربية نوع منھا
فسبحان من . وحكى لي ذلك المغاربة. الحوت الذي كان في الشھر الماضي شيء البتة، إلى مّدة ذلك الشھر من السنة اآلتية

بوسطھا . إحداھما على مقربة من قصر ابن عبد الكريم في غاية االتساع: ومن ذلك بحيرتان بأقصى المغرب! بيده األمر كله
وفي تلك الجزيرة يأوي عرب . تمّدھا أودية تنحدر من جبال غمارة. عشر ميال وتسّمى بأبي ُسلھام جزيرة دورھا مقدار ثمانية

  .ذلك الموضع بذخائرھم وِرعي بھائمھم

 .وليس لمياھھا منفذ. تمّدھا أنھار تنحدر من جبال أزرو جنوبّي مكناسة. واألخرى بأزغان شمالّي مكناسة
  .وھي ملح. ومن ذلك بحيرة آبزو

  .وھي ملح. بحيرة اإلسكندرية ومن ذلك

  .وھي ملح. ومن ذلك بحيرة تنس

  .بالشمال وھي عذبة. ومن ذلك بحيرة جارش

ة المعروفة بحمام طبرية" .وھي عذبة. ومن ذلك بحيرة طبرية وھي صورة تنور الكلس تكون . وللناس فيھا أكاذيب. وبھا الَحمَّ
قد استخرج منه . مھما وضع فيه احترق إلفراط حرارته. رحى يخرج منه ماء يدير حجري. سعته نحو عشرة أذرع تقريبا

" وسقوفھما بالحجر"ثم يأتي بيتين مسقوفين . جدول في عرض الجبل يمتّد نحو ألف ذراع تقريبا، لتقّل بُبعد المدى حرارته
  ."أحدھما الستحمام الرجال واآلخر الستحمام النساء والحمة ماؤھا مملوح مكبرت

  .وھي المخسوف بھا، وھي النتنة. رومن ذلك بحيرة ُزغَ 

  .وھي عذبة. ومن ذلك بحيرة دمشق

  .وھي عذبة. ومن ذلك بحيرة ِحمص

  .وھي عذبة. ومن ذلك بحيرة أفامية

  .وھي عذبة، وتعرف ببحيرة َيْغرا، وھي متوسطة المقدار. ومن ذلك بحيرة أنطاكية

  .لة ثالث بحيرات عذبةالجم. اثنتان بالبصرة، وواحدة بالكوفة: ومن ذلك بطائح العراق

  .وھي ملح. ومن ذلك بحيرة ِخالَطَ 

  .وھي ملح. ومن ذلك بحيرة أيودان

وبعض الشيء في . وفيما أتينا به غنى عما سواه. وذلك منقول من لوح الرسم، أو محقق بالسؤال، وإن حصل في بعضه إخالل
  .وفي الدليل الواحد كفاية. لظاھرةھذا الباب استدراك، إذ المراد بذلك ما يستدّل على األرض بأعالمھا ا



31 

 

 .فكان من أعالمھا المشھورة المشھودة في اآلفاق. ألنه مما ھو ممتّد في األرض. وإذ انتھينا إلى ھنا نذكر رمل الَھِبير
. وأما الرمل الھبير، فطوله من وراء جبل طّيء إلى أن يتصل مشرقا بالبحر": معرفة أشكال األرض"قال صاحب كتاب 

ومنه عرق . ويمّتد إلى البحر المحيط مسيرة خمسة أشھر. وراء جبلي طّيء إلى أرض مصر، ثم إلى بلد النوبة ويمضي من
ويمّر . فيعبر البحرين، فيّمر على مشارق خوزستان وفارس إلى أن يرد إلى سجستان. يضرب من القادسية إلى البحرين

بالد الَخْرلَِخيَّة إلى بلد الصين والبحر المحيط في جھة  ويأخذ في. مشّرقا إلى مرو آخذا على جيحون في برية خوارزم
. وفيه منه جباٌل عظام ال ُتَتَوّقل وال ُترتقى. وھو على ما وصفُته وسقُته من المحيط بالمشرق إلى المحيط بالمغرب. المشرق

وّي، وأسود حالك، ومنه أصف لّين اللمس، وأحمر قانئ، وأزرق سما. وبعضه في أرض سھلة ينتقل من مكان إلى مكان
  .وبعضه يحكى الغبار نعومًة، وبعضه خشن جريش اللمس. وأكحل ُمشبَّع كالنيل، وأبيض كالثلج

 !وفوق كل ذي علم عليم. ونبّين كّل شيء بحسب ما يمكننا من الطاقة واالجتھاد

 اآلثار البينة في أقطار األرض

ر األرض ما جرت اآلثار المعظمة اآلثار المعظمة مجرى األعالم، ثم إنا نحن نعقب ذلك بذكر جمل من اآلثار البّينة في أقطا
 !وبا التوفيق. وسنذكرھا مبّينة. وقامت في االستدالل مقام ما قّدمنا ذكره من الجبال واألنھار والرمل والبحيرات

 ذكر المساجد

  .المسجد األقصىالمسجد الحرام؛ ومسجد النبي صلى هللا عليه وسلم؛ و: فنبدأ بذكر المساجد الثالثة

وھي التي ُتشّد إليھا الرحال، وُتِجّد إليھا الركائب التَّرحال، تسري إليھا ُسرى السحائب في المحال، وتسمو والكواكب َغْرقى 
  .ُسُموَّ َحباب الماء حاال على حال

مسجد الحرام، : ثة مساجدال ُتشّد الرحال إال إلى ثال: أنه قال" صلى هللا عليه وسلم"روى أبو سعيد الُخدرّي عن النبّي 
  .رواه اإلمام أحمد. ومسجدي، ومسجد بيت المقدس

وُيتَبع كلُّ مسجد منھا بما تعلق بذيل أستاره، وتألق بإشراق نوره وإسفاره، مما ضّمه نطاق سوره، وأُفيض عليه بركة سوره، 
  .إلى غير ذلك من آثار، ومواطن ُتجّد الدموع فيھا النثار

 :وأّول ما نبدأ به

 كر الكعبةذ

وأّذن إبراھيم . ُبني مثاال للبيت المعمور، وُدِعي إليه كل مأمور. أّول بيت ُوِضع للناس، وُرفع على قديم األساس. البيت الحرام
ته المالئكة قبل آدم، وجاءته وعھده ما تقادم. إليه بالحّج؛ ودعا إليه الناس فأتوه من كل فجّ " صلوات هللا عليه"  ويقال إنه لم. َحجَّ

ه م في الجاھلّية . ولم تزل شعائره مكّرمة، ومشاعره محّرمة. ويعّد عدة أنبياء ُدفنوا في الِحجِر منه. يبق نبّي حتى حجَّ ُعظِّ
م من حيث ُبِنَيت األعالم َھا ِمْن َتْقَوى اْلقُلُوبِ . (واإلسالم، وُحرِّ ْم َشَعائَِر ِهللا َفإِنَّ وب، وھي البيت المحجوج المحج). َوَمْن ُيَعظِّ

. وبه الحجر األسود الذي ھو يمين هللا في أرضه، والشاھد لمن حّج وقّبله بأداء فرضه. والمقصود بالزيارة قصد الوجوب
َل َبْيٍت ُوِضَع لِْلنَّاِس َللَِّذي بِ : (قال تعالى .يأمن به الَحمام ساكنا، ومن َدَخَله كان آِمنا. سماء الدعاء، وَحَرُم تحريم الدماء َة إِنَّ أَوَّ َبكَّ

 ً َناٌت َمَقاُم إِْبَراِھيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمَنا   .)ُمَباَركاً َوُھدًى لِْلَعالَِميَن ِفيِه آَياٍت َبيِّ

المسجد : قال ؟ثم أيّ : قلت. المسجد الحرام: قال ؟أيُّ مسجد وضع في األرض: قلت يا رسول هللا: قال. وعن أبي ذّر الغفاريّ 
 .وأينما أدركتك الصالة فھو مسجد: رواه البخارّي، وأبو عروبة وزاد. أربعون سنة: قال ؟ھماكم كان بين: قلت. األقصى

َل َبْيٍت ُوِضَع لِْلنَّاسِ : (اختلف أھل التأويل في قوله تعالى: قال ابن جرير الطبريّ  إن أّول بيت "تأويله : فقال بعضھم) إِنَّ أَوَّ
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ةُوضع للناس ُيعبد هللا فيه مباركا وھدى للعال ألنه قد كان قبله . وليس ھو أّول بيت وضع في األرض: قالوا". مين للَّذي ببكَّ
وقال آخرون بل ھو : ثم قال" وأظنه ابن ُجبير"ثم أسند ھذا القول عن علّي بن أبي طالب والحسن وَمَطر وسعيد . بيوت كثيرة

ل. أّول بيت وضع للناس . قبل األرض، ثم ُدحيت األرض من تحته خلقه: فقال بعضھم. واختلف ھؤالء في صفة وضعه أوَّ
خلق هللا البيت قبل األرض بألفي سنة، وكان عرشه على الماء على َزَبدة : قال. وأُسند ھذا عن عبد هللا بن عمرو بن العاص

دِّي. بيضاء، فُدحيت األرض من تحته  موضع الكعبة موضع أّول بيت وضعه هللا: وقال آخرون. ونحوه عن مجاھد وقتادة والسُّ
أُھِبُط معك بيتي ُيطاف به كما ُيطاف : وحين أُھبط قال هللا. ُذكر لنا أن البيت ھبط مع آدم: وأُسند عن قتادة، قال. في األرض
حّتى إذا كان زمن الطوفان، رفعه هللا وطّھره من أن تصيبه عقوبة . فطاف حوله دم ومن كان بعده من المؤمنين. حول عرشي
وقوله تعالى . ثم إن إبراھيم تتبع من أثرا بعد ذلك، فبناه على أساس قديم كان قبله. في السماءفصار معمورا . أھل األرض

ةَ ( مّكة البلد، وبّكة موضع : وقيل. ومّكة وبّكة لغتان. وھو َعَلم للبلد الحرام: قال الزمخشريّ . يعني للبيت الذي ببّكة) لَلَّذي ِبَبكَّ
  .بّكة البيت والمسجد، ومّكة الحرم كلُّه: وقيل. ما حولهبّكة موضع البيت، ومّكة : وقيل. المسجد

ه آدم إلى بّكة حين استوحش: وقال عطاء بن أبي رباح فلما انتھى إلى بّكة، . في دعائه" عز وجل"فشكى ذلك إلى هللا . ُوجِّ
زل هللا الطوفان، فُرفعت تلك فلم يزل يطوف به حّتى أن. فكانت على موضع البيت اآلن. أنزل هللا تعالى ياقوتة من ياقوت الجنة

 .رواه أبو عروبة) َوإِْذ َبوأَنا إلِْبَراِھيَم َمَكاَن اْلَبْيتِ (فذلك قوله تعالى . حّتى بعث هللا عّز وجّل إبراھيم فبناه. الياقوتة
عث مالئكة، فقال ب" تبارك وتعالى"إن هللا : وروى أبو الوليد األزرقّي بسنده عن علّي بن الحسين بن علّي بن أبي طالب، قال

وأمر هللا من في األرض من خلقه أن يطوفوا به، كما يطوف أھل السماء بالبيت . ابنو لي بناء في األرض ِتمثال البيت وَقْدره
وكانت قبل بنائه . وقيل شيت بن آدم. وقيل أن آدم أّول من بناھا! وهللا أعلم. وكان ھذا قبل خلق آدم، عليه السالم: قال. المعمور
  .من ياقوتة حمراء، يطوف بھا آدم خيمة

ِحراء ولُبنان : ُذكر لنا أن قواعد البيت من ِحراء؛ وُذكر لنا أن البيت من خمسة أجبل: وروى سعيد بن أبي َعُربة عن َقتادة، قال
  .والُجدّي وطور سينا وطور َزْيتا

  ."فذكر مثله. "ُبني أساس البيت من خمسة أجبل: وقال ابن ُجَرْيح

وقيل ُرفعت الكعبة في الطوفان وأودع الحجر األسود أبا . َھْيلّي أن المالئكة كانت تأتي إبراھيم عليه السالم بالحجارةوحكى السُّ 
ولما . قال إنما يبنيه نبيٌّ يتخذه هللا خليال ؟أال تبنيه: فيقال إن َيعُرب قال لھود. وبقي موضعھا ربوة، حجھا ھود وصالح. قَُبيس

  .وكانت تنزل عليه كالَحَجفة. يه السكينةبناه إبراھيم دلّته عل

لما بنى إبراھيم عليه السالم الكعبة، جعل طول بنائھا في السماء تسعة أذرع، وطولھا في األرض ثالثين : وقال األزرقيّ 
فزادت في طولھا في . ثم بنتھا قريش في الجاھلية. وكانت غير مسقوفة. ذراعا، وعرضھا في األرض اثنين وعشرين ذراعا

ونقصوا من طولھا في األرض ستة أذرع وشبرا، تركوھا . فصار ارتفاعھا في السماء ثمانية عشر ذراعا. لسماء تسعة أذرعا
  .في الِحْجر

. ولم تزل كذلك حّتى كان زمن عبد هللا بن الزبير، فھدمھا وبناھا على قواعد إبراھيم، وزاد ارتفاعھا في الھواء تسعة أذرع
  .ين ذراعافصار ارتفاعھا سبعة وعشر

  .ونقض الِحجر وأعاده كما كان في الجاھلية. ثم بناھا الحّجاج بن يوسف الثَّقفّي، فلم يغير ارتفاعھا

  .إحداھّن، بناء المالئكة أو آدم أو شيت، على ما تقّدم: واعلم أن الكعبة ُبنيت في الدھر خمس مرات

  .الثانية بناء إبراھيم

وكان بابھا الصقا باألرض في . فأرادوا تعليتھا. الكعبة استھدمت، فكانت فوق القامةوالسبب في ذلك أن . الثالثة بناء قريش
ارفعوا باب الكعبة، حّتى ال يدخلھا أحد إال ! يا قوم: فقال أبو حذيفة بن المغيرة. عھد إبراھيم وعھد ُجْرُھم إلى أن بنتھا قريش

فرفعت بابھا . ممن تكرھونه رميتم به فسقط وصار نكاال لمن يراهفإن جاء أحد . فإنھا ال يدخلھا حينئذ إال من أردتم! بُسلَّم
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وكان عمر النبّي صلى هللا عليه وسلم إذ ذاك خمسا وعشرين . وزادت ارتفاعھا كما تقّدم. وجعلت لھا سقفا، ولم يكن لھا سقف
ت قريش فيمن يضع الحجر وتنافس. فحضر البناء وكان ينقل الحجارة معھم، كما ثبت في الصحيح. سنة، وقيل خمس وثالثين
  .ثم رضوا بأن يضعه النبّي صلى هللا عليه وسلم. األسود موضعه من الركن

والسبب في ذلك، على ما ذكر السھيلّي، أن امرأة أرادت أن ُتَجّمر الكعبة، فطارت شررة من . الرابعة بناء عبد هللا بن الزبير
فشاور ابن الزبير . قُبيس، فوقعت في أستار الكعبة، فاحترقت وقيل طارت شررة من أبي. فاحترقت. المجمرة في أستارھا
لو أن بيت أحدكم احترق لم يرض له : فقال. نرى أن ُيصلح ما وھى منھا وال ُتھدم: فھابوا ذلك، وقالوا. ومن حضره في ھدمھا

. رھم أن يزيدوا في الحفرفأم. فھدمھا حّتى أفضى إلى قواعد إبراھيم. إال بأكمل إصالح، وال يكُمل إصالحھا إال بھدمھا
  .فبنوا على القواعد. فحّركوا حجرا منھا فرأوا تحته نارا وھوال أفزعھم

حّتى لقد ُذكر أن يوم قتل ابن الزبير، . ولم تخل من طائف. فطاف الناس بتلك الستارة. وفي الخبر أنه سترھا وقت حفر القواعد
وعمل لھا خلفا أي . وتمم بناءھا وألصق بابھا باألرض. بھا إال جمل اشتّد الحرب وُشغل الناس حينئذ، فلم ُيَر طائف يطوف

: قال"صلى هللا عليه وسلم"حدثته أن رسول هللا " رضي هللا عنھا"وذلك ألن خالته عائشة . بابا من ورائھا وأدخل الِحْجر فيھا
لوال حدثان قومك بالجاھلية، : ثم قال. ألم ترى أن قومك قصرت بھم النفقة حين بنوا الكعبة، فاقتصروا على قواعد إبراھيم

فبناھا على . فليس فينا عجز عن النفقة: فقال ابن الزبير. لھدمتھا وجعلت لھا خلفا وألصقت بابھا باألرض وأدخلت فيھا الِحْجر
  .مقتضى حديث عائشة

خوفا أن ينزل عليھم عذاب . افأقاموا بھا ثالث. وحكى أبو الوليد األزرقّي أنه لما عزم على ھدمھا، خرج أھل مكة إلى ِمنى
فلما . فعالھا بنفسه وأخذ المعول وجعل يھدمھا ويرمي أحجارھا. فما اجترأ على ذلك أحد. فأمر ابن الزبير بھدمھا. لھدمھا

. يّ فلما تّم بناؤھا، خلّقھا من داخلھا وخارجھا، من أعالھا إلى أسفلھا، وكساھا الَقَباط. رأوا أنه ال يصيبه شيء، صعدوا وھدموا
من كانت لي عليه طاعة، فليخرج فليعتمر من التنعيم، ومن قدر أن ينحر َبَدَنًة فليفعل، ومن لم يقدر فليذبح شاة، ومن لم : وقال

فلم ُيَر يوم . فاعتمروا من التنعيم، شكرا  تعالى. وخرج ابن الزبير ماشيا، وخرج الناس مشاة. يقدر عليھا فليتصّدق بوسعه
  .ونحر ابن الزبير مائة بدنة. منحورة وشاة مذبوحة وصدقة من ذلك اليوم أكثر عتيقا وبدنة

ھيليّ  ". يعني عبد هللا بن الزبير"لسنا من تخليط أبي ُخبيب بشيء : ولما قام عبد الملك بن مروان في الخالفة، قال: قال السُّ
ثم جاءه الحارث بن أبي ربيعة . في ارتفاعھافھدمھا وأعادھا على ما كانت عليه في عھد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال 

المخزومّي ومعه رجل آخر، فحّدثاه عن عائشة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالحديث المتقّدم، فندم وجعل ينكت 
  ."وددُت أني تركت أبا ُخبيب، وما تحّمل من ذلك: "بمخصرة في يده األرض، ويقول

  .وھو البناء الخامس الموجود اآلن. الحجاج بن يوسف الثقفيّ " مروانفي زمن عبد الملك بن "وتولّى البناء 

ه بيِّن إلى اآلن. وأعاد الركنين، وسّد الباب الذي فتحه ابن الزبير. والذي ھدمه الحجاج ھو الزيادة وحدھا وجعل في . وسدُّ
وصار . متقابالن في الجانبين وعالمة ذلك في داخل الحجر لوحان من مرمر منقوشان. الِحْجر من البيت دون سبعة أذرع

  .عرض وجھھا، وھو الذي فيه الباب، أربعة وعشرين ذراعا

  .إحداھما بناء العمالقة بعد إبراھيم .وقيل أن الكعبة بنيت مرتين أخريين، غير الخمس

  .والثانية بناء ُجْرھم بعد العمالقة

" عليه السالم"وكانت الكعبة بعد إبراھيم . د صدع حائطهإنما كان ذلك إصالحا لما وھى منه، ألن السيل كان ق: قال السھيليّ 
. لكثرتھم بعد القلَّة، وعزھم بعد الذلَّة: وخلفتھم فيھا قريش بعد استيالئھم على الحرم. مع العمالقة وُجْرُھم إلى أن انقرضوا

ْوم وجريد ا. وكان أّول من جّدد بناءھا، بعد إبراھيم، قَُصيُّ بن كالب   .لنخلوسقفھا بخشب الدَّ

  .أن أّول من جدد الكعبة بعد كالب بن ُمّرة، قَُصيُّ " مرفوعا"وروى الطبرانّي عن أبي سعيد الُخدرّي 
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ھيلّي أن أّول من اتخذ الكعبة َغَلقاً ُتبٌَّع، ثم ضرب لھا عبد المطلب بابا من حديد، وھي األسياف القلعية التي كانت مع  وحكى السُّ
جه عبد المطلب من بئر زمزم، لما احتفرھا بعد ما طّمھا الحارث بن ُمَضاض، لما أخرج هللا وھو ما استخر. الَغزاَلين الذھب

ر ماء زمزم. ُجرُھَم من مكة بسبب إحداثھم في الَحَرم واستخفافھم بالُحَرم وبغي بعضھم على بعض وعمد الحارث إلى . فتغوَّ
وجاء تحت . كان ساسان أھداھا إلى الكعبة، وقيل سابورما كان عنده من مال الكعبة وفيه غزاالن من ذھب وأسياف قلعية، 

  .ولم تزل دارسة حّتى حفرھا عبد المطلب واستخرج ذلك كما ھو مذكور في موضعه. الليل ودفن ذلك في زمزم، وعفَّي عليھا

  .وھو أّول ذھب ُحلَِّيت به الكعبة. واتخذ عبد المطلب من الغزالين المذكورين حلية الكعبة

سالم وآلت الخالفة إلى الوليد بن عبد الملك، بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد هللا الَقْسرّي بستة وثالثين ألف فلما جاء اإل
وھو . فضرب منھا على باب الكعبة صفائح الذھب، وعلى الميزاب، وعلى األساطيم التي في جوفھا، وعلى األركان. دينار

  .أّول من ذھَّب البيت في اإلسالم

من ذھب وفضة، ُحمل إليه من " عليھما السالم"ھيلّي أن الذي عمله الوليد ھو ما كان من مائدة سليمان بن داود وذكر السُّ 
خ تحتھا. وكانت لھما أطواق من زبرجد وياقوت. ُطَلْيُطلَة، من جزيرة األندلس  .وكانت قد احُتملت على بغل قوّي، فتفسَّ

فأرسل إلى عامله على ضواحي مكة، سالم بن . ّن الذھب الذي عمله الوليد قد رقَّ ثم لما آلت الخالفة إلى األمين، ُرفع إليه أ
فقُلع ما كان على الباب من الصفائح وزيد عليھا ثمانية . الجّراح، بثمانية عشر ألف دينار ليضربھا صفائح على باب الكعبة

 .كان عليه من الذھب ثالثة وثالثون ألف مثقالفالذي . وضرب الصفائح والمسامير وَحْلَقتي الباب والعتبة. عشر ألف دينار
وأنا كتبت . ُعِمل بمصر ُمَصفَّحا بالفضة. ثم جّدد الباب الشريف في األيام الزاھرة الملكية الناصرية سقى هللا عھدھا: قلت

  .وُجھِّز به َبرس ُبغا الناصريّ . نسخة ما ُكتب عليه

ر به ُجدرانھا، وفرشھا بالرخام. ض واألخضر واألحمر في جوفھاوعمل الوليد بن عبد الملك الرخام األبي: األزرقيّ  . فوزَّ
ر به جدرانھا. فجميع ما في الكعبة من الرخام ھو من عمل الوليد   .وھو أول من فرشھا بالرخام وأزَّ

اسمه في و. وغالب ترخيمھا وما فيھا اآلن من آثار المظفر يوسف بن عمر بن رسول، صاحب أيمن. ثم تقلَّع غالب ذلك: قلت
، بين العمودين تجاه وجھه في الجدار المتصل بالركن اليمانيّ    .الرخام داخل الكعبة، حيث ُيصليِّ

َير في أّول من كسا الكعبة الديباج   .واختلف أھل السِّ

ار. ھو الحجاج بن يوسف: فقال ابن إسحق ديباج خالد أّول من كساھا ال: وقال الماورديّ . ھو عبد هللا بن الزبير: وقال ابن َبكَّ
أن ُنَتْيلة بنت " منھم الداَر قُطني"وذكر جماعة . أخذ لطيمة تحمل البز وأخذ فيھا أنماطا، فعلقھا على الكعبة. بن جعفر بن كالب

  .فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج. جناب أُمَّ العباس بن عبد المطلب كانت قد أضلَّت العباس صغيرا

  .وكانت ُتكسى يوم عاشوراء ثم إن معاوية كساھا مرتين: كسا الكعبة الديباج، قالوحكى األزرقّي أن معاوية 

فكان يكسوھا الديباَج، األحمر يوم التروية، والَقَباطيَّ يوم ھالل رجب، والديباج األبيض يوم . ثم كساھا المأمون ثالث مرات
  .سبع وعشرين من رمضان

فسأل عن أحسن ما . الديباج األحمر يتخّرق قبل الكسوة الثانية: ين قالوا لهوھذا األبيض ابتدأه المأمون سنة ست ومائتين ح
  .ففعله. الديباج األبيض: فقالوا. تكون فيه الكعبة

وتحمل إليھا الكسوة من الخزانة السلطانية بالديار المصرية ، .وھي اآلن تكسى في العام مرة واحدة في وقت الموسم: قُلتُ  
. ويحضرون بأنفسھم فُتكسى، ويأخذ األشراف وبنو شيبة الكسوة العتيقة ويقتسمونھا. أُمراء الركبصحبة الركب، فيتولّى ذلك 

  .وتحمل إلى سائر البالد للبركة. ويأخذون في كل قطعة منھا أوفر األعواض



35 

 

يضاء، فيھا وھما سوداوان من الحرير األسود بكتابة ب. وعھدي بصاحب اليمن يبعث إليھا كسوة، فتلبس تحت الكسوة المصرية
  .آيات جاءت في القرآن في ذكر الكعبة

ولما حججُت سنة ثمان وثالثين وسبعمائة، صعدُت أنا وأمراء الركب المصرّي لتلبيس الكعبة الشريفة، حّتى كّنا على 
الكسوة بحبال ثم  ومن جوانبه ُجُدر قصار فيھا ِحلَق لمرابط الستور، ُتجّر فيھا. فرأيُته مبلَّطا بالمرمر والرخام األبيض.سطحھا

  .ُتربط في تلك الِحلَق

  .وأنا أحمد هللا، إذ بيدي توليت خلع الكسوة العتيقة عنھا وتلبيسھا الكسوة الجديدة

وُحِمَلت الكسوة العتيقة في تلك السنة إلى السلطان بمصر، لُتجھَّز إلى السلطان أبي الحسن الَمِرينّي مع ما ُيجھَّز عوض ھدية 
َوْيدّي وجماعة من أكابر دولتهبعثھا في ھذه السنة ض بنو شيبة واألشراف عنھا . ، صحبة مريم زوجة أبيه وعريف السُّ وُعوِّ
  .من بيت المال بمصر

وُتَلبَّس يوم . والعادة جارية أن تغسل الكعبة المعظمة بماء زمزم في السابع والعشرين من ذي القعدة، وُتشمَّر ستورھا
  .د الركب من ِمنى، أوان ُمنصَرَفھماألضحى، وتغسل بماء الورد عند عو

 !و الحمد. وكل ذلك حضرته في ھذه السنة وتوليته بيدي

 وأما أّول من كسا الكعبة مطلقا

ثم أثِري . فكساھا األنطاع. أُِري في المنام أن يكسوھا. فحكى األزرقّي عن ابن ُجَريح أن ُتبَّعا أّول من كسا الكعبة كسوة كاملة
  .وھي ثياب ِحَبرٍة من َعْصب. فكساھا. أن يكسوھا الوصائل

  .ثم كساھا الناس بعده في الجاھلية

فزال ذلك عنه حين كساھا الَخَصف، وھي ثياب . وُيروى أن تثبَّعا لما كساھا الُمُسوح واألنطاع، انتفض البيت: قال الُسھيليّ 
 ."الدالئل"كثره قاسم في . ، قبلته"تھا وصيلةوھي ثياب موصلة من ثياب اليمن واحد"فلما كساھا الُمالَء والوصائَل . غالظ

وكساھا عمر من بيت المال . ثم كساھا أبو بكر. كسا الكعبة" صلى هللا عليه وسلم"وروى األزرقّي بأسانيد متفرقة، أن النبّي 
  .وكساھا عثمان، ومعاوية، وعبد هللا ابن الزبير، ومن بعدھم. الَقَباطيَّ 

 .وقال ُتبَّع لما كسا البيت

م اللوكّ  ـدا وُبـُرودا ْسونا البيَت الَِّذي حرَّ  هُ ُمالًَء ُمَعضَّ

 وجعلنا لًِبـاِبـِه إِْقـلِـيدا فأَقْمنا به من الشھر َعْشراً 

َة أْلـفٍ   فَترى الناس نحَوھنَّ ُوُرودا وَنَحْرنا بالشِّعِب ِستَّ

 ـودافرَفْعنا لِواَءنا َمـْعـقُ  ُثمَّ ِسْرنا عنه نُؤمُّ ُسـَھـْيال

 صفة الكعبة

ُة البنيان في وسط المسجد ارتفاعھا من األرض سبعة وعشرون ذراعا؛ وعرض . فاعلم أن الكعبة، البيت الحرام، ُمَرَبعَّ
الجدار، ِوْجھُتھا اآلن، أربعة وعشرون ذراعا، وھو الذي فيه بابھا، وعرض مؤخرھا مثل ذلك؛ وعرض جدارھا الذي يلي 

وإلى وسط ھذا الجدار . عشرون ذراعا" اليمانّي والركن العراقّي، وھو الذي فيه الحجر األسود وھو فيما بين الركن"اليمن 
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وعرض جدارھا الذي يلي الشام، وھو الذي فيما بين الركن . قبل ھجرته إلى المدينة" صلى هللا عليه وسلم"كان يصلي النبّي 
ومن أصل ھذا الجدار إلى . لى وسطه يسكب في الِحجرالشامّي والركن الغربّي، أحد وعشرون ذراعا؛ وميزاب الكعبة ع

  .أقصى الجدار ستة عشر ذراعا

ر  وعرض باب الِحجر الشامّي خمسة أذرع إال شيء يسير؛ وعرض بابه الغربّي ستة أذرع إال شيء يسير؛ وجدار الِحجر مدوَّ
  .ض أربعة أشباروعرضه ذراع، وارتفاعه من األر. من بابه الشامّي إلى بابه الغربّي، كالطيلسان

  .سبعة أشبار من األرض" على"وھو . والحجر األسود، في الركن العراقّي المقابل لزمزم

  .وباب الكعبة على أربعة أذرع من األرض، وعلّوه ستة أذرع؛ وعرضه أربعة أذرع

حين فرغ من " هللا عليه وسلمصلى "ألن رسول هللا : ويسّمى ذلك الموضع الُمْلَتَزم. وما بين الباب والحجر األسود أربعة أذرع
حين " عليه السالم"ومن الباب إلى ُمَصلّى آدم  ."ھاھنا ُتسكب الَعَبرات: "طوافه التزمه ودعا فيه، ثم التفت فرأى عمر، فقال

وكان ھناك موضع . فرغ من طوافه وأنزل هللا عليه التوبة، وھو موضع الخلوق، ومن إزار الكعبة، أرُجح من سبعة أذرع
عنده حين فرغ من طوافه ركعتين، وأنزل هللا تعالى "صلى هللا عليه وسلم"وصلى النبي " صلى هللا عليه وسلم"براھيم مقام إ
ِخُذوا ِمْن َمَقاِم إِْبراِھيَم ُمَصلَّى: (عليه وذلك على عشرين . إلى الموضع الذي ھو فيه اآلن" صلى هللا عليه وسلم"ثم نقله ). َواتَّ

ينقطع الطواف بالمصلين خلفه، أو يترك الناس الصالة خلفه ألجل الطواف حين كثر الناس، وليدور  لئال: ذراعا من الكعبة
الصف حول الكعبة، وُيرى اإلمام من وجھه ثم حمله السيل في أيام عمر وأخرجه من المسجد، فأمر عمر برّده إلى موضعه 

  ."صلى هللا عليه وسلم"الذي وضعه فيه رسول هللا 

  .وبين الركن الشامّي ثمانية أذرع" وھو مصلى آدم عليه السالم"وق وبين موضع الخل

وھو على قواعد إبراھيم "ومن الركن الشامّي إلى اللوح المرمر المنقوش في الِحجر الذي بنى ھناك ابن الزبير ركن البيت 
  .تسعة أذرع" عليه السالم

ألنه يحطم الذنوب أي يسقطھا؛ وقيل نه ُحِطم من . ك الحطيموفيما بين الِحْجر ومقام إبراھيم خمسة وعشرون ذراعا ويسّمى ذل
  .البيت؛ وقيل ألن من حلف ھناك كاذبا انحطم دينه ودنياه

قبل ھجرته إلى المدينة، عشرة " صلى هللا عليه وسلم"إلى مصلى النبّي " وھو الذي فيه الحجر األسود"وما بين الركن الراقي 
ھه إلى بيت المقدس إال لما ھاجر . ل الكعبة بينه وبين بيت المقدسوكان يستقبل بيت المقدس، ويجع. أذرع ولھذا لم َيِبْن توجُّ

  .إلى المدينة

وعرض . ويسّمى ذلك الموضع المستجار من الذنوب. وبين الركن اليمانّي وبين الباب المسدود في ظھر الكعبة أربعة أذرع
  .ن الغربّي ثالثة عشر ذراعاوبينه وبين الرك. الباب خمسة أذرع، وارتفاعه سبعة أذرع

 .وإلى ھناك بنى ابن الزبير. أزيد من سبعة أذرع" وھناك اللوح المرمر المنقوش"وبين الركن الغربّي وآخر قواعد إبراھيم 
 .وقد قّدمنا أن ارتفاع الكعبة في الھواء سبعة وعشرون ذراعا

 المسجد الحرام

 وأما صفة المسجد الحرام المحيط بالكعبة

ھيلّي وغيرھم، وفي كالم بعضھم زيادة على بعضق: فنقول كان المسجد الحرام، أعني : د ذكر األزرقّي والماوردّي والسُّ
. وبي بكر جدار يحيط به" صلى هللا عليه وسلم"ولم يكن له على عھد رسول هللا . المحيط بالكعبة فناء لھا وفضاء للطائفين
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 .وبين الدور أبواب يدخل الناس من كل ناحية. نت الدور ُمْحِدقة بالكعبةوكا. فضيق الناس على الكعبة وألصقوا دورھم بھا
فوسع المسجد واشترى تلك ". وإنكم دخلتم عليه ولم يدخل عليكم! البدَّ لبيت هللا من فناء: "فلما اسُتخلف عمر، وكثر الناس، قال
  .الدور وھدمھا وزادھا في المسجد

  .وكان عمر أّول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام. وكانت القناديل توضع عليه. واتخذ للمسجد جدارا قصيرا، دون القامة

 .وبنى األروقة للمسجد، فيما ذكر األزرقّي والماوردّي وغيرھما. ثم لما اسُتخلِف عثمان، ابتاع منازل ووسعه بھا
، اشترى ذلك البعض ببضعة واشترى دورا، من جملتھا بعض دار األزرق. ثم إن ابن الزبير زاد في المسجد زيادة كثيرة

خام. عشرة ألف دينار   .وجعل فيھا ُعُمدا من الرُّ

ة؛ وسقفه بالساج ره . ثم عمره عبد الملك بن مروان؛ ولم يزد فيه، لكن رفع جداره، وجلب إليه السوارى في البحر إلى ُجدَّ وعمَّ
  .عمارة حسنة

خام   .ثم وسع ابنه الوليد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرُّ

  .زاد فيه المنصور، وجعل فيه أعمدة الرخامثم 

  .وزاد فيه المھدّي مرتين إحداھما سنة ستين ومائة، والثانية سنة سبع وستين ومائة وفيھا ُتوفيَّ المھديّ 

  .واستقر بناؤه إلى اآلن

  .إن له سقفين، أحدھما فوق اآلخر؛ وبينھما فرجة قدر الذراعين، أو نحوھما: وأما الرواق فنقول

ْوم اليمانيّ فأما ا   .ألعلى منه، فسطوحه فرش مسقف بالدَّ

وذلك من الرخام والحجر األبيض، سوى ما ُجّدد "وعدد أساطينه  .وأما األسفل منھما، فھو مسقوف بالساج، مزخرف بالذھب
ب الشرقّي الذي منھا في الجان: بين كل أسطوانتين ستة أذرع. أربعمائة وأربع وثمانون أسطوانة" في دار النَّدوة وسوق الحنطة

يلي المسعى مائة أسطوانة وثالث أساطين؛ وفي الجانب الشمالّي مما يلي الصفا مائة أسطوانة وإحدى وأربعون أسطوانة؛ وفي 
 .الجانب الغربّي مائة أسطوانة وخمس أساطين؛ وفي الجانب الشامّي الذي فيه دار الندوة مائة وخمس وثالثون أسطوانة

صلى هللا عليه "ذكر أنھا كانت ليھوديَّة فسامھا النبّي : نحوه الذي يلي المسجد سارية خمس أساطينوفي وسط ھذا الشِّق أو 
ذلك، فوضعت في ميزان، ووضع مثقال واحد " صلى هللا عليه وسلم"فيھا، فأبت بيعھا إال بوزنھا ذھبا؛ ففعل النبّي " وسلم

  ."صلى هللا عليه وسلم"فرجح المثقال ببركة رسول هللا 

ھا على باب المسجد اثنتان وعشرون؛ ومن ناحية المسجد سّت؛ ومن ناحية الوادي والصفا عشر؛ ومن ناحية بني ُجَمح ومن
  .أربع؛ ومن ناحية دار الندوة اثنتان

وفي دار الندوة سوى ما ذكرناه سبع وستون أسطوانة بالحجارة مَبيَّضة، وطول كل أسطوانة منھا عشرة أذرع، وتدويرھا 
  .، وذرع ما بين كل أسطوانتين سّتة أذرع ونصفثالثة أذرع

  .وعدد طاقاته وھي الحنايا المعقودة على األساطين أربعمائة طاق وثمان وتسعون طاقا، سوى ما في دار الندوة

وَذْرع لمسجد الحرام من باب بني ُجَمح إلى باب العباس، الذي عند العلم األخضر، وُيعرف بباب بني ھاشم، أربعمائة ذراع 
  .أربعة أذرع؛ وعرضه ما بين دار الندوة إلى باب الصفا ثلثمائة ذراع وأربعة أذرعو
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وَذْرع ما بين وسط جدار الكعبة الشرقّي الذي يلي المسعى مائتا ذراع وثالثة عشر ذراعا؛ ومن وسط جدار الكعبة الغربّي إلى 
عا؛ ومن وسط جدار الكعبة الجنوبّي إلى جدار المسجد جدار المسجد الغربّي الذي يلي بني ُجَمح مائة ذراع وتسعا وتسعون ذرا

الذي يلي الوادّي مائة ذراع وأحد وأربعون ذراعا؛ ومن وسط جدار الكعبة الشمالي الذي يلي الِحجر إلى جدار المسجد الذي 
ارة التي تلي المروة يلي دار الندوة مائة ذراع وتسعة وثالثون ذراعا؛ ومن ركن الكعبة العراقّي ويقال له الشامّي إلى المن

وھو باب "مائتا ذراع وأربعة وستون ذراعا؛ ومن ركن الكعبة الشامّي ويقال له الغربّي إلى المنارة التي تلي باب بني سھم 
رة مائتا ذراع " الُعمرة مائتا ذراع وثمانية عشر ذراعا؛ ومن الركن اليمانّي إلى المنارة التي تلي أجياَد الكبرى وبين الَحزوَّ
انية أذرع؛ ومن الركن األسود إلى المنارة مستمرة تلي المسعى والوادي من ناحية الصفا مائتا ذراع وثمانية وعشرون وثم
  .ذراع

وارتفاع جداره في السماء مما يلي المسعى ثمانية عشر ذراعا؛ ومما يلي الوادي والصفا اثنان وعشرون ذراعا؛ ومما يلي بني 
  .يلي دار الندوة سبعة عشر ذراعا ونصف ُجَمح اثنان وعشرون ذراعا؛ ومما

افة   .ھذا من خارجه. وعدد شرفاته من داخله وخارجه، أربعمائة وخمس وتسعون ُشرَّ

افة   .وعددھا من داخله أربعمائة وثمان وتسعون ُشرَّ

افات افة إال سبع ُشرَّ   .فجميعھا ألف ُشرَّ

إذ لم يقل أحد ). َفَولِّ ّوْجَھَك ّشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ : (وله تعالىواعلم أن المسجد الحرام يطلق ويراد به عين الكعبة، كما في ق
إنَّ (وھذا ھو أصل حقيقة اللفظ، وھو المعنّي بقوله تعالى . من المسلمين باالكتفاء بالتوجه إلى استقبال المسجد المحيط بالكعبة

ةَ  َل َبيٍت ُوِضَع لِلنَّاَس َللَِّذي ِبَبكَّ المسجد : لما سأله أبو ذّر عن أول مسجد وضع أّول، قال" ى هللا عليه وسلمصل"وبقوله ) أَوَّ
  .الحرام

وھو الغالب في االستعمال على وجه التغليب المجازّي، كما في . وقد ُيطلق المسجد الحرام ويراد به المسجد المحيط بالكعبة
ُسْبَحاَن (وقوله تعالى ". سواه، إال المسجد الحرام صالة في مسجدي ھذا خير من ألف صالة فيما": "صلى هللا عليه وسلم"قوله 

  .على قول من روى أنه كان نائما في المسجد المحيط بالكعبة). الَِّذي أَْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيالً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَرامَ 

صلى هللا "ألنه . جد الحرام مكةوقد ُيطلق المسجد الحرام وُيراد به مكة أو الحرم بكماله، على قول من يقول أن المراد بالمس
على ). َذلَِك لَِمن َلْم َيُكْن أَْھلُُه َحاِضِر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ (كان نائما في بيت أُمِّ ھانئ لما أُْسِري به، وكما في قوله تعالى " عليه وسلم

وإال يلزم . وال ريب فيه. زيّ وھذا كله على وجه التغليب المجا .قول من يقول إن المراد الحرم الخارج عن مكة بكماله
  .وهللا أعلم. والمجاز أولى منه. االشتراك في موضوع المسجد الحرام

ومما يشتمل عليه المسجد الحرام بئر زمزم وھي ُسْقَيا إسماعيل، وَھْزمُة روح القدس جبريل؛ طعام ُطْعم، وشفاء سقم، ال 
 ."ماء زمزم لَِما ُشرب له"وفي الحديث . ، ودليل سؤدده وال كذبتنِزف وال ُتَذم، وال يتوجه إليھا ذم؛ لقّية عبد المطلب

ھيليّ  وفي ذلك إشارة إلى أنھا لعقب إسماعيل وّراثه . َفَجَرھا روح القدس بعقبه. كانت زمزم ُسْقَيا إسماعيل بن إبراھيم: قال السُّ
ته    .والقصة في ذلك معروفة". صلى هللا عليه وسلم"وھو محمد وأُمَّ

ه ھاَجَر إلى مكة، احتمل معه لھما قربة ماء وِمّزود تمر" عليه السالم"إبراھيم  وتلخيصھا أن وتركھما . لما احتمل إسماعيل وأُمَّ
فلما فرغ التمر والماء عطش إسماعيل، وھو صغير، وجعل ينشغ للموت، جعلت ھاجر تسعى من الصفا إلى . بمكة وعاد

ثم . قد أسمعت، إن كان عندك غوث: فقالت. سمعت صوتا عند الصبيّ حتى . المروة، ومن المروة إلى الصفا، لترى أحدا
قال النبي . وسيأتي بعد ذلك له خبر. فجعلت تغرف بيديھا، وتجعل في القربة. فإذا الماء ينبع من تحت خّده. جاءت الصبيّ 

  ."نھرا معينا: أو قال"لو ترّكْته لكان عينا " صلى هللا عليه وسلم"

سميت زمزم ألن الفُرس كانت تحّج إليھا في الزمن : وقال المسعوديّ . بزمزمة الماء، وھي صوته سميت زمزم: قال الحربيّ 
 :وأنشد المسعودي. والزمزمة صوت تخرجه الفُرس من خياشيمھا، عند شرب الماء. األّول، فُتَزمِزم عندھا
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 وذلك في سالفھـا األقـدم زمزمت الفُرس على زمزم

أنھا سميت زمزم، ألنھا ُزمَّت بالتراب، لئال يسيح الماء يمينا وشماال؛ ولو تركت لساحت على : وذكر البرقّي عن ابن عباس
  .األرض، حتى تمأل كل شيء

اھا فُسمِّيت طيبة، ألنھا للطيبين . ولم تزل دارسة، حّتى أُِرَي عبد المطلب أن احفُْر طيَبةَ . ولقد ذكرنا طّم الحارث بن ُمضاض إيَّ
ة: اھيم وإسماعيل وقيل لهوالطيبات، من ولد إبر وُدلَّ عليھا . احفر المضنونة، َضَنْنُت بھا على الناس إال عليك: وقيل. احفر َبرَّ

  .بنقرة الغراب األعصم، وأنھا بين الفرث والدم، وعند قرية النمل: بعالمات ثالث

فبينا ھو كذلك، نّدت بقرة . الفرث والدموُروي أنه لما قام ليحفرھا، رأى ما ُرِسم له من قرية النمل ونقرة الغراب، ولم ير 
 .فحفر عبد المطلب حيث ُرِسم له. لجازرھا، فلم يدركھا حّتى دخلت المسجد الحرام، فنحرھا في الموضع الذي ُرِسم له

ع فيھا وقد وق. وھذا برھان عظيم، ألنھا لم تنزف من ذلك الحين إلى اليوم قط. إنھا ال تنِزف أبدا: وقيل لعبد المطلب في صفتھا
رواه . أقواھا وأكثرھا ماء عين من ناحية الحجر األسود: فوجدوا ماءھا يثور من ثالث أعين. حبشيُّ فُنِزَحْت من أجله

من شرب من ماء زمزم، فليتضلَّع، فإنه فْرَق ما ": "صلى هللا عليه وسلم"وروى الدارقطنّي أيضا مسندا عن النبّي . الدارقطنيّ 
ماء زمزم لما : "أنه قال" صلى هللا عليه وسلم"وُروي البنّي . أو كما قال".  يستطيعون أن يتضلّعوا منھاال. بيننا وبين المنافقين

  .فسمن حّتى تكّسرت ُعَكُنهُ . وُروي أن أبا ذّر تقّوت من مائھا ثالثين، بين يوم وليلة". ُشِرب له

ْھرّي في ِسَيره أن عبد المطلب اتَّخذ حوضا لزمزم َيستقي ب بالليل حسدا له. منه وذكر الزُّ فلما غّمه ذلك، قيل له . وكان ُيَخرِّ
وكان بعُد من أرادھا بمكروه . نعم: فلما أصبح، قال". وقد ُكِفيَتھم. ال أُِحلَّھا لمغتسل، وھي لشارب ِحلٌّ وِبلٌّ : قل: "في النوم

 .ُرَمي بداء في جسده، حّتى انتھوا عنه

 الصفا والمروة

َف ِبھِ إِنَّ : (قال هللا تعالى وَّ َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر ِهللا َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت أَِو اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَح َعَلْيِه أَْن َيطَّ َفْرَقَدا األِرض، .(َمااْلصَّ
عظيم  أما الصفا فحجر أزرق: وسنذكر ما ھما، فنقول. وجارا البيت الحرام، وُطوبى لمن وقف عليھما، وسعى بينھما أو إليھما
وأكثر ما ينتھي الناس منھا إلى اثنتي عشرة درجة أو . في أصل جبل أبي قَُبْيس، قد ُكسر بدرج إلى آخر موضع الوقوف

  .نحوھا

كأنه قد انقسم على جزأين، وبقيت بينھما فرجة، يبين منھما . وأما المروة فحجر عظيم إلى أصل جبل متصل بجبل قَُعْيِقَعان
  .فدرج عليھا إلى آخر الوقو

من الصفا إلى الميل األخضر المائل في ركن  ."وذرع ما بين الصفا والمروة، وھو المسعى، سبعمائة ذراع وثمانون ذراعا "
  .المسجد على الوادي مائة وثمانون ذراعا

  ."وذرع ما بين الحجر األسود والصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعا"

 .إزاء دار جعفر بن العباس، وھو موضع الھرولة، مائة وخمس وعشرون ذراعاومن الميل األصفر إلى الميل األخضر الذي ب
  .ومن الميل الثاني إلى المروة أربعمائة وخمس وسبعون ذراعا

  .فجميع ما بين الصفا والمروة سبعمائة وثمانون ذراعا
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ْدوة  دار النَّ

وال يخرجون من . لقة، ينتجعون جبالھا وأوديتھاوكانت قريش، بعد ُجْرُھم والعما. لم تكن مكة ذات منازل: قال الماورديّ 
وكان كلما . ويرون أن ذلك يكون لھم بسببه شأن. حرمھا انتسابا إلى الكعبة الستيالئھم عليھا، وتخصيصھا بالحرم لحلولھم فيه

مون على العرب ون أن ذلك لرياسة وكان فضالئھم يتخيل. كثر فيھم العدد ونشأت فيھم الرياسة، قوي أملھم وعلموا أنھم سُيقدَّ
. وكانت قريش تجتمع إليه في كل جمعة. فأّول من أُْلِھم ذلك منھم كعب بن لؤّي بن غالب. في الدين وتأسيسا لنبّوة ستكون

  ."صلى هللا عليه وسلم"وكان يخطبھم فيه، ويذكر لھم أمر نبّينا 

بين قريش؛ ثم صارت لتشاورھم وعقد األلوية في  ثم انتقلت الرياسة إلى قصّي بن كالب، فبنى بمكة دار الندوة ليحكم فيھا
وكانت ھذه الدار، ال ينكح رجل من قريش وال امرأة إال فيھا؛ وال ُيعَقد لواء الحرب لھم وال لغيرھم إال فيھا، وال . حروبھم

ع جارية من قريش إال فيھا ع وينطلق بھا: ُيعَذر غالم إال فيھا وال ُتَدرَّ إال أھلھا؛ وال تخرج ِعير من  ُيشق عليھا درعھا ثم ُتدرَّ
  .قريش ويرحلون إال منھا وال يقدمون إال نزلوا فيھا

كلما قربوا من اإلسالم ازدادوا قّوة وكثرة عدد، حّتى . وكانت أّول دار بنيت بمكة، ثم تتابع الناس فبنوا الدور: "قال الكلبيّ 
  ."دانت لھم العرب

فابتاعھا معاوية في اإلسالم من عكرمة بن عامر بن ھشام بن عبد مناف بن . رصارت بعد قصّي البنه عبد لدا: قال الماورديّ 
  .عبد الدار بن قصّي، وجعلھا دار اإلمارة

  .وروى األزرقّي أن معاوية اشتراھا لما حّج، وھو خليفة، بمائة ألف درھم

ھيلّي أن ھذه الدار صارت إلى حكيم بن حزام بن أسد بن عبد العّزى ابن قصيّ  وذلك . فباعھا في اإلسالم بمائة ألف وذكر السُّ
وهللا لقد . ذھبت المكارم إال التقوى: "فقال حكيم". بعت مكرمة آبائك وشرفھم: "فالمه معاوية في ذلك وقال. في زمن معاوية

نا المغبون! اشتريتھا في الجاھلية بزّق خمر، وقد بعتھا بمائة ألف، وأشھدكم أني جعلت ثمنھا في سبيل هللا : قال الحارثيّ " ؟فأيُّ
  .في المسجد الحرام" يعني دار الندوة"ھي اليوم 

 .وقد تقّدم ذكرھا. وھي جانبه الشماليّ : قال األزرقيّ 

 ِمًنى

حيث ترمى الَجَمرات، وتھمى العبرات، ذوات الليالي الُمْقمرات واأليام التي ُسلخ من الكافور ثياب عشاياھا المعنبرات؛ ُيحلى 
  .، ويلتقي في كل ِسرب كل ذي ديٍن وماطلةُ بھا من كل ترب عاطلةُ 

فة الجوانب ، فيھا مجتمع الحجيج والُمَحصَّب منھا موضع وھي على مدرجة السوق األعظم، . وھي بطحاء بين جبلين، مھدَّ
ى من شرف الوادي إل: حيث ينصب كل سنة، أيام الموسم، يجتمع فيه الخليطان من شام وَيَمن، وتنزل الركوب به في منازلھم

  .حيث ُتنحر الَبَدنات تحت العقبة األولى حيث تنصب سقايات الحاجّ 

  .وكانت في قديم اإلسالم موسم لقاء الحبائب، ومكان موعد كل مفارق

  .وثالث ليالي ِمنى معروفة موصوفة، قد أكثر فيھا الشعراء وترنم بھا المتّيمون

 .م بضائع الكارم، أيام الموسم، ُتكرى بأجرة طائلةمنھا ما ھو مسكون ومنھا ما ھو برس. وبِمنى بيوت ھي كالقرية
لما يحمل من أوساخ الذبائح، وبقايا األضاحي، : وھو ماء ثقيل وبئ. وبھا آبار متخذة لخزن ماء األسنية، يباع على الحجيج

  .ودماء القرابين
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ّدد بناؤه في األيام الزاھرة وج. والخيف ھو البستان. وھو على يمين المتوجه من مكة إلى عرفات. وفيھا مسجد الَخْيف
يقال . وھو على يسار المتوّجه من ِمنى إلى عرفات. وفيھا مسجد إسماعيل، ويسّمى بمسجد الكبش! الناصرية، سقى هللا عھدھا
ف، ويقع ُتجاه مسجد الخيف من. أن الفداء إلسماعيل نزل به يُّون منه إلى ُمَعرَّ حرفا وينزل المصريون منه إلى ِمنى، وينزل المكِّ
ھي : َجْمعٌ  .ينزل فيما يليه إلى الطريق العظمى ركبان العرب. يحيل بينھما مجرى ماء من ماء الشتاء. عنه على ذروة من جبل

ر. المزدلفة َفَوَسْطَن ِبِه (وبذلك فسر علّي وابن مسعود قوله تعالى . ومنھا تؤخذ حصى الجمرات. وكلھا مشعر إال بطن ُمَحسِّ
 ً   .المزدلفة يعني: قاال). َجْمعا

وھي التي . وفيه يجمع بين المغرب والعشاء، إذا نفر الحاّج من عرفات. ومسجد المزدلفة عن يسارك إذا مضيت إلى عرفات
 :عنى الشريف الرضّي بقوله

 ؟متى عْھُدهُ بـأّيام َسـْلـع: هُ عارَضا بَي َرْكَب الحجاز نسائل

 إال بـدمـعـيَف وال تكتباه  واستمالَّ حديث َمن سكن الَخْي

 !فلعلِّي أرى الديار بسمـعـي فاتني أن أرى الديار بطْرفـي

ـت  ؟وأين أياُم َجـْمـع! لي بَجمع َلھَف نفسي على لياٍل تقضَّ

ليه اإلمام المشعُر الحراُم قَُزُح، وھو الجبل الذي يقف ع): َفاْذُكُروا َهللا ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ (قال الزمخشرّي في قوله تعالى 
  .وعليه الميَقدة

ر: وقيل وليس المأِزمان وال وادي محسر من المشعر . المشعر الحرام ما بين جبلي المزدلفة إلى مأِزَمْي عرفة إلى وادي ُمَحسِّ
  .الحرام

ه حّتى أتى ركب ناقت" يعني بالمزدلفة"لما صلّى الفجر ) صلى هللا عليه وسلم(لما روى جابر أن النبيَّ . والصحيح أنه الجبل
  .ولم يزل واقفا حّتى أسفر. المشعر الحرام، فدعا وكبر وھلل

وإال فالمزدلفة . وذلك للفضل، كالقرب من جبل الرحمة. معناه مما يلي المشعر الحرام، قريبا منه) عند المشعر الحرام(وقوله 
ر   .متصلة به، عند المشعروُجعلت أعقاب المزدلفة لكونھا في حكم المشعر و. كلھا موقف، إال وادي ُمَحسَّ

ً "و" المزدلفة"وقيل سميت  ألنه ُيجمع فيھا بين : وقال قتادة. ألن آدم اجتمع فيھا مع حّواء وازدلف إليھا، أي دنا منھا" َجمعا
لما : "وعن عليّ . ويجوز أن تكون وصفت بفعل أھلھا، ألنھم يزدلفون إلى هللا تعالى، أي يتقّربون بالوقوف فيھا. الصالتين
 .وَجْمٌع كلُّھا موقف". وھو الموقف! ھذا قَُزحُ : وقف على قَُزَح، فقال" صلى هللا عليه وسلم"رسول هللا  أصبح

 أنصاب الَحَرم

  .ھي العالمات المبنية على حدود الحرم

 .اھكذا ذكره أبو عروبة واألزرقّي وغيرھم. وأشار له جبريل إلى مواضعھا". صلوات هللا عليه"وأّول من بناھا إبراھيم 
أمر بتجديد العالمات التي على الحرم، التي عملھا إبراھيم، وجبريل يريه " صلى هللا عليه وسلم"وروى األزرقّي أن النبي 

  .مواضعھا؛ ثم عمر؛ ثم عثمان؛ ثم معاوية

  .وھذه العالمات بّينة إلى اآلن، بحمد هللا
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على ثالثة أميال من مكة؛ ومن طريق " تنعيم عند بيوت ِنفاردون ال" "صلى هللا عليه وسلم"وحدُّ الحرم، من طريق مدينة النبّي 
اليمن، طرُف أضاة لِْبٍن في ثنّية لِبن، على سبعة أميال؛ ومن طريق العراق، على ثنّية جبل بالمقطع، على سبعة أميال؛ ومن 

ات، من بطن َنِمَرَة على سبعة طريق الِجْعَراَنِة في شعب آل عبد هللا بن خالد، وھي تسعة أميال؛ ومن طريق الطائف على عرف
َة، منَقَطع األعشاش، على عشرة أميال   .أميال؛ ومن طريق ُجدَّ

  .فھذه حدُّ ما جعله هللا تعالى َحَرَما، لما اْخُتصَّ به من التحريم، وَباَيَن بحكمه سائر البالد

وفي ". ّرمه هللا يوم َخَلَق السماوات واألرضح" يعني مكة"إن ھذا البلد : "أنه قال" صلى هللا عليه وسلم"وصحَّ عن رسول هللا 
فيكون تحريمھا قبل خلق السماوات واألرض كتابة تحريمھا في اللوح ". قبل أن يخلق هللا السماوات واألرض: "رواية

ة" صلى هللا عليه وسلم"وروي عن رسول هللا . المحفوظ، أو تقدير حرمتھا م مكَّ قال  .ومعناھا أظھر حرمتھا. أن إبراھيم حرَّ
ھيليّ  ً قاَلَتا أََتْيَنا طاِئِعينَ : (روي في التفسير أن هللا تعالى لما قال للسماوات واألرض: السُّ ً أَْو َكْرھا لم ُيجبه بھذه ) إِئِتَيا َطْوعأ

مھا. المقالة من األرض إال أرض الحرم إنما َحُرم دمُه وعرضه وماله، بطاعته : فصارت حرمتھا كحرمة المؤمن. فلذلك حرَّ
جعلنا هللا . حُرم صيُدھا وشجُرھا وَخالَھا، إالَّ اإلْذِخَر؛ فال حرمة إال لذي طاعة" أََتْيَنا طاِئِعينَ "وأرض الحرم لما قالت . ربهل

مه هللا يوم َخلٌَق السماوات واألرض: "أنه قال" صلى هللا عليه وسلم"وصحَّ عن رسول هللا ! من أھل طاعته . إن ھذا البلد حرَّ
وما زال الناس في الجاھلية واإلسالم  ."ال ُيعضد شجره وال ُيَنفَّر َصيُده وال ُيخَتلى َخالَه. رمة هللا إلى يوم القيامةفھو حرام بح

مون ھذا الحرم ويجتنبون قطع شجره كيف نصنع في شجر : "لما أن أرادت قريش البنيان، قالت لقصيّ : قال الواقديّ . يعظِّ
 ."فكان أحدھم ُيَحرِّف بالبنيان حول الشجرة، حّتى تكون في منزله. قوبة في ذلكفحّذرھم قطعھا وخّوفھم الع ؟الحرم
  .وأّول من ترخص في قطع شجر الحرم، عبد هللا بن الزبير: قال

ھيليّ  وكذلك ُرِوي عن . ابتنى ابن الزبير دورا بقَُعيِقعان وترّخص في قطع شجر الحرم، وجعل دية كل شجرة بقرة: قال السُّ
ع . دوحة كانت في دار أسد بن عبد الُعّزى، وكانت أطرافھا تنال ثياب الطائفين بالكعبة عمر أنه قطع وذلك قبل أن ُيَوسَّ

 .فقطعھا ووداھا ببقرة. المسجد

 َعَرَفات

وبھا . وبه يتجلّى هللا على عباده، ويھبھم المغفرة. ُملتقى الخليطين من شام وَيَمن، ومجمع البحرين من الزعقة إلى َعَدن
  .حيث تقف المحامل" صلى هللا عليه وسلم"خرات، موقف رسول هللا الص

  .ھكذا ُتسّمى. وعلى قُنَّة ھذا الجبل قّبة آدم

  .ويقال أّن ھناك تعارَف آدم وحّواء، بعد أن أُھبطا

َي بجمع،كأذرعاتٍ . وعرفات علم للموقف   .ُسمِّ

كان يدور به في " عليه السالم"ھا عرفھا؛ وقيل إن جبريل ألنھا ُوصفت إلبراھيم، فلما أبصر:فقيل. واختلفت في تسميتھا بذلك
وھي من . وقيل ألن الناس يتعارفون فيھا. قد عرفُت؛ وقيل اْلتقى فيھا آدم وحّواء فتعارفا، كما تقّدم: الَمَشاعر، يريه إيَّاھا، فقال

 .ألن عرفة ال تعرف في أسماء األجناس. األسماء المرتجلة

 مسجد َنِمرة

  .وال يصّح ھذا. بناه" عليه السالم"يقال إن إبراھيم الخليل . إبراھيمويسّمى مسجد 

  .وھو على يمين السالك من مكة إلى عرفات، قريب الطريق، مدانيا لعرفة
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  .وعادة الخطابة به في وقتنا إلمام الطائفة المالكية بمّكة المعظمة

 .وال سقف له. وُجُدره قائمة، وكذلك ِمنبره

 مسجد عائشة

وأشھرھا . وكل مسجد ھناك يسّمى بھذا. وال يحضرني من بناه. عنھا ھو بالتنعيم في الِحّل، عند أّول الحرمرضي هللا 
ولعلَّھا احترمت في البقعة . وإنما ُنسب إلى عائشة لكونھا اعتمرت من التنعيم. الُمصاِقب للطريق على يسار الداخل إلى مكة

 .تضمنته األحاديث وعمرتھا معروفة على ما. التي ُبني بھا المسجد

 مسجد ميمونة

 .وھناك مات أبو جعفر المنصور، وُدفن ُمْحِرما، على ما ھو مذكور في موضعه. رضي هللا عنھا وسّمي بذلك لمكان قبرھا
 .وكانت أُختھا أُّم عبد هللا بن العّباس". صلى هللا عليه وسلم"وميمونة ھي بنت الحارث، إحدى أزواج رسول هللا 

 المواقيت

وّقت ألھل المدينة ذا الُحَلْيفة، وألھل الشام الُجْحَفَة، وألھل نجد قرَن " صلى هللا عليه وسلم"ابن عّباس أن رسول هللا روى 
ومن كان دون ذلك، . ھّن لھّن ولمن أتى عليھّن من غير أھلھّن، ممن أراد الحج والعمرة: "وقال. الَمَنازل، وألھل اليمن يلملم
  .أخرجاه في الصحيحين". مكة من مكةفمن حيث أنشأ، حّتى أھل 

وأما . ال يجوز ألحد يريد الحّج والعمرة أن يتجاوزھا إال ُمحَرما" صلى هللا عليه وسلم"فھذه المواقيت التي وقَّتھا رسول هللا 
  .وموضع ذلك كتب الفقه. من لم يرد الحّج أو العمرة، فكذلك عند فقھاء األمصار، وقوالن عند الشافعيّ 

ومنھا ". وھو بضم الحاء المھملة وفتح الالم. "لُحليفة فھو أبعد المواقيت، على عشر مراحل من مّكة، أو سبع منھافأما ذو ا
  .ُيحِرم اآلن الركب الشاميُّ 

  .وبعض الناس يقولون بئر المحرم. وبھا آبار تسّمى آبار عليّ 

  ."مھملة بعد الجيموھي بضم الجيم وسكون الحاء ال. "والُجحفة موضع على ثالث مراحل من مكة

بفتح الميم "فنزلوا الجحفة، وكان اسمھا َمْھَيعة، . من يثرب" وھم أخوة عاد"وذكر ابن الكلبّي أن العماليق أخرجوا بني َعِبيل 
  .فجاءھم سيل فاجتحفھم، فسميت الجحفة". وسكون الھاء على وزن مقتلة وقيل بكسر الھاء على وزن قبيلة

اھا " صلى هللا عليه وسلم"فدعا النبّي . إلى المدينة أصابھم ُحّمى" عليه وسلم صلى هللا"ولما ھاجر النبّي  هللا تعالى أن ينقل ُحمَّ
  .إلى الُجحفة

  .ومن رابغ ُيحرم اآلن. وھي شرقّي رابغ ممر الركب المصريّ 

ه بفتح الراء، وقوله إن وقد غلط الجوھرّي في قول. ، موضع على مرحلتين من مكة"بفتح القاف وسكون الراء"وَقْرن المنازل 
ويقال ألملم بالھمزة عوضا عن "ويلملم  .بل ھو منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء بطن من مراد. أويسا القرنّي منسوب إليھا

  .وھو بفتح الياء والالم وسكون الميم بعد الالم. ، موضع معروف على مرحلتين من مكة"الياء
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وبينه وبين مكة . وھو ميقات العراقيين، وھو ذات ِعْرقٍ . في الحديث" ى هللا عليه وسلمصل"ومن المواقيت ما لم يذكره النبّي 
 .خمس مراحل

 المسجد النبويّ 

  .على صاحبه أفضل الصالة والسالم موضع منبره، وجوار مقبره، ومقام مصاله، ودار آخرته وأواله

 :و القائل. وبجانبه حجرته المعظمة، التي ضمت أعظمه

 !فطاب من طيبھّن القاُع واألَكـُم ُدفنت في القاع أعُظُمه يا خيَر من

 !فيه الَعَفاف وفيه الُجود والكرُم نفسي الفداُء لقبٍر أنت سـاكـنـه

فأقام فيھم أربع . فنزل في علّو المدينة، في حّي يقال لھم بنوا عمرو بن عوف" صلى هللا عليه وسلم"قدم رسول هللا : "قال أنس
على " صلى هللا عليه وسلم"فكأني أنظر إلى رسول هللا . م إنه أرسل إلى مإل بني النّجار، فجاؤوا متقلدين سيوفھمث. عشرة ليلة

وكان يصلي حيث أدركته الصالة، ويصلي : "قال". راحلته، وأبو بكر ردفه، ومألُ بني النجار حوله حّتى ألقى بفناء أبي أيوب
  ."في مرابض الغنم

ما نطلب ! ال وهللا: فقالوا. يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم ھذا: فقال. فأرسل إلى مإل بني النجار، فجاؤوا .ثم إنه أُِمر بالمسجد
  .ثمنه إال إلى هللا تعالى

بالنخل فقطع، وبقبور المشركين " صلى هللا عليه وسلم"فأمر النبّي . وكان فيه نخل، وقبور المشركين، وَخِرب: قال أنس
صلى هللا "فكانوا يرتجزون، ورسول هللا، : قال. فصفوا النخل قبلة، وجعلوا ُعضادتيه حجارة: قال. ُسّويتفُنبشت، وبالِخَرب ف

 :معھم، وھم يقولون" عليه وسلم

 فانصر األنصار والمھاجره اللھم ال خير إال خير اآلخرة

فَّاء بنت عبد الرحمن األنصارية، قالت حين بنى المسجد يؤمه جبريل " ليه وسلمصلى هللا ع"كان رسول هللا : وروي عن الشَّ
  .إلى الكعبة وُيقيم له القبلة

ھيليّ  بل من حجارة : ويقال. وُسقف بالجريد وُجعلت قبلته من اللَِّبن" صلى هللا عليه وسلم"ُبني مسجد رسول هللا : قال السُّ
  .في خالفة عمر، فجّددھافنِخرت . منضودة بعضھا على بعض، وحيطانه باللَِّبن، وُجعلت عمده من جذوع النخل

صلّى ستة عشر شھرا أو " صلى هللا عليه وسلم"ألنه . كانت ھذه القبلة في شمالّي المسجد: "قال الحافظ أبو عبد هللا الذھبيّ 
فَّة. سبعة عشر شھرا إلى بيت المقدس لت القبلة بقي حائط القبلة األولى مكان أھل الصُّ   ."فلما ُحوِّ

أِكنَّ : وأمر عمر ببناء المسجد، وقال. من جريد النخل" صلى هللا عليه وسلم"ان سقف مسجد النبّي ك: قال أبو سعيد الُخدريّ 
  .الناس من المطر وإياك أن ُتحمِّر أو ُتصفِّر، فتفتن الناس

ده ُخشب مبنيا باللَِّبن، وسقفه الجريد، وُعم" صلى هللا عليه وسلم"وعن عبد هللا بن عمر أن المسجد كان على عھد رسول هللا 
باللّبن والجريد، " صلى هللا عليه وسلم"وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عھد رسول هللا . فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. النخل

ة، وجعل عمده من حجارة . وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان، فزاد فيه زيادة كبيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والَقصَّ
  .ساجمنقوشة، وسقفه بال
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فإذا ھو في حائط . فانطلقنا". انطلقا إلى أبي سعيد واسمعا من حديثه: "قال لي عبد هللا بن عباس والبنه علي: وعن عكرمة قال
ثنا حّتى أتى على ذكر بناء المسجد فرآه . كنا نحمل لبنة لبنة، وعّمار لبنتين لبنتين: "فقال. ُيصلحه، فأخذ ردائه فاحتبى فأنشأ يحدِّ

! تقتله الفئة الباغية يدعوھم إلى الجنة ويدعونه إلى النار! ويح عّمار: فجعل ينفض التراب ويقول" ى هللا عليه وسلمصل"النبّي 
لبنة عنه : أن عّمارا كان ينقل لبنتين لبنتين" جامعه"وزاد معمر في ". رواه البخاريّ !" "أعوذ با من الفتن! يقول عّمار: قال

للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك من الدنيا ": "صلى هللا عليه وسلم"فقال النبي ".  عليه وسلمصلى هللا"ولبنة عن رسول هللا 
" صلى هللا عليه وسلم"بنى رسول هللا : وعن خارجة بن زيد، أحد فقھاء المدينة السبعة، قال ."شربة لبن، وتقتلك الفئة الباغية

جعل طول المسجد مائة وستين ذراعا وعرضه مائة . عثمان، زاد فيه فلما كان. مسجده سبعين ذراعا في ستين ذراعا، أو يزيد
وامتّدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أُّمھات المؤمنين فيه، ومنھا حجرة . وخمسين، وجعل أبوابه ستة، كما كانت في زمن عمر

فبنوا على ". ه رضي هللا عنھما، وصاحبا"صلى هللا عليه وسلم"صلى هللا عليه وسلم،"وھي التي دفن فيھا رسول هللا، "عائشة 
القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله، لئال يظھر في المسجد، فيصلي إليه العواّم ويؤّدي إلى المجذور الذي نھى عنه رسول هللا 

كل ذلك . ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، حرفوھما حّتى التقيا. من اتخاذ المساجد على القبور" صلى هللا عليه وسلم"
ولوال ذلك أُبِرز قبره، غير أنه ُخِشي أن ُيتَّخذ ": "رضي هللا عنھا"ولھذا قالت عائشة . حّتى ال يتمكن أحد من استقبال القبر

  ."مسجدا

  .ثم إن الوليد بن عبد الملك زاد فيه فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في مقّدمه مائتين، وفي مؤخره مائة وثمانين

  .سنة ستين ومائة، من جھة الشام فقط دون الجھات الثالثثم زاد فيه المھدّي 

  .في كالم كثير" ھذا ما أمر به عبد هللا المأمون: "ثم زاد فيه المأمون سنة اثنتين ومائتين، وأتقن بنيانه ونقش فيه

صلى هللا "يما كان في زمنه فينبغي للمُمَصلِّي أن يعتني بالمحافظة على الصالة ف: قال العالمة أبو زكريا النََّووّي، رحمه هللا
صالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فيما ": صلى هللا عليه وسلم"فإن الحديث الصحيح عن رسول هللا ". عليه وسلم

لكن إذا صلّى في جماعة، فالتقّدم . إنما يتناول ما كان في زمنه، ألنه ھو الذي حصلت اإلشارة إليه" سواه، إال المسجد الحرام
ْن لذلك. األّول، ثم إلى ما يليه أفضل إلى الصف   .َفْلُيَتَفطَّ

  .الذي كان يصلي فيه حّتى ُتُوفِّي، أربعة عشر ذراعا وشبرا" صلى هللا عليه وسلم"وذرع ما بين المنبر ومقام النبّي 

 .وذرع ما بين الِمنبر والقبر ثالثة وخمسون ذراعا وشبر

 صلى هللا عليه وسلم بيوت النبيّ 

ھيل بعضھا من جريد مطيَّن بالطين وسقفھا من جريد؛ وبعضھا من : تسعة" صلى هللا عليه وسلم"كانت بيوت النبّي : يّ قال السُّ
  .حجارة مرضومة بعضھا على بعض مسقفة بالجريد أيضا

وال أحسبه فعل . بني له تسعة أبيات، حين ُبِنَي المسجد" صلى هللا عليه وسلم"لم يبلغنا أنه : "قال الحافظ أبو عبد هللا الذھبيّ 
وكأنه . ثم لم يحتج إلى بيت آخر، حّتى بنى لعائشة في شّوال سنة اثنتين. إنما كان يريد بيتا حينئذ لَسْوَدَة، أُّم المؤمنين. ذلك

  ."وهللا أعلم. بناھا في أوقات مختلفة" صلى هللا عليه وسلم"

وكان لكل . وأنا غالم مراھق فأنال السقف بيدي" سلمصلى هللا عليه و"كنت أدخل بيوت النبّي : وقال الحسن بن أبي الحسن
  .أكيس من شعر مربوط في خشب عرعر" عليه السالم"وكانت حجرته . بيت حجرة

  .أي ال حلق له. كان ُيقرع باألظافير" صلى هللا عليه وسلم"وفي تاريخ البخارّي أن بابه 
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فلما ورد . وذلك في خالفة عبد الملك بن مروان. بالمسجد ُخلطت البيوت والُحجر" صلى هللا عليه وسلم"ولما توفي أزواجه 
  .كتابه بذلك، ضّج أھل المدينة بالبكاء، كيوم وفاته

ھيليّ  ال َتْدُخلُوا ُبُيوَت : (كقوله تعالى: إذا أضيفت إليه، فھي إضافة ِملك" صلى هللا عليه وسلم"وھذا يدّل على أن بيوته : قال السُّ
 .وذلك أن ما كان ِملكا له، فليس بموروث عنه. فلبست أضافة ِملك) َوَقْرَن فِي ُبُيوِتُكنَّ : (أزواجه كقوله وإذا أضيفت إلى). اْلنَّبيّ 

 مسجد قَُباء

سه لبني عمرو بن عوف" صلى هللا عليه وسلم"ذكر ابن إسحاق أن رسول هللا    .ثم انتقل إلى المدينة. أسَّ

حين أسسه، كان ھو أول من وضع حجرا في قبلته، ثم جاء أبو بكر " يه وسلمصلى هللا عل"وذكر ابن أبي َخيَثمة أن رسول هللا 
  .ثم أخذ الناس بالبنيان. بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى جنب حجر أبي بكر

ر قد حين بنى مسجد قُباء يأتي بالحج" صلى هللا عليه وسلم"كان رسول هللا : وذكر الخّطابّي عن الشَُّموس بنت النعمان، قالت
ھيليّ  .فيأتي الرجل يريد أن ُيِقلّه، فال يستطيع حّتى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره. صھره إلى بطنه، فيضعه وھذا أّول : قال السُّ

َس َعَلى اْلَتقوى(فھو على ھذا المسجد الذي ). ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن أَْن َيَتَطھََّروا: (مسجد ُبني في اإلسالم؛ وفي أھله نزلت . )أُسِّ
ھو : فقال) أُسِّس على التقوى(سئل عن المسجد الذي " صلى هللا عليه وسلم"وإن كان قد روى أبو سعيد الُخدرّي أن رسول هللا 

َس َعَلى (وقد قال لبني عمرو بن عوف حين نزلت . وفي األرض خير كثير: وفي رواية أخرى قال. مسجدي ھذا َلَمْسِجٍد أُسِّ
ِل َيْومٍ  فذكروا له االستنجاء  ؟ما الطھور الذي أثنى هللا به عليكم): أََحقُّ أَْن َتقُوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن أَْن َيَتَطھَُّروا التَّْقوى ِمْن أَوَّ

ھيليّ ! ھو ذاكم، فعليكموه: فقال. بالماء بعد االستجمار بالحجارة . كالھما أسس على التقوى. ليس بين الحديثين تعارض: قال السُّ
" صلى هللا عليه وسلم"يقتضي مسجد قُباء، ألن تأسيسه كان في أّول يوم من حلول النبّي ) من أّول يوم(قوله سبحانه غير أن 

  .دار ھجرته والبلد الذي ھم ُمَھاَجُره

، ُيَصلّى فيه: قال القاسم بن عبد الرحمن وذكر ابن إسحاق ھذا . رواه أبو عروبة. عّمار بن ياسر أّول من بنى مسجدا 
  .لحديث عن عّمار في خبر بناء مسجد المدينةا

َھْيليّ  وھو الذي جمع له . ببنيانه" صلى هللا عليه وسلم"إنما عنى بھذا مسجد قباء، ألنه ھو الذي أشار على النبّي : قال السُّ
  .استتم بنيانه عّمار" صلى هللا عليه وسلم"فلما أسسه رسول هللا . الحجارة

كان يزور قباء راكبا وماشيا، فيصلي فيه " صلى هللا عليه وسلم"أن رسول هللا "  عنھمارضي هللا"وعن عبد هللا بن عمر 
َفٌق عليه. ركعتين وكان ابن عمر . يأتي مسجد قباء كل سبت، راكبا وماشيا" صلى هللا عليه وسلم"كان النبّي : وفي رواية. ُمتَّ
 .يفعله

رار  مسجد الضِّ

حسدھم إخوتھم " ويصلي فيه" صلى هللا عليه وسلم"وكان يأتيھم رسول هللا "مسجد قباء ُروي أن بني عمرو بن َعوف لما بَنْوا 
يصلي فيه، ويصلي فيه أبو عامر " صلى هللا عليه وسلم"نبني مسجدا ونرسل إلى رسول هللا : وقالوا. بنو َغْنم بن عوف

صلى هللا عليه "وأبو عامر ھو الذي سّماه النبّي . ليثبت لھم الفضل والزيادة على إخوتھم، زعموا. الراھب، إذا قِدم من الشام
فلما . فلم يزل يقاتله إلى يم ُحَنْين. ال أجد قوما يقاتلونك إال قاتلُتك معھم": صلى هللا عليه وسلم"وقال لرسول هللا . الفاسق" وسلم

ّوة وسالح، فإني ذاھب إلى وأرسل إلى المنافقين أن استعّدوا بما استطعتم من ق. انھزمت ھوازن، خرج ھاربا إلى الشام
  .القيصر، وآٍت بجنود، وُمْخِرٌج محمدا وأصحابه من المدينة

رار إلى جانب مسجد قباء بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة ": "صلى هللا عليه وسلم"وقالوا للنبّي . فبَنْوا مسجد الضِّ
إني على َجناح سفٍر وحاِل ": "صلى هللا عليه وسلم"فقال ". ركةونحن نحب أن تصلي لنا فيه، وتدعو لنا بالب. المطيرة والشاتية
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َخُذوا َمْسِجداً : (فلما قفل من غزوة َتبوك، سألوه إتيان المسجد، فنزل قوله". وإذا قدمنا، إن شاء هللا، صلينا فيه. شغلٍ  َوالَِّذْيَن اتَّ
  .اآليات) ال َتقُْم ِفيِه أََبداً (إلى قوله ) ِضَراراً َوُكْفراً 

َكن ووحشّي، قاتل حمزة، فقال لھمف ْخشُم وَمْعن بن َعِدّي وعامر بن السَّ . انطلقوا إلى ھذا المسجد الظالِِم أھلُه: "دعا بمالك بن الدُّ
  .وأَمر أن ُيجعل مكانه ُكناسة تلقى فيھا الِجَيُف والقَُمامة. ففعلوا". فاھدموه وأحِرقوه

راروقيل كل مسجد ُبَنَي مباھاة، أورياء وُسْمعَ   .ة، أو لغرض سوى ابتغاء وجه هللا، أو بمال غير طّيب فھو ال حق بمسجد الضِّ
ال أحب أن أصلّي :"فقال. مسجد بني فالن، لم يصلوا فيه بعد: وعن شقيق أنه لم يدرك الصالة في مسجد بني عامر، فقيل له

 .ينتمي إلى المسجد الذي ُبِنَي ِضراراوكل مسجد بني على ِضرار أو رياء، فإن أصله ". فيه، فإنه قد ُبني على ِضرار
أمر المسلمين أن يبنوا المساجد وأن ال يتخذوا في مدينة " رضي هللا عنه"لما فتح هللا األمصار على عمر : وعن عطاء

  .مسجدين يضاّر أحدھما صاحبه

وھو جارية بن عامر بن . اروذكر ابن إسحاق الذين اتخذوا مسجد الِضرار وذكر فيھم جارية بن عامر، وكان يعرف بحمار الد
اف عا، وكان إذ ذاك غالما َحَدثا قد جمع القرآن. ُمَجمِّع بن الَعطَّ فقّدموه إماما لھم، وھو ال يعلم بشيء من . وذكر فيھم ابنه ُمَجمِّ

رار: وقال. وقد ُذكر أن عمر بن الخطاب، في أيامه، أراد عزله عن اإلمامة .شأنھم له ُمَجمِّع أنه  فأقسم ؟أليس بإمام مسجد الضِّ
  .فصّدقه عمر وأقّره. ما علم شيئا من أمرھم، وما ظّن إال الخير

َھْيليّ  كذلك قال ُبَكير . كلھم يصلون بأذان بالل". صلى هللا عليه وسلم"كانت مساجد المدينة تسعة، سوى مسجد النبّي : قال السُّ
  .لدار قطنّي في سننهبن عبد هللا بن األشّج، فيما روى عنه أبو داود في مراسيله، وا

وأحسبه قال مسجد بني "فمنھا مسجد راِتج، ومسجد بني عبد األشھل، ومسجد بني عمرو بن مبذول، ومسجد ُجَھينة، وأسَلَم 
  ."سلمة

  .وسائرھا مذكور في السنن

مة، ووقع الجيم كذا وقع في كتاب أبي بحر بالخاء معج. وذكر ابن إسحاق، في المساجد التي في الطريق، مسجدا بذي الِخيفة
 .في كتاب قريء على ابن السراج وابن األفليلي

 بقيع الغرقد

  .وفيه َتدافُن أكثر أھل المدينة. وھو مدفن أھل المدينة المنورة

وكان الحسن أوصى أن يدفن مع . وفيھا معه الحسن بن عليّ " صلى هللا عليه وسلم"وفيه قُبَّة العباس بن عبد المطلب، عّم النبّي 
" ابنه"وأبى الحسن . وكادت الفتنة أن تقع. فمنعه مروان. إال أن ُيخاف أن ُيراق في ذلك ِمْحُجم دم" صلى هللا عليه وسلم"النبّي 

وفيھا أيضا زين العابدين، . فدفن في البقيع في قبة العباس. فكلمه عبد هللا بن جعفر وِمْسَور بن مخرمة. إال أن يدفن مع جّده
وكان موضع القبة وما حوله . وفي البقيع أيضا قبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. جعفر الصادق وابنه محمد الباقر، وابنه

وزاده في " رضي هللا عنه"فاشتراه عثمان . والُحشُّ البستان. وكان يقال ُحشُّ كوكب. بستانا لرجل من األنصار اسمه كوكب
  .ُدفن بھذه الزيادةفكان أّول من . وكان يقول إنه يدفن ھاھنا رجل صالح. البقيع

  ."صلى هللا عليه وسلم"وفي البقيع أيضا قبة إبراھيم بن النبّي 

  .وقبة فاطمة الزھراء

ُته صفيَّة" صلى هللا عليه وسلم"وفي البقيع أيضا جماعة من أزواج النبّي    .وَعمَّ
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  .وفيه خالئق من الصحابة والتابعين

  .وفيه قبة مالك بن أنس، إمام دار الھجرة

" صلى هللا عليه وسلم"أّول من دفنه النبّي : قال المطلب بن عبد هللا بن َحْنطب. دفن بالبقيع عثمان بن مظعون وأّول من
فمن مات من أھلنا . اذھب إلى تلك الصخرة، فأْتني بھا حّتى أضعھا عند قبره: بالبقيع، عثمان بن مظعون، ثم قال لرجل عنده

  .رواه ابن أبي َشْيَبة. دفناه عنده

  .رواه ابن أبي شيبة أيضا". صلى هللا عليه وسلم"ثم أتبعه إبراھيم بن النبّي : لّي بن أبي طالبقال ع

  .فسمي بقيع الَغرقد لھذا. قُِطعت َغْرقدات في ھذا الموضع، حين دفن فيه عثمان بن مظعون: قال األصمعي

  ."والَغرقد شجر كان ينبت ھناك. وبه سمي بقيع الَغرقد. البقيع من األرض موضع فيه أُروم شجر: "وقال الخليل

 .ومنه يخرج إلى البقيع. والبقيع يلي باب المدينة الذي في جھة الشرق، الذي وراء دار عثمان بن عفَّان

 المسجد األقصى

سرائيل معاھَده، َشيََّدْت ملوك بني إ. مْعَھد األنبياء، ومتعھِّد األولياء، وثاني البيت الحرام في البناء، وأّول القبلتين حال االبتداء
وشّدت بقباب البروج معاقَده؛ ثم تدارك بنو أُمّية َذماءه، وصفَّحوا أرضه وسماءه؛ وھذا ھو على ما ھو عليه من حمل اآلالم، 

من حضرة القدس إلى " عليه السالم"واختالف دول الكفر واإلسالم؛ ومن صخرته المقّدسة المعراج، حيث عرج بخاتم األنباء 
سط له بساط األنس؛ ودنا من ربه مقاما لم يبلغه الخليل وال الكليم، وال وصل إليه َمَلك مقّرب وال نبّي كريم؛ حضرة القدس، وب

. وإلى صفيح تلك البقعة المحشر، وإنھا يوم القيامة الَمْنشر. وقد أمَّ في ذلك المسجد بالنبيين، وصعد منه إلى أعلى عليين
... فخار األسنى؛ وھي التي تزف إليھا عروس الكعبة زفا، وُتقسم الناس لشقاوة وزلفىوالصخرة بھا عرش هللا األدنى، ومقام ال

  .الفضائل التي ال تحصى... 

  .وبينھما أربعون عاما. أّول مسجد ُوضع، المسجد الحرام ثم المسجد األقصى: وقد تقّدم حديث أبي ذرّ 

حا فمسحت األرض مسحا، وظھرت على األرض َزَبدة كانت األرض ماء فبعث هللا ري: وُروي عن علّي بن أبي طالب، قال
  .ذكره أبو الفرج ابن الجوزيّ . خلق من قطعة مكة، والثانية المدينة، والثالثة بيت المقدس، والرابعة الكوفة. فقسمت أربع قطع

يم الكعبة على أساس بنى سليمان بن داود بيت المقدس على أساس قديم، كما بنى إبراھ: وروى ابن َمْنَده بسنده، أن كعبا قال
  .قديم

. سكن الجّبارون في األرض المقدسة فُسلِّط عليھم ُيوَشع، ثم ُسلطَّ الكفار على بيت المقدس فصيروه مزبلة: قال ابن الجوزيّ 
. أمر هللا تعالى داود أن يبني مسجد بيت المقدس: وروي عن سعيد بن المسّيب قال. إلى سليمان فبناه" عز وجل"فأوحى هللا 

فأخذ داود فأسس قواعده ورفع : قال. فرآه في ذلك المكان: قال. حيث ترى الَمَلَك شاھرا سيفه: قال ؟وأين أبنيه! ربّ : قال
يا داود إنما جعلتك خليفتي في : فقال. أمرتني أن أبني لك بيتا، فلما ارتفع ھدمَته! يا رب: فقال داود. حائطه، فلما ارتفع انھدم

. ھي بقنطار: فلما كان سليمان ساوم صاحب األرض، فقال. إنه يبنيه رجل من ولدك ؟ه بغير ثمنخلقي، لَِم أخذَته من صاحب
أو ليس : قال.فانه قد بدا لي: قال. ال بل ھي خير: قال ؟ھي خير أو ذاك: فقال له صاحب األرض: قد استوَجْبُتھا: فقال سليمان
فلم يزل يراّده،ويقول له ". قال عبد هللا بن المبارك، ھذا أصل الخيار."ابلى، ولكن البيعين بالخيار ما لم يتفّرق: قال ؟قد أوجبتھا

فعالجھا سليمان أن يفتحھا، حّتى . وتغلّقت أبوابه. فبناه سلمان حّتى فرغ منه. مثل قوله ألّول، حتى استوجبھا منه بسبعة قناطير
  .ففُتِّحت األبواب! بصلوات أبي داوَد إال تفّتحت األبواب: قال في دعائه
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ال تأتي ساعة من ليل وال . خمسة آالف بالليل، وخمسة آالف بالنھار: ففّرغ له سليمان عشرة آالف من قُراء بني إسرائيل: قال
  .نھار، إال وهللا عز وجل ُيعَبد فيه

يبانيّ  نك غمرت يدك في أل: قال ؟ولمَ ! أْي ربِّ : قال. إنك لن تتمم بناء بيت المقدس: أوحى هللا إلى داود: وقال أبو عمرو الشَّ
  .بلى وإن كان: قال. أََوَلْم يكن في طاعتك! أْي ربِّ : قال. الدم

ثم فّرق . فجمع حكماء اإلنس وعفاريت الجّن وعظماء الشياطين. أوحى هللا تعالى إلى سليمان أن ابِن بيت المقدس: وقال كعب
َخام، وفريقا يغوصون في الشياطين، فجعل منھم فريقا يبنون، وفريقا يقطعون الصخور، وفريقا يقطع ون الُعُمد من معادن الرُّ

ثم حفر . فأمر بھدمه. وكان عليه َحْيُر بناه داود. وأخذ من بناء المسجد، فلم يثبت البناء. البحر فيخرجون منه الدّر والمرجان
سوا على الماء: فقال. األرض حّتى بلغ الماء ة، فاستشار في ذلك، فأشاروا وكان الماء يلفظ الحجار. فألقوأ فيه الحجارة. أسِّ

عليه أن يتخذ ِقالال من نحاس، ثم يمألھا حجارة، ثم يكتب عليھا ما على خاتمه من ذكر التوحيد، ثم يلقيھا في الماء لتكون 
عمل بيت المقدس عمال ال يوصف، وزينه بالذھب والفضة وألوان الجوھر في سمائه وأرضه . ففعل، فثبت وبنى. أساس البناء

ثم جمع الناس وأخبرھم أنه مسجد هللا، وأنه ھو الذي أمر ببنائه، وأنه من أنتقصه أو شيئا منه، فقد ضاّد هللا، . وُجُدره وأبوابه
  .ثم اتخذ طعاما وجمع الناس. وأنه كان قد عھد إلى داو في ذلك، ثم أوصى سليمان بذلك من بعده

ْحَمُة َوَظاِھُرهُ ِمْن ِقَبلِِه الَعَذابُ  َفُضِربَ : (وروى عبد هللا بن عمرو بن العاص في قوله تعالى ) َبْيَنُھْم ِبُسوٍر َلُه َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّ
وقد أضربنا عن كثير مما ورد في البناء السليمانّي والعجائب التي كانت فيه، لعدم صحته . ھو سور بيت المقدس الشرقي: قال

  .بالنقل

  .وأما ما ورد في فضله

صالة الرجل في بيته بصالة واحدة، وصالته في مسجد القبائل ": صلى هللا عليه وسلم"قال رسول هللا : "قال. فمنه حديث أنس
بسّت وعشرين صالة، وصالته في المسجد الذي ُيَجمَّع فيه بخمسمائة صالة، وصالته في المسجد األقصى بخمسين ألف 

  .صالة، وصالته في المسجد الحرام بمائة ألف صالة

 ؟"صلى هللا عليه وسلم"صالة في بيت المقدس أفضل، أم صالة في مسجد رسول هللا ! يا رسول هللا: قيل: الوعن أبي ذّر ق
ھو أرض المحشر والمنشر، وَليأِْتَينَّ على الناس ! ولنعم الُمصلَّى. صالة في مسجدي ھذا أفضل من أربع صلوات فيه: "قال

أنه لما " عليه السالم"وصّح عن موسى !" وخير من الدنيا جميعا زمان، وَلَبْسطُة قوس من حيث ُيرى بيت لمقدس، أفضل
ومات فيه . وصلى فيه ابن عمر. ونزله أبو ذّر وأكثر فيه الصالة .!يا رب أدنني من األرض المقدسة رمية بحجر: احُتِضر قال

. وذو األصابع، وأبو محمد النجاريّ " واسمه شمعون"ُعبادة ابن الصامت، وشّداد بن أوس، وأبو أَُبّي بن أُّم حرام، وأبو ريحانة 
والذي لم يعقب منھم . والذي أعقب منھم ُعبادة وشّداد وسالمة بن قيصر وفيروز الدليميّ . ھؤالء من أھل بيت المقدس ماتوا به

  .أبو ريحانة وأبو محمد النجارّي وذو األصابع

َفلْت عني َسَدَنة المسجد، حّتى أُطِفئت القناديل، فدخلت المسجد وغَ . أتيت بيت المقدس أريد الصالة: وقال أبو الزاھرية
سبحان ! سبحان الدائم القائم: "فبينا أنا كذلك إذ سمعت حفيفا له جناحان، قد أقبل وھو يقول. وانقطعت الِرجل، وُغلِّقت األبواب

سبحان العلّي ! بحان هللا وبحمدهس! سبحان رب المالئكة والروح! سبحان الملك القُّدوس! سبحان الحّي القيُّوم! القائم الدائم
فإذا . ثم أقبل حفيف بعد حفيف يتجاوبون بھا، حّتى امتأل المسجد. ثم أقبل حفيف يتلوه، يقول ذلك". سبحانه وتعالى! األعلى

ن مَ ! سألتك بالذي قّواكم على ما أرى: قلت! ال َروع عليك، ھذه المالئكة: فقال. نعم: فقلت ؟فقال آدميُّ . بعضھم قريب مني
سألتك بالذي قّواكم على : قلت. المالئكة: قال ؟من يتلوھم بعد ذلك: قلت. ميكائيل: قال ؟ثم الذي يتلوه: جبريل؛ قلت: قال ؟األّول
  .َمن قالھا مرة في كل يوم، لم يمت حّتى يرى مقعده من الجنة، أو ُيرى له: قال ؟ما لقائلھا من الثواب. ما أرى

كنت ببيت : " قال لي أستاذي أبو عبد هللا بن أبي شيبة: بسنده إلى محمد بن أحمد الصوفّي، قالوروى عبد هللا بن باُكوَيْه، 
فلما . فلما كان في بعض األيام، بُصرُت في الرواق بُحُصر قائمة. وكنت أُحبُّ أن أِبيَت في المسجد، وما كنت أُترك. المقدس

فلما سمعت . ثم خرجت إلى الصخرة. وانصرف الناس والقُّوام. راءھاأن صليت العتمة وراء اإلمام، أتيُت الُحُصر، فاختبأت و
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ولم أزل واقفا . واصطّف القوم. غلق األبواب، وقعت عيني على المحراب وقد انشق ودخل منه رجل ثم رجل إلى أن تم سبعة
  ."فخرج القوم على الطريق الذي دخلوا. شاخصا زائل العقل إلى أن انفجر الصبح

ام، وَلَھْت بالطاعة : بينا أنا في بعض جبال بيت المقدس، سمعت صوتا يقول: ن قالوبه إلى ذي النو ذھبت اآلالم عن أبدان الُخدَّ
فإذا أمرُد مصَفرُّ الوجه، يميل ميل . فتبعُت الصوت! عن الشراب والطعام، وألَِفْت قلوبھم طول القيام، بين يدي الملك العالم

ليس الجفاء : فقلت. فلما رآني، توارى عني بالشجر. د اّتزر بھا، وأخرى قد اّتشح بھاالغصن إذا حركته الريح، عليه شملة ق
فيا إله ! ھذا مقام من الذ بك واستجار بمعرفتك وألَِف محبتك: فخّر ساجدا، وجعل يقول. فكلِّمْني وأْوِصني. من أخالق المؤمنين

  .فغاب عّني ولم أره: قال! القلوب، احجبني عن القاطعين لي عنك

وقال يزيد بن جابر في . من صخرة بيت المقدس: قال) َيْوَم ُيَناِدي الُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقِريبٍ : (وُرِوَي عن قتادة في قوله تعالى
ور، فيقول: اآلية قة، واألشعار : يقف إسرافيل على صخرة بيت المقدس، فينفخ في الصُّ أيتھا العظام النَِّخرة، والجلود المتمزِّ

إن الجنة َلتحّن شوقا إلى بيت : وروى ابن منده بسنده عن أنس بن مالك قال! إن هللا تعالى أمرِك أن تجتمعي للحسابالمتقطعة، 
  ."يعني الصخرة. "وبيت المقدس من جنة الفردوس، وھي سرة األرض. المقدس

ثم ينصُب . ات واألرضيحّول هللا صخرة بيت المقدس مرجانة بيضاء كعرض السماو: وبه عن أبي إدريس الخوالنّي قال
إِلى األَْرِض اَلَِّتي : (وقال أبو العالية في قوله تعالى. ثم يقضي بين عباده، يصيرون منھا إلى الجنة وإلى النار. عليھا عرشه
  .من بركتھا أن كل ماء عذب يخرج من أصل صخرة بيت المقدس: قال) َباَرْكَنا ِفْيَھا

يقف على صخرة بيت المقدس . ھو إسرافيل: قالوا) ْع َيْوَم ُيَناِدي الُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقِريبٍ َواْسَتمِ : (قال المفسرون في قوله تعالى
والمكان . وھذه ھي النفخة األخيرة! " إن هللا يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء! يا أيھا الناس، َھلُموُّ إلى الحساب: فينادي

  ."القريب صخرة بيت المقدس

وُروَي أن كعبا قدم إيليا َفَرَشا  .باثني عشر ميال: وقال ابن السائب. أقرب إلى السماء بثمانية عشر ميالھي : قال كعب ومقاتل
. من أحبار يھود بضعة عشر دينارا على أن دله على الصخرة التي قام عليھا سليمان بن داود لما فرغ من بناء المسجد" حبرا"

فدعا هللا عز . م سليمان بن داود على ھذه الصخرة ثم استقبل بيت المقدس كلهقا: فقال كعب. وصلّى مما يلي ناحية باب أسباط
اللھم ھب لي ملكا ال ينبغي ألحد من : "فقال. فأراه تعجيل إجابته في دعوتين، وأرجو أن يستجيب في الثالثة. وجل بثالث

ذلك " عز وجل"ففعل هللا ". وافق حكمكاللھم ھب لي ملكا وحكما ي: "وقال". عز وجل"فأعطاه هللا " بعدي، إنك أنت الوھاب
  ."اللھم ال يأتي ھذا المسجد أحد يريد الصالة فيه، إال أخرجته من خطيئته كيوم ولدته أُّمه:"ثم قال. به

  .ھذه نبذة يسيرة من ابتداء وضعه

فتحه على يد الملك  واستيالء الفرنج عليه، ثم" رضي هللا عنه"وأما ما يتعلق بفتح بيت المقدس في خالفة عمر بن الخطاب 
الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب؛ وتسليمه إلى الفرنج بعد ذلك في أيام الملك الكامل، ثم استنقاذه منھم بعد ذلك على يد 

م، فليس ھذا موضعه فھناك ذكره . وسيأتي إن شاء هللا تعالى في التاريخ التلويح بذلك واإلشارة إليه. الناصر داود بن المعظَّ
  .أنسب

نذكر اآلن ما يتعلق بصفة المسجد األقصى، وما اشتمل عليه من المزارات، على ما استقر عليه بناؤه إلى سنة ثالث ول
  .وأربعين وسبعمائة

سلسلة العسجد، في صفة الصخرة "وقد ألف في ذلك الصاحب تاج الدين أبو الفضل أحمد بن أمين الملك تأليفا صغيرا أسماه 
  .يق بھذا الموضع، معتمدا في ذلك على ما حّرره بالذراعنقلُت منه ما يل". والمسجد

أما البناء المبارك من وجه الصحن المفروش بالبالط المصقول، : ونبتدئ بذكر الصخرة الشريفة والبناء المحيط بھا، فنقول
وفي . ذرع وثلثا ذراعودوره مائة وثالثة ا. فارتفاعه ثمانية عشر ذراعا، يعلو ذلك كرسّي القبة، وارتفاعه عشرة أذرع وربع

. كل تثمينة تسعة وعشرون ذراعا وثلثا ذراع. دوره ست عشرة طاقة زجاج مذھبة، بظاھرھا شبابيك، وھي مثمنة األركان
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ر المختلف ومن أعاله سبعة أذرع إلى الميازيب . والبناء من ظاھره مكسّو منه ارتفاع سبعة أذرع بالرخام األبيض المشجَّ
اثنان في الطرفين مسدودتان، والخمسة مرّكب عليھا : وتحتوي على تثمينة على سبع طاقات. ر المختلفبالفّص الُمذھب المشجَّ 

مكسّو بالفص بالصفة المذكورة، . ومن أعلى الميازيب حائط ارتفاعه أربعة أذرع. الزجاج، ومن ظاھرھا الشبابيك الحديد
فالقبلّي ارتفاعه ستة أذرع وربع، وعرضه ثالثة أذرع : ولھا أبواب أربعة. مشخص في كل تثمينة منه ثالثة عشر محرابا

ر وطوله من الشرق للغرب أحد وعشرون ذراعا . ونصف وثمن وأمامه من خارج رواق مفروش بالرخام األبيض المشجَّ
والوسط أمام الباب قنطرة بالفص المذھب، محمول على ثمانية أعمدة من . سقفه بسط مدھون. ونصف، وعرضه أربعة

خا بين األعمدة الُغرابيُّ والُخضِر َھناُب رخام " شحم ولحم"منھا ُغرابيٌّ اثنان في طرفيه، وُخضر مرسينيٌّ تلوھما أربعة و: مالرُّ
  .تنزل فيه المياه المنحدرة من المزاريب. منقوش الظاھر سعته ذراعا وثلث

وعلى َيْمنة الداخل وَيْسرته درابزين . منقوشوُيعلَّق على الباب المذكور مصراعان من األبواب ملبسة من النحاس األصفر ال
وُيقاس من عتبة ھذا الباب من داخل إلى وجه األعمدة اآلتي . خشب ارتفاع ثلثي ذراع، في رؤوس التثمينة األّولة خاصة

 ذكرھا ثمانية أذرع وثلثا ذراع، بأعالھا سقف بسط مدھون بأنواع الدھان، ارتفاعه خمسة عشر ذراعا، محمول على حائط
 .واألعمدة والحائط من باطن التثمينة ُملبَّس جميعه بالرخام بغير فص بامِبذاريه رخام منقوشة تقدير ذراع مذھبة. الصخرة

ن البديع ر والملوَّ دور كل سارية أحد عشر ذراعا وثلثا . كل تثمينة من ھذا السقف محمولة على ساريتين ملبسة بالرخام المشجَّ
" شحم ولحم"أحدھما : ومع السارية عمودان. ثلثا ذراع، وجھھا الذي يلي الصخرة بقُرنتينوطولھا ثمانية أذرع و. ذراع

وارتفاعه خارجا عن القواعد ستة . ودوره ذراعان وثلثا ذراع. بين كل عمود ألخيه خمسة أذرع. واآلخر أخضر مرسينيّ 
 .قناطر بالفص المذھب البديع" البساتل" يعلو. ملبسة بالنحاس األصفر المنقوش المذھب فوق نقشه" بساتل"ونصف يعلوھا 

" شحم ولحم"منھا أبيض وأزرق عشرة، وأخضر مرسينّي ثالثة، و: بھذه التثمينة األولى، ثمانية َسَوار وستة عشر عمودا
  .ثالثة

" مقاليه"و. مذھب، ارتفاعه ارتفاع السقف األّول" مقالي"وتقيس من واجھة ھذه العمد عشرة أذرع لتثمينة ثانية عليھا تسقف 
وبآخر ھذه التثمينة الدائرة . والسقف الذي يعلوه الرصاص خمسة أذرع من الباطن. مركبة بغير تسمير ألجل كنس السقف

بين كل سارية وسارية ثالثة أعمدة . والحامل للقبة أربعة سوار مربعة ملبسة بالرخام مثل األولى. الدرابزين المحيط بدور القبة
. فصٌّ ُمذَھب، والباطن رخام أبيض وأسود: يعلو ذلك قناطر من الوجھين. واألخضر المرسينيّ " الشحم واللحم"من الرخام 

  .خمسة" شحم ولحم"منھا أخضر مرسينّي سبعة، و: جملة األعمدة الحاملة للقبة اثنا عشر عمودا

قواعد سبعة أذرع وثلثي فكان دوره ثالثة أذرع ونصفا وارتفاعه خارجا عن ال" شحما ولحما"ولقد قست عمودا منھا : قال
  .ذراع

وارتفاع ھذه القبة الخشب المذھبة من قطبھا إلى ظاھر الصخرة الشريفة سبعة وأربعون ذراعا؛ ومن ظھر الصخرة لباطن 
ة بالرصاص ذراع ونصف   .أرض المغارة ستة أذرع؛ ومن ظاھر القبة الخشب إلى القبة الثانية المكسوَّ

  .ة باألعمدة والسواري فكان مائة وثالثة اذرعولقد قست الدور الحامل للقبّ : قال

فأما القبلّي . الشمالّي منھا مغلق، والثالثة مفتوحة: وصفة الشباك الحديد الذي بين ھذه األعمدة والسواري، له أربعة أبواب
الجھة  وحجر الصخرة من ھذه. ومن حد عتبته من داخل إلى صدر الصخرة أربعة أذرع ونصف وربع. فُيصعد إليه بدرجتين

ن ارتفاع ذراعين ويحيط بحجر الصخرة من تتمة أقطاره درابزين من الخشب المنقوش، دوره أربعة . ملبس بالرخام الملوَّ
قيل . وبآخر ھذه الصخرة المرخمة من غرب إلى جھة الشمال حجر صغير محمول على ستة أعمدة صغار. وسبعون ذراعا

" درقة حمزة"وقُبالة القدم المشار إليه مرآة من السبعة معادن يسمونھا . ة المعراجليل" صلى هللا عليه وسلم"إنه أثر قدم النبي 
  ."روحان في جسد"منھن اثنان : محمولة على ثالثة أعمدة لطاف

  .وبأعلى الشرفة شمعدانات حديد. وارتفاع الشباك الحديد أربعة أذرع وثلثا ذراع، تعلوه شرفة خشب مدھونة
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وتجاه . م الصخرة على يمين الداخل من الباب القبلّي داخل الدرابزين الخشب المقدم الذكروالمحراب الذي يصلي به إما
ُينزل إلى باطنھا بأربع عشرة " شمعية"المحراب باب مغارة للصخرة الشريفة، معقود قنطرة بالرخام الغريب، على عمودين 

  .ف من القبلة للشمالطول باطن المغارة من الشرق للغرب عشرة أذرع، وعرضھا سبعة ونص. درجة

  .وجميع باطن أرض الصخرة والمغارة مفروش بالرخام

وأمام المحراب األيمن ُصفَّة . كل محراب على عمودي رخام لطاف. وبباطن المغارة المذكورة محرابان على اليمين واليسار
يواجھھا عمود رخام قائم . راعان وربعطولھا من الشرق للغرب ذراع وثلثا ذراع، ومن القبلة للشمال ذ". مقام الَخِضر"ُتسّمى 

عمقھا من القبلة ". مقام الخليل"وبالركن الشمالّي من المغارة ُصفَّة نقر في الصخرة يسمونھا . للسقف، وعمود راقد َمَردُّ لھا
  .للشمال ذراع ونصف، ومن الشرق للغرب ذراع وربع

. ُجعل الباب الخارج وقاية للداخل من األمطار والثلوج. ل اآلخرأحدھما داخ: وأما الباب الشرقّي من بناء الصخرة، فھما بابان
  .رحاب ما بين البابين عرض أربعة أذرع وربع، وطول خرجته اثنا عشر ذراعا ونصف. ملبس بالرخام

وبه محراب محمول على ثالثة أعمدة لطاف، وعلى َيسرته بيت للقناديل محمول على أربعة . وعلى يمنة الخارج بيت للبّواب
  .أعمدة خضر مرسينّي وزرق

 .ومن عتبة الباب الثاني منھما إلى العمد سبعة أذرع وثلثان وھو الحامل للسقف البسط. وعقد ما بين البابين بالفص الُمْذَھب
ومن باطن الشباك الحديد إلى الدرابزين الخشب الساتر للصخرة أربعة . ومن واجھة العمد للشباك الحديد أحد عشر ذراعا

ومن حّد ھذا الباب إلى الشرقّي، على يسرة الداخل منه طالبا للقبلة على مسافة تسعة أذرع، عمودان مرسينّي . عأذرع ورب
  .أخضر بأعالھما ُدَقْيسّي ُمذَھب يطلع من باطنه إلى ظھر سقف الصخرة والقبة

  .والباب الشمالّي ويسمى باب الجنة فله خرجة كالتي في الباب الشرقي وصفتھا وحليتھا

إشارة إلى الرخامة السوداء التي يصلي " داخل درابزين خشب مذھب به محراب لطيف"يما بين العمودين اللذين أمام الباب وف
 .والناس يصلون ويدعون عندھا. وفُقدت ھذه الرخامة من ُمّدة زمانية، وعمل مكانھا رخامة خضراء. الناس عندھا

وسعة ما بين تثامين الصخرة من داخل مثل الباب الشمالّي خال السعة  .شماليّ وأما الباب الغربّي فله خرجة كالباب الشرقّي وال
  .من الشباك الحديد لدرابزين لصخرة فإنه ستة أذرع وثلثا ذراع

  .ھذا ما يتعلق بصفة الصخرة والبناء المثمن المحيط بھا

  .وأما الصحن المحيط بھا، فجميعه مفروش بالبالط الجليل المصقول

للشمال مائتا ذراع وتسعة وعشرون ذراعا؛ ومن الشرق للغرب مائتا ذراع وثالثة وعشرون ذراعا ونصف  وذرعه من القبلة
  .ذراع

وذرع ما بين الرواق الذي قبلّي الباب القبلّي من أبواب الصخرة إلى رأس الساللم الموصلة للجامع، ثالثة وخمسون ذراعا 
  .ا ونصف وربعومن رأس الساللم إلى عتبة الجامع مائة وخمسون ذراع

منھا عمودان صّوان أحمر، والوسطانّي رخام : وبأعلى ھذه الساللم أربعة قناطر محمولة على ثالثة أعمدة وركنين من البناء
  .أبيض فيه نقر مربع

  .ذكروا في التواريخ أن الدعاء عنده مستجاب
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وفيما بين ھاتين القنطرتين في . ضر مرسينيّ أعمدتھا اثنان أخ. وشرقّي ھذه القناطر على مسافة أربعين ذراعا قناطر مثلھا
ْبع َدَرج يَّاح في الليل، وعليھا يتركعون. ُسفل الحرم ُصّفة كبيرة تسّمى صفة السَّ   .يقال أنھا مأوى الصالحين والسُّ

، وفي ركنھا الغربّي قبتان من رخام. وبجانب القنطرة المذكورة أّوال، مدھون صورة محراب، بخّديه عمودا رخام لطاف
" الشحم واللحم"كل منھما قطعة واحدة، تسمى قبة الميزان، محمولة على اثني عشر عمودا من الرخام : واحدة تعلو األخرى

فلي ذراعان . ثمانية أذرع وثلثان: والقبة التي عليھا كمثل ارتفاع القبة المذكورة بكمالھا". شمعية"بقواعد  وارتفاع العمد السُّ
  .وُتعرف أيضا بقبة النجو. اني ذراع ونصف وربعوسدس؛ وارتفاع العمد الفوق

وبالقرنة القبلية من جھة غربّي الصحن موضع ُيعرف بالمدرسة المعظمّية، طولھا من ظاھرھا أربعة وثالثون ذراعا، 
ھما ثالثة أعمدة من الرخام، كل عمود به أربع. وعرضھا من القبلة للشمال سبعة أذرع ة في جسد لھا بابان ُيفتحان للشمال، بخدَّ

  .وارتفاع بنائھا تسعة أذرع من أرض صحن الصخرة. وِتلُو ذلك عمودان لطاف". مثعبنة"واحد، ملفوفة 

. وُيْدَخل من البابين المذكورين لرواق طوله ثمانية عشر ذراعا ونصف في عرض ستة، بسقف شامّي مذھب ثالثة عشر مربعا
  .لجامعبصدره القبلّي ثالث طاقات مطلة على الحرم وأبواب ا

ولجھتھا الغربّية باب للدخول . بكل جھة من جھاتھا القبلّية والشمالّية والغربية ثالث طاقات. وبالجھة الغربية منه قبة معقودة
  .إليھا من الرواق المذكور، وطاقة تطّل على الرواق المذكور

  .كان، وحاصل الزيتسكُن اإلمام، وقيِّم الم. وبالجھة الشرقية من الرواق المذكور قبة ألطف من ھذه

ورتب بھا خمسة وعشرين نفرا من طلبة النحو وشيخا لھم، . ورتب الملك المعظم لھا إماما مفردا يصلي الصلوات الخمس
ووقف على ذلك قرية تسّمى بيت لقيا، من عمل القدس . وشرط أن يكونوا حنفية من جملة طلبة مدرسته التي خارج الحرم

  .اھتمَّ بعمارة ذلك في سنة ثمان وستمائة وعلى سقفھا مكتوب أنه. الشريف

وأمام الشبابيك الشمالّية التي بالقبة الغربّية من ھذا الرواق، على تقدير خمسة أذرع، ممشاة معقودة عدتھا سبع عشرة درجة، 
  .عرض كل درجة ذراع، يتوصل منھّن إلى سفل الحرم

نقوشة مزولة إلخراج ساعات النھار، طولھا من الشرق للغرب وأمام القبة الشرقّية من ھذا الرواق ُصفَّة عليھا رخامة م
  .ذراعان وثلثان، وعرضھا ذراع وثلث، وارتفاعھا ذراع ونصف

ويقابل ھذه المدرسة في القُرنة الشرقّية من ھذا الصحن قبة لطيفة مكسّوة من ظاھرھا بالبياض، خلوة لبعض المتصّدرين 
  .جھاتھا الثالث بكل منھّن طاقة مطلة على الحرم وتتمة. بالحرم الشريف، يفتح بابھا للشمال

وفي حائطي ھذا الصحن الغربية والشمالية مسطبتان تعلوا إحداھما قبة من جھة الغرب واألخرى في الشمال سقف على 
  .عمودين رخام، يصلي عليھا الملِّغون في الصلوات الخمس

 .الصخرة المبلط من جھة الشرق، ستة وسبعون ذراعا وذرع ما بين عتبة الباب الشرقّي إلى حّد الدرج، نھاية صحن
وبأعلى ھذا الدرج خمس قناطر معقودة على أربعة أعمدة وساريتين، بخّدھّن القبلّي والشمالّي خلوتان للفقراء المجاورين 

اطر منھّن مفتوحة، وبقي ثالث قن. وارتفاع عقد ھذه القناطر عشرة أذرع، أسوة ارتفاع القناطر التي على سائر الساللم. بالحرم
وذرع ما بين أّول درجه من ھذا الدرج إلى  .وعّدتھن ست وثالثون درجة. ُيخرج منھّن إلى ھذه الدرج المسماة بدرج البراق

  .حّد السور الشرقّي مائة وستة وخمسون ذراعا وثلث

انّي وقبة السلسلة خمسة أذرع ونصف وربع   .وذرع ما بين الباب الشرقّي البرَّ
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طول كل عمود، خارجا عن قواعده، ثالثة أذرع ". شحم ولحم"ة محمولة على اثني عشر عودا أخضر مرسينّي ووھذه القب
  .وثلث وربع وثمن؛ وارتفاع سقفھا البسط الملبس بالرصاص ثمانية أذرع

َكاَية من الحجر الّصوان المنحوت المجلّي، تق. جميع ما بين األعمدة محروق طول . دير شبر ال غيروما بين العمود والعمود ُمتَّ
وعرض ما بين عمودي المحراب خمسة أذرع مسدود بالرخام الملّون بخّدي . كل قطعة من ھؤالء أربعة أذرع ونصف

ارتفاع القناطر . وبأعلى ھذه األعمدة قناطر ملبسة بالفص المذھب واألخضر المختلف األلوان. المحراب عمودان رخام أبيض
وبباطن ھذه القبة قبة محمولة على ستة أعمدة أخضر . اب آلخرھا ثمانية عشر ذراعاذراعان وربع، وسعتھا من المحر

بأعلى األعمدة قناطر ملبسة بالفص، . ما بين العمود والعمود أربعة أذرع سعتھا ثمانية أذرع ونصف". شحم ولحم"مرسينّي و
  .والقبة الخشب من أعلى ذلك. طول أربعة أذرع ونصف

سمعت إبراھيم بن طلحة بن : د بن محمد المقدسّي الخطيب، بسنده إلى أبي مالك بن ثعلبة، قالروى أبو بكر محمد بن أحم
أن سليمان بن داود جعل سلسلة معلَّقة من السماء إلى األرض ليتبيَّن المحقُّ من " "يرفعه"عبيد هللا يحدِّث عن أبيه عن جّده 

وقد سبك اليھودّي "فجاءوا إلى السلسلة . سُتوِدع مائة دينار فجحدھاالمبطل، فالمحق ينالھا والمبطل ال ينالھا؛ وأن يھوديا ا
فارتفعت السلسلة من ذلك . وحلف اآلخر أنه لم يأخذ. لقد أعطيته دنانيره: وناولھا صاحب المال وحلف" الذھب في عصا

  ."اليوم

  .وهللا تعالى أعلم. ويقال أن السلسلة كانت موضع القبة المذكورة

إلى منتھى الصحن المحيط بھا إلى القناطر الثالث " المسمى بباب الجنة"الشمالّي من أبواب الصخرة  وذرع ما بين الباب
  .المعقودة على عمودي رخام وساريتين مائة وثمانية أذرع

وأمام الدرج ممشاة مستطيلة مفروشة بالبالط، عرضھا خمسة أذرع . وُينزل من ھذه القناطر في ثمان درج إلى الحرم الشريف
. بع وينتھي متشامال إلى باب الحرم المعروف بباب شرف األنبياء؛ وطول ھذه الممشاة مائة ذراع وثمانية وسبعون ذراعاور

  .ذكر ھذا الباب عند ذكر أبواب الحرم" إن شاء هللا"وسيأتي 

رع ونصف، من طول كّل منھما ثمانية أذ. وعن يمين الداخل من ھذه القناطر ويسراه في منتھى شمالّي الصحن مسطبتان
  .يصلي الناس عليھما. الشرق إلى الغرب، وعرضھا من القبلة للشمال ذراعان وثلثا ذراع

ومن ھذا الباب الشمالي على مسافة اثنين وأربعين ذراعا طالبا للغرب عمل مسطبة ارتفاعھا عن الصحن المبلط ثلث ذراع، 
ُبني عليھا قبة مثمنة، تسّمى قبة . قبلة للشمال عشرة أذرعوطولھا من الشرق للغرب ثالثة عشر ذراعا وثلث، وعرضھا من ال

بظاھر القبة المذكورة حامال ألركانه من األعمدة الرخام . بابھا ُيفتح للشمال، سعته ذراع وثلث، وطوله ذراعان وثلث. المعراج
  .طول كل عمود، خارجا عن القواعد، ذراعان وثلثا ذراع. األبيض ثالثون عمودا

ثم ينزل إلى داخلھا . ُيصعد إلى بابھا بثالث درج رخام. ي بين األعمدة ملبسة ألواح رخام ملكيٍّ مشجرة بأزرقوالتثمينة الت
  .بمثلھنّ 

. بباطنھا من األعمدة أيضا ثمانية عشر عمودا. أرضھا مفروشة بالرخام األبيض، وحيطانھا من داخل كذلك، مثل الظاھر
وعرضھا . وبأعلى الطاقات كرسّي القبة. ثالثة، وزجاج أربعة" المكندج"جبس وبأعلى الرخام المذكور طاقات نصاص شبه ال

سعة محرابھا ذراع وثلثا ذراع؛ وھو بأّول المسطبة لجھة . من الشرق للغرب سبعة أذرع، ومن القبلة للشمال ستة أذرع وربع
  .وتتمة المصطبة يصلي عليھا الناس. والباب والساللم بآخرھا لجھة الشمال. القبلة

وبظاھرھا في أعالھا قبة لطيفة مكان الھالل، محمولة على ستة أعمدة . ومن قطب القبة ألرضھا ارتفاع ستة عشر ذراعا
وذرع ما بين الباب الغربّي إلى رأس القناطر التي أمامه بآخر صحن  .صغار رخام شمعية؛ طول كل واحد منھا تقدير ذراع

. وھي أربع قناطر معقودة على ثالثة أعمدة مكتَّبة باألزرق وساريتين. ذراع الصخرة من جھة الغرب ثمانية عشر ذراعا وثلثا
وھو الذي فيه الباب الجديد "ومن حّد ھذه الدرج إلى السور الغربّي . وينزل من ھذه القناطر بأربع وعشرين درجة إلى الحرم
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" ي ذكرھا إن شاء هللا عند ذكر أبواب الحرمالمعروف اآلن بباب القيسارية، وفيه باب الميضأة وسائر األبواب الغربية اآلت
  .خمسة وثمانون ذراعا وثلث ذراع

ھة كل منھنَّ خرزة رخام أو حجر منحوت سبعة، لھّن تسعة أبواب منھا . وبظاھر ھذا الصحن من الصھاريج المرّكب على فُوَّ
انة له بابان مَّ ب بُسفل الحرم أمام الجامع؛ وبالجھة الشرقية ھذا الباب الذي في الصحن، وبا: بالجھة القبلية بئر يعرف بالرُّ

وبالجھة الشمالية بئر . بئران، ُيعرف أحدھما بالشوك، ويعرف اآلخر بئر الورد، له بابان جميعھما من صحن الصخرة الشريفة
ھته كأس رخام طويل، واآلخ: وبالجھة الغربية ثالث آبار. ُيرف بباب الجنة ر له بابان من إحداھا ُيعرف بالكاس ألن على فُوَّ

  .الصحن، واآلخر بفرد فم

في ُسفل الحرم من الصھاريج : وإذ ذكرنا ما في ھذا الصحن من الصھاريج، فلنذكر ما في ُسفل الحرم من الصھاريج، فنقول
  .خمسة عشر صھريجا

ّي واحد، وُيسّمى ببئر بالقرب من الزاوية الفخرية واحد؛ وبباب الجامع واحد؛ وداخل باب الجامع الشرق: بالجھة القبلية ستة
الورقة، وله بابان أحدھما ھذا الذي داخل باب الجامع، واآلخر في مكان يعمل فيه نجارة الحرم؛ والبئر األسود، وله ثالثة 

واحد : أحدھما ُينزل إليه بدرج، وبئر ُيعرف بالبحيرة، له بابان؛ وبئر في الحاكورة التي عند الباب الشرقّي، وله بابان: أبواب
  .الحاكورة، وباب خارج عنھا في

  .منھا بالقرب من باب الرحمة واحد، له بابان: وبالجھة الشرقية ثالثة آبار

بئر بركة بني إسرائيل؛ وبئر بباب شرف األنبياء؛ وبئر بالرواق الحامل للزاوية المعروفة بالالوي : وبالجھة الشمالية ثالثة آبار
  .وخانقاه اإلسعرديّ 

باب في الحاكورة، وباب خارج : أحدھا بباب الغوانمة؛ واآلخر عند باب الرباط المنصورّي، وله بابان: ةوبالجھة الغربية ثالث
  .عنھا، يعرف بابن عروة؛ وبئر عند باب الحديد مغّطًى بحصر األروقة

  .وھذه اآلبار االثنان والعشرون معمرة بالمياه

لة د درج الميزان، والثاني عند محراب عمر والثالث تحت الزيتون واحد عن. وھناك أيضا غيرھا ثالثة صھاريج َخِربة ُمعطَّ
  .بالجھة الشرقية من الحرم

  .وقد استوعبنا اآلن صفة صحن الصخرة وما اشتمل عليه

  .فلنذكر ما بباطن الحرم من المساجد والمزارات واألبنية وغير ذلك

 .ونبتدئ أّوال بذكر السور المحيط بذلك جميعه

 صفة السور القبلي

 صاقبه من المساجد وغيرھا وما

. وبصدرھا محراب. وأّول ھذا السور من جھة الغرب مسطبة طولھا من المحراب للشمال ستة أذرع وعرضھا ستة ونصف
ويتلوھا من جھة شرقھا باب الزاوية الفخرية، ويتلو باب الزاوية الفخرية من الشرق ُصّفة عشرة أذرع وربع، وعرضھا ثالثة 

وطول جامع المغاربة من محرابه لرأس دھليزه أحد وثالثون ذراعا . سطبة باب جامع المغاربةويتلو ھذه الم. ونصف
ومن ظاھر حائط ھذا . ومحرابه لطيف، مركب على عمودي رخام لطاف. ونصف، وعرضه أحد عشر ذراعا ونصف
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د عشر ذراعا وثلثا ذراع، المحراب إلى حائط جامع النساء خرجة في الزاوية الفخرية التي إلى جانبه؛ وطول دھليزه أح
  .وعرضه أربعة أذرع وثلثا ذراع

  .وفي باطن سوره الشرقّي مسطبة لطيفة؛ عرضھا ذراع ونصف، وطولھا ثمانية أذرع ونصف وربع وثمن

َسَعته أربعة أذرع وارتفاعه خمسة . وله باب واحد ُيفتح للشمال. وفي ثخائن السور خزائن لطاف للقناديل وحوائج الَقَومة به
  .ذرعأ

وكذلك جامع . ولو قلنا مسجد المغاربة، لما علم الجمھور بالقدس. وقلنا جامع المغاربة، لغلبة ھذا االسم على ألسنة الجمھور
ويتلو جامع  .كل ذلك ليس بجوامع تقام فيھا خطبة وإنما لكل منھا إمام مفرد، يصلي فيه الصلوات الخمس ال غير. النساء

وطوله من الشرق للغرب اثنان وستون ذراعا ونصف ذراع، وعرضه من القبلة . جامع النساءالمغاربة فضوة كبيرة يتلوھا 
كل رواق ستة عقود محمولة في الوسط على : للشمال اثنان وعشرون ذراعا وثلثا ذراع، وھو رواقان سقفھما اثنا عشر عقدا

، وعمقه في السور ثالثة أذرع، وھو عرض الشباك األّول منھا ذراعان ونصف: وبصدره من الشبابيك خمسة. ست عضائد
  .وتتمة الشبابيك دون ھذا المقدار. عرض السور جميعه في ھذه البقعة، وارتفاعه ثالثة أذرع وثلثا ذراع

  .وبحائطه الغربّي شباك مطّل على حارة المغاربة

. ج عن القواعد ذراعان إال ربعاطولھا خار. وبكل خّد أربعة أعمدة رخام أبيض في جسد واحد. وباب ھذا الجامع ُيفتح للشمال
  .وأمامه شجرتان عظيمتان من الجوز، تحتھما مسطبة يصلي الناس عليھا

ومن باب جامع النساء على ُمِضّي سبعة وعشرين ذراعا . ويدخل من الباب المذكور وينزل بخمس درج إلى األروقة المذكورة
 .ن بالمسجد األقصىمن جھة الشرق، الباب الغربّي من أبواب الجامع المسّمى اآل

 صفة السور الشرقي

تقّدم في قُرفة السور القبلّي مھد عيسى، عليه السالم، وشمالّيه رواق معقود على ستة عقود قد خربت مساطبه من العمائر 
  .طوله ثالثة وأربعون ذراعا، ومن جانبه للقبلة كشف إلى حّد مھد عيسى. وبعض أرضه مبسوطة بالفص. القديمة

وطوله من الشرق للغرب ثالثون ذراعا، وعرضه قبلة . الرواق، على مضّي ثلثمائة ذراع، مسجد باب الرحمةشمالّي ھذا 
وھو معقود بالحجر المنحوت سّت . يصلي فيه إمام مفرد. وسعة محرابه ثالثة أذرع وربع. وشماال أربعة عشر ذراعا ونصف

ض في الوسط وساريتين في وسط طول كل عمود أحد عشر اثنان مرتفعتان، وأربعة منبسطة على عمودين صّوان بي: قباب
  .وھذا المسجد متخذ باطن البابين المسميين بباب الرحمة. ذراعا ودورته أربعة أذرع ونصف

ا طول كل منھما أحد عشر ذراعا، . على كل منھما مصراعان من خشب مصفح من خارج بالحديد. وھما بابا قديمان قد ُسدَّ
وقد ُسمِّر وأُحكم . ل منھما بابان بالصفة المذكورة إال أنھما مصفحان بالنحاس األصفر المنقوشخلف ك. وعرضه ستة ونصف

يا بأبواب الرحمة. غلقھما   .قيل أنھما من بقايا العمائر السليمانية، ُسمَّ

ث، ويعقبه ومن الشرق للغرب سبعة أذرع وثل. ومنتھى السور الشرقّي رواق طوله من القبلة للشمال ستة عشر ذراعا ونصف
  .وسيأتي ذكره، إن شاء هللا. في أّول السور الشمالّي باب أسباط

 .ولم يكن له في الزمن القديم سوى البابين المذكورين. وليس في ھذا السور الشرقّي اآلن باب ُيسلك منه للحرم الشريف
  .نلم ُيفتحا إلى اآل. غلقھما لما فتح القدس" رضي هللا عنه"ويقال أن عمر بن الخطاب 

اد بن أوس. وقد اتخذ الناس ظاھر ھذا السور مقبرة يدفنون فيھا موتاھم   .وفيھا قبر شدَّ
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ق إلى عين . وفيه كروم وبساتين. وتلو المقبرة المذكورة واد عميق ُيعرف بوادي جھنم، يزرع وفيه أبنية ". ماء"ومنه ُيتطرَّ
وحّد ھذا الوادي من الشرق طور َزيتا الذي . الصالحيةوھو وقف على المدرسة . عجيبة وآثار غريبة ونقوش ومعابد قديمة
وفيما بين السور الشرقّي وصحن الصخرة . وبه قبر رابعة العدوية، ُيزار قصدا. ُيقال إن هللا رفع عيسى عليه السالم منه

  .نتقدير عّدتھا مائة شجرة، يستظّل الناس تحتھا ويصلو. الشريفة أشجار من الزيتون والميس والتوت والتين

ولقد مضى لّي في مجاورة ھذا الحرم الشريف الفصول األربع، فرأيت له في : "قال الصاحب تاج الدين أحمد بن أمين الملك
كل فصل محاسن في غيره لم ُتجمع، وھو أنه من مبدإ فصل الربيع تبدو فيه األزاھر المختلفة األلوان ما يستوقف بحسنه لّب 

وأما ما : "قال."عرفة باألعشاب يأتي إليه، ويأخذ من تلك األزاھر ما علم منفعته ومضرتهوكّل أحد ممن له م. الّذكي األروع
شاھدته بالعيان، أنني جلست وقتا في بقعة منه تكللت بأزاھر من الشقائق والبھار واألُقحوان، وإلى جانبي فقير عليه أطمار 

ماً، وتارة يعلن صوته بالتسبيح والتكبير ترنُّ  سبحان من جمع فيك المحاسن وكساك ھذه الحلل : ما، ويقولرثَّة يبدي تبسُّ
أما فضله وبركته، فقد صدَّق العيان فيھا الخبر، وقام بھا ! فقلت له يا سيدي! الفاخرة، وجعلك تحتوي على كنوز الدنيا واآلخرة

في النفع والضّر خواّص، يعرفھا أھل ما من زھرة تراھا إال ولھا : فقال ؟الدليل والبرھان وتواتر بھا األثر، لكن ما كنوز الدنيا
لعّل ُتظھر للعيان شيئا مما عرفت يزداد به اليقين تبصرة، وتكون ھذه الجلسة معك على صبح النجاح : فقلتُ ! االختصاص

ھل معك خاتم أو : ومّد يده أخذ قبضة من ذلك الكإل، وقال. فأخذ بيدي ومشى خطوات إلى جھة من جھات الحرم. مسفره
. ثم أخذ حشيشة أخرى، وعركه بھا. فعركه بذلك الكإل، فعاد كالدينار في صفرته. فأخرجت درھما مما معي. نعم فقلت ؟درھم

ولم يترك نبّي هللا سليمان شيئا من المواھب التي . ھذه رموزا احتوت على تلك الكنوز: وقال. فعاد أبيض، أنقى مما كان أّوال
فأين . من اإلنس والجّن على اختالف صورھا ومعناھا، إال وأودعه في ھذا الحرم منحه هللا إياھا، والمنافع التي وصلت إليه

الدنيء من : فقال. فسألته التثبت والتلبث. ثم أخذ منھجا غير ما كنت أسلكه ؟من يفھم تلك المعاني، أو من كان لھا ُيعاني
أوصيك أن تغتنم الفرصة في ركعات . نىصرف نظره إلى الَعَرض األدنى، والسريُّ من صرف زمانه بالتھجد في ھذا المغ

بك من الرحمن ومثلك من يفتح لي أبواب ! يا سيدي: فقلت. تقّدمھا بين يديك، فما سواھا فان، وال تلتفت إال إلى ما يقرِّ
ك يا سبحان! سبحانك يا دائم: يقول. ثم فارقني مھروال، معلنا بصوته ومرتال. ما بعد السنَّة والكتاب من باب: فقال. الصواب
وس فجعلُت ھذا الذكر لي ديدنا، وكلما اشتاقت له مني عين أطربت بذكره ! سبحانك يا ُمحيي النفوس! سبحانك يا رحمن! قُدُّ
 .أُذنا

 صفة السور الشماليّ 

ة أبواب أّولھا من جھة الشرق باب ُيسّمى باب أسباط . يّ وھو تلو الرواق المقّدم ذكره الذي ھو نھاية السوق الشرق. وفيه ِعدَّ
  .وارتفاع ھذا الباب خمسة أذرع، وعرضه ثالثة أذرع ونصف وربع وثمن ذراع

بصدره أربعة . طوله اثنان وسبعون ذراعا، وعرضه ثمانية أذرع. ويعقب ھذا الباب من غربه، رواق معقود على عشر سوارٍ 
وطولھا أربعة وسبعون . اآلن لم ُتكملوإلى . وبعضھا كشف، قُصد أن ُيبنى به أروقة. شبابيك مطلَّة على ُبركة بني إسرائيل

  .ذراعا

امھا. غربية وشرقية: وجاورت ما أمامھا من األروقة بحائطين. ويعقب ھذه األرض المدرسة الكريمية . وجعلوا مصيفين قدَّ
ام ھذه األروقة مسطبة ُيصعد إليھا بأربع درج ب. وطول ھذه المدرسة من الشرق للغرب خمسة وعشرون ذراعا ارزة وُجعل قدَّ

وھذه المدرسة بناھا كريم الدين عبد الكريم، ناظر الخواص الشريفة . طولھا من القبلة للشمال ستة عشر ذراعا. في الحرم
ة . عرضه أربعة أذرع وثلثا ذراع، وارتفاعه ثمانية أذرع. السلطانية الناصرية، ويعقب ھذه المدرسة باب، يسمَّى باب ِحطَّ

ولھا مائة وثمانية وسبعون ذراعا، وعرضھا خمسة أذرع وكسر ُيصعد من آخر بدرج إلى أمامه ممشاة مفروشة بالبالط، ط
  .ثالث قناطر معقودة على عمودين رخام وساريتين، ُيدخل منھن إلى صحن الصخرة

ربية الشرقية منھا لصيقة للمدرسة الكريمية المذكورة، وتلو الغ: وبخّدي ھذا الباب مسطبتان لطيفتان، عرض كل منھما ذراعان
  .رواق، طوله اثنان وسبعون ذراعا في العرض المذكور
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 .وبأّوله من الشرق بالقرب شباك للتربة األوحدية، من بني أيوب. وفي سورة ثالثة شبابيك للرباط الَعَلمّي الدواداريّ 
. ر الممشاة المذكورةوأمامه ممشاة نظي. طوله ثمانية أذرع وعرضه أربعة. ثم يتلو ھذا الرواق باب يعرف بباب شرف األنبياء

  .وقد تقّدم ذكر ھذه أيضا

. بأّوله شباكان. ويتلو ھذا الباب رواق طوله سبعة وأربعون ذراعا، وعرضه سبعة أذرع ونصف، معقود على ثمان َسَوار
اوية وتلوھما باب ُيصعد من باطنه إلى ز. أحدھما مفتوح ُيتوصل منه إلى زاوية الصاحب أمين الدين، المعروف بأمين الملك

طوله تسعة . ويعقب ھذا الرواق من الغرب رواق معقود عقدين على ثالث سوار .وتلو الباب مسطبة، فيھا صھريج. الالوي
  .وُيصلِّي به اآلن بعض النسوة، الصلوات الخمس خلف األئمة. عشر ذراعا ونصف، وعرضه من الشمال للقبلة تسعة أذرع

وبأّوله جوار الصھريج . ملك الجوكندار، وخانقاه مجد الدين اإلسعردّي التاجر وبأعاله مدرسة األمير سيف الدين الحاّج آل
  .المذكور، ُسلَّم ُيصعد منه إلى المدرسة والخانقاه المذكورتين

  .وينزل من وسطعا بست درج إلى الحرم. وھو صورة مسطبة عالية. ويعقب ھذا الرواق كشف ليس به أروقة

. وليس لھا استطراق إلى الحرم. بيك لمدرسة األمير علم الدين سنجر الجاولّى، رحمه هللاوبأقصى ارتفاع ھذا السور خمسة شبا
وداخلھما كله في باطن . ومن حّد ھذا الكشف، طالبا من جھة الغرب، خلوتان لكل مھما باب ُيفتح للجھة القبلية من الحرم

. وفي الشرقّي منھا شباك لطيف. بمغارة إبراھيم وقيل ُيرف قديما. وھي من جبل صخر أصمَّ، صفة مغارة. السور الشماليّ 
وطولھا ستة عشر ذراعا وأمامھا مسطبة . وبھا شباكان على الحرم الشريف. وإلى جانب ھاتين الخلوتين، خلوة لشيخ الحرم

الباب ُيفتح وبأعلى ھذه الخلوة، خلوة ُيصعد إليھا بُسلَّم، بسبع درج في حّد . في الطول المذكور، وعرضھا أربعة أذرع وثلث
  .للشرق

وتلوه سلَّم مستطيل . ويتلو ذلك رواق على عقدين طوله من الغرب طالبا للشرق خمسة عشر ذراعا وعرضه تسعة ونصف
وھذه المأذنة ھي أقصى السور الغربّي، وارتفاعھا ثالثة . جّداً، يصعد من أعاله إلى مأذنة، وإلى دار ھناك لبني جماعة

 .وھي مكللة من العمد الرخام اللطاف بأحد وثالثين عمودا. ابزينات خشب منقوشةوبأعالھا در. وخمسون ذراعا

 صفة السور الغربيّ 

وأمام كل باب شجرة كبيرة من الميس أو التوت، . ويشتمل على سبعة أبواب بما فيه من باب الطھارة، فإنه اآلن غير نافذ
امه شيءوتحتھا مسطبة يصلِّي الناس عليھا، ويستظلون؛خال باب الغوان   .مة، فليس قدَّ

  .ومبدأ السور من المئذنة المذكورة

ُيصعد إليه من الحرم الشريف بعشر . وطوله أربعة اذرع وعرضه ثالثة أذرع. وأّول أبوابه من ھذه الجھة، باب الغوانمة
مأذنة المذكورة خمسة ومن حّد ھذه الخلوة إلى ال. وبحّده الشمالّي خلوة للبّواب، بارزة في الحرم تقدير خمسة أذرع. درجة

باب لطيف للخلوة في باطن عرض السور " على مضّي ثمانية عشر ذراعا طالبا للقبلة"ومن الباب المذكور . وثالثون ذراعا
ومن حّد ھذه الخلوة إلى نھاية أربعة وعشرين ذراعا حاكورة بھا أشجار وكروم تحت دار وقفھا . لبعض الفقراء المجاورين

 .وكان ھذا الرجل من نظار الحرم المتقّدمين، وله تأثيرات حسنة في الحرم من المواعيد واألبنية. عالء الدين األعمى
ومن نھاية الحاكورة إلى أقصى السور . وطول الحاكورة طالبا للشمال خمسة وأربعون ذراعا، في عرض سبعة اذرع وكسر

طوله ستة . ة باب كبير ُيعرف بباب الرباط المنصوريّ ولصيق ھذه الحاكورة من القبل. وھو المأذنة المذكورة كشف بال أروقة
وأمامه ممشاة يتوصل بھا إلى الُسلَّم الذي يتوصل منه إلى صحن الصخرة، قبالة الباب الحديد اآلتي . وعرضه خمسة ونصف

  .ذكره

األروقة المتصلة وبخّد الباب المذكور إلى جھة الشمال عقد على ساريتين، طوله تسعة أذرع وعرضه عرض الحاكورة وسائر 
  .وھذا العقد أّول العقود في السور الغربيّ . به
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  .وعمل في ثخانة الحائط التي في أّوله مع ثخانة السارية خلوة صغيرة للقّيم والبّواب بالباب المذكور

وله مائة وتلو الباب المذكور عرضه عرض األروقة وط. وتحت ھذا العقد يجلس الناظر والمباشرون يومئذ للنظر في المصالح
وعلى تقدير عشرة اذرع من أّوله شباك القاعة التي ھي سكن الناظر على . وثمانية اذرع، معقود على ست عشرة سارية

  .وفي آخره خلوة لطيفة سكن القّيم وبرسم القناديل. وھي من وقف الحرم. أوقاف الحرم

وأمامه ممشاة مبلطة يتوصل . ن وثلثا ذراعطوله أربعة أذرع ونصف، وعرضه ذراعا. وتلو ذلك الباب المعروف بالحديد
وليس . عرضه ثالثة وعشرون ذراعا ونصف وعدد درجه إحدى وعشرون درجة. منھا إلى ُسلَّم لصحن الصخرة الشريفة

  .بأعاله قناطر إسوة بقيَّة الساللم

بآخره باب لطيف خلوة و. وتلو ھذا الباب رواق على ثمان سوار طوله ثمانية وخمسون ذراعا وعرضه عرض سائر األروقة
. له مساطب في خّديه. ثم يتلو ھذا الرواق باب كبير عمل من قريب واستجّد فتحه، ينزل إليه بعشر درجات .لبعض الفقراء

وعقده . وارتفاعه ثمانية أذرع وعرضه خمسة أذرع. قد أتقنت عمارته. طول كل منھا سبعة اذرع وعرضھا وثلثا ذراع
وأبوابه مصفحة بالنحاس المذھب المخّرم، متقن . وطراز كتابته بالذھب، نقر في الحجر. ّونبوجھين، منقوش بالحجر المل

ويتوصل منه إلى القيسارية المستجّدة وتشتمل على صفَّي حوانيت، بعضھا وقف على الحرم، وبعضھا . العمارة والزخرفة
وإلى ! إن شاء هللا. ه هللا، وسيأتي ذكرھا عن كثبوقف على المدرسة والخانقاه اللتين أنشأھما األمير سيف الدين تنكز، رحم

جانب ھذا الباب رواق معقود على ساريتين كبار جّدا طوله خمسة عشر ذراعا، وعرضه إلى خارج الساريتين سبعة أذرع 
وبجانب الشباك خلوة لطيفة للقّيم . بصدره شباك لقاعة من وقف الحرم. وثلثا ذراع وإلى باطنھما خمسة أذرع ونصف

وتشتمل طھارة . أحدھما للنساء، والثانية للرجال: وھو يشتمل على طھارتين. وإلى جانب ھذا الرواق باب الطھارة. لبّوابوا
  .وبأعلى طھارة النساء مساكن ُتكرى لوقف لحرم. الرجال على ثالثة وعشرين بيتا وفسقية كبيرة

وبعده . أربعة أذرع وثلثا ذراع، وعرضه ثالثة وثمنوطول الباب . وباب الطھارة ينزل إليه من أرض الحرم بأربع درجات
وطھارة . سبع درجات إلى دھليز مستطيل، يتوصل منه إلى طھارة الرجال وإلى سلَّم يتوصل منه إلى علو طھارة النساء

  .النساء في أوائل الدھليز، على يمين الداخل

  .معقود على تسع سوار. ويتلو باب الطھارة رواق طوله ثالثة وستون ذراعا، وعرضه سبعة ونصف

وفي آخره من جھة القبلة محراب مالصق للمأذنة، . أحدھما للقّيم وأخرى برسم الفقير: وفيه من ثخانة السور بابان لخلوتين
وبأعالھا درابزينان . وتجاوره المأذنة المختصة بالحرم وارتفاعھا ثمانية وأربعون ذراعا. ُيصلَّى فيه صالة مفردة بإمام مفرد

  .وھي مكللة من العمد الرخام اللطاف بثمانية أعمدة. خشبمن ال

وُيرف قديما بباب . ويسّمى الباب المفتوح باب السلسلة. ويتلو المأذنة بابان قد ُعلّق الشمالّي منھا وسمَّر المأذنة إلى جانبه
شاة قلع يتوصل منھا إلى ساللم وأمام ھذا الباب مم. وكذلك المغلق. سعته خمسة أذرع وثلث، وطوله ثمانية ونصف. الَسَحَرة

ويتلو الباب رواق معقود على عشر سوار طوله . ذرعھا سبعا وسبعون ذراعا وربع. صحن الصخرة بعقد قبالة المعظمّية
وھو نظير ارتفاع سائر سقوف أروقة . سبعة وخمسون ذراعا، وعرضه سبعة أذرع وربع، وارتفاع عقده عشرة أذرع ونصف

  .الحرم

. وظھره حامل للخانقاه التنكزية. أبوابھا من األبنوس والعاج، وداخلھما المدرسة: ه شباكان للمدرسة التنكزيةوھذا الرواق في
ان كبار. وفي آخره باب لطيف يصعد منه إلى أعلى المدرسة وسكن الصوفية ويتلو ھذا . وفي آخر سوارية ستة أعمدة من صوَّ

ن الجنوب للشمال ثمانية وثالثون ذراعا إال ثمنا، وعرضھا عرض الرواق الرواق من القبلة مسطبة ارتفاعھا ذراع وطولھا م
  .المذكور

  .وسعته ثالثة أذرع وربع، وطوله أربعة ونصف. وتقيس في ھذه المسطبة ثالثة وثالثين ذراعا، تجد باب حارة المغاربة
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وھذه المسطبة مجاورة للزاوية . القبليّ  وھي نھاية السور الغربّي وأّول السور. وتلو الباب المذكور على ثالثة أذرع مسطبة
  .وقد تقّدم ذكرھا. الفخرية التي ھي أّول السور القبلّي من جھة الغرب

  .وإذ قد استوعبنا صفة السور المحيط، فلنذكر اآلن ما وعدنا بذكره مما اشتمل عليه سوى صحن الصخرة

  .اصال ألصناف الحرمأحدھما ُجعل ح: ونبدأ بما ھو تحت صحن الصخرة، وعّدته تسع خالوٍ 

مّية التي تحت مدرسته: فمنھا بالجھة القبلية ثالثة شات كرم، وفيه أبواب الرواق المعظَّ . منھّن ما على أبوابه مساطب ومعرَّ
  .وبجانبه الشرقّي حاصالن يجعل فيھما زيت الحرم وأصنافه. وھو ُمصلَّى للحنابلة بإمام مفرد

والجھة الشمالية . منھا ما عمل قّدام أبوابه حاكورة وغرست أشجارا: ربع خالوٍ وفي جھة الشرقية من تحت صحن الصخرة أ
وفيه أبواب للرواق . أحدھما ُجعلت حاصال ألصناف الحرم. وبالجھة الغربية خلوتان .خالية من الخالوي والحواصل

بين . باب السلسلة وأمام رواق الحنابلةوھي أمام . وقبالة أبواب الرواق المعظمّي من الغرب قبَّة موسى عليه السالم. المعظميّ 
وطول المسطبة من القبلة للشمال أربعة وعشرون ذراعا، . المسطبة الحاملة لھا وبين باب السلسلة ثمانية وعشرون ذراعا

. بصدر المسطبة القبلّي القبة المذكورة. وعرضھا من الشرق للغرب أحد وعشرون ذراعا ونصف؛ وارتفاعھا نصف ذراع
وارتفاع كرسّي القبة من ظاھر . ظاھرھا من القبلة إلى الشمال عشرة أذرع، وعرضھا من الشرق للغرب مثل ذلكطولھا من 

  .تشتمل ھذه القبة من باطنھا على أرض مفروشة بالرخام. المسطبة ثمانية أذرع

وبكل جھة من . ب وعرضهوبخّديه شّباكا حديد في طول البا. عرضه ذراع ونصف، وطوله ذراعان وثلثان. بابھا يفتح للشمال
وبأعلى . وبين كل حائط وأخيه قوس عقد. وھي محمولة على األركان. يغلق على كل شباك، زوج أبواب. جھاتھا شبَّاك حديد

تقدير ارتفاعھا على ظھر الكرسّي . وبأعلى الكرسّي الثاني القبة المعقودة. كرسيِّ القبة كرسيٍّ ثان، فيه خمس طاقات زجاج
 .أذرع وليس فيھا عمد رخام بالجملة الكافية، حتَّى وال في خّد المحراب الثاني ثمانية

 عليه السالم صفة قبة سليمان

لَّم الذي ُيصعد منه إلى الخانقاه األسعردية والمدرسة . وھذه القبة بالجانب الشمالّي من الحرم وھي مسامته للصھريج والسُّ
  .السيفية آل َمَلك

. طوله ذراعان ونصف، وعرضه ذراع وثمن. وھو ُيفتح للشمال. قبة ثمانية وأربعون ذراعاومن واجھة الصھريج إلى باب ال
  .طول كل منھما خمسة أذرع وربع، وعرضھما مثل ذلك. ُيمنى وُيسرى: بخّديه عمودا رخام ومسطبتان

ع، وعرضه ذراع طول كل شباك منھما ذراعان وثلثا ذرا. وبخّدي الباب المذكور شباكان مطالن على ھاتين المسطبتين
  .وثلثان

خارجا "بھا أربعة وعشرون عمودا من الرخام طول كل عمود . وتتمة التثمينات مسدودة. يدخل من ھذا الباب إلى قبة مثمنة
وبخدَّي . في كل تثمينة من المسدودات أربعة أعمدة حاملة للرخامة التي في عقد القناطر. ذراعان ونصف" عن القواعد

  .ان طول كل منھما ذراع ونصفالمحراب عمودان لطيف

سعة القبة ستة أذرع ونصف، وارتفاعھا من قطب القبة . طاقات زجاج بدائرھا" عند نھاية كرسّي القبة"وفي نھاية العمد 
  .لألرض عشرون ذراعا

ة ثلثا وعلى ُيمنة المصلى في المحراب صخرة صغيرة طولھا ذراعان وربع، وعرضھا من الجھة القبلية ذراع، ومن الشَّمالي
  .وُيقال إنھا من اآلثار السليمانية، وإن الدعاء عندھا مستجاب. يدعو الزّوار عندھا. ذراع
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 .وبھما تكّمل ما بھذه القبة من األعمدة ثالثين عمودا. وفي حائط ھذه القبة القبلّي، من خارج، عمودان من الرخام

 عليه السالم صفة المجلس الذي بناه سليمان

وله من داخل . ھذا المجلس بناؤه أعجب وأتقن من المسجد الذي أعاله: سليمان قال الصاحب تاج الدينويسّمى اآلن اصطبل 
أحدھما ست : ُسلَّمان" يعني المجاورة المقصورة الخطابة وبھا اآلن شيخ ُيرف بالختنّي، وبه ُتعرف اآلن"الخانقاه الصالحية 

ر، والثاني أربع وخمسون درجة ينزل منھا إلى بقية أقسام المجلس وثالثون درجة ينزل منھا إلى بعض أقسام المجلس المذكو
  .المذكور

ّوان . والمكان في غاية النور لما عمل له من المناور والطاقات المحكمة: قال وھو رواقات عقودھا محمولة على عمد من الصُّ
ة أذرع، ومنھا ما عرضه تسعة أذرع، ومنھا منھا ما عرضه ثماني: وعرض ھذه المجالس من القبلة إلى الشَّمال. وأركان البناء

ما عرضه عشرة أذرع، وارتفاع عقوده من األرض التي بھا األبواب النافذة لرأس وادي عين سلوان منھا ما تقدير ارتفاعه 
  .عشرون ذراعا، ومنھا ما تقديره خمسة عشر ذراعا

  .وُيقال أن أحد ھذه األبواب كان منه دخول األنبياء عليھم السالم

  .ُيقال أن البراق ُربط بھا ليلة اإلسراء. في إحدى اسطواناته حلقةو

فكان تقديره ثالثة وتسعين . فمنھا ما أمكن قياس طوله، الذي أمكن التطّرق إليه. وھذه األروقة كلھا آخذة من الشرق والغرب
ھذا مملوء بالتراب المھول، ومنھا ما  منھا ما ھو في وقتنا: ومنھا ما لم يمكن قياس طوله لكون أطواله قُسمت حيطانا. ذراعا

ونطاق النُّطق ضاق عن استيعاب وصف ھذا : قال .ھو صفة حواصل، ومنھا ما ھو مساكن ومرافق لسكان الخانقاه المذكورة
د يعني المسج"لكن األماكن التي أمكن التطّرق إليھا والمشي لما ھو نافذ منھا دلّت على أن البقعة المسماة بالجامع . المجلس
كلھا معلقة على ھذه : موضع الخطبة اآلن، وبقعة جامع النساء وغالب الممشاوات التي بالحرم واألشجار المزدرعة" األقصى

  .العقود والسواري

وكان دخولي إليھا من الزاوية المعروفة . ولقد دخلُت إلى بعض ھذه األماكن، ورأيُت من عجائب األبنية بھا ما يمأل العين: قلت
 .ّي ثم أفضيُت منھا إلى الكروم وظاھر المسجدبسكن الختن

 عليه الصالة والسالم قبر الخليل

ّي بن  ر روى الحافظ أبو القاسم مكِّ ر، وفي حدود ذلك المكان المنوَّ وما جاوره من قبور بنيه واألزواج وكلھا داخل ذلك المسوَّ
أّول من مات وُدفن ِبِحبرى سارة وذلك إن إبراھيم : العبد السالم بن الحسين الُرميلّي المقدسّي بسنده إلى كعب األحبار، ق

فاشترى منه . وكان مسكنه وناحيته َحْبرى. فقدم على صفوان، وكان على دينه. خرج لما ماتت، يطلب موضعا يقبرھا فيه
ثم توفِّيت . قھاثم توفِّي إبراھيم فُدفن لصي. فُدفنت سارة فيه. وكان الدرھم ذلك العصر خمسة دراھم. الموضع بخمسين درھما

ثم توفِّيت زوجته ليقى فُدفنت . ثم توفِّي يعقوب فُدفن في الموضع. ثم توفي إسحاق فُدفن لزيقھا. رْبَقة زوجة إسحاق فُدفنت فيه
  .معه

 فلما بعثه هللا، أوحى إليه أن ابِن على قبر خليلي َحْيرا حّتى يكون لمن يأتي. فأقام ذلك الموضع على ذلك إلى زمان سليمان
  .بعدك، لكي ُيعَرف

فأوحى هللا . فرجع إلى بيت المقدس. فطاف فلم يصبه. فخرج سليمان وبنو إسرائيل من بيت المقدس، حّتى قدم أرض كنعان
، قد غاب عني الموضع: قال! يا سليمان، خالفَت أمري: إليه امض فإنك ترى نورا من السماء إلى : فأوحى هللا إليه. يا ربَّ

فأوحى هللا . فخرج سليمان ثانيا، فنظر فأمر الجنَّ فبنوا على الموضع الذي ُيقال له الرامة. ر خليلياألرض، فھو موضع قب
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فخرج سليمان فنظر إلى النور قد التزق بأعنان . إن ھذا ليس ھو الموضع، ولكن إذا رأيت النور قد التزق بأعنان السماء: إليه
  .فبنى عليه الَحْير. السماء إلى األرض

وفي حائطه حجارة ھائلة في . وبناءه بناء محكم. وإنما المسلمون لما افتتحوا البلد، فتحوا له بابا. يكن لھذا الَحْير بابولم : قلت
  .ُكبر القدر، منھا ما طوله سبعة وثالثون شبرا

  .وقد أقيم بھذا الموضع خطبة، وُرتِّب به إمام ومؤذنون

ق تحت األرض يأخذ متشاملة إلى فجوة فيھا ثالث نصائب قبور في وفي قبلته باب ينزل منه بدرج كثيرة إلى سرداب ضيّ 
حائطه، ُيقال إنھا قبر الخليل وزوجته وإسحاق وھناك طاقة ال ُيرف إلى أين تنتھي، لكن ُيقال أنھا إلى مغارة تحت أرض 

  .وتلك أمثال القبور من فوق. الحرم، فيھا الموتى

وھو خطوات . ولتطأطؤ سقفه ال يقدر أحد على المشي منتصب به. بضيقهولقد أتيت إلى ھذا السرداب ومشيت به زحفا، 
األيمن قبر : وھيئة القبور في قبلة المسجد اآلن قبران. وھي نحو أربعة أذرع في مثلھا. يسيرة تنتھي إلى الفجوة المذكورة

األيمن قبر إبراھيم الخليل، : نوفي شمالّيه مما ھو منفصل عن المسجد بقبتين متقابلتين قبرا. إسحاق واأليسر قبر زوجته
وال شكَّ وال ريب . وفيھا قبر يقال أنه قبر يعقوب. وفي شمالّي الحرم قبة مفردة مسامتة لقبة الخليل. واأليسر قبر سارة زوجته

ر" صلوات هللا عليه"أن إبراھيم   .وأما تعيين موضع القبر، فا أعلم. ومن ُذكر معه مدفونون داخل ھذا المسوَّ
حّدثني جماعة من مشايخ بلدة الخليل أنه لما كان في زمن بردويل الملك، أنخسف موضع ھذه : علّي بن أبي بكر الھرويّ قال 

فدخل جماعة من الفرنج إليھا بإذن الملك، فوجدوا فيھا إبراھيم وإسحاق ويعقوب، وقد َبلَِيْت أكفانھم، وھم مستندون . المغارة
حكى . وذلك سنة ثالث عشر وخمسمائة. فجّدد الملك أكفانھم ثم سّد الموضع. ي مكشوفةوھ. إلى حائط، وعلى رؤوسھم قناديل

. والمغارة تحت ھذه المغارة التي ُتزار اآلن: قال. وقيل أن قبر آدم ونوح وسام في المغارة: قال. ذلك شھاب الدين بن الواسطيّ 
  .وهللا أعلم

. يقولون أنه لما ُبني المكان، أرادوا أن يجعلوا قبره داخل الحرم. مووراء الحرم موضع فيه قبر ينسب إلى يوسف، عليه السال
لما " عليه السالم"ويقال إن موسى   !دعوه خارج الحرم، فعليه خراج مصر: قائال يقول" عليه السالم"فسمع بانيه وھو سليمان 

ھكذا يقال، . م، لما ناله من الُملكخرج من مصر، أستصحب معه تابوت يوسف، ودفنه ھناك قريبا من آبائه؛ ولم يدفنه عندھ
  .وهللا أعلم. والعھد على قائله

وعليه أوقاف جليلة وُيّمد في كلَّ يوم بعد العصر ِسَماط ويفّرق فيه . وھذا الحرم مؤّزر ُجُدُرهُ بالرخام الملّون والُمْذَھب: قلت
  .من الخبز على الواردين بحسبھم على قدر كفايتھم

فأخبرني جماعة المباشرين أن في . في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وسبعمائة" هللا عليه وسالمه صلوات"ولقد زرت الخليل 
بعض ليالي العشر من ھذا الشھر في ھذه السنة فرقوا زيادة على ثالثة عشر ألف رغيف؛ وأن غالب أيام العام ما بين السعة 

اق وُيفّرق أيضا مع الخبز طعام العدس بالزيت. آالف والعشرة آالف مَّ وفي بكرة النھار ُيطبخ أيضا قدر من . الطيِّب والسَّ
  .وفي بعض أيام األسبوع، ُيطبخ ما ھو أفخر من ذلك. الدشيش، وُيفّرق على الواردين

  .ال يبطلون ليال وال نھار. وله ُخّدام برسم غربلة القمح وطحنه وعجينه وخبزه

ولم يزل . بحيث إن القمح ُيفّرغ في األھراء وُيْخرج خبزا مخبوزا. وأھراء القمح والطاحون والفرن، نافذ بعض ذلك إلى بعض
  .على ھذا مدى الشھور واألعوام والليالي واأليام، ال ينقطع له مدد، وال ُيحصر بضبط وال عدد

ماط وزادوا على من كان قبلھم، وبالغوا في ص" عليه السالم"ولما استولى الفرنج على بلد الخليل  لة ھذا أجَرْوا ھذا السِّ
  .المعروف
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ماط   .وھو معروف يشمل المأمور واألمير، والغنّي والفقير. ثم زاد ملوك اإلسالم في السِّ

 .وقلت من قصيد مدحته، عليه الصالة والسالم

رى ھذا خليل الـلـه إبـراھـيم قـد ـمُّ الـذُّ  !الحت لنا أعالمه الشُّ

 !ُسنَّ الـِقـرى كرماً، ولواله لما ھذا الذي سنَّ الِقرى لـضـيوفـه

 !ذاك السماط تكرماً، وَسلِي الورى ھذا الذي َمّد الَسماط فما انطـوى

 :وقلت من أخرى

ماط ولكـن  !صاحب الحوض نجله وذووه ھو ذا صاحب السِّ

جى طارقوه ذو ِفناء ُيقرى به كـلُّ ضـْيف  !لم ُيخيَّب تحت الدُّ

ٌد جـواٌد َكـريمٌ   .وا سماطه ما طـووهمنّذ مدّ  ُمنـِعـٌم َسـيِّ

 :وقلت في أخرى، حيث زرته في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وسبعمائة

 .وھا قد جئُته واستضفُتـهُ ! ُضيوفا خليُل إله العرش أّوُل َمـن َقـرى

 .ُمَطّبقًة بالوفد حـيُث نـظـرُتـه أتيُت كـريمـا ال تـزال ِرحـاُبـه

ج يفاَن في َغَسق الدُّ  .وليس سواھا بارقا َثمَّ ِشـمـُتـهُ  ىدعت ناُره الضِّ

 .ووالُدھم حقَّا، يقينـاً عـلـمـُتـهُ  فتى الجوِد شيُخ األنبياء جميِعـھـم

 :وقلت عند الوداع في ھذه السنة

 !يكفيك بعد فراقـه أنـبـاؤهُ !ھذا الخليل وھـذه أبـنـاُؤه

 !اؤهُ ولو ان جفنك ال يجفُّ بك ھيھات ال ُتوِفي أقلَّ حقـوقـهِ 

 !ھيھات قد طارت به أھواؤهُ !فامسك فؤادك إن ملكت عنانه

 !من أين للصب الكئيب عزاؤهُ  وتعّز عن أھل الكثيب وإنمـا

يوم االثنين ألربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وأربعين " عليه السالم"وكان قدومنا ھذه المّرة على الخليل : قلت
فة في مواضع أقدام فبتنا ليلتنا نت. وسبعمائة بّرك بما حوت تلك القبور من الِعظام الِعظام، ونعفِّر الوجوه في تلك البقعة الُمشرَّ

باح. أولئك األقوام باح، وطلبنا حوائجنا عند تلك الوجوه الصِّ رى عند الصَّ فلما قضينا من الزيارة . ثم أصبحنا وقد َحِمدنا السُّ
تنا من النوبة الخليلية ا . لطَرب، بعثت وراء الصاحب ناصر الدين أبي عبد هللا محمد بن الخليلّي التميمّي الداريّ األرب، وھزَّ

وبلد أبيه إبراھيم " صلى هللا عليه وسلم"وھو بقية ھذا البيت الجليل، والُمنتِھي إليه النظر على وقف الحبيب سيدنا محمد 
فأنعم بإجابة . والُمشرِّف لھم به على سائر البرية. م بھذه النَّطيةوالتمسنا منه إحضار الكتاب الشريف النبوّي المكتتب لھ. الخليل

وھو في خرقة سوداء من ُمْلَحم قطن وحرير، من ُكمِّ الحسن أبي محمد المستضيء . الملَتمس، وجاء به أقرب من َرٍجِع الَنَفس
ودان، مشقوقان بميل أبيض، ُجعل ضمن با أمير المؤمنين، وبطانتھا من َكتَّان أبيض على تقدير كل إصبع منه ميالن أس

ھا ُصندوق من آبنوس ُيَلفُّ في خرقة من حرير والكتاب الشريف في ِخرقة من ُخفٍّ من أدم، أظنُّھا من ظھر . أكياس يضمُّ
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. ليح القويّ وھو بالخط الكوفّي الم. وقد مّوه سواد الجلد على الخط، ألّنه أذھبه، وما أخفى من يد كاتبه المشرفة ما كتبه. الَقَدم
ومعه ورقة كتبھا المستضيء بنصه شاھدة لھم بمضمونه، ومزيلة لشكِّ الشاّك . فقّبلنا تلك اآلثار، وتمتعنا منه بمدد األنوار

لتميم الدارّي " "نسخة كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي كتبه: "ومضمون ما كتب كھيئته وسطوره: الُمريب وظنونه
" نسخته كھيئته" "من غزوة تبوك في أدم من خف أمير المؤمنين علّي وبخطه" "من الھجرة بعد منَصَرفهوإخوته في سنة تسع 

وبيَت َعْينون وبيت " "الدارّي وإخوته حبروَن والمرطومَ " "ھذا ما أنطى محمد رسول هللا لتميم" "بسم هللا الرحمن الرحيم"
لعنه هللا شھد عتيق " "وألعقابھم فمن آذاھم آذاه هللا فمن آذاھم" "لمُت ذلك لھمَنطيَة بتٍّ بذمتھم ونفَّذُت وس" "إبراھيم وما فيھنّ 

 .ھذه نسخة الكتاب الشريف" بو طالب وشھد" "الخطاب وعثمان بن عفان وكتب علّي بن" "بن أبو قحافة وعمر بن
" كتب"و. ُبيِّن ذلك لُيعرف. ألف" بو"وليس في ". طالب"باء وواو ثم " بو طالب"و" قحافة"ألف وباء وواو ثم " أبو قحافة"و

  .بيَّن ذلك أيضا ليعرف. مؤخرة" شھد"في ذكر عليٍّ رضي هللا عنه مقّدمة، و

وقد رأيته وأعرفه معرفة ال أشكُّ فيھا . وھو خطه المعروف المألوف. وقد رأيت ذلك كله بعيني، ومن خط المستضيء نقلت
وافق لما كتبه المستضيء، نقال منه، على أن آثاره كانت تتعّفى، وتحتجب وھو م. وقرأُته من الكتاب النبوي نفسه. وال أرتاب

  .عن الناس لفساد الزمان وتتخّفى

ك برؤية ذلك على ظھر القبو الصغير الشمالّي، في الحرم الخليلّي المالصق لقبر زوج يعقوب  " عليه السالم"وكان التبرُّ
  .المفضى منه إلى المأذنة بحضرة مخزن العدس

رأيت ذلك مرة متقّدمة بالحصن سكن بني الخليلّي، بظاھر البلد، لما أتيت زائرا بعد العود من الحّج على الدرب  وقد كنت
 .ولكنِّي إذ ذاك لم أنقله. المصرّي في المحّرم سنة تسع وثالثين وسبعمائة

 قبر ُيونس بن مّتي عليه السالم

 .وله خادم. وعليه بناء وقُبَّة. ويعّرج الزائر إليه. ليل عليه السالمبقرية حلحول على يسار الذاھب من بلد القدس إلى بلد الخ
وكتبت على جدار القبة بيتين خطرا لي في ذلك . وآخر عھدي به في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وسبعمائة. ُزْرُتُه مرات
 :الوقت وھما

 قبر موسى بن عمران عليه السالم

 .انْ وتعرف القرية ِبَشيح. بالقرب من أَِريحاء

زرت : قال شيخ إبراھيم ابن الشيح عبد هللا بن يونس األرموّي عن والده قال: "رأيت بخط عالء الدين أبن الكالّس ما صورته
ٌة وال مشھد: قال الشيخ إبراھيم. الذي بالقرب من أَِريحاء" عليه السالم"قبر موسى  فقلت في : قال.وكان إذ ذاك لم ُتَبْن عليه قُبَّ

: قال.فبيننا أنا نائم رأيُت كأّن القبر انشقَّ وخرج منه إنسان طوال: قال. ني ما أزداد به يقينا في صحة ھذا القبراللھم أر: نفسي
وإذا بالقرب منا رجل . ثم قعدنا. وأشار إليه. موسى بن عمران، وھذا قبري. قال ؟من أنت: فجئت إليه وسلَّمت عليه، وقلت له

فأكل موسى عليه السالم منه ثالث مالعق، وأنا ثالث مالعق، . ا ھي شورباة أرزيطبخ في قدره لما استوى طعامه، وإذ
فقال . وكنت على عزم العود إلى بالد العجم إلى عند شيخي: قال الشيخ عبد هللا. ثم تداولناھا بيننا إلى أن فرغت. والرجل ثالثا

تتزّوج بامرأة من نسل الرسول وترزق منھا أربعة  وأنت تريد ؟وكيف تسافر. أنت ال تسافر إلى شيخك: لي موسى عليه السالم
فكان كما ذكر موسى : قال الشيخ إبراھيم. وأقام الشيخ إبراھيم أصابع يده اليمنى، وضم اإلبھام إلى باطن كفه، يحكيه. أوالد

يا : رته الوفاة، قلت لهولما حض. ورزق أربعة أوالد أنا أحدھم. فلم يسافر والدي وتزّوج بامرأة شريفة، وھي أّمي. عليه السالم
 .كيف ال أرضى عنك، وقد بشرني بك موسى عليه السالم: فقال ؟سيدي أنت راض عني

 مسجد دمشق

فتح المسلمون الشام، وھو كنيسة ألھل دمشق يتعبَّد فيھا . ال يعرف على الحقيقة بانية وال زمن بنائه. مسجٌد عظيم، ومعبد قديم
وم وتزعم الكلدانية أنه من بنائھم وأنھم َبَنوْه فيما بنوه من الھياكل السبعة التي . ألمم مختلفةوقد كان بعدھم معبدا . زمن الرُّ
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ھذا ما . قالوا ولھذا استمر التعبدُّ فيه إن كان المشتري طالع الديانات والتألُّة. جعلوا بيتا للمشتري. اتخذوھا للكواكب السبعة
  .زعموه

يطان مسجد دمشق األربعة من بناء ھود وما من حّد الفسيفساء إلى فوُق، فھو من بناء ح: وقال عبد الرحمن بن إبراھيم ُدَحْيم
  .الوليد

لما أمر الوليد بن الملك ببناء مسجد دمشق، وجدوا في حائط المسجد القبلّي لوحا من حجر، فيه كتاب : وقال الوليد بن مسلم
وم فلم يستخرجوه. فأتوا به الوليد. َنقشٍ  ويقال . فأقدمه عليه؛ فأخبره بموضع ذلك اللوح. لَّ على وھب بن منبهفدُ . فبعث إلى الرُّ

ك رأسه، ثم قرأه، فإذا ھو. ذلك الحائط من بناء ھود عليه السالم ! ابن آدم. بسم هللا الرحمن الرحيم: "فلما نظر إليه وھب، حرَّ
مك، لو قد زلَّْت قدُمك، وأسلمك أھلك وإنما تلقى ند!لو نظرَت يسير ما بقي من أجلك، لزھدت في طول ما ترجو من أملك

. فال أنت إلى أھلك عائد، وال في عملك زائد! وحشُمك، وانصرف عنك الحبيب، وودعك القريب، ثم صرت ُتدعى فال ُتجيب
 فال ينفعك مال جمعته، وال! فاعمل لنفسك قبل يوم القيامة، وقبل الحسرة والندامة، وقبل أن يحلَّ بك أجلك، وُتنزع منك روحك

فاغتنم الحياة قبل الموت، والقوة قبل الضعف، . ثم تصير إلى برزخ المثوى، ومجاورة الموتى! ولد ولدته، وال أخ تركته
 ."وُكتب في زمن سليمان بن داود عليھما السالم! والصحة قبل السقم، قبل أن ُيؤخذ بالَكَظم، وُيحال بينك وبين العمل

" رضي هللا عنه"دخل أمير الجيش أبو عبيدة بن الجراح " ذكره، إن شاء هللا تعالىعلى ما يأتي "ولما فتح المسلمون دمشق 
فاتخذوا منھا النصف . والكنيسة كذلك. فكانت دمشق نصفين .باألمان من غرب البلد، ودخل خالد بن الوليد بالسيف من شرقه

فتأذى المسلمون بمجاورة النصارى لھم في . وُتصلِّي النصارى في النصف اآلخر. الشرقي المفتوح عنوة، مسجدا يصلُّون فيه
وكان مغرى في سلطانه بعمارة المساجد . واشتدَّ ذلك على الوليد بن عبد الملك. مكان تعبدھم، وكرھوا قرع النواقيس بأزائھم

لملك فيھا فمن ودخل في زّي النصارى كنيستھا العظمى يوم األحد، وا. وبناء المعابد فأعطى رجال ديَّته حّتى أتى القسطنطينية
ن. فلبث حّتى رأى أن جمعھم قد استكمل. دونه فأُخذ وأُحضر لدى الملك، وقد جلس إلى جانبه البطريرك، . ثم قام فأذَّ

أما أنا، فرجل من المسلمين : فقال ؟من أنت، وما حملك على ما صنعت: فقال له الملك. واستدارت بھما القسوس والشمامسة
: فقال. نعم: فقال ؟ھل ساءك ما فعلته وكرھته أم ال: على ما صنعت، فأنشدك هللا، أيھا الملكمن أھل مشق، وأما ما حملني 

فأراد أمير المؤمنين أن يعّرفك أننا ُنساء بذلك، كما . ونحن في معبد في شطره النصارى، نسمع نواقيسھم، وُنساء بمجاورتھم
وا بقتله. ساءكم ما فعلت فصولحوا عنه بنصف كنيسة مريم، . صالحونا على ِعَوض: ل لهثم قا. فخلَّى عنه، وكانوا قد ھمُّ
  .وكانت شطرين

د. ثم شرع الوليد بن عبد الملك في تحسين بناءه وتحصين ِفنائه   .أبقى منه ما أبقى وجّدده ما جدَّ

. بد الملك فرآه مغموماحّدثني عن أبيه المغيرة، أنه دخل يوما على الوليد بن ع: وقال إبراھيم بن عبد الملك بن المغيرة الُمقري
وقد بعثت إلى ھؤالء لُندخل . يا مغيرة إّن المسلمين قد كثروا، وقد ضاق بھم المسجد: فقال ؟يا أمير المؤمنين ما سبيلك: فقال

الد قد دخل خ! ال تغتمَّ يا أمير المؤمنين: قال. وقد أقطعتھم قطائع كثيرة وبذلت لھم ماال، فامتنعوا. كنيستھم في المسجد، فأبوا
فماِسْحھم أيَّ موضع بلغ السيف، فإن يكن لنا فيه حقٌّ . من الباب الشرقّي بالسيف، ودخل أبو عبيدة من باب الجابية باألمان

فبلغت المسحة إلى سوق الريحان حّتى حاذى من القنطرة الكبيرة أربعة أذرع . فتواله. فتولَّ أنت ھذا! فّرجت عني: قال. أخذناه
لم ُيَصّل المسلمون في غضب ! ھذا حقٌّ قد جعله هللا لنا: فقال. فبعث إليھم. ذا باقي الكنيسة قد دخل بالمسجدفإ. وكسرا بالقاسميّ 

فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تتفضل . قد أقطعتنا أربع كنائس، وبذلت لنا من المال كذا وكذا: قالوا. وال ظلم، بل نأخذ حقنا
فأعطاھم كنيسة ُحَميد بن دّرة، وكنيسة أخرى عند سوق الُجبن، . ى سألوه وطلبوا إليهفتمنَّع عليھم حتّ ! بذلك علينا، فافعل

  .وكنيسة مريم، وكنيسة الُمَصلَّبة

إني : فقال بعض األقساء للوليد، والفأس على كتفه، وعليه قباء سفرجلّي، وقد شّد قباءه. ثم جمع الوليد المسلمين لھدم الكنيسة
فأّول من وضع فأسه في ھدمھا ھو . ثم إنه صعد! إني ما أضع فأسي إال في رأس الشاھد! ويلك: قال. أخاف عليك من الشاھد

  .وكبَّر الناس. الوليد بن عبد الملك

ما شئتم، إنا أخذنا كنيسة توما : كان الوليد قال للنصارى: فقال. سألت ھشام بن عّمار عن ھدم الكنيسة: وقال يعقوب الفسويّ 
وكان بابھا . قال فرضوا أن َھَدَم كنيسة الداخلة وأدخلھا في المسجد. نا أھدم كنيسة توما، وكانت أكبرھافأ. عنوة وكنيسة الداخلة

  .ولم يتم بناؤه. وكانوا في بنيانه تسع سنين. وھدم الكنيسة في أّول خالفته: قال. قبلة المسجد اليوم المحراب الذي ُيصلّى فيه
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فإني : قال! كنيستنا ال نھدمھا: حين أراد أن ينقض الكنيسة فأتاه النصارى فقالوا أرسل إلّي الوليد: وقال يزيد بن أبي مالك
فصعد الوليد . فإنا نتركھا لكم، وتدع لنا كنيسة توما: فلما رأوا ذلك، قالوا. أتركھا وأھدم كنيسة توما، ألنھا لم تكن في العھد

  .فكان أّول من ضرب بفأس في ھدمھا. وصعدنا معه

ولكن ينبغي أن ُيبنى . ال ينبغي أن ُيبنى ھكذا: فدخل بعض البنائين فقال. بني المسجد أسطوانات إلى الطاقاتوأراد أن ي: قال
. وُتعقد فوق الُعمد قناطر تحمل السقف وتخفف عن العمد البناء. فيه قناطر وُتعقد أركانھا، ثم تجعل أساطين وتجعل ُعمدا

لما ھّم : حدثني أبي عن يحيى بن يحيى، قال: وقال إبراھيم بن ھشام الغّسانيّ  .فُبني كذلك: قال. ونجعل بين كل عمودين ركنا
ا ليزيدھا في المسجد، يعني الوليد، صعد المنارة ذات األضالع المعروفة بالساعات، وفيھا راھب يأوي في  بھدم كنيسة َمْر ُيَحنَّ

ثم ھمَّ بھدم . دقُّ في قفاه حّتى أحدره من المنارةفلم تزل يد الوليد ت. فأكثر الراھب كالمه. فأحدره من الصومعة. صومعة
ثم أُتَي بُسلَّم ! ھات المعول، يا غالم ؟أتخافون: فقال. ما نجسر على ھدمھا: فقال له جماعة من نجاري النصارى. الكنيسة

ھم الوليد مكان ثم صعد المسلمون فھدموه؛ وأعطا. وصعد فضرب بيده حّتى أّثر فيه أثرا كبيرا. فنصبه على محراب المذبح
أنا رأيت الوليد فعل ذلك بكنيسة مسجد : قال يحيى بن يحيى. الكنيسة التي بحمام القاسم، حذاء دار أّم البنين في الفراديس

  .دمشق

لما كان الوليد وأراد بناء المسجد، فقال إنا نريد أن نزيد في مسجدنا كنيستكم : وروى الوليد بن مسلم عن ابن جابر وغيره، قال
وهللا إنا لنجد . لنا ذمة وعھد: فأبوا ذلك، وقالوا. وإن شئتم أعطيتكم ثمنھا، وأُضعف لكم الثمن. ، ونعطيكم عوضا حيث شئتمھذه

: قال أحمد بن الُمعلَّى. فقام وعليه قباء أصفر فضرب، وھدم الناس معه. فأنا أّول من يھدمھا: قال! ما يھدمھا أحد، إال ُجنَّ 
وھو جالس " وھو شيخ كبير أزرق"كنت أمرُّ بعبد الرحمن بن عامر اليحَصبي : حدثني أبي، قال: قال فأخبرني شيبة بن الوليد،

ثني : قلت ؟أال تأتي حّتى اكتب لك ارتجاز جّدك وھو يضرب بالفأس بالكنيسة بعد الوليد: بالروضة، فيقول لي نعم، ولكن حدِّ
فقام جّدك يزيد بن تميم فجمع له وجوه أھل . نه ال يھدمھا أحد إال ُجنَّ لما عزم الوليد على ھدم الكنيسة، قالوا إ: فقال. الحديث
ثم التفت إلى يزيد بن . ثم خرج الوليد وتبعه وجوه أھل البلد حّتى على الكنيسة. ففعل. وأمره الوليد أن يتخذ فأسا صغيرة. البلد

وأخذ برقبة . ل من يھدمھا ُيجّن؛ وأنا أّول ُيجنُّ في هللاإن ھؤالء الكفرة يزعمون أن أوّ : فقال. فأتاه به ؟أين الفأس: تميم، فقال
 .ثم ناوله جّدك فضرب به بعده، وتناول الفأس كل من حضر. ثم أخذ الفأس فضرب به ضربات. قبائه فوضعھا في ِمنَطقته

حّتى يأتوا على ابعث إلى اليھود : فالتفت إلى يزيد بن تميم، وھو على خراجه، فقال. وصاح النصارى على الدرج وولولوا
  .فجاء اليھود فھدموھا. ففعل. ھدمھا

حدثني مروان بن عبد الملك بن عبد هللا بن : حّدثني أبي، قال: وأخبرني ھّمام بن محمد بن عبد الباقي، قال: قال ابن المعلّى
نَّاع: عبد الملك بن مروان، قال ه إلّي بمائتي صانع فكتب إلى الط. لما أراد الوليد بناء مسجد دمشق، احتاج إلى الصُّ اغية أن وجِّ

لئن كان : "فكتب إليه. وإن لم تفعل، غزوتك بالجيوش، وخربُت الكنائس، وفعلتُ . من ُصنَّاع الروم، فإني أريد أن أبني مسجدا
َمَھا فأُْغِفل عنھا، إنھا لوصمة عليه؛ ولئن كنت فُھِّمتھا وُغيِّبت عن أبيك، إنھا لوصمة عليك ". ه إليك ما سألتوأنا موجِّ . أبوك فُھِّ

ْمَناَھا ُسَلْيَماَن َوُكالًّ آَتْيَناهُ : (أنا أجيبه، قال هللا تعالى: فقال الفرزدق. فأراد أن يعمل لھا جوابا، فجلس عقالء الرجال يذكرون َفَفھَّ
 ً ي عنھم). ُحْكماً َوِعْلما   .َفُسرَّ

إنك ھدمت الكنيسة التي رأى : "لك الروم إلى الوليدكتب م: وعن خالد بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه، قال
أنا أبو : فوثب الفرزدق، فقال. فلم يجبه أحد". فغن كان حقا فقد خالفت أباك؛ وإن كان باطال فقد أخطأ أبوك. أبوك تركھا

ْمَناَھا ُسَلْيَمانَ ! (فراس   .قال فكتب به الوليد إلى ملك الروم)! َفَفھَّ

بنى الوليد قبة مسجد دمشق، فلما استقلَّت وتمَّت، : حدثني أبي عن أبيه عن جّده، قال: ام بن مالّسقال أحمد بن إبراھيم بن ھش
فحفر موضع األركان . ففعل. أنا أتولَّى بناءھا، على أن ال يدخل أحد معي في بنائھا: فأتاه بنَّاء، فقال. فشقَّ ذلك عليه. وقعت

فلما كان بعد . فأقام الوليد يطلبه وال يقدر. وھرب. وجه األرض، غّطاھا بالُحُصرفلما استقلَّت على . ثم بناھا. حتى بلغ الماء
فكشف عن الُحُصر فوجد البنيان قد انحّط حتى صار . فأتوا. تخرج حّتى أُرَيك: قال ؟ما دعاك إلى الھرب: سنة، َقِدَم، فقال له
  .ثم بناھا حتى قامت! من ھذا كنت ُتؤتى: فقال. مع وجه األرض

َرْفس الغّسانيّ وقال ع . وقد ُحفر ألركانھا حّتى بلغوا الماء وأُلقي على الماء جران الكروم. رأيت قبة مسجد دمشق: مر بن الدِّ
ثُت أن الوليد بعث إليه عند فراغه . قال إبراھيم بن أبي َحوَشب كان جّدي أحد َقَوَمة المسجد في بنائه .وُبني األساس عليه فُحدِّ
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 ؟ھذا شيء ُيقَدر! إختلطتَ ! يا أمير المؤمنين: فقال. إني عزمت على أن أعِقدھا بالذھب: فقال. عقد رأسھا من القبة، ولم يبق إال
فُذكر لي أنه عمل لبنة : قال. اذھب فافعل ما أمرُت به: ثم قال. وأمر به، فُضرب خمسين سوطا ؟يا ماجن تقول لي ھذا: فقال

  .ورضي عنه وأمر له بخمسين دينار. ھذا شيء ال يوجد في الدنيا: قال فلما رآھا وعرف ما فيھا،. فحملھا إليه. من ذھب

لما فرغ الوليد من بناء المسجد، قيل له أتعبت الناس في : سمعت بعض شيوخنا قال: وقال أبو بكر أحمد بن البرامي، حدثنا أبي
وجدنا : فكتب إليه بعض عماله. اصافبقي عليه موضع لم يجد له رص. فأمر أن ُيسقَّف بالرصاص من كل بلد. طينه كلَّ سنة

ھو : فلما وّفاھا، قالت. فأخذه منھا وزنا بوزن. فكتب إليه خذه بما أرادت. عند امرأة منه شيئا، فأبت أن تبيعه إال وزنا بوزن
  .وقيل كانت يھودية. أنا ظننت أن صاحبكم يظلم الناس: وقالت. منِّي ھديَّة للمسجد

نَّاع لما أراد: وقال الوليد بن مسلم   .الوليد بناء المسجد، كان سليمان بن عبد الملك على الصُّ

لقد كان يفُضل عند الرجل منھم الفلس ورأس . ما تّم مسجد دمشق إال بأداء األمانة: وروى محمد بن عائذ عن مشيخة قالوا
  .المسمار فيجيء حّتى يضعه في الخزانة

فإنه يقال . مسجد دمشق من الرخام شيء، إال رخامتا المقام الغربيّ  ما في: سمعت أبي يقول: قال أحمد بن إبراھيم بن ھشام
اق، ال ُيدرى ما . وأما الباقي فكله مرمر. إنھما من عرش سبإٍ  خامتان ھما السماقيُّ البرَّ المقام ھو مقصورة الخطابة والرُّ

  .قيمتھما

  .قوله في ذلك مردود: قلتُ 

وبمسجد دمشق من الرخام األبيض وقر مئين من . فأما الملّون فكله حجارة. فقد أجمعت الحكماء على أن الرخام ھو األبيض
اقّي غير اللوحين شيء . اإلبل مَّ وإن كان الثاني رخاما بزعمه، ففيه من الملّون كالغرابّي والمنقط والمشحم واألخضر والسُّ
  .والناس تطلق على كل ذلك اسم الرخام. كثير

  .واستجد بعد ذلك كثير. الشامّي، جّدده الظاھر بيبرسوقد استجّد شيء كثير منه في الحائط 

فإن المسجد لم يكن في حائطه القبلّي في ذلك الوقت إال ھذا . وقوله المقام الغربّي، إشارة إلى محراب مقصورة الخطابة
  .المحراب، والمحراب الشرقّي المعروف بمحراب الصحابة

م: ح عن أبيه، قالوحدثنا الوليد، حدثنا مروان بن جنا: قال ُدَحْيم   .كان في مسجد دمشق اثنا عشر ألف مرخِّ

لما أخذ الوليد في بناء المسجد وظھر من تزويقه وبنائه وعظم : حدثنا الوليد بن مسلم، قال: وقال أبو تقّي ھشام بن عبد الملك
بر، فحمد هللا وأثنى عليه، ثم فصعد المن. َمَحَق بيوت األموال في نقش الخشب وتزويق الحيطان: مؤونته، تكلم الناس وقالوا

أال وإني أمرت بإحصاء ما في بيوت أموالكم فأصبت فيه عطاءكم ست . قد بلغني مقالتكم، وليس األمر على ما ظننتم: "قال
  ."عشرة سنة

ر وذك .حسبوا ما أنفق على المكرمة التي قبلي مسجد دمشق فكانت سبعين ألف دينار: وقال الوليد عن عمر بن ُمھاجر، قال
ُذكر أن الوليد بن عبد الملك حين بنى مسجد : الحافظ ابن عساكر في ترجمة أصبغ بن محمد بن محمد بن َلِھيَعة السكسكّي قال

فلقيني يوما رجل . كنت رجال جماال! يا أمير المؤمنين: قال ؟ما قصتك: فقال. دمشق، مّر برجل يعمل في المسجد وھو يبكي
يَّة ؟اأتحملني إلى مكان كذا وكذ: فقال : فلما حملته وسرنا بعض الطريق، التفت إليَّ فقال لي. نعم: فقلت. وذكر موضعا في البرِّ

فإنَّ . إن بلغنا الموضع الذي ذكرته لك، وأنا حّي، أغنيتك؛ وإن متُّ قبل بلوغي إليه، فاحمل جثتي إلى الموضع الذي أصف لك
ثم ُعدَّ سبع شرفات من القصر واحفر تحت ظّل السابعة منھا على قدر . ثمَّ قصرا خرابا، فإذا بلغته فامكث إلى ضحوة النھار

. ستظھر لك بالطة، فاقلعھا فإنك سترى تحتھا مغارة، فادخلھا، فإنك ترى في المغارة سريرين على أحدھما رجل ميت. قامة
فمات الرجل في الطريق، ففعلت  .فاجعلني على السرير اآلخر، ومّدني عليه، وحمِّل ما معك ماال من المغارة وارجع إلى بلدك
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وكان معي أربعة جمال وحمارة فأوسقتھا كلھا ماال من المغارة؛ وسرت بعض الطريق، وكانت معي مخالة . ما أمرني به
، . فلم أجد المكان، وعدتُ . فرجعت بھا وتركت الجمال والحمارة في الطريق. نسيت أن أمألھا وداخلني الشََّره فلم أجد الدوابَّ

ر أياما فبقيتُ  أعمل في التراب كل . فلما يئست رجعت إلى دمشق ولم أحصل على شيء واضطرني األمر إلى ما ترى. أدوِّ
لم يقسم هللا لك من تلك األموال شيئا، وإليَّ صارت، : أن أبكي فقال له الوليد! وكلما ذكرت حالي، لم أملك نفسي. يوم بدرھم

  .ثم وھبه شيئا. فبنيت بھا ھذا المسجد

. وحسبوا ما أنفقوا على مسجد دمشق، فكان أربعمائة صندوق، في كل صندوق أربعة عشر ألف دينار: أبو قصّي العذريّ  وقال
يا أھل دمشق إني رأيتكم تفخرون بمائكم وھوائكم وفاكھتكم حماماتكم، فأحببُت أن يكون : وبلغ الوليد أنھم تكلموا، فقال

  .مسجدكم الخامس

  .الوليد العمودين األخضرين من حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بألف وخمسمائة ديناراشترى : وقال خالد بن تبوك

ال في بناء مسجد دمشق، : حّدثنا أبي عن أبيه عن زيد بن واقد، قال: وقال أحمد بن إبراھيم الغّسانيّ  وّكلني الوليد على الُعمَّ
فنا الوليد ذلك ثالثة أذرع في : فإذا كنيسة لطيفة. ، والشموع تزھر بين يديه، فنزلفلما كان الليل وافى. فوجدنا فيه مغارة، فعرَّ

فط رأس يحيى بن زكريا. فإذا فيه َسَفط. ثالثة، وإذا فيھا صندوق وقال اجعلوا العمود . فأمر به الوليد، فُردَّ إلى المكان. وفي السَّ
  .فجعل عليه عمود مسفَّط الرأس. الذي فوقه مغيَّرا من األعمدة

لما كان في أيام الوليد وبنائه المسجد، احتفروا فيه : سمعت أبا مروان عبد الرحيم بن عمر المازنّي يقول: البراميّ وقال ابن 
ة التي كانت في . فأتى الوليد، ففُتح بين يديه. فوجدوا بابا مغلقا رَّ فإذا مغارة فيھا تمثال رجل على فرس، وفي يده الواحدة الدُّ

لو : فسأل عن ذلك، فقيل له. حّبة قمح وحّبة شعير: فإذا فيھا حبَّتان. فأمر بھا، فكسرت. ةالمحراب، ويده األخرى مقبوض
  .تركت الكّف، لم يسّوس في المدينة قمح وال شعير

وحكى لنا شيخنا أبو عبد هللا محمد بن أسد النجار الحّرانّي الكاتب المجّود، وكان يباشر به بعض العمائر، أنه فتح في : قلتُ 
فإذا تحت المسجد أقباء معقودة وعمد منصوبة يفرق بينھما . شرقية المعروفة بتحت الساعات لكشف قُنَّي الماءحضرته ال

فَّاح والعمد، والبناء الذي ما ھو في قدرة . عضائد محكمة، وقد أُحكم بناؤھا، وُشّدت في سالسل األساس معاقدھا وقد بنيت بالصُّ
  .ودخلناھا وُجلنا في جوانبھا: قال. أحد

كان لھذه الكنيسة رواق يحيط بھا من : حدثني أبي عن أبيه، قال: وحكى لي المعلم علّي بن محمد بن التقّي المھندس، قال
فالشرقّي باب َجْيرون، وكان الباب الغربّي تلقاء، وراء المسرورية، ما بين . في كل جھة باب. الجھات األربع بأواب أربعة

ه لما عمَّر القلعة. لعادل أبي بكروبقي إلى زمن ا. العصرونية وبينھا   .ونقل حجارته وعمده إليھا. ففكَّ

  .وكان في ھذه الرواق َقالَليُّ وصوامع: قال

  .ومن آخر ما ُنقص منھا الباب وما يجاوره برأس القباقبيين، مما يلي عقبة الكتان: قلت

  .وُبني من منارة الجامع الشرقية، بعد الحريق الكائن سنة أربعين وسبعمائة

وَثّم بقايا من سور ذلك  .وتأخر من حجارته بقايا اشُترَيْت لعمارة الجامع اليلبغاوّي، جوار َبَرَدا، سنة ثمان وأربعين وسبعمائة
  .الرواق وباب قديم، موجود بين المدرسة الّنورية وبين المدرسة المجاھدية المعروفة بقصر ھشام

لما ولي عمر بن عبد العزيز، قالت : ، حدثنا ضمرة عن علّي بن أبي جميلة قالأخبرني أحمد بن أبي العباس: وقال ابن الُمعلّى
ضھم كنيسة من كنائس دمشق، لم تكن ! يا أمير المؤمنين، قد علمَت حال كنيستنا: النصارى قال إنھا صارت إلى ما ترون، فعوَّ

  .في ُصلحھم، يقال لھا كنيسة توما
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لم عن ابن جابر أنھم رفعوا إلى عمر بن عبد العزيز ما أخذوا عليه العھد في وبلغني عن الوليد بن مس: قال ابن الُمعلّى
فكتب إلى محمد بن ُسويد الفھرّي أن يدفع إليھم كنيستھم، إال . فأبوا. فكلّمھم ورفع لھم في الثمن، حتى بلغ مائة ألف. كنائسھم

ندفع ! ھذا أمر عظيم: فقالوا. بن ُسويد، متولي دمشقفشاورھم محمد . فأعظم الناس ذلك، وفيھم بقية من أھل الفقه. أن يرضيھم
عنا فيه ؟إليھم مسجدنا نَّا فيه بالصالة َوَجمَّ لھم كنائس عظام حول . ھاھنا خصلة: فقال رجل منھم ؟ُيھدم وُيعاد كنيسة. وقد أذَّ

ان، وباب توما، والراھب، وغيرھا. المدينة ى حول دمشق كنيسةإال ھدمت، وإن إن أحبوا أن نعطيھم كنيستھم، وال يبق. َدير ُمرَّ
: فقالوا. فتركھم ثالثا! أنظرونا، ننظر في أمرنا: فقالوا. ثم عرضوا عليھم ذلك. شاءوا ُتركت ھذه الكنائس ونسّجل لھم سجال

. فكتب إلى عمر. نحن نأخذ الذي عرضت علينا، ونكتب إلى الخليفة نخبره بذلك، ويسّجل ھو لنا بأمان على ما في الُغوطة
ب أو ُتسكنفس ل لھم كنائسھم، إنھم آمنون أن ُتخرَّ ه ذلك وسجَّ   .وأشھد لھم شھودا بذلك. رَّ

سمعت عمر بن عبد العزيز، وذكر : سمعُت أخي عمرا قال: حدثنا الوليد، حدثنا محمد بن مھاجر: وقال صفوان بن صالح
ه في بيت المالرأيت أمواال أُنفقت في غير حقھا، فأنا مستدرك ما استدر: مسجد دمشق، فقال أعمد إلى ذلك : كُت منھا، فرادُّ

فبلغ أھل . وأبيع جميع ذلك. الفسيفساء والرخام، فأقلعه وأطينه، وأنزع تلك السالسل وأجعل مكانھا حباال، وأنزع تلك البطائن
فلما أتوا . المتكلم، فأذنوا له ائذنوا لي حّتى أكون أنا: فقال لھم خالدا. فخرج إليه أشرافھم فيھم خالد القسريّ . دمشق فاشتّد عليھم

. وهللا ما لك ذلك: قال. نعم: قال. بلغنا أنك يا أمير المؤمنين ھممَت كذا وكذا: ثم قال له خالد. دير سمعان استأذنوا على عمر
: وقال فاستحى عمر،. إن كانت كافرة، فقد ولدت مؤمنا: فقال". وكانت نصرانية أمَّ ولد! "ألمك الكافرة ؟لمن ھو: فقال عمر
ألنا كنا معشر أھل الشام، وإخواننا أھل مصر والعراق نغزو فُيفرض على الرجل مّنا أن : قال ؟"ماذا لي"فما قولك ! صدقت

فيحمله أھل العراق وأھل حلب إلى حلب . يحمل من أرض الروم قفيزا بالصغير من فسيفساء، وذراعا في ذراع من رخام
. ماذا لك: فذاك قولي. ل أھل حمص إلى حمص فيستأجر على ما حملوه إلى دمشقويحم. ويستأجر على ما حملوه إلى دمشق

  .فسكت عمر

ثم جاء بريد من والي مصر يخبره أن قاربا ورد عليه من رومية فيه عشرة من الروم يريدون الوصول عشرة من الروم 
ن يحسنون الرومية، وال يعلمونھم بذلك فأذن له وأمر أن يوجه معھم عشرة من المسلمي. يريدون الوصول إلى أمير المؤمنين

فسأل الروم رئيس العشرة من المسلمين أن يستأذن لھم . فساروا حّتى نزلوا دمشق، خارج باب البريد. حّتى يحملوا إلى كالمھم
َحن حّتى دخلوا من الباب الذي يواجه القبلة. في دخول المسجد وا في الصَّ ثم رفعوا . المقامفكان أّول ما استقبلوا . فأذن لھم فمرُّ
ما : فقال له أصحابه بالرومية. ثم أفاق. فُحمل إلى منزله، فأقام ما شاء هللا أن ُيقيم. فخرَّ رئيسھم مغشّيا عليه. رؤوسھم إلى القبة

 فلما رأيت ما بنوا، علمت أن لھم مّدة. كنا معشر أھل رومية نتحّدث أن بقاء العرب قليل: قال ؟وما الذي َعَرَض لك ؟قّصتك
فترك . ال أرى مسجد دمشق إال غيظا على الكفار: فقال. فلما قدموا على عمر، أخبروه. فلذلك أصابني ما أصابني. سيبلغونھا

أراد : حدثني أحمد بن إبراھيم بن ھشام، حدثنا أبي عن أبيه عن جّده، قال: وقال أبو ُزرعة الّدمشقيّ  .ما كان ھّم به من أمره
يا أمير المؤمنين إنه : فقيل له. وقال إنه يشغل عن الصالة. ما في قبلة مسجد دمشق من الذھب عمر بن عبد العزيز أن يجّرد

. تذھب النفقات فيه: فقيل له. فأراد أن يبّيضه بالجصِّ . وليس ُيجتمع منه شيء ُينتفع به. أنفق عليه فيء المسلمين وأعطياتھم
. فاستأذنوا في دخوله فأذن لھم. و كذلك إذ ورد عليه وفد الرومفبينا ھ. ضاھيت الكعبة: فأراد أن يستره بالخزف فقيل له

. مائة سنة: قالوا ؟كم لإلسالم: فلما وقفوا تحت القبة، قال رئيسھم. احفظوا ما يقولون: وأرسل معھم من يعرف الرومّية وقال
رون أمرھم: قال ، فدعه: ، فقالوأتى الرسول عمر فأخبره. ما بنى ھذا البنيان إال ملك عظيم ؟فكيف ُتصغِّ  .أما إذ غايظ العدوَّ

لما قدم المھدّي يريد بيت المقدس، ومعه أبو عبيدة األشعرّي كاتبه، : حدثنا أبي عن أبيه قال: وقال أحمد بن إبراھيم بن مالّس
وبعمر بن عبد العزيز، ال بھذا البيت، ال أعلم على األرض مثله، وبُنْبل الموالي، : َسَبَقَنا بنو أمية بثالث! يا أبا عبيد هللا: فقال

  .يا أبا عبدة، ھذه رابعة: فلما أتى بيت المقدس ودخل الصخرة قال. يكون وهللا فينا مثله أبدا

 ؟ما أعجب ما في ھذا المسجد: وحدثنا أبي أن المأمون لما دخل مسجد دمشق ومعه المعتصم ويحيى ابن أكثم قال: قال أحمد
فقال . وما ذاك أعجبني منه: قال. في قصورنا فال يمضي عليه عشرون سنة حّتى يتغير دھنه وبقاؤه، فإنا ندعه: قال المعتصم
بنيانه على غير : قال ؟فما ھو: قاال. ما ذاك أعجبني: قال. تأليف رخامه، فإني رأيت فيه عقدا ما رأيت مثلھا: يحيى ابن أكثم

  .مثال متقّدم

والثانية أصحاب الرقيم بالروم؛ والثالثة مرآة بباب األندلس معلقة على  منارة ذي القرنين؛: عجائب الدنيا خمس: وقال الشافعيّ 
باب مدينتھم الكبيرة إذا غاب الرجل من بالدھم على مسافة مائة فرسخ وجاء أھله إليھا؛ يرون صاحبھم من مسافة مائة 

  .فرسخ؛ والرابعة مسجد دمشق؛ والخامسة الرخام والفسيفساء، فإنه ال ُيدرى له موضع
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  .وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر: قلتُ 

وأما الملّون فمعجون وقد عمل . وھذا من النوع المسحور. والفسيفساء مصنوع من زجاج يذّھب ثم يطبق عليه زجاج رقيق
ل منه عّدة صناديق وفسدت في الحريق الواقع سنة أربعين  منه في ھذا الزمان شيء كثير برسم الجامع األموي وُحصِّ

  .ئة، وَعِمَل منه ِقَبٌل للجامع التنكزّي ما على جھة المحرابوسبعما

والفرق بين الجديد والقديم أن القديم قطعة متناسقة . غير أنه ال يجيء تماما مثل المعمول القديم في صفاء اللون وبھجة المنظر
  .وبھذا يعرف الجديد والقديم. على مقدار واحد، والجديد قطعة مختلفة

ما ينبغي أن يكون أحد أشّد شوقا إلى الجنة من أھل دمشق، لما يرون من حسن : مسلم عن ابن ثوبان قالوروى الوليد بن 
  .مسجدھا

ال : األعراب وھم يدورون المسجد يقولون" بعض"سمعت : وروى أحمد بن البرامّي بسنده عن عبد الرحيم األنصارّي قال
 ؟أما سمعت المثل: قال ؟َمن أخَذھا: قلت. نعم، وھي تضيء مثل السراج: قال ؟رأيت القَُلْيلة: فقيل له. صالة بعد القَُلْيلة

وذلك أن . منصور األمير وسليمان صاحب الشرطة، يعني صاحب شرطته" منصور سرق القلة، وسليمان شرب المّرة"
فلما قُتل . عث بھا إليهفسرقھا ليال، وب. فكتب إلى صاحب شرطة متولي دمشق أن ُينفذ إليه الُقَليلة. األمين كان يحب البلور

  .األمين ردَّ المأمون القَُليلة إلى دمشق لُيشنِّع بھا على األمين

 .فلما ذھبت ُجعل موضعھا برنّية زجاج رأيتھا ثم انكسرت فلم ُيجعل مكانھا شيء. وكانت في محراب الصحابة
  .فثار الناس فحّرقوا اللبود. الريح فھّرتهكنا نستر مسجد دمشق في الشتاء بلبود حسنة، فدخلته : وقال علّي بن أبي جميلة

فھو وثيق البناء، أنيق البھاء، قد ُبني بالحجر والكلس إلى ُمنتھى حوائطه، وُشرِّف بالشراريف في أعاليه، : وأما بناؤه: قلتُ 
إليه من ستة أبواب، وُيدخل  .إثنان في جناحي قبلته، شرقا وغربا، والثالثة في شامه وتعرف بالعروس: واتُّخذت له ثالث منائر

فاألصول باب الزيادة، وھو في حائطه القبلّي، وباب الساعات وھو في حائطه الشرقّي، . منھا أربعة أصول واثنان مستجدان
وتجاه في الحائط الغربّي باب . ُيفضي إلى حضرة الساعات المعمولة لمعرفة األوقات، تدار بالماء، وتعلق فيھا أبواب الساعات

وھو حضرة فسيحة في جانبيھا . للرفاق" ذكرى حبيب ومنزل"أشھر من الشمس في اآلفاق، وأكثر ذكرا من البريد، وھو 
وبھا القُنّي من المياه الجارية، توقد عليھا المصابيح بالليل فيمّوه . حوانيت للفواكه والشمع والعطر والشراب وأطايب المأكول

والرابع باب النّطافين وھو في حائطه الشمالّي، تالصقه الخانقاه . إيقاعھا الماء ذھب شعاعھا، وُتطرب أنابيبھا األسماع بلذة
  .الشميشاطية وتقاربھا األندلسية

  .وھما جناحا باب النّطافين. وأما البابان المستجّدان فھما الباب النافذ إلى الكالّسة، والباب النافذ إلى الكاملية

صت حوائطه بالفسيفساء الرومّي المذھب والملّون بغرائب األشجار والمسجد ذو صحن يصاقب باب النّطافين، وقد فُصِّ 
  .والصباغة

خام الملّون، وُعقدت رؤوس عمده وسواريه بالقناطر َرت ُجُدُرهُ وسوار بالرُّ وُجعل على قنطرة منھا . ويدور به رواق قد أُزِّ
  .طاقات صغار، يفصل بين كل اثنين منھا عمود رخام أو سارية

قد ُعقدت على المحراب الكبير الذي ُيصلِّي به خطيب الجامع : ة أروقة، وفي وسطھا القبة المعروفة بالنَّسروفي قبلته ثالث
ة األذان   .وعاّمة الناس؛ ومقصورة الخطابة وبھا المنبر؛ وأمامه ُسدَّ

  .وإلى جانبه األيسر المصحف العثماني بخط أمير المؤمنين عثمان بن عفان، رضي هللا عنه
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ل. ھذه المقصورة المحراب المعروف بمحراب الصحابةوفي شرقّي   .وبه تصلي المالكية اآلن. وھو محراب المسلمين األوَّ
  .تصلي به الحنفية، جوار دار الخطابة. وغربّي المحراب الكبير محراب ُيعرف بالالزوردة

  .ثم يليه باب الزيادة، ويليه من الغرب محراب تصلي به الحنابلة

نولكل من ھذه المحار وقد ُوِقف في كل محراب منھا وقف على مدّرس أو جماعة من الفقھاء من . يب الثالثة إمام ومؤذِّ
  .كّل طائفة في محرابھا: المذاھب الثالثة

خام . وكل أروقته بالعمد والعضائد، عليھا طاقات القناطر المعقودة بعضھا على بعض رت ُجُدر ھذه األروقة بالرُّ وقد أُزِّ
  .باألحمر المنقّط واألخضر المرشوش والسواد الغرابّي واألبقع والمعجون األزرقاألبيض والمجّزع 

وأما أركان القبة األربعة وجناحا النَّسر القبلّي والشامّي فمن الرخام إلى أعلى الجدر واألركان معمول بالفسيفساء، مسقوف 
  .خالصة من لون والمركبة من لونينبالبطائن المعمولة بالذھب والالزورد والزنجفر واإلسفيداج واألصباغ ال

على اسم أبي " مشھد"فالشرقّي بقبلة . وقد ُجعل في أركان المسجد األربعة أربعة مشاھد اتُّخذت على أسماء الصحابة األربعة
والغربي بقبله مشھد على اسم عمر، وُيعرف اآلن بمشھد . وشاميه مشھد على اسم عليّ . بكر، وبه عّدة خزائن كتب َوقُف

وشامّية مشھد على سم . ة، وبه شيخ حديث وجماعة من العلماء يستمعون الحديث بوقف مستقل وعّدة خزائن كتب وقفعرو
  .وبه يصلي نائب السلطان في شباكه والحاكم الشافعّي إلى جانبه. عثمان

  .وبھذا الشباك يحكم الحاكم بعد الصالة، كأنه كرسّي ملك له

فيجتمعون بأمر نائب . ربعة والعلماء لفصل القضايا المعضلة التي ال ينفرد بھا حاكموبھذا المشھد تعقد مجالس الحكام األ
  .السلطان وينظرون في تلك الحكومة ويحكمون فيھا بأجمعھم

وجواره في زاوية الرواق . ُيقال إنه ُسجن به زين العابدين حين أُقدم على يزيد. وداخل مشھد علّي مشھد لطيف يعرف بالسجن
  .وبھا خزانة كتب وقف. مقصورة قد جاور بھا جماعة من الفقراء، وتعرف بالحلبية" قّي الباب النافذ إلى الكامليةشر"الشامّي 

  .وفي كل من ذلك إمام ُيؤتُّم به، ومؤذن يقيم الصالة وُيبلِّغ

  .وفي ھذا المسجد زيادات في شماله اتسع بھا فناؤه، وتفسحت أرجاؤه

  .ي أّول حّده الشمالّي من الشرقمنھا الزاوية الحلبية المذكورة ف

  .ثم التربةالكاملية، ولھا مسجد له إمام ومؤذن

  .والكالَّسة، وبھا إمامان ومؤذنان

  .وفي شامھا، األشرفية والمدرسة العزيزية ينفذ إليھما، ولكل منھما إمام ومؤذن

  .وجوار المدرسة العزيزية التربة الصالحّية من غربھا

  .يه احتساباھذا إلى عّدة أئمة تقوم ف
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وكذلك ُعملت عضائده  .وعمد قائمة بالرخام الملّون والمنقوش الُمذھب" ومقطعه من جبل المّزة"وقد فُرش المسجد بالمرمر 
وفي صحن في ركن النَّسر من داخل . وأجري الماء في صحن ُعقدت عليه قبة في صحنه. وُذھِّبت قواعد عمده ورؤوسھا

ھذا إلى ما في حضرة باب البريد . ته، وفي ميضأة اتُِّخَذت أسفل المنارة الشرقية منهالرواق، وفي جميع مشاھده وزيادا
م   .والزيادة تحت الساعات من مياه جارية، وأسواق قائمة وُسُرج تّتقد ليال كاألنجم، وبيوت ذات مناظر تمأل عين الناظر المتوسِّ

تعلّق رفرفھا بالغمام عابثا، وحلّق طائرھا إلى أخويه النسرين  وقد. فأما القبة فما ال يجول مثلھا في ظّن، وال يدور في فكر
قد ُبنيت على قناطر، ممتّدة على قناطر، بعقود محكمة، وقطع صخور ُمنّظمة، إلى ُسقوف ُمذھبة، . يبغي أن يكون لھما ثالثا
  .ومحاسن موجزة مسھبة

  .وعلى رأس القبة ھالل عال في أنبوبة، طول الرمح

  .وُحكِّمت ميازيبه، وُجمع فيه من كل حسن غريبه. األسطحة بالرصاص وقد ُغلِّفت من كل

عليھا . ُسّمي باب الساعات ألنه عمل ھناك بيكار الساعات، ُيعلم بھا كل ُّ ساعة تمضي: قال أبو محمد بن َزْبر القاضي
افير، وصاح الغراب، فإذا تمت الساعة خرجت الحّية، وصفرت العص. عصافير من نحاس وحّية من نحاس وغراب من نحاس

ست   .وسقطت حصاة في الطَّ

ولم يكن يوجد في الجامع شيء من . وكان في الجامع قبل حريقه طلِّسمات لسائر الحيشرات، ُمعلَّقة في السقف فوق البطائن
. غراب وال يدخله. ومما كان فيه ِطلَّسم للصنونات ال تعشش فيه. فلما احترقت الطلسمات، ُوِجَدت. الحشرات قبل الحريق

  .وفيه طلَّسم للعنكبوت. وما أبصر الناس فيه من ھذا شيئا إال الفأر. وِطلَّسم للفأر، وطلَّسم للحّيات والعقارب

  .وكان حريق الجامع في نصف شعبان سنة إحدى وستين وأربعمائة

لعصر يوم نصف شعبان، فلما كان بعد ا. وكان سببه أن أمير الجيوش بدرا الجمالّي ورد من مصر إلى دمشق في ھذه السنة
وكانت العاّمة تعاون . فضربوا دارا كانت مجاورة للجامع بالنار، فبادرت إلى الجامع. وقع القتال بين المشارقة والمغاربة

  .فتركوا القتال وقصدوا إطفاء النار من الجامع، فجّل المر وعظم، فجعلوا يبكون ويتضرعون. المغاربة

ففُجع اإلسالم . وفي النصف من شعبان ھذه السنة، احترق جامع دمشق: "فقال. في كتابووصف العماد الكاتب ھذا الحريق 
بمصابه؛ وصلَّت النار في محرابه؛ واشتعل رأس القبة شيبا بما شبَّت، وأكلت النار أمُّ الليالي منھا ما ربَّت؛ وطار النَّسر بجناح 

رام؛ وكاد يحترق عليه قلب بيت هللا الحرام؛ فكأن الج حيم استجارت به فتمسكت بذيله؛ وكأن النھار ذكر ثأرا عنده فعطف الضِّ
من مسجد أحرقته نفحات أنفاس الساجدين، وعلِقت فيه لفحات أنفاس الساجدين؛ وعلِقت فيه لفحات قلوب ! على ليله؛ فواھا له

قُْلَنا (طالء واصطالما؛ وحقق فيه قوله الواجدين؛ ثم تداركه هللا باإللطاف واإلطفاء؛ وأتاه بالشفاء بعد االشتفاء؛ وقال حسبه اص
 ً   .")َيا َناُر ُكوِني َبْرداً َوَسالَما

 :وقال ابن العين زربّي في الحريق المذكور

 نت َجمال اآلفاق واألقـطـاِر َلْھَف نفسي على دمشق التي كا

 مَع للمعـجـبـات واآلثـاِر وعلى ما أصاب جامعھا الجـا

 عن يمين من قُطـره ويسـاِر رضـاإذ أتته النِّيران ُطال وعَ 

ت على حـدائق نـخـل ـاِر ثم مرَّ  فإذا الجمر موضع الجـمَّ
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وقرأت بخط : "قال. أقيمت القبة الرخام التي فيھا فّوارة الماء في سنة تسع وستين وثلثمائة: قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر
وأََمَر بجّر القصعة من ظاھر . في وسط جيرون سنة ست عشرة وأربعمائة أُنشئت الفّوارة المنحدرة: إبراھيم بن محمد الحنائيّ 

وتحته بخط محمد بن أبي ". قصر حجاج إلى جيرون وأجرى ماءھا الشريف فخر الدولة حمزة بن لحسن بن العباس الحسيني
  ."ة أخرىفأنشئت َكرَّ . وسقطت في صفر سنة سبع وخمسين وأربعمائة، من ِجمال تحاكَّت بھا. "نصر الُحميديّ 

ثم سقطت عمدھا وما عليھا في حريق اللبادين ورواق دار الحجارة ودار خديجة في سنة اثنين وستين : قال ابن عساكر
  .وخمسمائة

ورأيت : "قال .ثم ُعمل لھا الشاذروان، في آخر دولة الملك العادل سنة نيف عشرة وستمائة: قال الحافظ أبو عبد هللا الذھبيّ 
ارة. من التي في وسط طھارة جيرون الَقصعة وھي أكبر وعليھا . وفي زنَّارھا األوسط ستُّ أنابيب صغار، تفور حول الفوَّ

نة. درابزينات وينبع . فلما احترقت اللبادين سنة إحدى وثمانين وستمائة، تلفت ھذه القصعة وُبني عوضھا ھذه البركة المثمَّ
وُسمعة الفّوارة أعظم من مرآھا، واسمھا . فيعلو بھا الماء نحو قامة. مرتفعالماء في ھذه البركة من قناة ُدفنت إليھا من مكان 

  ."أجّل من معناھا

لما وقع الحريق سنة أربعين وسبعمائة بسوق الدھشة والطرائفيين وتشّعث وجه الجدار الذي للمشھد المعروف بأبي بكر : قلتُ 
وجدوا أعاليھا متداعية، . شرعوا في إصالح ما وھى من ذلكوتعلَّت ُشرر النار حّتى وصلت إلى دائر المنارة الشرقّية و

فُنقضت ُجُدرھا . فوقف عليھا الحكام وقامت البّينة بالضرورة الداعية إلى نقض المنارة وتجديد بنائھا. وحجارتھا مفّخرة مفّطرة
، وُحفر ما بين الجدران في وسط األربعة إلى حّد أوتار الرواق القبلّي، وُنقض الجدار القبلّي والجدار الشرقّي إلى األرض

  .وُبني ذلك َلبَِنٌة واحدة، وُبنيت المنارة ُبنيانا جليال لم ُيَبن من زمن الوليد أجلُّ منه وال أوثق. المنارة عدة قامات

فسألت : "وقال الفاضل صالح الدين أبو الصفاء الصفدّي من مقامة أنشأھا في الحريق المذكور، من فصل يتعلق بالجامع
! إن الحريق وقع قريبا من الجامع، وانظر إلى َشَبح الجّو كيف انتشرت فيه عقائق اللَّھب الالمع: بر، ممن غبر، فقالالخ

فبادرُت إلى صحنه والناس فيه قطعة لحم، والقلوب ذائبة بتلك النار كما يذوب الشحم؛ ورأيت النار، وقد نشرت في حداد 
دت إلى  .السماء َعَذَبات ذوائبھا الظالم ُمَعصِفرات ذوائبھا، وصعَّ

ـَمـا  تحاول ثأراً عند بعض الكواكِب ذوائُب لّجْت في ُعلُوٍّ كـأنَّ

؛ فكم زمر أضحت )َتْرِمي ِبُشَرٍر َكاْلَقْصرِ (وعلت في الجّو كأنھا أعالم مالئكة النصر، وكان الواقف في الميدان يراھا وھي 
َخان جاثية ولم تزل النار تأكل ما يليھا، وُتفنى  ؟)َھْل أََتاَك َحِديُث الَغاِشَيةِ (وھي تتلو " اتفي النازع"وكم نفس كانت . لذلك الدُّ

ما يستفلھا ويعتليھا، إلى أن ارتفعت إلى المنارة الشرقية، ولعبت ألسنتھا المسوّدة في أعراض أخشابھا النقية؛ وثارت إليھا من 
فُنكِّست وكانت للتوحيد سّبابة، ولمعبدھا ". علم في رأسه نار كأنه"األرض ألخذ الثأر، وأصبح صخرھا كما قالت الخنساء 

 .المطرب شّبابة، وابُتلي رأسھا من الھدم والنار بشقيقه، وأدار الحريق على دائرھا رحيقه

 فما ُتْنبت األرض إال َبھاَرا وباألرض من ُحبِّھا صفرة

من السنَّة والجماعة؛ وعادت الدھشة، وقد آل أمرھا وھو من آيات الساعة، وخلت مصاطب الشھود " باب الساعات"وأصبح 
 ."كأن لم أَر بھا سميرا، وال شاھدُت في بنائھا وقماشھا جنَّة وحريرا. إلى الوحشة؛ وُحسنھا البديع وقد َثلَّت النار عرشه

 .ھذه الواقعة إلى نائب طرابلس في" رحمه هللا"وقال جمال الدين عبد هللا بن غانم، من كتاب عن كافل الشام، تنكز 
اسين"َفُم الفّوارة ُيصاعد جمرات أنفاس، و" وأضحى" ؛ وأُقِعَد )ُشواٌظ من نار وُنحاس(ُيرسل منه إلى سور الجامع " سوق النَّحَّ
إلى قيام الساعة، وُدخل إلى باب الجامع لكن لغير طاعة؛ وكاد ُيصلَّى َمن به ُيصلِّي، وُيقِبل على صّف " بيت الساعات"

ت المأذنة بُحمَّى نافض، وتشعَّث وجه المشھد األِبي بكريِّ فكأنما أصابته عين الروافض؛ وترقرقت . ُيولِّيالعابدين ف واھتزَّ
عيون العابدين من األلم، ورقَّ صحن الجامع لمأتم ُھداة الساجدين من المأذنة بنار على َعَلم؛ وما زالت مرآة اللَّھب حّتى 

بت المنار، وُصفَّ بعد ذلك في وھذا المسجد معمور بالناس كلَّ النھار : قلتُ  ."صحن الجامع ما َفَضَل عن أكل النار خرَّ
وفيه ما ليس في غيره من كثرة األئمة والقُّراء، ومشايخ العلم واإلقراء، . وَطَرَفي الليل، ألنه ممّر المدارس والبيوت واألسواق
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فال تزال أوقاته معمورة . والمجاورين من ذوي الصالح ووجوه أھل التصدير واإلفتاء، ووضائف الحديث وقراء األسباع
قلَّ أن يخلو طرفة عين في ليل أو نھار من ُمصلٍّ، أو جالس في ناحية منه العتكاف، أو مرتل للقرآن، . بالخير، آھلة بالعبادة

: مذھب، أو طالب لحل مشكلأو رافع عقيرته بأذان أو مكّرر في كتاب علم، أو سائل عن دين، أو باحث عن ُمعتَقد، أو مقّرر ل
ھذا إلى من يأتي ھذا المسجد مستأنسا لحديث، أو مرتقبا لقاء أخ، أو متفرجا في فضاء . من سائل ومسؤول، ومفٍت ومستفتٍ 

ھذا إلى فسحة الفضاء وطيب الھواء وبرد رواقاته، أوقات الھجير؛ وُحسن . صحنه وحسن مرأى القمر والنجوم ليال في سمائه
  .وفي كل ناحية من وجھھا قمر. ه، أحيان المطرمرائي ميازيب

إال أن األيدي العادية قد استولت . على ھذا الجامع من الوظائف المرتبة ما ال يستقلُّ به إال ديوان َمَلك؛ وعليه جالئل األوقاف
  .على كثير منه لسّبه األكابر والمناصبات، وغير ذلك مما ُعمل عليه على سبيل النََّصَبات

ُجعل لھا . وھو ال يجاوز تسعين ألفا في السن. إليه وقف المصالح، وقد كان أُفرد زمن نور الدين، رحمه هللا وقد أضيف
وُحّمل حّتى كلَّ مطاه، وأُخذت حّتى . مصارف أُخذ بحجتھا كل مال المسجد وُغّل بالباطل وُرتِّب منه لغير ذوي االستحقاق

ما، وسواما ِصَيح في َحَجراته. وأُِكَلت وُشِرَبت أمواله وھاھو اآلن قد اخُتلَّت أحواله،. قُصرت خطاه وآل حال . وأصبح نھبا ُمقسَّ
 مباشريه إلى أسوء الحال وشّر المآل

 أالَ َعُظَمْت تلك الرزايا وَجلَِّت وكانوا ِغياثا ثم أَْضَحـْوا َرِزيَّةً 

فَّار في اآلفاق إلى أنه فرد في محاسنه، بديع ف  .ي نظائرهوقد اتفقت كلمة السُّ

 مقام إبراھيم ِبَبْرزة

  .ُولَِد إبراھيم بُغوطة دمشق في قرية ُيقال لھا َبْرَزة، بجبل قاِسُيون: روى مكحول عن ابن عباس، قال

ان بن عطية قال ثلثمائة : فأقبل إبراھيم في طلبه، في عّدة أھل بدر. أغار ملك َنَبِط ھذا الجبل على لوط فسباه وأھله: وعن حسَّ
. وكان أّول من عّبى الحرب ھكذا. َفَعبَّى إبراھيم ميمنة وميسرة وقلبا. فالتقى ھو وملك الجبل في صحراء يعفور. شروثالثة ع
  .فأتى ھذا الموضع الذي ببرزة، فصلّى فيه. فھزمه إبراھيم واستنقذ لوطا وأھله. فالتقوا

ي في برزة عند المسجد الذي ُيقال له مسجد وروى أحمد بن حميد بن أبي العجائز عن أبيه عن شيوخه، أن األثارات الت
أنه مكان إبراھيم، وأن األثارات التي فوق الشِّق في الجبل موضع رأى إبراھيم، فمن صلّى فيه " عند الشق"إبراھيم في الجبل 

خ يقصدونه أدركُت الشيو. ودعا أجابه هللا، وأن ذلك الجبل كان فيه لوط وجماعة من األنبياء وآثارھم في مواضع من الجبل
  .وھو نافع لقسوة القلب كثرة الذنب، وأن بعضھم جاء من مكة فصلّى في الموضع الّشق، لمنام رآه. ويصلّون فيه ويدعون

أدركت الشيوخ بدمشق وھم يفضلون مسجد إبراھيم : قال أحمد بن صالح: وعن أبي الحسين محمد بن عبد هللا الرازّي، قال
ويذكرون ذلك عن . ون فيه ويذكرون أن الدعاء فيه مجاب، وھو موضع عظيم شريفعليه السالم ببرزة ويقصدونه ويصلُّ 

شيوخھم ويقولون إن الشق الذي في الجبل خارجا عن المسجد ھو الموضع الذي اختبأ فيه إبراھيم من النمرود، صاحب 
  .دمشق

لھا : رجل عن اآلثارات بدمشق فقالسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسأله : وعن عروة بن ُرويم عن أبيه عن عليّ 
ه من اليھود وما من . جبل يقال له قاسيون، فيه َقَتل ابن آدم أخاه، وفي شرقّيه ُولد إبراھيم، وفيه آوى هللا عيسى ابن مريم وأمَّ

موضع؛ وإنما  وھو. والحديث يطول. "وھو جبل كلمه هللا. عبد أتى معقل روح هللا فاغتسل وصلّى فيه ودعا، إال لم ُيرّد خائبا
  ."ذكرته لئال ُيغترَّ به
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 مغارة الدم

يعني بذلك الدعاء . مغارة الدم موضع الحمرة، موضع الحوائج: فقال. سألت أبا ُمْسِھر عن مغارة الدم: قال أبو ُزرعة الدمشقي
  .فيھا والصالة

حدثني مكحول أنه صعد مع : عبد العزيز حدثنا ھشام بن خالد، حدثنا الوليد، سمعت سعيد ابن: وقال محمد بن أحمد بن إبراھيم
وخرج معاوية والمسلمون إلى موضع الدم : قال مكحول .عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدم يسأل هللا أن يسقينا، فسقانا

  .فلم يبرحوا حّتى سالت األودية. يستسقون

فأتى مطر، فأقمنا في الغار الذي .  أن يسقيناصعدنا في خالفة ھشام إلى موضع قتل ابن آدم نسأل هللا: قال سعيد بن عبد العزيز
  .تحته ثالثة أيام

فأرسل هللا علينا مطرا غزيرا، . إلى موضع َقَتَل ابن آدم أخاه" نسأل هللا ُسقيا"صعدُت مع أبي وجماعة : وقال ھشام بن عمار
  .فدعونا هللا فارتفع عنا، وقد َرِوَيت األرض. حتى أقمنا في الغار

سمعت يزيد بن محمد وأبا ُزرعة وأحمد بن الُمعلَّى وسليمان بن أيوب بن َحْذلم وغيرھم من : ف الھرويُّ وقال محمد بن يوس
سمعنا ھشام بن عمار وھشام ابن خالد وأحمد بن أبي الُحَوارى وسليمان بن عبد الرحمن والقاسم بن عثمان : مشايخنا يقولون
كان أھل دمشق إذا احتبس عنھم الَقْطُر أو غال سعرھم : "ابن َعيَّاش يقول سمعت: سمعنا الوليد بن مسلم يقول: الُجوعّي يقولون

  ."فيسألون هللا، فيعطيھم ما سألوا. أو جار عليھم سلطان أو كانت ألحدھم حاجة، صعدوا إلى موضع ابن آدم المقتول

مطرا غزيرا حّتى أقمنا في الغار الذي فأرسل هللا علينا . ولقد صِعدُت مع أبي وجماعة من أھل دمشق نسأل هللا سقيا: قال ھشام
  .تحت الدم ثالثة أيام

اختبأ إلياس من ملك قومه في الغار الذي تحت الدم عشر سنين، حّتى : وسمعت من يذكر عن كعب قال: قال ھشام بن عمار
فأمر بھم . ة آالف منھمفأسلم وأسلم من قومه خلق، سوى عشر. فأتاه إلياس فعرض عليه اإلسالم. أھلك هللا الملك وَولَِي غيره

 .فقتلھم عن آخرھم

 مقام عيسى بالربوة

روى ھشام بن عمار عن الوليد بن مسلم، قال حدثنا األوزاعّي عن حّسان بن عطية أن ملكا من بني إسرائيل حضره الموت، 
لون أن ُيدرك ابنه فُيملِّكوه. وأوصى بالُملك لرجل حّتى ُيدرك ابنه فلما خرجوا بجنازته، . عوا عليهفمات فجز: قال. وكانوا يؤمِّ

فجعلت . فدعا هللا. نعم: قالت ؟أرأيِت إن أنا أحييُت لِك ابنك، أتؤمنين بي وتتبعيني: وفيھم عيسى ابن مريم، دنا من أّمه فقال
منھم  فاعتصم. وطلبوه حتى انتھى إلى ِشعب النيرب. ھذا عمل ابن الساحرة: فقالوا. حّتى استوى جالسا. أكفانه تتحلَّل عنه

ھذا أنت لم تنافسھم في دنياھم وال شبر من . جئتك، وما أعتذر إليك من شيء: "فأتاه إبليس فقال. بقلعة على صخرة متعالية
" ؟فلو ألقيت نفسك من ھذا المكان، فتلقاك روح القدس فيذھب بك إلى ربك فتستريح منھم. األرض، صنعوا بك ما صنعوا

ب رّبي حّتى أعلم أراض عني أم ساخط إن! يا غوّي، الطويل الغواية: فقال ي واجد فيما علمني رّبي، عز وجل، أني ال أُجرِّ
. كنتم تبكون وتشقُّون ثيابكم جزعا عليه، فلما أحياه هللا لكم أردتم قتله! يا معشر بني إسرائيل: فأقبلت أمُّ الغالم، فقالت" عليّ 
: قالوا ؟وما ھي: قال. إن أنت فعلتھا، اتبعناك! خصلة بيننا وبينك: قالوافأتوه ف. إيتوه فآمنوا به: قالت ؟فما تأمرينا به: قالوا

فجعل . فتوضأ وصلّى ركعتين ودعا: قال. فنزل عيسى معھم حّتى انتھوا به إلى قبره. دلُّوني على قبره: قال. تحيي لنا ُعَزيرا
ھذا فعل . لم أصنع بك: قال! ك يابن مريمھذا فعل: فخرج قد ابيّض نصف رأسه ولحيته وھو يقول. قبره يتفّرج عنه التراب

فأقبل عليھم يعضھم ويأمرھم : قال. وھذا في ھدى قومك يسير. زعموا أنھم ال يؤمنون لي وال يّتبعوني حّتى أُحييك لھم. قومك
فظننت  سمعت الصيحة،: قال ؟فما لنصف رأسك ولحيتك قد ابيضّ ! عھدناك وأنت أسود الرأس واللحية: فقال له قومه. باّتباعه

  .فانتھى الشيب إلى ما ترى. إنما ھي دعوة ابن مريم: أنھا دعوة الداعية، حّتى أدركني ملك، قال

  .واختلف أھل التفسير في تعيينھا
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 ؟تدون أين ھي: قال). َوآَوْيَناُھَما إلى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َومِعين: (وُروي مرفوعا عن النبّي، صلى هللا عليه وسلم، قوله تعالى
وُروي عن : ھي بالشام في بأرض يقال لھا الُغوطة، مدينة يقال لھا دمشق، ھي خير مدائن الشام: قالوا. هللا ورسوله أعلم: الواق

بوة أنھار دمشق: أبن عباس قال   .الرَّ

رم ذات وكذا قال سعيد بن المسّيب ويزيد بن شجرة؛ وقال كعب أمر هللا تعالى عيسى بن مريم وأُُمه أن يسكنا دمشق، وھي إ
  .العماد

وعن الوليد بن مسلم عن بعض َمْشيخته أن  .يعني أنھار دمشق. ھي أرض ذات أشجار وأنھار: وقال الحسن في تفسير اآلية
وماء . ذات قرار ومعين، ذات معيشة تقوتھم وتحملھم: وقال الحسن. بني إسرائيل ھَّمت بعيسى فأمر هللا أن ينطلق إلى دمشق

  .ي دمشقھي الربوة، ھ: قال. جار

وال تزال طائفة من أمتي على : وزاد فيه. روي مرفوعا عن النبّي، صلى هللا عليه وسلم. وقيل إن الربوة في القرآن ھي الرملة
وروى . بأكناف بيت المقدس: قال ؟يا رسول هللا، وأين ھم: قلنا. الحق، ظاھرين على من ناوأھم، حتى يأتي أمر هللا وھم كذلك

  .ھي الرملة من فلسطين: ه عن أبي ھريرة قالعبد الرزاق في تفسير

  .ھي بيت المقدس: ويروى عن قتادة

  .ھي اإلسكندرية: وقال زيد بن أسلم

  .ھي مصر: وقال وھب

  .الكوفة؛ والمعين والفرات: وآويناھم إلى ربوة، قال: ويروى عن جابر الُجعفّي عن أبي جعفر

  .والراجح عند األكثرين أنھا ربوة دمشق. قيل غير ذلك

 !وإنما ذكرناھا للتعجب، اقتداء بالحافظ أبي القاسم بن عساكر، رحمه هللا. وھذه األقوال واھية

 الكھف بقاسيون

ذكر أبو الفرج محمد بن عبد هللا ابن الُمَعلِّمين أنه ابتدأ ببناء الكھف سنة : قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق
فقال . رأيت جبريل عليه السالم في النوم. أعتصم من الكذب، وأسأله أن ينطق بالصدق لساني وبا ربي: قال. سبعين وثلثمائة

فسار إلى ھذا الموضع الذي  ؟وأين ھذا الموضع: فقلت. إن هللا يأمرك أن تبني مسجدا ُيصلَّى فيه ويذكر أسمه؛ وھو ھذا: لي
 .فق لك منم يعينك عليهإن هللا سيو: قال ؟أنَّي لي بذلك: وقلت. كھف جبريل: سميته أنا

 مسجد عمرو بن العاص

وموضع فسطاطه منه، حيث المحراض . بناه عمرو بن العاص، موضع فسطاطه وما جاوره. مسجد عظيم بمدينة الفسطاط
  .والمنبر،

 .ووقف عليه نحو ثمانين من الصحابة وصلَّْوا فيه. وھو مسجد فسيح األرجاء، مفروش بالرخام األبيض، وعمده كلھا رخام
 .وبعقب صالة الصبح فيه أوقات مشھودة ومواسم خير ال تعدُّ . معمور األوقات بالذكر. وال يخلوا من سكن الصلحاء

م اجتمعا " نشو الملك علّي بن مفرج"ُروي لي أن األعز أبا الفتوح أبن قالقس و: قال" األزديّ "وحكى على بن ظفر  بن الُمَنجِّ
ومعھما جماعة من غواة األدب، . الھالل للعيون، وبرز في صفحة بحر النيل كالنونفي منار الجامع في ليلة فطر ظھر بھا 

فحين رأوا الشمس فوق بحر النيل غاربة وإلى مستقرھا جارية ذاھبة؛ قد شمرت للمغرب . الذي ينسلون إليه من كل حدب
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فاقترحوا عليھما أن . ق الورقالذيل، واصفّرت خوفا من ھجمة الليل، والھالل في حمرة الشفق، كحاجب الشائب أو زور
  .يصنعا في ذلك الوقت التنزيه على البداية

 :فصنع أبن قالقس

 !وأنظر لما بعدھا من ُحْمِرّة الَشَفـق أنظر إلى الشمس فوق النيل غـاربةً 

 كأّنما احْترقت بالماء في الـَغـَرِق غابْت وأبقْت شعاعا منه يخلـفـھـا

 !في إثرھا زورٌق قد صيغ من َوِرِق ـاوللھالل، فھل وافـى لـينـقـذھ

 :وصنع ابن المنجم

 .أَُمدُّ َطْرَفي في أرٍض مـن األفـُق يا ُربَّ ساِمَية في الجّو قمـُت بـھـا

ُة في التمثـيل مـعـركةٌ   .إذا رآھا جبـاٌن،مـات لـلـَفـَرق حيُث العِشيَّ

يٌة لـلـغـرب ذاھـبةٌ   .ةٌ من َھجَمِة الَغـَسـقبالنِّيل ُمْصَفرَّ  شمٌس نـھـارَّ

ـنـاِن َبـَدا  .من َسْوَرة الطعن ُمْلقًى في َدم الشََّفق وللھالِل انعطاٌف كـالـسِّ

صعدت إلى سطح الجامع بمصر في : أخبرني أبو عبد هللا بن المنجم الصّواف، بما معناه قال: قال. وحكى عليُّ بن ظافر أيضا
ه األديب األعز أبو الفتوح بن قالقس ونشو الملك علّي بن مفِّرج بن المنجم وأبن فصادفت ب. آخر شھر رمضان مع جماعة

فلما غابت الشمس وفاتت، ودفنت في المغرب حين ماتت، . فانضفت إليھم. مؤمن وشجاعا المغربّي في جماعة من األدباء
ى أبي قالقس وأبن المنجم أن يعمال في صفة وتطّرز حداد الظالم بعلم خالله، وتحلى زنجيُّ الليل بخلخاله، اقترح الجماعة عل

رف، أو . فأطرق كلُّ منھما مفكرا، وميّز ما قذفه إليه بحر خاطره من جواھر المعاني متخيِّرة. الحال فلم يكن إال كرجع الطَّ
رف، حّتى أنشدا   .وثبة الطِّ

 :فكان ما صنعه نشو الملك

ُع وَعّشًي كأنما األُْفُق فـيه  !بُنضاِرال ُزَوْرُد ُمرصَّ

  

ا َدَنْت لمغِربھـا الـشـم ـاِر قلُت َلمَّ  :ُس والََح الِھالل لـلـنُّـظَّ

 !رافأ عطى الرھيَن نصَف ِسواِر أْقَرَض الشرُق ِصْنَوه الَغْرَب ِديَنا

 :وكان الذي صنعه أبن قالقس

الَم قد أخذ الـشـم  .ُس وأْعطى النھاَر ھذا الِھالال ال َتُظّن الظَّ

 !را فأعطاه َرْھَنه َخْلـخـاال لشرُق أقَرَض الَغْرَب ِديَناإنما ا

. لتنصيفه السوار: وھذا مما تواردت في معناه الخواطر، وقطعة ابن المنجم أحسن من قطعة األعّز أبي الفتوح أبن قالقس: قال
 .وعلى كل حال فقد أبدعا، ولم يتركا للزيادة في اإلحسان موضعا
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 مسجد قرطبة

  .ليس في مساجد المسلمين مثله ِبنية وتنميقا، وطوال وعرضا مسجٌد عظيمٌ 

  .وطول ھذا الجامع مائة باع مرسلة، وعرضه ثمانون باعا

  .ونصفه ُمَسقَّف، ونصفه صحن للھواء

مع " صغارا وكبارا"أعني سواري مسقَّفة بين أعمدته وسواري قبلته "وفيه من السواري . وعدد قسّي مسقَّفة تسعة عشر قوسا
  .ألف سارية" ي القبة الكبرى وما فيھاسوار

  .وأقلھا تحمل اثني عشر مصباحا. منھا واحدة يوقد فيھا ألف مصباح. وفيھا ثريات كبيرة للوقيد

ارتفاع الجائزة . وجميع خشب ھذا الجامع من عيدان الصنوبر الطرطوشي. وسقفه كله سماوات خشب مسمرة في جوائز سقفه
. وبين الجائزة والجائزة غلظ جائزة. وطول كل جائزة سبعة وثالثون شبرا. ة أصابعمنھا شبر في عرض شبر إال ثالث
ب وھو صنعة الفص وصنعة الدوائر: والسماوات المذكورة كلھا مسطحة . فيھا ضروب صنائع من الضروب المسّدسة والُمَدرَّ

يبھا وأُبدع تلوينھا بألوان حمرة الزنجفرية والمداھن ال يشبه بعضھا بعضا بل كل سماء منھا مكتف بما فيه من صنائع أحكم ترت
تروق العيون وتستميل . والبياض اإلسفيداجّي والزقة الالزورديَّة والزرنوق والباروتّي والخضرة الزنجارية والتكحيل النِّقسي

  .بإتقان ترسيمھا، ومختلفات ألوانھا وتقسيمھا: النفوس

  .وبين العمود والعمود خمسة عشر شبرا. سعة كل بالط من بالط مسقفة ثالثة وثالثون شبرا

وقد ُعقد بين العمود والعمود على أعلى الرأس قسيٌّ غريبة عليھا قسيٌّ أخر، على عمد . ولكل عمود منھا رأس رخام وقاعدة
  .من الحجر المنحوت، متقنة

وتحت كل . ب صناعات الفص بالُمغرةوُرتِّبت عليھا ُنجور مستديرة ثابتة بينھا ضرو. وقد ُجصِّص الكلُّ منھا بالجص والجيَّار
  .سماء منھا إزار خشب

على وجه المحراب سبع قسّي قائمة على عمد طول كل قوس منھا أشفُّ . ولھذا المسجد الجامع قبلة ُتعجز الواصفين أوصافھا
جة بصبغة القوط وفي . ھا ووضعھاقد أعيت الروم والمسلمين بغريب أعمالھا ودقيق تكوين. من قامة، وكل ھذه القسّي مزجَّ

  .ال ُتقّوم بمال. اثنان أخضران، واثنان زرزوريَّان: ِعضادتي المحراب أربعة أعمدة

وُيحكى في كتب تواريخ . خشبه آبنوس وبقس وعود الِمجمر. ومع يمين المحراب المنبر الذي ليس بمعمور األرض منه صنعة
ولكل صانع . اعه ستة رجال، غير من يخدمھم ويتصرف لھموكان عدد صنَّ . بني أمّية أنه ُصنع في نجارته ونقشه سبع سنين

  .منھم في اليوم نصف مثقال محّمديّ 

 .وكلھا لو قيد الشمع في ليلة كل سبع وعشرين من رمضان. وعن شمال المحراب بيت فيه ُعدد وطسوت ذھب وفضة وحسك
بن عفان الذي خطه بيمينه، وفيه نقط من  فيه أربع أوراق من مصحف عثمان. وفي ھذا المخّزن مصحف يرفعه رجالن، لثقله

  .دمه

  .وفي كل باب منھا حلقتان في نھاية اإلتقان. ولھذا الجامع عشرون بابا، مصفحة بصائح النحاس وكواكب النحاس

اع ارتفاعھا في الھواء مائة ذراع بالذر. وفي الجھة الشمالية من الصومعة، الغريبة الشكل، والصنعة الجليلة األعمال الرائقة
وُيصعد إلى . منھا ثمانون ذراعا إلى الموضع الذي يقف عليه المؤذن بقدميه، ومن ھناك إلى أعالھا عشرون ذراعا: الرشاشيّ 
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إذا افترق الصاعدان أسفل الصومعة، لم يجتمعا . أحدھما من الجانب الغربّي والثاني من الجانب الشرقيّ : أعلى المنار بدرجين
وفي أعلى . بين صغير وكبير: في الصومعة من العمد بين داخلھا وخارجھا ثلثمائة عمود والذي. إال إذا وصال األعلى

تسع الكبيرة من ھذه التفاحات . واحدة من ذھب، واثنان من فضة: الصومعة على القبة التي على بيت المؤذنين ثالث تفَّاحات
  .ستين رطال من الزيت

 .ويخدم الجامع كله ستين رجال

 خرىبقية المزارات األُ 

وإنما نذكر منھا ما حضرنا ذكره في . ال تدخل تحت الحصر، لوال يحيط بھا قلم اإلحصاء: وأما سائر المزارات فكثيرة جدا
. ھذا الوقت، مما ھو ببالد الشام، على ما يغلب على الظن صحته، ال كما يزعمه كثير من الناس في نسبة أماكن ال حقيقة لھا

 .والصحيح أنه بالمدينة. قيل إنه على باب المدينة بعلبك، من الشمال. ك بن األشتر النخعيّ قبر مال: فمن ذلك! وهللا أعلم
فإن حفصة ماتت . والصحيح أنھا أّم حفص، أخت عاذ بن جبل. قبر حفصة، زوج النبي، صلى هللا عليه وسلم، قيل أنه ببعلبك

  .بالمدينة

  ."فيه"دير إلياس النبّي عليه السالم، ويقال إنه كان محبوسا 

  .جّدد بناءه الملك األشرف موسى. بقلعة بعلبك" عليه السالم"مشھد إبراھيم 

  .قبر أسباط، ببعلبك

  .بقرية تعرف بالَكَرك، من أعمال بعلبك" عليه السالم"قبر نوح 

  .وقبر إلياس النبّي بقربه. قبر شيت، بقرية تعرف بَشْرِعين بالقرب من َكَرك نوح

  .إسرائيل بالبقاع، غربّي َكَرك نوحقبر حزقيل، أحد أنبياء بني 

  .قبر بنيامين، شقيق يوسف، عليه السالم، بقرية ظھر حمار، من البقاع

  .في مشھد مبنيٍّ عليه. قبر شيبان الراعي، بالبقاع، بالقرب من حزقيل

ابتاله هللا، عّز وجّل،  وبھا. كان بھا أيوب، عليه السالم. بقرية تعرف بدير أيوب، من أعمال َنوى" عليه السالم"قبر أيُّوب 
  .وبھا العين التي ركضھا برجله، والصخرة التي كان عليھا؛ وبالقرية أيضا قبر سعد التكروري، فقير صالح له شھرة

ة على يسار الذاھب إلى ُزرع وبھا . كان بھا وقعة أجنادين في فتوح الشام. مشھد جماعة من الصحابة بقرية تعرف بُمَحجَّ
وُذكر . لم ُيَعدِّ ُبصرى" صلى هللا عليه وسلم"فإنه . وھذا ليس بصحيح. جلس عليه" صلى هللا عليه وسلم" حجر، ُذكر أن النبيّ 

  .أن بجامعھا سبعين نبيا

  .قبر اليسع، بقرية تعرف بُبسر، من أعمال ُزرع

  .وهللا أعلم. ألن األُخدود باليمن. وال يصحّ . يقال إن بھا األُخدود. َنْجراُن، شرقيَّ ُبسر

ور، على باب ُزرعقب   .وهللا أعلم. ر عبد الرحمن بن عوف، بقرية تعرف بالدُّ
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  .وهللا أعلم. الَھَمْيَسع أبو الَيَسع، في ذيل اللََّجاة

  .وبھا الشيخ علي الحريري، شيخ الطائفة الحريرية. وبھا قبر الشيخ محي الدين الَنَوويّ . سام بن نوح، على باب َنَوى

صلى هللا "أما قدوم النبّي . بركت به ھناك" صلى هللا عليه وسلم"ويقال إن ناقة النبّي . بُبْصرىموضع معروف . مبرك الناقة
  .فا أعلم. ولكن الظاھر أنه ھو. ُبصرى فال شك فيه؛ وأما أن ناقته بركت به في ھذا الموضع بعينه، فال نقطع به" عليه وسلم

، وعليه أثر الد   .موفي ھذا الموضع مصحف شريف عثمانيٌّ

  ."صلى هللا عليه وسلم"وبه اجتمع برسول هللا . كان به َبِحيرا، الراھب. وقبلّي ُبصرى دير يقال له دير الناعقيّ 

  .وهللا أعلم. في صخرة سوداء، على ما ذكروا" صلى هللا عليه وسلم"بھا َقَدُم رسول هللا . وشرقّي ُبصرى، قرية تعرف بَدِنين

  .قبر وھب بن ُمَنبِّه بھا. وقرب ُبصرى قرية تعرف بَغصب

  .ببلدة بَصْرَخد. قدم ھارون، عليه السالم

  .كانا به، لّما خرجا من التيه" عليھما السالم"وبھذه البلدة مشھد، ذكروا أن موسى وھارون 

  .في السيق ببالد الشَّوَبك. قبر ھارون

أُجري له في األيام التنكزّية، بعلم الوزير . تب جاروعليه بناء، ولخادمه مر. بقرية َعْمَتا من الغور. قبر أبي عبيدة بن الجّراح
  .أمين الملك ووساطته

  .بالقَُصير المعينيّ . قبر معاذ بن جبل

  .بقرية ُتبنى بالساحل، من أعمال الرملة. قبر أبي ھريرة

قيم في بالد الروم وقد ُزرنا الكھف والر: قال الھرويّ . وھذا ليس بصحيح. يزعم بعض الناس أن الكھف والرقيم ھناك. البلقاء
والصحيح الذي . وقيل إن مدينة دقيانوس ھي طليطلة. عند مدينة ُيقال لھا أَْبُسس َخِرَبٌة بھا آثار عجيبة، قريبة من مدينة أُبلُْسَتينِ 

  .وسيأتي ذلك في موضعه. ببالد الروم

  .بقرية ُمؤَتة، من أعمال َكَرك الشَّوبك. قبر جعفر الطّيار

ن حارثة، وقبر عبد هللا بن رواحة، والحارث بن النعمان، وعبد هللا بن سھل، وسعد بن عامر القيسّي، وبھا أيضا قبر زيد ب
  .في غزوة مؤَتة، وھي غزوة مشھورة" رضي هللا عنھم"استشھدوا : وأبي ُدجانة األنصاريّ 

لصحيح أن سليمان ُدفن إلى جانب وا: قال شھاب الدين ابن الواسطّي في تصنيفه. شرقّي بحيرة َطَبرّية. قبر سليمان بن داود
ومن شرقّيھا أيضا قبر لُقمان الحكيم وابنه، على : قال .وھما في المغارة التي بھا مولد عيسى، عليھم السالم. أبيه في بيت لحم

  .ما قيل

دان : منھم. يعقوبوبھا أربعة من أوالد . بقرية ُيقال لھا إْرِبل من أعمال طبريَّة، عن يمين الطريق. قبر أّم موسى بن عمران
  .وأبساخور وزبولون وكاذ
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وھذا ھو المشھور قال ابن . في الطريق إلى بانياس. قصر يعقوب، عليه السالم؛ وبيت األحزان؛ وُجّب يوسف، عليه السالم
يعقوب  َسْيلُون قرية كان: وقال في موضع آخر. والصحيح أن ُجّب يوسف في طريق القدس، عند بلد يقال له ِسْنِجيل: الواسطيّ 

والُجّب الذي ُرمي فيه بين ِسنجيل ونابلس، عن يمين . خرج منھا مع إخوته" عليه السالم"وأن يوسف . ساكنا بھا" عليه السالم"
  .الطريق

ين. قبر ُشَعيب، عليه السالم يم وقبر زوجته على الجبل، على ما قيل.بقرية ُيقال لھا ِحطِّ   .وُيقال ِحطِّ

  .ومة من أعمال طبرّيةبقرية ر. قبر يھوذا بن يعقوب

قال ابن الواسطّي، على ما . قيل أنھا َمْدَيْن، على ما ُزِعم. قبر َصفُوَراء، بنت ُشَعيب، زوجة موسى بن عمران، بقرية َكفر َمْنَده
  .والصحيح أن مدَين شرقّي طور سينا: قال ابن الواسطيّ . ُزِعم

وبھا اثنان من . والصخرة باقية ھناك: قال. سقى منھا أغنام ُشَعيبوبھذه القرية الُجبُّ الذي قلع موسى الصخرة من عليه، و
  .أشير ونفتالي: أوالد يعقوب، وھما

  .قيل إن موسى، من ھذا الجبل رأى النار، ومن ھذا الموضع أرسله هللا. وعند ھذه األماكن جبل ُيقال له الطور

  .لعن يمين الطريق السالك من القدس إلى الخلي. قبر راحيل أّم يوسف

  .بقرية كفر تريك، شرقّي بلد الخليل. قبر لوط

وقيل إن . والموضع الذي ُخِسف بقومه ھو اليوم البحيرة المنتنة. وبھا كان يسكن، بعد رحليه من ُزَغر. بقرية تامين. مقام لوط
  .الحجر الذي ضربه موسى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، بُزَغر

  .بالرملة. قبر ُعبادة بن الصامت

فلما أخذھا الفرنج، نقل المسلمون الرأس إلى القاھرة، وُدفن بھا في المشھد المعروف . كان رأسه بھا. بعسقالن. الحسين مشھد
وكانت دمشق . ألنه إنما حمل إلى يزيد بن معاوية. واألغلب أنه لم يتجاوز دمشق. به خلف القصرين، على زعم من قال ذلك

وله بدمشق مشھد معروف، . ن يتجاوز الرأس المحمول إلى السلطان لغير حضرتهومن المحال أ. دار ملكه وملك بني أمية
وقد جاء في أخبار الدولة العباسية أنھم حملوا أعُظم الحسين . وفي خارجه مكان الرأس، على ما ذكروا. داخل باب الفراديس

 .الحسين ومبنى مشھد عسقالنوالمدى بعيد بين مقتل . ورأسه إلى المدينة النبوية حّتى دفنوه بقبر أخيه الحسن
 .وفي ذلك قال أبن المھتار، الكاتب. وفي ھذا المشھد ُدفن رأس الكامل صاحب مّيافارقين

 ً  ؟أْثَخنوا بالعراق والمـشـرَقـْيِن أين غاٍز َغَزى َوَجاَھـَد َقـومـا

 فله أسـوة بـراس الـُحـسـيِن لم َيِشْنُه أْن ِطيَف بالرأِس مـنـه

بط َتـْيِن في الشھادة والـدف وافق السِّ  ن وقد حـاز أجـرهُ َمـرَّ

 ؟فاستعِجبوا من الحالـتـيِن ؟أس لَِم َواَرْوا في مشھد الرأس ذاك الر

لني الوليد على العمال في بناء جامع : وحكى ابن عساكر عن زيد بن واقد، قال. ُيقال إنھما بَسَبْسِطَية. قبر يحيى وزكريا وكَّ
ثالثة أذرع : فإذا ھي كنيسة لطيفة. فنزل. فلما كان الليل وافى، وبين يديه الشموع. مغارة، فعّرفنا الوليد ذلك فوجدنا فيه. دمشق

ھذا رأس يحيى بن : " فإذا فيه َسَفط وفي السفط رأس يحيى بن زكريا، مكتوبا عليه. وإذا فيھا صندوق. في ثالثة أذرع
. فُجعل عليه عمود ُمسّفط الرأس. اجعلوا العمود الذي فوقه مغّيرا من األعمدة: الوق. فأمر به الوليد، فُرّد إلى المكان". زكريا
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: وقال القاسم بن عثمان الُجوعيّ . رأيت رأس يحيى بن زكريا، وعليه الِبشرة، الشَّعر على رأسه لم يتغير: قال زيد بن واقد
وأشار بيده نحو العمود المسّفط الرابع من . أنه ثمَّ  بلغني: قال ؟أين بلغك رأس يحيى بن وزكريا: سمعت الوليد بن مسلم وسئل

رج: حدثنا محمد بن ُشَعيب، قال: وقال ھشام بن عمار. الركن الشرقيّ  ترى : فقال لي. دخلت مع شّداد بن عبد هللا من باب الدَّ
ا: وقال. فصلّى ركعتين. نعم: قلت ؟ھاھنا كتابا بالرومّية سم الجوعّي عن الوليد بن مسلم وروى القا. ھاھنا رأس يحيى بن زكريَّ
ُيقال إنه بقرية المنيحة، . سعد بن عبادة .في العمود الرابع الُمسفَّط: قال ؟أين بلغك رأس يحيى بن زكريا: أنه سأل األوزاعي
  .وال يصحّ . من غوطة دمشق

فإن عمر بن الخطاب كان قد . موإنما ھو خالد بن يزيد بن معاوية، بقول جز. وال يصحّ . يقال أنه خارج حمص. خالد بن الوليد
  .فمات بھا، َوَوَجَد عليه عمر بعد موته. عزل خالدا عن حمص وأشخصه إلى المدينة

  .مع خلق من الصحابة، استشھدوا في فتح دمشق. خارج باب شرقيّ . ِضرار بن األزور

  .وبمقابر باب الصغير خلق من الصحابة أيضا، اسُتشھدوا في فتح دمشق

  .ق منھموكذلك من سكن دمش

  .وكذلك بسائر بالد الشام، وبمصر، والعراق، والعجم والمغرب

 .وبجزيرة العرب منھم رجال، وبمكة والمدينة مشاھير وأعالم

 البيوت المعظمة عند األمم

  .فأّول ذلك ما كانت ُعّباد الكواكب تعظمه: وأما غير ذلك مما ھو لطائف األمم

العتقادھا أن الكواكب أجسام حّية : ا ھيكل كوكب من الكواكب السبعة السيارةيرون أن كال منھ. وھي سبعة بيوت في األرض
فلما رأوھا تخفى في النھار وبعض أحايين . فقّربوا إليھا القرابين، لتنفعھم. ناطقة، تجري بأمر هللا في كل ما يحدث في العالم
عظموا تلك التماثيل الموضوعة لھا تحّركت األجسام العلوية ظّناً أنھم إذا : الليل، عملوا لھا تماثيل، وبنوا لھا البيوت والھياكل

  .بمرادھم

ُبَنا إَِلى ِهللا ُزْلِفى: (وقد قال هللا تعالى، حكاية عن قولھم ھم.(َما َنْعُبُدُھْم إاِلَّ لُِيَقرِّ أّولھا البيت : واألبيات السبعة التي كان إليھا حجُّ
  .كان يأتيه منھم من يتقّرب بُزَحل. الحرام

فإنه ما زال معظما في اإلسالم وقبل اإلسالم، تحجُّ . وإن صحَّ قولھم من قصد ھؤالء البيت الحرام من تعظيم، فال عجيب: تُ قل
  .إليه طوائف األمم في كلِّ األوقات

ان يأتيه ك. وبينھما ثالثة فراسخ. وثانيھا بيت فارس، على رأس جبل أصفھان! زاده هللا إبقاء وأدامه، ووصل شرفه بيوم القيامة
ب بالُمشتري   .فعظمه المجوس. بيت نار" لما تمجَّس"ثم جعله يستاشف . منھم من يتقرَّ

ب بالمّريخ. وثالثھما بيت مندرسان، ببالد الھند إن به من القوى : وقد ذكره أبو عبيد البكرّي وقال. كان يأتيه منھم من يتقرَّ
  .وھو بيت مشھور من أراد البحث عنه، فليبحث: قال ثم. الدافعة والجاذبة والمنفردة، أوصافا ال يسع ذكرھا

وھدمه : قال أبو عبيد البكريّ . كان يأتيه منھم من يتقّرب إلى الشمس. بناه كاوس الملك، بمدينة فرغانة. ورابعھا بيت كاوسان
  .ولھدمه خبر ظريف ُذكر في كتاب الزمان. المعتصم
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ھرة .بناه الضحاك بمدينة صنعاء. وخامسھا بيت ُغْمَدان وخّربه عثمان بن عفان، رضي هللا . كان يأتيه منھم من يتقّرب بالزُّ
وكان الوزير عيسى بن الجّراح، لما ُنفي إلى اليمن احتفر به قبرا وبنى عليه . وآثاره كالجبل الضخم. واآلن مكانه ُبركة. عنه

 .سبإ، يؤثِّر في ھذا العالم تأثيرا عجيبا وزعم أھل اليمن أنه سُيبنى على يد غالم يخرج من بالد: قال البكري. السقاية
يتقّرب لعطارد خاصة، ولسائر " من"يأتيه منھم . بناه ولد عامور بن سويل بن يافث بن نوح. وسادسھم بيت بأعلى بالد الصين
ة صورة على صورة كوكب من ا. الكواكب السبعة السيارة عامة لخمسة وھو سبع أبيات، في كل بيت سبع كوى، يقابل كلَّ كوَّ

  .ولھم فيھا أسرار بزعمھم. والعشرين

ب بالقمر. بناه متوشر الھندّي بمدينة بلخ. وسابعھا بيت النُّوَبھار وكان ُيسمى المتولّي لسدانته . وكان يأتيه من الصابئة من يتقرَّ
ولھذا قيل " خالد بن برُمك"ل وآلت واليته إلى أبي خالد البرمكّي، فلھذا قي. وكانت ملوك الفرس ُتعظمه وتعظم متوليه". ُبرُمك"
. طول كل ُشقَّة مائة ذراع. وكان ُيلبَّس بالحرير األخضر، ُتنشر عليه شقاق منه. وكان من أعلى المباني تشييدا". البرامكة"

وھذا يدل على علّوه الزائد وكان قد كتب على . فُيقال أن الريح حملت بعض تلك الشِّقاق فرمت به على مسيرة خمسين فرسخا
 ."عقل، وصبر، ومال: أبواب الملوك تحتاج إلى ثالث خصال: قال سوراشف الملك: "اب النوبھار بالفارسيةب

الواجب على الحّر إذ كان معه واحدة من ھذه . كذب سوراشف: "ثم لما ملك اإلسالم مدينة بلخ، ُكتب تحت ھذه الكتابة بالعربية
 ."الخصال أن ال يلزم باب السلطان

 ھياكل األقدمين

. ، داخل مدينتھا، على يسرة المسجد الجامع"بيت بانطاكية"أّولھا  :أما بيوت اليونان فھي ثالثة ھياكل، وھي مشھورة في العالم
مه. وخربه المسلمون  .ولما أتى ثابت بن قّرة بن زكريا الحرانّي مع المعتضد سنة تسع وثمانين ومائتين، أتى ھذا الھيكل وعظَّ

  .على ُبعد من الفسطاط الذي" الھرم"وثانيھا ھو 

ثم تّم على يد ابنه سليمان، . في تكميل بنائه مسجدا" عليه السالم"ثم شرع داود . كان قد ُشرع في بناءه". بيت المقدس"وثالثھا 
  .عليه السالم

له ھناك ھيكال له  فاتخذوا. فأما الصنم الذي ذكره هللا عز وجل في اإلنجيل، فكانت اليونانية اختارت له جبل لبنان: قال البكريّ 
 .ال يتأتَّى مثلھا في الخشب. فيه نقوشا عجيبة، في الحجر

 ھياكل الصقالبة

قلب فھي بيوت ثالثة، وفيھا مخاريق مصنوعة يسمع لھا أصوات استرقَّت عقولھم   .وأما بيوت الصَّ

. لذي كان للفالسفة أنه أحد جبال العالموھذا البيت على الجبل ا: قال البكريّ . فأولھا بيت فيه آثار مرسومة تدلُّ على الكائنات
  ."لعله يكون على الجبل المستدير وھو المسمَّى في الشمال بجبال قاقونا: قلت"

وفيه صنم كبير، على صورة رجل شيخ، بيده عصا . تحيط به حبال عجيبة، ذوات طعوم مختلفة. وثانيھا على الجبل األسود
  .غرابيب سود من صور الُغَداف وغيرھا وتحت رجله اليسرى. ُيحّرك به عظام الموتى

 .وثالثھما يحيط به خليج من البحر، في وسطه قبة عظيمة، بھا صنم على صورة جارية

 ھياكل الصابئة

. ھيكل العلة األولى، وھيكل العقل، وھيكل الصورة، وھيكل النفس: فكان لھم ھياكل تسمى بأسماء، وھي. وأما ما كان للصابئة
  .مستديرات األشكال
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  .وھياكل الكواكب والنيرين على أشكال مختلفة من التسديس والتثليث والتربيع

  .وكانت لھم فيھا ُدَخن وقرابين يطول وصفھا

وھو ھيكل آزر أبي إبراھيم، عليه الصالة . ُيعرف بمعلميشا. والذي بقي من ھياكلھم، بيت بحّران، في باب الرّقة: قال البكريّ 
  .الم كثيرولھم في آزر وأبيه ك. والسالم

َدَنة من وراء الُجُدر وتتكلم بأنواع الكالم، فتجري األصوات في : ولھم في ھياكلھم مخاريق قد وصلت: قال البكريّ  تقف السَّ
والصابئة : ثم قال. تلك المنافخ والمخاريق إلى تلك الصور المجّوفة فيظھر لھا نطق على حسب ما ُدبِّر على ھيئة ھندسية

قال أبو . ألنھم يونانيون، وليس كّل يونانّي بحكيم. ا يضافون إلى الفلسفة، إضافة نسب ال إضافة كلمةوإنم. حشوّية اليونان
ان كتابة بالسريانية نسبة قول في النفس نسبة قول أفالطون: عبيد البكريّ  والصابئة : قال. اإلنسان نبات سماويّ : وعلى باب حرَّ

وما يظھر منه في . اه وُيضرب وجھه بالملح، ثم ُيذبح وُينظر في أعضائهُتَشّد عين. ُتقّرب في بعض األوقات ثورا أسود
  .ولھم في قرابينھم أسرار وُمخّبآت. الجراحات واالختالج، فُيستدّل به على أحوال السنة

، متى وبه بئر مسّبعة الرأس. في داخله قبة مسبَّعة عظيمة البنيان. وھو بيت مدّور له ستور وأبواب. وھيكل في أقاصي الصين
ر على رأسه فيھا ھذه البئر : "وعلى رأس البئر، شبه الطوق مكتوب عليه بقلم قديم، قلم السند ھند. أكّب إنسان على رأسھا تھوَّ

تؤّدي إلى مخزن الكتب األولى وتاريخ الدنيا وعلوم السماء لما كان ويكون، وتؤّدي إلى خزائن رغائب ھذا العالم ال يصل إلى 
  ."تباس مما فيھا إال من وازت قدرته قدرتنا وعلمه علمناالدخول إليھا واالق

 .والعھدة عليه فيما نقله. ھذا ما ذكره البكرّي ذكرته كما ذكره: قلتُ 

 بيوت النيران

ألنھا . وبالنور صالح العالم. ألنه زعم أنھا من جنس الكواكب النورية: قال. وأما بيوت النيران، فأّول من ذكرھا أفريدون
ُرج من الوحش . ل حّي ومبدأ كل تمامعندھم أصل ك ألنھا تجذب الحيوان إليھا كالفراش الطائر بالليل، وما يصاد بالليل بالسُّ

رج في الزواريق، فيطلع السمك من الماء حّتى يقع في الزواريق ويبطل . والطير والسمك كما ُيصاد في البصرة بإيقاد السُّ
لحيوان ينام الليل الحتباسه عن اإلسفار، فإذا رأى الّنار ظّنه فُرجة إلى النھار، أقوال المجوس في اجتذاب النار للحيوان أن ا

  .فقصده

فأّولھا، بيت بُطوس، : وإنما ذكرنا ھنا ما ھو الئق به وبيوتھم المشھورة خمسة. وليس ھذا موضع ذكر شبھتھم واألجوبة عنھا
  .بناھا أفريدون

  .وثانيھا، بيت ببخارى، بناھا أفريدون

 .، بيت دار ابجرد بأرض فارسوثالثھا

كان زرادشت نبّي الفرشس، على ما زعموا، قد أَمر يستاشف الملك أن يطلب نارا كان يعظمھا جمُّ، الملك؛ فوجدت "
  ."والمجوس تعظم ھذه النار، وھي أكرم نيرانھم: قال البكريّ . فنقلھا يستاشف إلى دار ابجرد. بخوارزم

  .قال أنه كان مسجد سليمان، عليه السالموي. ورابعھا، بيت بإصطخر، من فارس

فرأيت بنيانا عجيبا وھيكال عظيما، وفي أعاله صور . وقد دخلته وھو على نحو فرسخ من مدينة اصطخر: وقال المسعوديّ 
يحيط بذلك كله سور من الحجر، فيه صور األشخاص، قد . من الخيل وسائر الحيوان: من الصخر محكمة، عظيمة المقادير

وفي جوف ھذا الھيكل الريح غير خارجة منه . ويزعم من جاور ھذا الموضع أنھا صور األنبياء، عليھم السالم. وأُتقنتُشكَّلت 
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، من . لھا ھبوب وحفيف: في ليل وال نھار يذكر من ھناك من المسلمين أن سليمان حبس الريح فيه، وأنه كان يتغّدى ببعلبكَّ
يَّة بين العراق ودمشق من أرض الشام"عب الُمتَّخذ فيھا أرض الشام، ويقيل بمدينة تدُمر، في المل وبين تدمر . وھي في البرِّ

  .ثم يتعّشى بھذا المسجد" والشام ستة أيام

  .وبتدمر خلق من العرب من قحطان

 وإليه. وھو على عين ھناك، عجيبة. بيت نار بناه أردشير له يوم عيد. وخامسھا، بمدينة ُجور التي يضاف إليھا الماورد
ھاتھم   .خّربه المسلمون. وفي وسط جور بنيان كانت ُتعّظمه الفُْرس، ُيعرف بالطربال. متنزَّ

ل ماء وردھم، لصحة التربة وصفاء الھواء   .وإنما فُضِّ

  .وألوان سكانھا في غاية الحسن، من اعتدال الحمرة والبياض

  .عشرون فرسخا" وھي قصبة فارس"وبين جور وشيراز 

لنا على كثير من خلقه، تفضيالفسبحان الذي منَّ علي  نا باإلسالم، وھدانا إليه وعلّمنا ما لم نكن نعلم، وفضَّ

 اآلثار المشھورة

فمن ذلك صنم الخطا : ومما ُنتبع به ھذه الھياكل من اآلثار المشھورة في األرض مما بقي، لقي جسمه أو رسمه، ما ُيذكر
  .ندوھو قريب من الس. المحجوج في نھاية الشرق المتشامل

  .ما بين مدينة َطُغورا وبين مدينة باش بالق، شرقّي طغورا وغربّي باش بالق. ومن ذلك قصر الدھاك

  .ويعرف بحائط عبد هللا ابن ُحَميد جنوبّي بالد الغربة وأسبيجاب. ويعرف بالحائط المحيط. ومن ذلك حائط القالص

  .ان، عليه السالموھي مدينة عجيبة البناء، من بناء سليم. ومن ذلك مدينة إصطخر

ق. قريب النيل، بأرض األزيز، على نھر سنداد. وھو بالعراق. ومن ذلك قصر ِسنَداد وفيه قال األسود . وكان مسكن آل ُمَحرَّ
 .بن َيعفُر

ق  ؟تركوا منازلھـم وبـعـد أياِد ماذا أؤمِّل بـعـد آل ُمـحـرَّ

ديِر ومـأِرٍب  ات ِمن سْندادوالقصر ذي الُشُرف أھل الَخَورَنق والسَّ

 كعُب ْبُن مـامة وابـن أمِّ ُدَؤاِد داٌر تخيَّرھا لطيب َمـقـلـيھـا

 فكأنما كانوا عـلـى مـيعـاِد جرِت الرياح على محلِّ ديارھْم

  .ومن ذلك قصور الحيرة، بين العراق والشام

ار لل. وھما من أشھر اآلثار. ومن ذلك الخورنق والسدير فلما . نُّعمان بن قيس، وكّمله في عشرين سنةبناھا شخص اسمه ِسِنمَّ
ار ار. وقف عليه الّنعمان، استجاده وأثنى على ِسِنمَّ فأمر به أن ُيطرح . لو شئت أن أجعله يدور مع الشمس، لفعلتُ : فقال له ِسِنمَّ

 :وفي ذلك يقول الشاعر". جزاه جزاء سنمار"فُضِرب به المثل . من أعلى ُشُرفاته
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ً جزْتني بُنو قيٍس  اٍر وما كـان ذا ذنـِب وما كنت مذنبـا  جزاء ِسِنمَّ

ةٌ   يعّل عليه بالقراميد والُخـْشـِب بنى القصر للنعمان عشرين َحجَّ

 وآد كمثل الطود والشامخ الصْعِب فلما استوى البنيان واشتّد رصفُـه

 وذاك لعمُر هللا من أعظم الَخطِب رمى بِسِسنَّماٍر علـى أمِّ رأسـهِ 

 :وفيه قال عِديُّ بن زيد. رھب ھذا النعمان في الجاھلية، وانخلع عن ملكه، ولبس الُمُسوحثم ت

 ر يوما وللھدى تـفـكـيرُ  وتذكَّر ربَّ الخورنق إذ فكّ 

 لك والنھر معرضا والسديرُ  راقه مالُه وكـثـرةُ مـا يم

 طة حّي إلى الممات يصيرُ  فرعوى قلبُه وقال وما غب

يقال إنه من عمل سليمان بن داود، . ومن ذلك الرصيف الممتّد بين َصْرَخد والعراق، ممتّدا في البرية .َنافادومن ذلك قصر سَ 
يتوصل السالك معه من الشام إلى العراق، ومن العراق إلى الشام . وھو يتصل في مواضع وينقطع في أخرى. عليھما السالم
  .في أقرب مّدة

  .وبين الشام، وما فيھا من عجائب البناء وكبار العمد ومن ذلك مدينة َتّدُمر بين العراق

يقال إنه . والباقي منه عمد بقلعته اآلن، وما في سورھا من األحجار العظام والصخور الراسية كالجبال. ومن ذلك ملعب بعلبك
  .من بناء سليمان بن داود، عليھما السالم

  .الباقية والعمد العالية واآلثار الدالَّة ما ھو من جالئل اآلثاربھا من األبنية . ومن ذلك مدينة ُشْھَبة من بالد حوران

وقد أضحت خاوية على عروشھا، خالية من أھلھا . يحكى الھول من غرائب آثارھا. ومن ذلك مدينة ُجَرش من بالد حوران
انھا، ال ُيحّس بھا حسيس، وال يوجد بھا أنيس   .وُسكَّ

  .شورى ومن ذلك ُجبُّ يوسف، وھو قرب قرية اسمھا

  .ويدانيھا جسر يعقوب، وھو معروف مشھور

  .كّل ذلك ببالد َصَفد

َوَتْنِحُتوَن ِمَن (وھي المعنيَّة بقوله تعالى . وبيوتھم المنحوتة في الجبال باقية إلى اآلن. ومن ذلك منازل ثمود بين الحجاز والشام
" صلى هللا عليه وسلم"ولما مّر رسول هللا . ود، المقسوم بينھما الشِّرببئر الناقة، وبئر ثم: وبھا البئران). الِجَباِل ُبُيوتاً َفِرِھينَ 

يا رسول : فقالوا. فأمر بأن ُيراق الماء. بأرض ثمود في غزوة َتُبوَك، وجد بعض من َسَبق من أصحابه قد مأل من بئر الِحجر
  .وھما معروفان ھناك. فأمر بأن ُيطعموه اإلبل، وأن يشربوا من بئر الناقة. هللا قد عجّنا منه العجين

  .وھذه فائدة أردنا التنبيه عليھا

ر. ومن ذلك ُجبُّ بابل، وھو الذي ُحبس به دانيال وألقى وألقى معه أسدين حّتى أتاه، بأمر من هللا، نبيُّ من . ألقاه فيه ُبخت َنصَّ
أنا رسول هللا إليك، ألستخرجك من : قال ؟ماذا تريد! قد أسمعتَ : فأجابه دانيال! يا صاحب الُجبِّ : فقال. أنبياء بني إسرائيل

والحمد  الذي ! والحمد  الذي ال َيِكُل من توّكل عليه إلى غيره! الحمد  الذي ال ينسى َمن َذَكره: فقال دانيال. موضعك
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واستخرجه وإن والحمد  الذي يكشف ضرنا عن كربنا؛ ! والحمد  الذي يجزي باإلساءة غفرانا! ُيجزي باإلحسان إحسانا
اللَُّھمَّ : "من قال عند كّل سبع: األسدين لعن يمينه وشماله يمشيان معه حّتى عزم عليھما دانيال أن يرجعا، وعن ابن عباس، قال

  .لم يضره السبع" احفظني واحفظ عليّ ! ربَّ دانيال وربَّ الجبِّ وربَّ كل أسد مستأسد

  .وھو بنجران من اليمن. في القرآن الكريم واألخدود الُمحتفر ألصحاب األُخدود المذكورين

لة والقصر الَمِشيد   .وھما قريب الفج الخالي بمشاريق اليمن. ومن ذلك البئر المَعطَّ

  .وھو ببالد سبإ من اليمن. ومن ذلك سّد مأرب

  .كان لبلقيس. وبه قصر الَقِشيب

كان مسكن التببابعة من ِحِمَير، ومنھم َشِمر بن . موھو من أشھر اآلثار وأظھر المعال. بصنعاء اليمن. ومن ذلك قصر ُغمدان
وقصر ُغمدان ھذا ھو المذكور في األشعار، والمشھور في . طافا األرض وبلغا اآلفاق. وكفا بذكرھما. مالك وأسعد أبو َكِرب

لت. األخبار  .وفيه يقول ابن أبي الصَّ

 ً  ِمْحالال في قصر ُغْمدان دار ملك ِاشرْب ھنيئاً عليك التاج مغتِبـقـا

 ِشيَبا بماٍء فعـادا بـعـُد أْبـواال تلك المكارم ال َقْعباِن مـن َلـبـٍن

  .وھو الذي لم ُيعرف عمقه، وال ُعلم أن إنسانا نزله. ببالد َحْضرَمْوت من بالد اليمن. ومن ذلك بئر َبَرُھوت

  .مدينة َيْحِصبوكانت ُتسمى قديما . المشھور بمدينة َظَفار باليمن. ومن ذلك قصر َزيدان

اِذَياخ ولم نؤخر ذكره إال ألنه ُشبِّه . كان دار السلطنة لبعض ملوكھا. وھو بباب نيسابور، من خراسان. ومن ذلك قصر الشَّ
 :فكان كأن لذكره به تعلقا. ببناء ُغمدان

 ً اِذياح ودع ُغمدان لِلـَيَمـِن ِاشرب ھنيئا عليك التاج مرَتِفقـا  بالشَّ

 من َھْوَذة بن علّي وابن ذي َيَزِن الملك تلَبـُسـهفأنت أولى بتاج 

 فقال حين ُصلب، ارتجاال. وعلى باب قصر الشاذياج، ُصلب علّي بن الجھم

 إثنين مسبوقا وال مجـھـوال لم ينِصبوا بالشاِذياج عشيَّة ال

 شرفا وملء صدورھم تبجيال َنَصبوا بحمد هللا ِملَء قلوبھـم

 فالسيف أھول ما ُيرى مسلوال ه ثـيابـهما عابه أن ُبزَّ عنـ

وكان . تجلب إليھا من كل أرض. وكانت بفسطاط مصر، يباع بھا قماش النساء، وفاخر اللباس واألمتعة. ومن ذلك دار األنماط
  .من عجائب المباني، وغرائب اآلثار. يجلس على حوانيتھا أھل الفراغ واللھو

وھي شمس تحت . فيھا مع جماعة، فمّرت بھم امرأة تعرف بابنة أمين الملكوحكى ابن ظافر أن ابن قالقس جلس بمصر 
فجعلت تتلفَّت تلفُّت . فحّدقوا إليھا تحديق الرقيب إلى الحبيب، والمريض إلى الطبيب. سماء النقَّاب، وغصن في أوراق الشباب
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فقال . فسألوه العمل في وصفھا. سيم فاضطربالظبي المذعور، أفرقه القانص فھرب، وتثنَّى تثنِّي الغصن الممطور، عانقه الن
ان األزدّي القيروانيّ   :ھذا يصلح أن يعكس فيه قول ابن القطَّ

 حذرا فأين تلفُّـُت الـِغـْزالِن أعرْضن لما أن َعَرْضن فإن يكن

 :ثم صنع

نُّ فوق القناةِ  لھا ناظٌر في ذرى ناضـر  كما ُركِّب السِّ

 فأيُّ حياٍة َبَدْت من وفـاةِ  َلَوت حين َولَّت لنا جيدَھـا

 فمرَّ وكّرر في االلتفـاِت كما ُذعر الظبُي من قانٍص 

 :ثم صنع

 لم أشُك منه لـوعًة إال َعـَتـا ولطيفِة األلفاِظ لكْن قلـبـھـا

 ًيحضى ببعض صفاتھا أو ُينعتا كلمْت محاسُنھا فودَّ البـدُر أنْ 

َضْت  يسا يا ُمطعما قُْل لي متىيا مؤ قد قلُت لما أعرَضْت وتعرَّ

 ولّى وأْوجس ِخيفًة فتلـفَّـتـا أنا الظبُي العزيز وإنمـا: قالت

". ھياكل للكواكب: "فقيل. وقد أكثر الناس القول في سبب ما ُبنيا له. وأجلُّھا الھرمان بجيزة مصر. ومن ذلك األھرام بمصر
  .ألنھا ليست شبيھة بالمساكن. وھو أبعد ما قيل فيھا". انملجأ من الطوف: "وقيل". قبور ومستودع مال وكتب: "وقيل

فلم . ولقد فُتح أكبرھا في زمن المأمون، حين قِدم مصر. إما ھياكل كواكب، وإما مواضع قبور" وهللا أعلم"وأقربھا إلى الصحة 
نفقه، فوجدھما سواء بسواء، ال وعلى ألسنة الناس أنه وجد ذھبا فوزنه، وحسب مقدار ما أ. يظھر منه ما يدلُّ على ما َوضع له

. فُوضع ھذا المقدار بإزاء ما ينفق عليه. يزيد أحدھما على اآلخر بشيء، لعلمھم السابق أنه سُينفق عليه مثل ھذا المقدار
 فراجعت التواريخ الصحيحة والكتب المسكون إليھا، فلم أجد المأمون وجد بھا شيئا وال استفاد. ووجدُت ھذا في كثير من الكتب
  .زائدا عما يعلم الناس به علما

وأدلُّ األدلة على أحدھا ھيكل بعض الكواكب، أن الصابئة كانت تأتي حقيقة َتُحجُّ الواحد وتزور اآلخر، وال تبلغ به مبلغ األّول 
  .وهللا أعلم بحقيقة أمورھا وجلّية أحوالھا. في التعظيم

أسافلھا على التربيع مسلوبة في عمود الھواء، آخذة في الجّو حّتى إلى آخذة في . كأّن كّل ھرم لھبة سراج. وھي أشكال لھبيَّة
كَّر لشبھناھا به. التثليث   .ويحتمل أن يكون ھذا الشكل موضوعا لبعض الكواكب لمناسبة اقتضته. لوال استدارة سفل أبلوج السُّ

ة، ماّرا على األھرام بجميع بالد الجيزة، ورأيت منھا  فإذا ھي مصفحة . ما دثر بعضه، وما دثر كلهولقد أْصَعْدُت غير مرَّ
وإنما ھي بناء ماتصق على بناء، بعضھا . البناء، شيئا على شيء، ال فُسحةفي أوساطھا، كما تكون ساحات الدور بين الجدران

  .وھذا أكبر دليل على أنھا لم ُتتَّخذ ملجأ من الطوفان. ووجدُت بعض األھرام مبنّية بالطوب. فوق بعض

. ر الھرمين المشار إليھما، في ارتفاعھما ومساحة أقطارھما، فإنه مذكور في الكتب ذكرا مستوعبا لم أحققه بالقياسفأما مقدا
د التقليد، مع إمكان التحقيق، مع كثرة ترّددي عليھا، وسكني في القاھرة في  وأبى لي تحقيقي في ھذا الكتاب أن أذكره بمجرَّ

  .يف، قعدُت عن معاودتھا بالنظر والتحقيقولعذر مانع في وقت ھذا التأل. جوارھا
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نّبه لھا الدھر طرفا غافيا، وقلبا غافال، . على أن الھدم قد شرع في قلع ھذه اآلثار، ونقل أحجارھا إلى األبنية والمساكن
 :فلقد صدق عليھا المتنبِّي قوله. فأصبحت ھاوية األركان، تابعة السكان

 ؟ما المصرع ؟ما يوُمه ؟ْن قومهمَ  ؟أين الذي الَھَرمان من ُبـنـيانـه

ـانـھـا  حينا ويدركه الفنـاء فـتـتـبـع تتخلَّف اآلثـار عـن ُسـكَّ

 .وإن فيھا لعبرة للمعتبر، وتذكرة للمّدكر، وآية لمن أناب، وتبصرة في الدنيا لمن يلد للفناء ويعمِّر للخراب
األفضل خرجوا متنزھين إلى األھرام، ليروا عجائب مبانيھا،  ُذكر لي أن جماعة من الشعراء في أيام: وحكى ابن ظافر، قال

لت أمّية بن عبد . وليتأملوا غرائب ما سّطره الدھر من الِعَبر فيھا، فاقترح بعض من كان معھم العمل فيھا فصنع أبو الصَّ
 :"األندلسي"العزيز 

 ؟صِرعلى ما رأْت عيناك من َھَرَمْي مِ  بعيِشك ھل أبَصْرَت أحَسن مـنـَظـراً 

ماك على النَّسـِر أَناَفا بأعـنـان الـسـمـاء وأشـرفـا  على الجّو إشراَف السِّ

 ً  كأنھما َنْھَداِن قـاَمـا عـلـى صـدر وقد وافيا َنْشـزاً مـن األرض عـالـيا

ن من فوق سطح ال يبي. وفي َوھدة منخفضة تقع دونه شرقا بغرب. وھو اسم لصنم يقارب الھرم الكبير. ومن ذلك أبو الھول
ة، لم َيُحْل . أشبه شيء برأس راھب حبشّي، عليه غّفارية. األرض إال رأس ذلك الصنم وعنقه على وجھه صباغ أحمر إلى ُحوَّ
في غاية مناسبة . ولو كان شاخصا كله، لما قّصر عن عشرين ذراعا طوله. وھو كبير. على طول األزمان، وقديم اآلباد

  .التخطيط

 .وزاد تحسين ھذا القول إليھم وتصويره لھم أنه على نھاية الرمل إلى جھة المزَدَرع. يمنع الرمل عن المزَدَرعُيقال أنه َطلَسم 
اد" أبو منصور"وفي أبي الھول يقول   :ظافر الحدَّ

 وبينھما أبو الَھْوِل العـجـيُب تأّمل ھيئة الَھَرَميِن واْنـُظـر

اِريتـين عـلـى رحـيل  ـھـمـا رقـيببمحبوبين بين َكَعمَّ

 وصوت الريح بينھما نحـيبُ  وَفْيُض البحر عندھمـا دمـوعٌ 

 تخلّف فھو محـزون كـئيب وظاِھُر ِسْجِن يوسَف مثُل َصبٍّ

  .وأما سجن يوسف، فشمال األھرام، على ُبعد منه، في ذيل خرجة من جبل في طَرف الھاجر

ية، ممتّدا على جانب المزدرع بھا، كأنه قد ُجعل حاجزا بين الرمل وھو حائط يستدير بالديار المصر. ومن ذلك حائط العجوز
رى. المزدرع   .على أنه غير عالي الذُّ

ليس . وھو مبنّي من طوب. ورأيته قد َدَثر غالبه، ومنقطعه أكثر من متصله. مشيُت معه إلى َدْندارا، من الصعيد األعلى
ْمك وال عالي الجدار   .بعريض السَّ

المؤلفة في أخبار مصر انه من بناء امرأة اسمھا دلوك، وأنه يصل إلى ما بين العريش وَرَفح، منتھى الحّد ووقفُت على الكتب 
  .وليس له ھناك أثر، بل وال في أسافل أرض مصر. الفاصل بين مصر وبين الشام

  .ُخرافة لسنا نرضى ذكرھا" بسبب بناء العجوز له"وُيذكر في تلك الكتب 



90 

 

  .ولكنا قلنا على الظن الغالب. لحائط حقيقة، والما ُبني له عن يقينوال ُيعرف من بنى ھذا ا

  .وھما صنمان من حجر، على قاعدتين، ببالد الصعيد. ومن ذلك شامة وطامة

  .بالصعيد، في أماكن منه. ومن ذلك الَبراِبي

  .من ورائھا على شرقّي النيل، حيث ينعطف الرمل ملتّفاً على الريف. وأشھرھا برباة إخيم

على صور مختلفة، وأشكال متباينة، . من نوع اإلنسان والدواّب والوحش والطير: يت بھا مختلفات من صور الحيوانرأ
مصبَّغة بأنواع األصباغ، مرسومة في الُجُدر والسقوف واألركان، من باطن البناء وظاھره، لم تنطمس رسومھا، وال حالت 

  .الصّباغ ما مسح دھانھا كأنَّ يد الصانع ما فارقت صورھا، وكفَّ : أصباغھا

. إنه سافر قصدا إليھا وأقام مّدة يرّدد نظره فيھا، ويحّدد نظره في أوضاعھا: قال لي الحكيم المحقق شمس الدين محمد النقاش
ر مما ال يسع زمان واح د فرآھا تشتمل على ھيئة الُعْلِويَّات المرصودة بأسرھا، مما ال ُيعمل كّل موضوع منھا إال برصد محرِّ

لِقَصر مدد األعمار عن زمان يفي برصد تلك الھيئة : فعلمت أنھا ما ُعملت في زمان واحد، بوضع حكيم واحد: فقال. بعضه
ة حكماء في أزمنة طويلة، حّتى استقلَّ " وهللا أعلم"وإنما تكون : قال. الكاملة مما توارث َعَمَلَھا على حكم األرصاد المحررة عدَّ

  .الھيئة ذلك المجموع وتمَّت تلك

يقال إنه ال نظير له من . وھو عمود مرتفع في الھواء تحته قاعدة، وفوقه قاعدة. بظاھر اإلسكندرية. ومن ذلك عمود الصواري
ر في الصحف، ومنھا ما ھو مستفيض على األلسنة، . العمد في علّوه وال في استدارته وُيحكى عنه حكايات منھا ما ھو مسطَّ

  .مما ال نرى ذكره

وقد كانت  .ولم يبق منھا إال ما ھو في حكم األطالل الدوارس، والرسوم الطوامس. وشھرتھا كافية. المنارة بھا ومن ذلك
  .المنارة مسرح ناظر، ومطمح أمل حاضر، طالما جمعت أخدانا، وكانت لجياد الخواطر ميدانا

وصباه، " شبابه"والوجيه يومئذ في عنفوان . ارةبن الدروُي طلعا المن" أبا الحسن علّيا"حكى ابن ظافر أن ابن قالقس والوجيه 
. وابن قالقس مغرم به،مغرى بحبه، مكبٌّ على تھذيبه، مبالغ في تفضيض شعره وتذھيبه. وھبوب شماله في الجنوب وَصباه

 :"بديھا"قال ف. فاقترح عليه ابن قالقس أن يصف المنارة. وال استحكمت بينھما أسباب المھاجاة. ولم تكن وقت بينھما تلك الھناه

رى  ِضياًء إذا ما ِحنِدُس الليل أظلمـا وساميِة األرجاء ُتھدي أخا السُّ

 ً  فكان بَتذكار األحّبة ُمْعـَلـَمـا لبسُت بھا ُبْرداً من األنس ضافـيا

 أاُلحظ فيھا من ِصحابَي أنجمـا وقد ظلَّلتني من ُذراھـا بـقـّبة

مـاوأ َفُخيِّل أن البحر تحتي َغـَمـامةٌ   نَِّي قد خيَّمُت في َكِبد السَّ

 :فاشتّد سرور ابن قالقس وفرحه، وقال يصفھا ويمدحه

ـْسـَرْين أْوَكـاُر ومنزٍل َجاَوَر الجوْزاء مـرتـقـيا  كأنَّما فيه لـلـنَّ

 للنُّون والنُّـور أخـبـاٌر وآثـارُ  راِسي القرارِة ساِمي الفرع في يده

 خيٌل لھا في بديع الشِّعِر ِمضمـاُر ـردتْ أطلقُت فيه ِعنان النظم فاطَّ 

 إال تحّكـم فـيه كـيف يخـتـارُ  ولم َيَدْع َحَسناً فـيه أبـو َحـَسـٍن
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ـارُ  حلَّى المنارَة لما حـّل ِذْروَتـھـا  بجوھر الشعر بحٌر منـه زخَّ

 أن أصبحت َعَلماً في رأسه نـاُر ما زال ُيْذِكي بھا نار الذكاء إلـى

. فمن وقعت في ُكُمه، آل إليه الُملك. وقد كان له عيد يجتمعون إليه فيه، في كل سنة، وُترمى به ُكرة. ذلك الملعب بھاومن 
وھذه واقعة . قال فإن مثل ھذا ال ُيَملَّك ؟أَخَرمت العادة: فقالوا. وحضره عمرو بن العاص في الجاھلية، ووقعت الكرة في كّمه

  .بھا مشھورة، ال حاجة إلى اإلطالة

  .ومكان ھذا اللعب عّمر بنو ُحَليف القصر المنسوب إليھم

ق " بظاھر اإلسكندرية"وحكى ابن ظافر أن ابن قالقس حضر يوما عند بني خليف  في قصر رسا بناؤه وسما، وكاد ُيمزِّ
تَّسمت بالُحسن حنايا وابتسمت ثنايا ُشُرفاته، وا. بمزاحمته أثواب السما، قد ارتدى جالبيب السحائب، والث عمائم الغمائم

والرمل بفنائه قد . وأشرف على سائر نواحي الدنيا وأقطارھا، وَحَبْته السحائب بما اْؤُتِمَنْت عليه من ودائع أمطارھا. ُعُرفاته
. والنخل قد أظھرت جواھرھا، ونشرت غدائرھا. نشر تبره في زبرجد كرومه، والجّو قد بعث بذخائر الطيب إليه لطيمة نسيمه

فسأله بعض الحضور أن يصف . من َعَبث الرياح به" غيظا"ّل ينثر لؤلؤه في مسارب النسيم ومساحبه، والبحر يرعد والط
فجاشت لذلك لَُجُج بحره، وألَقت إليه جواھره لترصيع لبَّة ذلك القصر ونحره، . الموضع الذي تمت محاسنه، وُغبط به ساكنه

 :فقال

 فيه الرياُض بسّرھا المستـوِر َقْصٌر بَمْدَرَجة النسيم تحـّدثـْت

ه وم ذاَت قُصوِر خَفَض الخورنَق والسديَر سُموُّ  وثنى قصور الرُّ

 وأقام في أرٍض من الكافـور الث الَغمام ِعمامًة مـْسـكـيَّة

 "وُنـوِر"فافَترَّ عن َنْوٍر يروق غّنى الربيُع به محاسن وصفـه

ْوح يسحب ُحلًَّة من ُسْنـُدس  زھو بلؤلؤ طلِّھا المـوفُـورت فالدَّ

 بسبائك المنظوم والمـنـثـور والنخل كالِغيد الِحسان تقّرطـْت

 أبدى ُغُضون سوالف المذعور والرمل في ُحُبك النسيم كأنمـا

 درع ُتَسنُّ بَمْعِطفْي مـقـرور والبحر يرُعد متنـه فـكـأنـه

 كواِكٍب وُبـُدورفي األفق، بين  وكأننا، والقصُر يجمُع َشْملـنـا

 يثني المعاطف في حبير حبور وكذاك بني ُخـَلـيف لـم يزل

خام األبيض، في زّي امرأتين. وھي خراب َيَباب. ومن ذلك مدينة لبدة وغالب بناء ھذه المدينة . بھا صنمان عظمان من الرُّ
ھا واٍد يصب إلى البحر الشامّي وترسى وكان يجري إلي. من الرخام األبيض" في جدرھا وسقوفھا وفرش دياراتھا وأرضھا"

فغلب عليھا سافي الرمل، فقطع مدد الوادي، وأخلى . وطفَّات الوادي ومجاري الماء مرصوفة بالرخام. السفن البحرية إليه
انھا   .وھذه المدينة بَبْرقة، يقابل أطراُبلُس الغربية. أوطانھا، وأجلى ُسكَّ

يقال إنھا كانت لبنة . على ساحل البحر الشامّي على نحو ستة عشر ميال من تونس. يةوھي مدينة بإفريق. ومن ذلك الُمَعلَّقة
ً : (الملك الذي قال هللا، وقوله الحق، في حقه بھا آثار عظيمة، وأحجار كبيرة، ). َوَكاَن َوَراَءُھْم َملٌِك َيأُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصبا

ومن عظيم ما حوته من األحجار، أنه على . العجب الُعجاب، واللُّّب اللباب ُتْظھر لمن تأملھا. ومھاٍو بعيدة، وأشراب عميقة
 .طول الُمدد، وتراخي ِعنان األبد، أنه ينقل من أحجارھا إلى ما جاورھا وال ينقطع مددھا، وال يظھر نقص في كثرتھا

يقال إنھا كانت مدينة الملك . لشاميّ وھي مدينة تقابل ِمْليانَة، بالغرب األوسط، على ساحل البحر ا. ومن ذلك مدينة شرشال
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وقد تقّدمت اآلية عند ذكر ابنه ھذا الملك، في ما قبُل، وھي مدينة تزيد . الغاصب للسفن، المعنيِّة بقوله تعالى في سورة الكھف
دة، والجدر على الوصف، في أتساع األفنية، وارتفاع األبنية، وعظم القناطر المرفوعة، واألقبية المعقودة، والقواعد المشي

ار الحديث، بأنه ال شبيه له في تخشيم بنائھا، وتحسين صناعاتھا ال األرض، وُسفَّار اآلفاق، وُسمَّ   .السميكة، مما يشھد له ُجوَّ

 .ناكوھي مشھورة ھ). أََرأَْيَت إِْذ آََوْيَنا الّصخرِة فإّني َنَسْيُت الُحْوتَ : (يقال إنھا المعنية بقوله تعالى. ومن ذلك صخرة سبَتة
َھَرة وقد . مطلُّ البحر المحيط. باألندلس، في ذيل الجبل اآلخذ بين ُطَلْيطلة ووادي آش في شرقيه بشمال. ومن ذلك ھيكل الزُّ

  .تقّدمت اإلشارة إليه

فر عمل الباب . ذات األلسن العديدة من سكان الشمال. في شرقّي األندلس يفضل بينه وبين األرض الكبيرة. ومن ذلك باب الصُّ
  .على نقب كان فتح في جبل حيث خرجت من البحر الشاّمي طريقا لألندلس إلى البر المتصل

وھو بين . قصر الَعبَّاس: وھو. قصر العبَّاس: وقد رأيت أن أعقب ذكر ھذه اآلثار، بما ھو مماثلھا أو أبلغ في االعتبار، وھو
حكى قاتضي القضاء أبو العباس . نه في العبرة كما أشرنافإ. وھو وإن لم يكن في القدم بالنسبة ما ذكرناه. سنجار ونصيبين

مر أبو الربيع قرواش بن المقلَّد بن المسيب بقصر العباس بن عمرو الغنوّي وكان مطالًّ على : أحمد بن خلكان في تاريخه قال
 :ومياه كثيره فتأمله، فإذا في حائط منه مكتوب. بساتين ومياه كثيرة

ـاَس بـن عَ   ؟رٍو، كيف فارقك أْبَن َعْمرْك ـمْ يا قصـر َعـبَّ

ھـور  ؟فكيف غاَلـك ريب دْھـِرْك قد كنـَت تـغـال الـدُّ

ك بـل لـُجـو  !دك بل لمجدك بل لفـخـِرْك واھـاً لـِعـزِّ

  .وكتبه علّي بن عبد هللا بن حمدان بن بخطة سنة إحدى وثالثين وثالثمائة

  ."وھذا ھو األمير سيف الدولة بن حمدان"

 :ته مكتوبوتح

 !ُن وحطَّ من َعْلياء فخِرْك يا قصُر، َضْعضعك الزما

 !َشُرفت بھّن ُمُتون ُجْدِرْك ومحا محاسـن أسـُطـرٍ 

 !م وقدره الُموفي بَقْدِرْك واھاً لكاتبـھـا الـكـري

  .وكتبه الغضنفر بن الحسن بن علّي بن حمدان بخطة سنة اثنتين وستين وثالثمائة

  ."الدولة أبن األمير ناصر الدولة أخى سيف الدولةوھذا ھو عّدة "

 :وتحته مكتوب

 ؟ُضرَبْت ِقباُبُھُم ِبُعـْقـرْك يا قصُر، ما فعـل األُولـى

 !وَطواُھُم لطِويِل َنْشـرك أْخنى الزمـاُن عـلـيِھـمُ 

 !يختال فيك، وُطول ُعْمرك واھاً لقاِصِر ُعـْمـر َمـن
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  ."ن رافع بخطه في سنة ثمان وثمانين وثالثمائةوكتبه المقلَّد بن المسيب ب"

  ."وھذا ھو والد قرواش"

 :فكتب ولده قرواش تحته

 ؟ُم الساكُنوَن قديَم َعْصِرك ياَقْصُر ما صنَع الـكـرا

 !وشأَْوتھم ُطّراً بصبـرك عاَصْرَتھم فـبـَذْذَتـھـم

ـِعـي  !يا ابن المسيَّب َرْقُم سطِرك ولقـد أثـاَر تـفـجُّ

 !بك دائٌب في َقْفـو إْثـرك عـلـمـُت أنِّـي الِحـقٌ و

  .وكتبه قرواش بن المقلد بن المسيب بخطه في سنة إحدى وأربعمائة

  .ثم تركه. ھذا مشؤوم: وعزم على ھدمه، وقال

د الملك بن وباني ھذا القصر العباس بن عمرو الغنوّي من أھل َتلِّ َسيَّار، باني الرقة ورأس عين من حصن َمْسَلمة بن عب
 .فقُتل الجميع، وسلِم وحَده. وسّيره المعتضد لحرب القرامطة في عشرة آالف فارس. وكان يتولّى اليمامة والبحرين. مروان

  ."وعمرو بن الصفا حارب إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان في خمسين ألف فارس فأخذوه وسلم الباقون"

ھاتھم وكان قبل أن ُتختطَّ البصرة. وكذلك قصر البصرة . منزال تنزله األكاسرة في متصيَّداتھم، وتخرج إليه األساورة في متنزَّ
قال الحجاج لجرير : قال أبو الغّراف: وقال. وكان يعرف بقصر قُباذَ . وتھّدم حّتى جّدده الحجاج، فعرف به، فقيل قصر الحجاج

، وقعد في ". ي الجاھليةإيِتياني في لباس آبائكما ف: "والفرزدق، وھو في قصره بالبصرة بالجزيرة فلبس الفرزدق الديباج والخزَّ
فلبس درعا وتقلد سيفا وتأبط ُرْمحا وركب ". ما لبس آبائنا إال الحديد: "وشور جرير دھاة بني يربوع وشيوخھم، فقالوا. قبَّة

 :فقال جرير. فتقاوال. وجاء الفرزدق في ھيئته. فرسا، وأقبل في أربعين من بني يربوع

 عليه ِوشاَحا َحْليِه وخالِخـلُـهْ  ِحي ، والَفرْزدق لُعبةٌ َلِبست سال

 !جريٌر لكم بعٌل وأنتم حالئلُـهُ  أَِعّدوا مع الَخزِّ الَمالَب؛ فإّنمـا

  .وقد أبرَّ جرير عليه. فوقف جرير في معّرة بني حصن، ووقف الفرزدق بالِمرَبد. ثم رجعا

  .قيةوقد ُھدم، فلم تبق منه با. وكذلك قصر الكوفة

  .ولھذا ذكرناه. وله حكاية مشھورة

فُوِضع بين يديه، . كنت مع عبد الملك بن مروان بقصر الكوفة، حين جيء برأس ُمْصَعب بن الزبير: قال عبد الملك بن ُعمير
، يا أمير المؤمنين: فقلت ؟مالك: فرآني قد ارتعدُت فقال لي هللا ابن  كنت بھذا القصر، في ھذا الموضع، مع عبيد! أعيذك با

ثم كنت فيه مع . ثم كنت فيه مع المختار بن أبي عبيد، فرأيت رأس ابن زياد بين يديه. زياد، فرأيت رأس الحسين بين يديه
. فقام عبد الملك من مقامه ذلك. ثم ھا أنا فيه معك، ورأس مصعب بين يديك. فرأيت رأس المختار بين يديه. ُمْصَعب بن الزبير

  .وأمر بھدم ذلك الطاق
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فسبحان هللا الباقي، وكل شيء ھالك؛ الدائم، . ولمناسبة ھاتين الواقعتين، ذكرنا ھذين القصرين، لما فيھما من العبرة لمن تفكر
ولم يبق منه . وُيعرف في زماننا بقصر شمس الملوك. وھو بالشََّرف األعلى الشماليّ . ومنھا قصر ِھَرْقل! وما سواه ليس كذلك

ولم يزل منزال للملوك ومنزھا ألھل البلد، إلشرافه على نھر َبَرَدى . والجوسق اآلن خانقاه للفقراء. اماليوم إال الجوسق والحم
  .ونزله السلطان صالح الدين. والوادي

دخل أبو خالد بن صقير القيسرانّي على األمير تاج الملوك أبي سعيد نور بخت، أتابك طغتكين، صاحب : وحكى ابن ظافر قال
وھو . ه بركة فسيحة الِفناء، صحيحة البناء، قد راق ماؤھا وصفا، وجّر النسيم عليھا مارّق من أذياله وضفادمشق، وبين يدي

د ثيابھا، وتارة يسكبھا ِمْبردا، ويحبكھا مْسردا  :فأمره بوصفھا، فقال. تارة يرُشف رضابھا، ويجعِّ

ركْ  أََو َما َترى َطَرَب النسي  ؟م إلى الغدير إذا تحَّ

ْك أيَت الـمـاء يلَبْل لو ر  !عب في جوانبه، لسرَّ

با ھّبت عـلـي كْ  وإذا الصَّ  .ه، أتاك في ثوٍب ُمَفرَّ

قرأت بخط أبي الحسن رشإِ بن : قال. ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو القاسم علّي بن عساكر، في ترجمة إسماعيل بن أبي ھاشم
أخبرنا القاضي أبو عبد هللا محمد بن الحسن ابن : بيع بن المسلم، عنهنظيف، وأنبأنيه أبو القاسم علّي إبراھيم وأبو الوحش س

حدثنا إسماعيل بن أبي ھاشم، : حدثني أبو الحسن علّي بن أحمد بن محمد بن سالمة الطحاويّ : علّي بن محمد بن يحيى الدقاق
 :قرأت على قصٍر بدمشق لبنى أَُميَّة: قال

 ؟أْيَن الذين عاَلْوا ِبـَنـا كـاُر و ما حاُل أھلك يا َقصْ ! ليَت ِشْعري

 ؟الك شاُدوك ثم َحلُّوا ِسـَواكـا ما ألْرباِبـك الـجـبـاِبـَرِة األم

 ؟ك أال ُتْبَتنى ولسَت ُھنـاكـا أَلُِزْھٍد يا قْصُر فيك تـحـاَمـوْ 

 ؟ما دھاُھْم، يا قصر، ُثمَّ دھاكا !وليتني كنُت أدِري! ليت ِشْعري

 :عنھم ھذا جواب: ومن خلفه

ـُر فـيھـم ؤال !أيُّھا السائُل الـمـَفـكِّ  ؟َدَعاكا" قل لي"ما إلى ذاك السُّ

 !ت ِدَيارا فلن ُتراِعـي َھـالَكـا أَو ما تْعِرف الـَمـُنـوَن إذا حـّل

 !فاعَتِبر وامض فالَمُنـون َوَراكـا إّن في نفسك الضـعـيفِة ُشـْغـال

 :لقصر لعبد العزيز بن مروان" مصر"قرأت بُحلوان : حدثني ابن أبي ھاشم قال: يّ وحدثني أبو الحسن بن الطحاو: قال

 ؟ر، وأين الَعِبـيُد واألجـنـاُد أْيَن ربُّ الَقْصر الذي شيَّد القص

ـواُد أْين تلَك الُجموُع واألمر والنـه  ؟ُي وأعواُنھم وذاك الـسَّ

 ؟الـُحـمـاةُ واألوالدُ َن، وأْيَن  أين َعبُد العزيز، أْيَن ابن َمـروا

ـھـم وَنـَراھـم  ؟أُترى، ما الذي دھاھم، فباُدوا !مالنا ال ُنِحسُّ

 :ھذا جواب عنھم: وقرأت تحته: قال
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ـر فـيھـم ـواُد، :أيُّھا السائُل الُمَفـكِّ  كْيَف باَدْت ُجُموُعھم والسَّ

 .واأَسفاً، حين فـارقـوه وبـاُد ثم في الَقْصـر والـذين َبـَنـْوه

ٌع قـبـل َمـْروا  .َن وِمن قـبـِل ُتـبَّـع َشـّداُد أْيَن ِكْسرى وُتبَّ

 ؟أْيَن ِمن قبلھم ثـمـوُد وعـاُد ؟أْيَن ِفْرعوُن ُموسى ؟أْيَن ُنْمروُد

 !حيَن لم ُتْغِن عنھـم األْجـَنـاُد كلُّھْم في التراب أضحى َرِھينـا

 !واه، والمَوْقف الِميعـاُدعن سِ  إّن في الموت يا أخي لك ُشْغـال

ان، ثم نزلھا قوم "ومما ينسحب على ذيل ذلك، أنني نزلت في مسجد بقَُنيَّة السالّر، من اليرموك بالشام  وكانت قديما منازل غسَّ
دران فقرأت على بعض ج". من آل َيَسار، ثم صارت إلى بني السالَّر، وكانوا أمراء نبالء، وسادة أجالء، ثم أبادھم الحدثان

 :المسجد

الَِّر أرأيَت أيُّ مـنــازٍل وديارِ   أمَسْت َخالًء ِمْن بني السَّ

 الغامرين ندًى َذِوي اإلعساِر العامرين مساجداً إلِلھـھـم

 :وقد كتب آخر تحتھا

الَّر  أبداً ُيقلَُّب فوق َجـذوة نـاِر قْلبي الَمُشوُق إلى َبِني السَّ

 ُحبِّي آلل محمِد األْطـھـاِر مقوٌم لُحْسن َصِنيعھم أحببُتھـ

 :فكتبت تحتھا

ـر اآلثـار  وتغـيُّر األْوطـاِن واألوطـار ال تنكـرنَّ َتـنـكُّ

ب للقَُنيَّة إْذ َخـلَـتْ  ـالَّر يا َمن تعجَّ  من ساكنيھا من بني الـسَّ

 !أُْكل الَمُنون وُعْرضُة األقدار ال تْعَجبـّن فـھـم ُسـالَلة آدم

ـاٍن وآل َيَسـار منھم فھي من قبٍل خَلْتإْن تخُل   من آل َغـسَّ

ْنـيا بـداِر َقـرار ال تعَجبّن من الِفـراق فـإنَّـهُ   !ما ھذه الدُّ

 !ذَھُبوا كما ذَھُبوا على اآلثـار جاُؤوا على آثاِر غيِرُھـم وقـد

ا أتـْينـا بـْعـَدھـم  !كسبيلِھم في الِوْرد واإلْصداِر وَسِبيلُنا لمَّ

 !َعَجٌب إذا رّد الُمعاُر َعَواِري كلُّ الذي حـاُزوه عـاِرَيٌة وال

ومن ھذا النوع أنني مررت بعد حين من الدھر بمعاھد كنت آلفھا أّول عمري، والشيب ما عارض عارضي وال عذري؛ : قلت
ھا ونھلھا؛ وقد أصبحت عارية من ريفھا فوجدتھا خالية بعد أھلھا، ظامية بعد َعلِّ . وعقد االجتماع منظوم، وأھلھا أھلَّة ونجوم

 :وقد كتب عليھا بعض من ولِع. وظلِّھا، عادمة لكثرھا وقُلِّھا
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 !ھكذا ھكذا ُيعاِدي الزماُن ھذه داُرھْم وماُتوا َجميعـا

ية، ثم ما فحّركني ھذا البيت، لسكان ذلك البيت، وأيامنا نحن وساكنه الميت، وتذكرت تلك األيام الماضية، والعيشة الراض
 :غرت الحوادث، وسّدت من األبواب والبواعث، فقلت ارتجاال

 !ر وأيَن الزماُن واإلْخـواُن أين دْھٌر مضى لنا أول الُعـْم

 ؟ھاِت شيئاً ما اغَتاَلُه الَحَدثاُن !َحَدَثْت بعَدنا عليھـم أمـورٌ 

 !كلُّ شيٍء يأتي عليه الزماُن ذھب الُكلُّ في زماٍن تقّضى

ْذكار َبّقى لنا مـن الـُكـلِّ إالَّما تَ  ا وكاُنـوا: قولُنا للتَّ  !ُكنَّ

 .ثم أمرت من كتبھا تحت الباب وانصرفت باكيا، وشكوت لو أنصف الدھر شاكيا

 الديارات والحانات

واألمراء  أما ما بلغنا ذكره من الديارات المشھورة الواردة في أشعار العرب وغيرھم، أو كان قد دخلھا أحد من الخلفاء
  .واألدباء والشعراء المشھورين، أو ورد لذلك الدير ذكر في شعر قديم أو عصريّ 

ُه مبّينة بعضھا فوق بعض، في صعود الجبل. فمنھا دير الَكَلب وھو قرب َمْعَلَثايا، في سفح جبل . والماء ينحدر عليه وقاللِيُّ
  .وينبوعه ينصّب عليه من أعاله. فمنظرھا أحسن منظر

ان واآلس والكرم والزعفران والنرجس شيء كثير وفيه من مَّ   .الزيتون والرُّ

  .وغالته كثيرة. ولرھبانه مزارع في السھل

من النصارى نساء : وله عيد في وقت من السنة يخرج إليه خلق. لھذا الدير خاصية في برء عضة الكلب الكلب: قال الخالديّ 
ان، وُتسمع به األغاني . ليه والنزھة فيهوخلق من المسلمين للنظر إ. ورجال لإلقامة عندھم َفث والُمجَّ ويجتمع إليه أھل الرَّ

  .وأنواع المالھي، وُتذبح به الذبائح، وُتشرب الخمور

  .وأنشد له شعرا فيه، لم أذكره. وُحكي أن أخا ألبي السفاح الشاعر عضه كلب كلب، فحمله إلى ھذه الدير فتداوى به، فبرئ

ويزعمون أنه قبر نوح . وھو دير جليل عند النصارى، وبه جماعة من الرھبان. الجزيرة وثمانينوھو دير بين . دير أُبون
م ما ذكرناه في أمر قبره بَكَرك البقاع   .وهللا أعلم أّي بقعة ضّمته. عليه السالم؛ وقد تقدَّ

  .صھريجزعموا أن له أنابيب من ُصْفر يجري فيھا الماء من جبل الجودّي إلى ال. ولھم صھريج للماء

  .يقال لھا بزر مھران. وإلى جانبه ضيعة غّناء كثيرة البساتين

وفيه . وھو في لِْحِف جبل ُتطلُّ عليه قلعة أَْرَدُمشت. وھو بالقرب من َمْعَلثايا بجانب الفلجة النافذة إلى الحسينية. دير الزعفران
  .نزل المعتضد لما حاصرھا وأخذھا

  .نه َيسار وَنَعم ومزارع وبساتينولرھبا. وھو كثير الرھبان والقالليّ 
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وله سور . بعض، كبناء دير الَكَلب، بأحسن وصف وأملح تكوين" فوق"وقاللّيه بعضھا من . وفرُش أرضه من زھر الزعفران
  .وماؤه سائح من ينبوع في جبله. يحيط به وشرابه مفّضل في اللون والرائحة والعتق

فعملُت فيه عّدة أشعار، . الناحية سعيد بن إسحاق فاحتبسني عنده أياما لألُنس اجتزُت في بعض السنين، وعامل: قال الخالديّ 
 :منھا

ـيب ْون والـطِّ ٍة فـي الـلَـّ َبِة الَخمـِر َدْكـنـاء الـَجـالِبـيِب وَزْعفراِنيِّ  طيِّ

 َمّر الَھـَواِجـر فـيه واألََھـاِضـيِب َثَوْت بحانة ُعْمر الزعـفـراِن عـلـى

ـاُن إن َشـِرُبـواوما الَغَطا ـبَّ ـيِب ِرفُة الشُّ  َخْمرا بأْبلَج َمن ُرْھـبـاِنـه الـشِّ

 ُتْضِني القُلُوَب بَتـْبـِعـيٍد وتـقـريِب شِرْبُتھا من يَدْي حوراَء ُمـقـلـُتـھـا

حى ِغيبي شمٌس إذا طَلَعْت، قالْت محـاِسـُنـھـا  !ھا قد َطَلْعُت، فيا شمَس الضُّ

يِب :را، وناَمْت لِي مـعـاِنـَقةً ونِمْنُت ُسكْ  ْبـي والـذِّ  !فال َتَسْل عن ِعَناق الضَّ

  .وھو ببغداد والمداين. دير قُنى

وھو حسن البناء، . أخرجت عّدة من الكتاب والوزراء. وإلى جانبه قرية كبيرة. أسفل منھا باثني عشر فرسخا. ودير العاقُول
 :وقال. مقلة، ثم أصطبح فيھا وبات فيه الوزير علّي بن. راكب على دجلة

 !بدير قُّنى من ُوُجوٍه ِمـالْح باتْت يِدي َتْجِني ِثماَر الُجناحْ 

باْح حّتى َتالَ الراھُب َمْزُمـوَره َخ األُْفَق َخلوُق الصَّ  وَضمَّ

 !ذْيَل ُغُبوٍق بُذيوِل اْصِطباح فَھْل َفتًى ُيْسِعُدِنـي عـاقـداً 

يِش ألْمِر الرياح ِھـيأُطيُعه في كل ما َيْشَتـ  كطاعِة الرِّ

 :وفيه يقول البحترّي، من قصيدة يمدح ابن الَفيَّاض الوزير، وكان في دير قُنَّى

 !والُمَعّنى بالغانيات ُمَعـّنـى ما ُتَقّضى لُبانٌة ِعْند لُـْبـنـى،

 ؟أيُّ أرٍض أشفُّ داراً وأْسنى َنزلُوا َرْبوة الِعـراق ارتـيادا

 رَف ُمحتلُه إلى دير قُـّنـى، ر العاقُول ُمرَتـَبـٌع أشبين َديْ 

 .ُل عليه ُوْرق الَحَمام َتَغـّنـى حيث بات الزيتوُن من فوق النخ

 !ُد وإالّ َمصانُع المجد ُتبـنـى ما الَمَعالِي إال الَمكـاِرُم تـزدا

 :كاتب ابن طولون لنفسهقال أنشدني : وأنشدنا أبو العباس بن أبي خالد األحول: قال الخالديّ 

 !أن ُنرى صاحَيْين في دير قُّنى إنَّ َعْجزاً كما نكون وَغـْبـَنـا

ـُج لـيالً  ذا روُضُه الـمـدبَّ ـُك ُرْدنـا َحبَّ  !وھواه ذاك الُمَمـسَّ
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َنـان قد َجرى بـالـِمـْسـك فـيھـا  .َدّنـاً فـَدّنـا: فحَوْته الـدِّ

 !وھو ُيسقى طوراً وطورا ُيَغّنى رىكم خَلْونا بُخسرواِنّي ِكـسـ

 !أنھا من أنام البـدر ُتـْجـنـى تحتنـا َفـْردةٌ مـن الـَوْرد إالّ 

. كنت بحضرة إسماعيل بن ُبْلُبل، بواسط أيام حرب العلوّي البصرّي، والموفق الناصر يقاتله: وحكى جحضى البرمكّي قال
ھذا دير قُّني، وھو ! ويحك يا جحضة: فلما وصلنا إلى دير قُّنى قال لي. ُبْلُبل فلما انصرفت رافقني البحترّي، وكان قد زار ابن

 ؟فھل لك أن نقيم به اليوم، فنشرب ونطرب، وننعم ونلعب! وُطنبورك طنبورك! وأنت أنت! من الُحسن والطيب على ما ترى
 :بحتريّ فسألنا عمن يقرب منا من العمال، فكتب إليه ال. ولم يكن معنا نبيث! نعم: فقلت

خاَن، وللـُفـرْ  خان افتـخـارُ  يا ابَن ِعيسى بِن َفرُّ  !س بعيسى بن َفرُّ

 !غي ِقرًى غيَر أن يكون ُعَقـاُر قد حَلْلنا بدير قُـّنـى ومـا نـب

 !ُعْصبًة كلُّھـْم ِظـمـاٌء ِحـَراٌر فاْسِق من حيُث كان يشرب ِكسرى

 !ْته من ِسـواھـا الـنـاُرما تولَّ  من ُكْميٍت تولَّت الشمُس مـنـھـا

فلم نزل نشرب عليه يومنا . وعملت في األبيات لحنا. فوجه إليھا عشرين دّنا شرابا، ومائة دجاجة، وعشرين حمال، وفاكھة
 :وأخذت فيھا مغنى فقلت. وليلتنا

 !ضنَّْت بھا الشمُس على النار وبات َيْسـقـينـا ِجـنـانـّيةً 

وكانت حوله . فيه رواھب عذارى. من رأى وبغداد، بجانب العلث على دجلة، في موضع حسن وھو بين ُسرَّ . دير الَعَذارى
وال يعدم من دخله أن يرى من رواھبه جوارَي حسان الوجوه والقدود واأللحاظ . حانات للخمارين وبساتين ومنتزھات

 .واأللفاظ
وكان ذلك اليوم عيدا . حوله خلقا يشربون على المالھي ولقد اجتزت به فرأيته حسنا، ورأيت في الحانات التي: قال الخالديّ 

ثم أن دجلة أھلكته بمدودھا، حتى لم . ورأيت في ُجَنينات لرواھبه جماعة يلقطن زھر الُعْصفُر، وال يماثل حمرة خدودھنّ . له
 :قول ابن المعتزّ وفيه ي. ألنه كان َمَعانه ومأواه، وإليه ينجذب به ھواه. ولجحظة فيه أخبار وأشعار. يبق منه أثر

ا حيُّ الثَّرى ميُِّت الَجْدب   !أَيا ِجيَرَة الواِدي على الَمْشرع الَعْذِب  !َسَقاك َحيَّ

 !يِحـنُّ بـمـا َتـْحــِويه مـــن ِطـــيَبٍة قـــلـــبـــي وحسُبك يا َدْيَر الَعذارى قليُل َما

الـــَھـــوى َكَذْبـُت الـھـوى إْن أَقـْف أَْشـــَتـــِكـــي !إلـيَك وإن طـال الـُوُقـوُف عـلـــى َصـــْحـــبـــي

جـــى ـْبـح َيْنــَتـــِھـــب الـــدُّ وُعـجـُت بـه والـصُّ ـْجــُم يرُكـــض فـــي الـــَغـــْرِب .بأْضـوائه، والـنَّ

مـــوع بـــُمـــْقـــَلةٍ   .بـالـدمــع َغـــْربـــاً عـــلـــى َغـــرِب ُموفَّـرةٍ  أَُصـاِنـــُع أْطـــراَف الـــدُّ

ـــَيْت لـــنــــا  ؟ولـوٌم تـحـّمـلــنـــاه فـــي طـــاعِة الـــِحـــّب وَھـــْل ِھـــَي إال حـــاجٌة قُـــضِّ

 :وأنشدني جحظة لنفسه: قال الخالديّ 

ْيحـاِن قِميُصك َمـْغـُمـور بـآثـاِر: قالُوا  !والـَقـاِر من الُمَدامة والرَّ
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 َدْيَر الَعذارى لدى حاُنوِت خـّمـار، َمْن كان َمأواه وَمـْسـَكـنـهُ : فقلتُ 

 ال يسَتِطيُع لُسـْكـٍر َحـّل أْزراِر، ِوسـاُده يُده واألرُض َمـْفـَرُشــه

تــه  !َخْضراُء كالَروض أو َحْمراُء كالناِر لم ُيْنـِكـر ِمـْنـُه أّن ُحـلَـّ

 :نوبرّي فيهوللص: وقال

 ً  ؟عالَمة رَعْيَت في َدْيِر الَعَذارى أقوُل لُمْشِبِه الَعـْذَراء ُحـْسـنـا

 !جميُع العاَلِميَن َمِعي َغَيارى وما َوْحِدي أغاُر عليه، لِكـنْ 

 :وألبن فيروز البصير فيه

 .بَدْيِر الَعَذارى بين َرْوٍض وأنھاِر وروضِة لھٍو قد َجَنْيُت ِثمـاَرھـا

اِر َخالُوا بھا وْجَه الُمِديِر وكـأَسـهتَ   .ِھالالً وَشْمساً بْيَن أْنُجـم َنـوَّ

 .علينا بأْسماع كـرام وأبـصـاِر َيُطوف بإبِريٍق ُمـَفـّدًى َكـراَمةً 

 .بمثل ُمذاِب التِّْبر من َشْطِر ِمنقاِر كأّنا له ُزْغُب الفراخ يَقـُوُتـھـا

  .يعھذا حسن بد: قال الخالديّ 

ثم . زعم فتيان من َتغلِب أنھم أرادوا قطع الطريق على َقَفٍل، بلغھم أنه يمُر بھم قريب دير العذارى: وحكى الجاحض قال
ما يمنعنا أن : فاختفينا في الدير، فلما أِمنَّا، قال بعضنا لبعض: قال. جاءتھم العين بأن السلطان قد ُعّرف بھم وأقبل في طلبھم

وكنا جماعة بعدد  ؟وه وثاقا ثم يخلوا كل واحد منكم بواحد من ھذه األبكار، فإذا طلع الفجر تفّرقنا في البالدتأخذوا الَقسَّ فتشدّ 
 :قال بعضنا. الراھبات اللواتي كنا نظنھّن أبكارا، فوجدناھّن كلھّن ثيبات، وقد افتضھّن الَقسُّ 

 .َعِجيب وِعْند اللُُّصوِص َحِديٌث وَدْيُر الَعَذارى َفُضوٌح لَـُھـّن،

 .وَنْيُل الرواھب شيٌء َغـِريب َخَلـوْنـا بـعـْشــريَن َديِريَّةً 

 .وباُب الَمـِدينة َفـجٌّ رحـيب إذا ُھّن َيْرَھْزَن َرھَز الظراف،

ـمـام يِر لـيُل الـتَّ  .ِنَساٌء ِوَساٌع وَنـْيٌل صـلـيب لقد باَت بالدَّ

ـِحـيب ووجدٌ  وللَقّس ُحْزٌن َيِھـيُض الـفُـؤاد  .َيُدلُّ علـيه الـنَّ

 .فُصبَّ على الَعْير َلْيٌث َغُضوب وقد كـان َعـْيرا لـدى عـاَنةٍ 

اع أيضا، من كلمة له  :وفيه يقول بعض القُطَّ

عـى  .بأنَّ النِّسـاَء عـلـيه َحـَرام وأَْلَوُط ِمـْن راھـٍب َيدَّ

م َبـيضـاَء َمـْمـُكـورةً   .ْضع َعْنھا الُغالموُيْغِنيه في البَ  ُيَحرِّ

 .وفي الدير باللَّْيل منه ُعـَرام إذا ما مشى َغضَّ ِمْن َطْرفـه
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 .وعند اللُُّصوص حديٌث تمـام ودير العذارى َفُضوح لـھـنّ 

 :وقيل في راھبة فيه

 !الُمشِرُق الَحَسن الِمضيُء الباھُر يا أيُّھا القمُر الُمِنـيُر الـزاھـرُ 

الم، وھـنِّـھـا أَبلِْغ َشِبيَھتكَ   !بالنوم، واْشَھْد لِي بأنِّي ساِھـر السَّ

وله خفراء من . وكانت العمارة قليلة حوله. في موضع نزه. وھو على شاطئ الفرات، من جانبھا الغربيّ . دير الباعوث
ا مئين سنين، لم تتغير وفيه ھيكلة صورة دقيقة الصنعة عجيبة الُحسن، يقال أن لھ. وله مزارع ومباقل وُجنينات. األعراب

ورأيت . اجتزت بدير الباعوث ھذا واستحسنته واستبطته، فلوال الوطن الستوطنته: قال المنبجيّ . أصباغھا، وال حالت ألوانھا
ر قد ترھب اريِّتي إلى . في رھبانه غالما كما عذَّ فخاطبته وإذا به أحلى الناس ألفاظا على لثغة فيه تجعل السين ثاء فشّديت ُسمَّ

أتنصرف من عندنا أنت : فلما أردت الرحيل قال. وبتُّ ھناك منادما لذلك الغالم. واشتريت شرابا من الرھبان. جانب الدير
 :وأنشدته! بلى، وهللا قد قلتُ : فقلت ؟شاعٌر ولم تقل فينا شيئا

 !فَسَقاه َربُّ الَعْرِش ِصْرَف ُغُيوث !يا ِطيَب ليَلة دْيِرَمـْر بـاعـوثِ 

ِد ْبـي بـين لُـُيوِث، الَوَجنات مـن ُرْھـبـاِنـه وُمَورَّ  ھو َبْيَنُھم كالظَّ

 !يا ُحسَن ذا التَّذكيِر والـتـأنـيِث حاَوْلُت منه قُْبـلًة فـأجـاَبـنـي،

اُح سّھل حـثُّـھـا  !منه العسيَر بِرْطله المحـثـوث َحّتى إذا ما الرِّ

َضا وَبْلغت قاِصيَة الُمنـى يُّوتمِ  ِنلُت الرِّ  !ْنُه بـَرْغـم َرقـِيبـه الـدَّ

ـْثـلِـيث ولَقد َسَلْكُت مع النَّصارى كّل َمـا  !سَلُكوه غْيَر الَقوْل بالـتَّ

حكى أحمد بن أبي طاھر،  .فابتاعھا المعتصم من أھله. ومنه أرضھا. وھو في الجانب الغربّي بُسرَّ من رأى: دير السوسيّ 
. ئدا بعض كبارھا بشعر مدحته به، فقبلني وأجزل صلتي، ووھب لي غالما روميا حسن الوجهقصدُت ِبسورَّ من رأى را: قال

فاشتد القطر . فلما سرت نحو فرسخ، أخذتنا السحاب، فعدلت إلى دير السوسّي لنقيم فيه إلى أن يخّف المطر. فسرُت أريُد بغداد
فبتُّ عنده فأخرج لي . وعندي شراب جيد، فتبيت تقصف ثم تبُكرأنت العشَيَة بائت ھنا، : فقال الراھب الذي ھو فيه. وجاء الليل

فلما أصبحُت رحلُت . وبات الغالم يسقيني، والراھب نديمي، حّتى متُّ ُسكرا. شرابا جيدا، ما رأيُت أصفى منه وال أعطر
 وقلتُ 

ـاَنـھـا  َودْيراً لُسوِسّيھـا الـراھـِھـب َسقى ُسرَّ َمن رأى وُسكَّ

 وبْدٌر على ُغُصـٍن صـاِحـبـي ي َدْيِرِه لـــيلةً فقـد بـتُّ فــ

ـبـا َھـب الـذائِب غزاٌل َسَقاِنَي حـّتـى الـصَّ  ُح ّصْفراَء كالـذَّ

 وِنْمـُت ونـام إلـى جـاِنـبـي َسَقاِني الُمدامة مـسـَتـْيِقـظـا

 َجَناھا الذي َخـّطـه كـاِتـبـي وكانْت َھناةٌ وھي َتْشَرُب الويُل من

 :وقد ذكره أبو الفرج، وأنشد فيه قول ابن المعتز

وِسّي با ُعـوِدي ياَلَيالِيَّ بالـَمـِطـيَرِة والـَكـرْ   خ ودير السُّ
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نَّ ـھـا بـغـير ُخـلُـود ُكنِت ِعْنِدَي أُْنُموَذَجاٍت من الجَّ  ِة لِكـنَّ

 ـيِدوعلى ذاك كان َقْتـُل الـولِ  أْشَرُب الَراح وھي َتْشَرُب َعْقلي

َي دير عبدون لكثرة إلمام عبدون : قال. وھو بُسرَّ َمن َرأى إلى جانب المطيرة: دير عبدون . به" أخي صاعد بن مخلد"وُسمِّ
  .فاستوزره وبلغ معه المبالغ العظيمة. وأسلم أخوه الصاعد على يد الموفق الناصر. وكان عبدون نصرانيا

قال البحترّي فأنشدته قصيدتي التي مدحته . دير في يوم فصح، ومعه ابن خرداذبةوحكى البحترّي أنه كان مع عبدون في ھذا ال
 :بھا، وأّولھا

بى وال َريعاُنهْ   راجع بعد ما تقّضى زماُنهْ  ال جديُد الصِّ

ك فُسّر بذل. وأخوه حينئذ مع الموفق في قتال العلوّي البصري. فأمر لي بمائتي دينار، وثياب خز، وِشْھرّي بسرجه ولجامه
 :فقلت.قل في ھذا شعرا أنفُذه إلى ذي الوزارتين، يعني أخاه، وكان يلقب بھذا! يا أبا عبادة: وقال لي

ـروُر ةالـَفـَرحُ   !وال َيفُْتَك اإلبريُق والَقـَدُح لَِيْكَتِنْفَك السُّ

 ً  فالَفتح يْقري والِفصح ُيْفَتَتـح َفْتٌح وِفْصٌح قد َواَفَياَك مـعـا

 ھباَء من دنِّھا وَتْصـَطـِبـح األقطاِر َتْغَتِبُق الصفأنَعم َسلَِم

يِّئات ُتـجـَتـَرح فإْن أََرْدَت اجـتـراح َسـيِّئةٍ   فھا ھنا السَّ

  .وخلع على ابن خرداذبة وحمله وانصرفنا. وأقمنا يومنا إلى الليل

 :وأنشد الخالدّي قول ابن المعتز فيه

لِّ والشَجرِ  اٌل من الَمَطِر سقى الجِزيرَة ذاَت الظِّ  !فديَر َعْبدوَن ھطَّ

  .في أنزه البقاع، بين بساتين وأنھار وقالل وضياع. وھو قريب البليخ والفرات. َدير َزّكى

ھا: وُحكي عن الحسين بن يعقوب أنه قال فإذا لدينا وجوه حسان من . وخرجت قبل عيد الصليب بيوم. فبتُّ بھا. صرت إلى الرُّ
ُد الثياب وفاخر الجوھر؛ وإذا روائح المسك والعنبر قد ُطيِّب الھواء منھا، وقد فُرش لھن نصرانيات خرجن لعيدھنّ  ، عليھّن جيِّ

على العَجل وھو ُيجّر بھّن؛ وأخريات على الشَّھارّي الخراسانية والبغالت المصرية والحمر الفُْره، وفي خالل ذلك صبيان ما 
 .وإذا ھم يطلبون دير زّكى ليعيِّدوا فيه. منظرا لم أر أحسن منه قط فتأملت. رأيت أحسن منھم وجوھا وقدودا وثيابا

 :وفيھا يقول بعض الشعراء. وإلى جانبه قرية تعرف بالصالحية ذات قصور ودور: قال الخالديّ 

ِة كالَعـذارى  لِبْسَن ُحلِيَّھنَّ لـيوم ُعـرِس قُصوُر الصالحيَّ

 ھا مطالُع كّل شمسوُتْضِحكث ُتَقنِّعھا الرياُض بكـّل َنـْور

 :وفيھا قال الصنوبريّ 

ِة ذاِت الـَوْرد واآلِس إني َطِرْبـت إلـى زيتـون ِبـْطـياس  !فالـصـالـحـيَّ
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لُوِل، فھل في ذاك من باس َوْصُف الرياض كفاِني أن أُِقيَم عـلـى  ؟َوْصِف الطُّ

ً : وقائٍل لِي  ؟من سكرة الكاِسأو : من َسْكرة الُحبِّ فـقـلـُت لـه،! أِفْق يوما

ْوِض إال أمـلـَح الـنـاِس ھل َتـرى َكـلِـفـا: قْل للذي الَم فيه  ؟بأْمَلح الرَّ

 :وفيھا قال أيضا

 أبـدا، وِبـطـياٌس َقــَراري الـصـالِـحـيَّة َمـْوِطـنــي

 ض وَبـْيَن أنـھـار جـواِري من َفـْوِق ُغـْدراٍن َتـِفـفــي

ـواِر ـــأشوُمـدامٍة ُبـِزَلــت ف  به فتلُـھـا فـتـل الـسِّ

 !عنِّي العاُر عاِري! فامض! ُرك يا الئمـي مـا الـعـاُر عــا

 !االصداغ مـْسـَبـلة اإلزراِر َلَھـِفـي عـلـى َمـْلـــِوّية

ـَضـْت بـالـياَسـِمـي نـاِر قد فُضِّ ـَبـْت بـالـُجـلَـّ  ن وُذھِّ

 :وفيه قال

ير ال بـل! َعْمرحّبذا ال! حّبذا المرح ـروتـان! حّبذا الدَّ  !حّبذا الـسَّ

هْ   ر وصاغ الَحماُم ِطيَب األغانـي قد تجلّى الربيع من ُحلـل الـزَّ

 وھي ُتزھى على الوجوه الحسان ُزيَِّنْت أوُجه الرياض فأضـحـت

 مَر صافي األِديم كالِعـْقـبـان أخَضُر اللوِن كالزبرجد في أحـم

 ف بزھر الَخْيِريِّ والـُحـوذان الزنانـير مـحـفُـو وَبَھاٌر مثل

 !ح علـى كـلِّ ھـِذه األلـوان سقِّياني بكـل لَـْوٍن مـن الـرا

 :وفيه يقول الصنوبرّي أيضا من قصيدة

قَّـتـْينِ   َجُنوبيٌّ َصُخوب الجانـبـين، أراق ِسجاَلـُه بـالـرَّ

صيف َرصيَف ُمْزٍن تـينيعاوده طـر وأھدى للرَّ ـرَّ  يُر الـطُّ

 فتْضَحك عن ُنضاٍر أو لَُجـين ُتضاِحُكھا الفُراُت بكـل فـجٍّ 

 إذا اعتنَقا ِعَنـاُق مـَتـيَّمـْين كأنَّ ِعناَق َنھـرْي َدير زّكـى

ـواَرْين، اسـتـداَرا ْمـلُـجـْين أقاَما كالسَّ  على كّفيه أو كالدُّ

 الطْيِر بين الَجْلَھـَتـين ُھِويّ  ويا ُسفَُن الفرات بحيث َتھـِوي

 على َعَجل َتطاُرَد َعْسكـرين َتطاَرُد ُمقـِبـالٍت ُمـْدِبـراتٍ 
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 ؟وصاال ال ُنَنغِّضـه بـبـين َتراَنا واصلْين كما َعـِھـدنـا

 !ھواَي سلِْمتا من صاحـَبـْين أاَلَ يا صاِحَبيَّ ُخذا ِعـَنـاَنـيْ 

ـي  !ْرنا بعد ذاك لَِعـلّـتـينفصِ  وكان اللـھـُو كـابـن أُمِّ

 :وله أيضا من أخرى

 ؟ف، فھذا أواُن َيْبُدو الحـنـيُن يا نديمي أما َتِحنُّ إلى الـَقـْص

 ؟رق منه ُظُھوره والُبـُطـونُ  ما َترى جانَب الُمصلَّى وقد أْش

 ر وطابت ُسُھوله والـُحـزونُ  أُْسِرَجْت في رياضه ُسُرج القُط

 !ض شـيئا أَكـنَّـه كـاُنـونُ  ْر تحت وجـه األرإّن آذار لم َيذَ 

ـِفـيُن، وكأّن الفُراَت بينـھـمـا عـيْ   ُن لُجْين يعوُم فيھا الـسَّ

 َمْشَرفّياِت، أخلَصْتھا الـقُـُيوُن كُبُطون الحّيات أو كُمـُتـون ال

 !ٍب صحيح فعاَد وْھو َحـزيُن كم غدا نحو دير زّكى من قـل

 !ك فُنوٌن وأطربْتـك فـنـونُ  ُعجَت يوما، ألْلَھتْ لو على الدير 

 !إن الَمالَم ُجـنـوُن. ال تلمني الئمي في َصبابتي َقْدَك َمـْھـالً

 :وألبي بكر الُمَعَوج فيه من قصيدة

َھـان ما ترى أسَفَل الدَّي ؟ما َترى الدير  ؟ِر، وقد صار َوْردًة كالـدِّ

ـْعـمـان يهلو رآه النُّعمـاُن، َشـقَّ عـلـ  !ما َيرى من َشقاِئق النُّ

فأحتجب . فطرقُته يوما زائرا. وكان لھا ابن عم يعشقھا. بالموصل جارية مغنية، لُقَِّبت بالدير: قال الخالدّي عن الزھراوّي، قال
 .فكتبُت إليه. عني، وعَرفت أن عنده المغنية المعروفة بالدير، وقد خال بھا

 !ر فعيشا في غبطة وأمـان واَك بالَّديقد علمنا َعلِمنا بأن َمثْ 

ـْوءتـان َتَتغنى َطورا وَتسِقـيَك َطـْورا  وُتالِقي للسوَءة السَّ

ُعـود فـي َنـْيسـاِن ثم أْنَشدُت إذا سِمـْعـت َنـِخـيرا  :كَنِخير الرُّ

ھـاِن ما ترى أسفل الدي ؟ما ترى الدير"  ."ر، وقد صار َوردة كالـدِّ

وھذا التضمين حسن، واقع في موقعه ، تمكن في مكانه وھكذا سبيل مثله أن يكون البيت المَضمَّن كأنه من : "قال الخالديّ 
فقال في بعض غزواته، وقد . وممن ذكره ھارون الرشيد: بشرط نقله وقد ذكره أبو الفرج وقال: قلت". الشعر المضاف إليه

 :خلّق جارية كان يحبھا ھناك

َة َصبٍّ بـه ُمـْكـَتـِئْب !مغتـِربْ سالٌم على النَّاِزح ال  !تحيَّ
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 !إلى ديِر َزّكى َفقْصر الَخَشْب غزاٌل مراِتُعـه بـالـَبـلِـيخ

 !بتخليِفه طائعـاً َمـن أِحـّب أيا َمْن أعاَن علـى َنـفـِسـه

ْتُر من ِشيَمتـي،  ھوى من أُِحبُّ لمن ال أُحـّب سأْسُتر، والسِّ

  .في ديرانية رأھا في دير زّكى، فھوَيھاويقال إنه قالھا : قال

قَّة قال أبو الفرج. دير القائم األقصى وقد رأيته وھو َمْرقب من : وھو على شاطيء الفرات من جانبه الغربّي في طريق الرَّ
  .المراقب التي كانت بين الروم والفرس، على أطراف الحدود

فاستحسن الرشيد الموضع وكان الوقت . ة، مررنا بالقائم وعنده الديرلما خرجنا مع الرشيد إلى الرق: وقال إسحاق الموصليُّ 
ودخلُت الدير أطوف فيه، فرأيت ديرانيَّة، . فشرب على ذلك ثالثة أيام. ربيعا، وكانت تلك المروج مملوءة بالشقائق والزھر

فدعوت بنبيذ وشربت على . ا حليّ وكأّن تلك المسوح عليھ. حين نھد ثدياھا عليھا المسوح، ما رأيت أحسن من وجھھا وجسمھا
 :وقلت. وجھھا أقداحا

 !َغزاٌل شاِدٌن أْحوى ِبَدْيِر القاِئم األْقصى

 !وال َيْدِري بما أْلقى َبرى ُحبِّي له ِجْسِمي

 !وال وِهللا ما َيْخفى وأْكُتُم ُحبَّه َجھـِدي

وأشرب وأنظر إليھا، وھي تضحك من فعلي حّتى  وما زلت أكرره. ثم دعوت بالعود، فغنيت في الدير صوتا مليحا ظريفا
طيِّب : فأخبرته القصة فقال ؟أين شربت: فلما كان من الغد، دخلت على الرشيد، وأنا مّيت من السكر، فقال لي. سكرت
لثم فقمت معه وت. قم بنا حّتى أتنّكر وأدخل إلى صاحبتك ھذه وأراھا: فلما كان العشّي، قال. ودعا بالشراب فشرب! وحياتي

وأحضرت عودي فغنيته الصوت الذي صنعته ثالث . وأمر من جاءه بكأس وَخْرَداِذي! مليحة وهللا: ودخل الدير فرآھا وقال
أريد أن يبين عليھا  ؟يا سيدي، وصاحبة القصة: فقلت. ثم خرج وأمر لي بثالثين ألف درھم. مرات، وشرب عليه ثالثة أرطال

وأقطعھم إياه وجعل عليه عن الخراج . مر بأن ال يؤخذ من مزارع ذلك الدير خراجفأمر لھا بخمسة آالف درھم، وأ. أثري
  .عشرة دراھم في كل سنة، تؤّدى ببغداد

فقرأتھما، فإذا . فبينا أنا أدور فيه، إذا بسطرين مكتوبين على أُسطوانة. اجتزت بدير حزقيال: قال شريح الجزاعيّ . دير حزقيال
 :ھما

 !ِشِق ُطوالً، قًطْعُته بانتـحـاِب ـس الـعـاُربَّ لَْيٍل أمّد من َنفَ 

 !قد تبّدلُته بُبـؤس الـِعـتـاب وَنِعيم بوصِل َمن كنـُت أْھـوى

 ما بقلبي من َصْبوٍة واكـِتـئاِب َنَسُبوِني إلى الُجُنون لـُيخـفُـوا

 ؟فھو خيٌر من ٌطول ھذا الَعَذاِب ليت بي ما اّدَعْوه من َفْقِد َعْقلـي

دتُ : ته مكتوبوتح ق بيني وبين الوطن، وُحجبُت عن اإللف والَسَكن وُحبسُت في ھذا الدير . َھِويُت فُمنعُت، وُطردُت وُشرِّ وفُرِّ
 عدوانا، وُصفِّدُت في الحديد زمانا،" ظلما و"

ٍة باٍق على الَحَدثـان وإنِّي على ما ناَبِني وأصاَبِني  !لُذو ِمرَّ
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َجوان !بُبْغَيِتي فإن ُتْعِقب األياُم أْظَفرْ   !وإن أتولى يرم بِي الرَّ

 !َصُبوٌر لما يأتي ِبه الَمَلوان فكم مّيٍت ھّماً بغيٍظ وَحْسـرةٍ 

فحبسه عمه في ھذا الدير، وغرم على ذلك . رجل ھوى ابنة عم له: فدعوت برقعة، وكتبت ذلك وسألت عن صاحبه، فقالوا
  .وجاء أھله فأخرجوه وتزّوج ابنة عمه. فورثه، ھو وابنته. ت عمهثم ما. جملة للسلطان خوفا أن تفتضح ابنته

 .منھا دير بازاء البركان، في ظھر قرية يقال لھا كاذة. وله عّدة ديارات ؟لم يذكر أّي دياراته: قال أبو الفرج. دير ماَسرَجس
وقد ركبنا مع المعتصم، . يعة ماَسرَجسبِ " أما وأبو النصر البصرّي، مولى بني ُجَمح"دخلت : ُحكي عن عبد هللا الربيعّي قال

 :ثم قال أبو النصر. فوقفت أنظر إلى جارية كنت أھواھا، وجعل ھو ينظر إلى صورة في البيعة، حّتى طال ذلك. نتصّيد

 !فَتَن اللھث الذي َصّوَرھـا !فَتَنْتنا ُصـورةٌ فـي ِبـيعةِ 

 !رھـاَفْضَل ُحسٍن، إنه َنضَّ  زاَدھا الناقُِش في تحسينھـا

 !وكذا ِھي ِعْنَد َمْن أبصرھا وْجُھھا ال َشكَّ ِعْنِدي ِفْتـنةٌ 

رھـا أنا للَقّس علـيھـا حـاِسـدٌ   !ليت َغْيِري َعَبثاً كسَّ

  .ھذا عبث، وأنت في ِجدّ : قال لي! أنا أھوى بشرا، وأنت تھوى صورة! له شتان ما بيننا: قالت، فقلت

  .فنسبه إليه لكثرة شعره في امرأة كان يھواھا. اس في ھذا الشعر غناء حسنا، سمعته منهقال حماد، وغّنى عبد هللا بن العب

فينظر من فيه من . كان ُمدرك بن علّي الشيبانّي يطرقه في اآلحاد واألعياد: قال الشابشتيّ . وھو بأرض بغداد. دير الروم
 :وله فيه. الُمردان، والوجوه الحسان

وم قد سلَ   !فأصَبْحُت في ُبْؤس َشِديٍد من الَخْبل َبْت َعْقـلـيُوجوهٌ بَدْير الرَّ

 !ولم َتَر َعْيٌن ُمستھاماً بِھْم ِمْثـلـي فلم َتَر َعْيِني َمْنَظرا مثَل ُحْسِنـھـم

وكان من أحسن الناس . كان بدير الروم غالم من أوالد النصارى، يقال له عمرو بن يوحنا: وُحكي عن جساس بن محمد قال
. وكان له مجلس تجتمع فيه األحداث ال غير. وكان من أفاضل أھل األدب. وكان ُمدرك بن علّي يھواه. ملھم خلقاصورة وأك

وكان عمرو ممن يحضر . فيقوم! إنه يقُبح بك أن تختلط باألحداث، فقم في حفظ هللا: فإن حضره ذو لحية، قال له ُمدرك
 :فقرأھا فإذا فيھا. حجرهفكتب إليه رقعة، وتركھا في . مجلسه، فعشقه وھام به

 !ِبَك َتّم َجْمُع ُجُموِعھـا بمجالِس الِعْلـم الـتـي

 !َغِرقْت ِبَفْيِض ُدموِعھا إالَّ َرَثـْيَت لـُمـْقـلةٍ 

َ في تْضِييعـھـا َبْيِني وَبْيَنـَك ُحـْرمة،  !فا

. لب األمر على ُمدرك، فترك مجلسه وتبعهوغ. فاستحيا عمرو، فانقطع عن الحضور. فقرأ األبيات، ووقف عليھا من حضر
 :وقال فيه أشعارا، منھا قوله

ه  !ما قد يحاِذر من كالم النـاس يا من ُيريد وصـاَلـنـا وَيريدُّ
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ْب ما يقال براِسي ِصلني فإن سبَقْت إليك مقـالةٌ   !منھم، فعصِّ

فما فيكم أحد  ؟الست صديقكم القديم: وانه، فقالفحضرته عائدا في جماعة من إخ. ثم خرج ُمدرك إلى الوسواس: قال جساس
فما : قال. يا عمرو إن كان قتل ھذا الرجل دينا فإّن إحياءه لمروءة: وقلنا له. فمضينا إليه: قال ؟يسعدني بالنظر إلى وجه عمرو

كيف : فقال. وأخذ بيده فلما دخلنا عليه، سلّم عليه عمرو،. فنھض معنا: قال. قلنا له قد صار إلى حال ما نحسبك تلحقه ؟فعل
 :فنظر إليه، ثم أغمي عليه، ثم أفاق وھو يقول ؟تجدك يا سيدي

ـْوِق إِلـيكَ   .أنا في عافيِة إال من الـشَّ

 !منـك ال َيْخـفـى عـلـــيكـــا أيُّھا العائد، ما بي

 !وال َتُعد ِجْسما وُعْد َقلباً َرِھينا في َيَدْيكا

 ؟مى بـسـھـَمـْي ُمـْقـَلـتـيكـا كيَف ال َيْھلُِك من ُيرْ 

ْنَدَوْرد . وعنبھا من أجود ما ُيعتصر ھناك. وأرض ناحيته كلھا فواكه وأترج وأعناب. وھو بالجانب الشرقّي من بغداد. دير الزَّ
 :ولذا قال أبو نواس

ْنَدَوْرد ُضحىً   !ماء الَعَناقيد في ظّل الَعَنـاقـيد فسّقني من كروم الزَّ

ھا، ومعنا جحظة : حكى عبد الواحد بن طرخان: قال الشابشتيّ  ندورد في بعض أعياده ُمتطّربا وُمتنزِّ قال خرجت إلى دير الزَّ
ووافقنا ھناك جماعة من ُظراف بغداد، لجميعھم معشوقات حسان الوجوه . فنزلنا موضعا حسنا. في جماعة من إخواني

. شعرا، ذكر الدير وطيب الوقت ومن كان معنا وغّنى فيه لحنا حسناوقال جحظة فيه . فأقمنا به أياما في أطيب عيش. والغناء
 :وھو

ْنـَدَوْرد ومـا  !َيْحِوي وُيجمـع مـن راح وَرْيحـان َسْقياً َوَرعياً لـدير الـزَّ

ْرف وَسناِن َدير َتـُدور األَْقـداُح ُمــتـــَرَعةً   !من كفِّ ساٍق مريض الطَّ

ْدُو ُيحِكُمه ُغْصٌن مـن الـبـاِن ُيواِفـقُـه والـُعـوُد َيْتـَبـَعـُه نـايٌ   !والشَّ

 !وذاك إنساُن َسْوء فوق إنسـان والقوُم َفْوضى ُترى ھذا ُيقّبـل ذا

 !والطير َيْدعو َھِديالً بين أغصان ھذا وِدْجَلَة للـرائين ُمـْعـرَضةٌ 

 !اه ِبحـيَتـاِنوالبحر َيْسَبُح َشطَّ  َبرٌّ وَبْحٌر َفَصيد البَرِ◌ ُمْقـَتـِربِ 

 :منه. ثم صنع لحنا وغنى فيه بشعر له

ـُبـــوحَ ! خلـيلـيَّ   !فإّن ِشفاء ما َتـِجـَداِن راُح الـصَّ

 ً ْه ِفْتَيًة َجَبـُھـوا قـديمـا  !َعواِذَلُھْم ِبَزْجٍر َفاْستراُحـوا َفَنبِّ

َداحُ وأْعَرَضِت الُمبَتـلَِّة ال رأيُت الَغاِنياِت َصَدْدَن َعنِّـي  ـرَّ

تك الليالي: وقُلَن  !نعم، وقد رّث السِّالحُ : فقلتُ  !َمَضْت ِبشرَّ
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وموقعه في ھذا الوقت في ظھر القرية التي بناھا أحمد بن : قال الشابشتيّ . شرقّي دجلة. دير ُدَمالِس، وھو في باب الشماسيَّة
وعيده . وھو من البقاع المعمورة بالَقْصف. وھو كبير آھل. وبقربه أجبة قصب. وھو نزه كثير البساتين والشجر. بويه الديلميّ 
 :وفيه يقول ابن حمدون النديم. يجتمع نصارى بغداد فيه. أحسن عيد

يْر ما أفَتَنـكْ  !يا َدْيَر ُدوَمالَِس ما أْحَسَنـكْ   !ويا َغَزاَلَة الدَّ

يْر في أھلِـه،  !َنكْ فإِنَّ في َوْسَط الَحَشا َمْسكَ  َلِئْن َسَكْنَت الدَّ

آھل بمن . وھناك أرحية للماء وحوله بساتين وأشجار ونخل. على نھر المھديّ . َدير َسَمالُو، وھو بالجانب الشرقّي من بغداد
وفي عيد الفصح ال يبقى أحد من النصارى ببغداد، حّتى يأتي إليه، ولمحمد بن عبد الملك الھاشمّي . يطرقه من أھل الخالعة

 :فيه شعر، منه

 !فيه النَّعيُم وُغيَِّبْت أحـَزاُنـهُ  يوم في َسَمالُو َتمَّ لِـي وَلُربَّ 

 !والبيَت ترقُُص حولنا حيَطاُنهْ  حّتى َحِسْبُت لنا الِبَساَط َسفـيَنةً 

برجل فذھبُت إليه، فإذا . كنت بدير َسَمالُو، فلم أشعر إال ورسول إبراھيم ابن المھدّي قد وافاني: قال خالد بن يزيد بن الكاتب
 :فأنشدته! أنشدني شيئا من شعرك: فقال. فجلست. أسود مشفرانّي قد غاص في الفُرش، فاستجلسني

 .من الَبدر والشمس الُمضيَئِة باألرض رأْت منه عيِني َمْنَظَرْيِن كـمـا َرأت

ــهُ  اِنـي بـَوْرٍد َكـأنَّ َة َحـيَّ  ُخُدوٌد أُضيَفْت َبْعَضُھنَّ إلى َبـعـْض َعِشـيَّ

 ُدموِعَي لّما صّد عن ُمقلتيَّ ُغمِضـي َناَوَلِني َكـأسـاً َكـأَنَّ ُرَضـاَبـھـاَو

ْكر في حـركـاتِـهِ  يح بالُغصِن الَغِض َوَولّى، وِفْعُل السُّ اح فعُل الرِّ  من الرَّ

 .فأنشدته! زدني! رود بالخدودشبَّه الناس الخدود بالورد، وشّبھت أنت الو! ثم قال يا بنيَّ . فزحف حتى صار في ثلثي المصلّى

َك، َفَلْم أِجْدھا َتْقـُبـُل عاَتبُت نفِسَي في ھـوا

 َك، ولم أِجْب َمن َيْعُذُل وأَجبُت داِعـيھـا إَلـي

 !ِه لُِحسِن َوْجِھَك َتَمُثُل ال والَّذي َجَعَل الُوجـو

ْبَر عن: ال َوقُْلُت  !َك من التَّصاِبي أْجَمُل إِنَّ الصَّ

 :فأنشدته! ثم قال زدني. حفُت حّتى صار خارج المصلىفز

 والھوى إن لم َتِصلني واِصلي ِعْش َفِحبِّيَك سريعاً قـاِتـلِـي

ْقُم ِبِجسـم نـاِحـِل َظَفَر الَحبُّ ِبـَقـلـٍب َدِنـفٍ   ِبَك والسُّ

 فُبكاِئي من بكـاء الـَعـاِذِل وبكى العاِذُل لي من َرحَمتـي

  .أقسمھا بيني وبينه: قال. ستمائة وخمسون دينارا: قال ؟كم لي معك من العين! يا ُبليق: فصاح وقال
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 :وحكى الشابشتي لخالد حكايات، وأنشد له شعرا، منه قوله

 ما ُتقاِسي ِمَن الُعيوِن القُلـوُب ؟َكِبُد الُمسَتَھـام كـيَف َتـُذوبُ 

 !لوِّ فـيَك َنـِصـيبِر، فما للسُّ  يا َمَكاَن الِھوى خلَْوَت من الصَّب

 :وقوله

ُته، حّتى َوَجْدُتْك ِفي َقـلـِبـي ولم أْدِر ما ُجْھـُد الـَھـوى وَبـالُئه  !وِشدَّ

 !لَِطْرِفَك َحتَّى ِصُت في َقبَضُة الُحبِّ أَطاَعَك َطْرِفي ِفي فُؤاِدي، َفـَحـازَ 

ه ال يخلو من قاصد وطارق. دير الثعالب، وھو في الجانب الغربّي من بغداد، بباب الجديد وال يتخلّف أحد . وھو بمكان متنزَّ
وھو من ولد إبراھيم بن محمد بن . والبن دھقان فيه شعر ظريف. فمواطنه معمورة، وِبقاعه مشھورة. من النصارى عن عيده

 :وأنشد له جحظة. علّي بن عبد هللا بن العّباس، وُيكّنى بأبي جعفر

 وُجْدُت عليَك وَلم أْنـَجـِل ينَ أحيَن َقَطعُت َلَك الواِصلِ 

 َوُجْرَت علّي وَلم َتـْعـِدِل َغَدْرَت َوأْظَھرَت لي َجْفَوةً 

ِل أأْطَمُع في آِخٍر من َھَواكَ   ؟وَلْم َتْرَع لِي ُحْرَمَة األَوَّ

اسية، ويشقُّ الكرخ، ويصبُّ وكرخايا نھر يشقُّ من المحّول الكبير ويمّر على العبّ . دير مديان، وھو على نھر كرخايا ببغداد
  .في دجلة

  .وكان قديما عامرا يصّب الماء فيه، ثم نضب بالبثوق

 :منه. وُيقصد للتنّزه البن الضّحاك فيه شعر. ھذا الدير حسن عامر حوله البساتين: قال الشابشتيّ 

 !ـايا َديُر ِمْديانَ ! ما ُھِجيَت من َسَقم يا دير ِمْدياَن ال ُعريَِّت من َسـَكـٍن،

َك من علم فُيخـِبـَرنـي  ؟أْم َكْيَف ُيْسعد َوجَه الصبر من َخانا َھل ِعنَد َقسِّ

ْوَحاء مـن َكـانـا َسْقياً َوَرْعياً لَِكرخاَيا وسـاِكـِنـھـا  !بين الُجَنْيَنُة والرَّ

خرجُت في عيد أشمونى فلما وصلت : ل جحظةقا. وھو ُبْقُطُر ُبلَّ . وأشمونى امرأة ُبني الدير باسمھا وُدفنت فيه. دير أَشُمونى
، مددُت عيني ألنظر موضعا خاليا أصعد إليه، أو رجال أنزل إليه فقّدمُت ُسمّيرتي . فرأيُت قينتين من أحسن من رأيت. الشطَّ

حب والسعة: فقالتا ؟تأذنون لي في الصعود إليكما: نحوھا، وقلت أّما : فقالتا .ُطنبوري ونبيذي! يا غالم: فصعدت، وقلت! بالرَّ
نبور فنعم، وأما النبيذ فال نبور وغنَّيُت شعرا لي. فجلست مع أحسن الناس ُخلقا وأخالقا وعشرة. الطُّ  :فأخذت الطُّ

اِتھا َسقياً ألشمونى ولّذاَتـھـا  !والعيُش فيھا بيَن َجنَّ

 !َوإذ ُغُبوقي في َدياراِتھا إْذ اصِطَباِحَي في َبَساِتيِنھا

  .ال، وطاب لنا الوقت إلى آخر النھارفشربنا باألرط
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فسمع غناء من بعض تلك النواحي، . كنت مع أبي العتاھية في ُسمّرَيَتيه، ونحن سائرون إلى أشمونى: قال محمد بن المؤّمل
. أخاف أن نغرق! في سميرية: فقلت. فقم بنا نرقص: فقال. نعم: فقلت ؟أتحسن أن ترقص: فاستحسنه وطرب له، وقال لي

وھو في الجانب الغربّي من دجلة، بين المزرفة والصالحّية، في بقعة . دير ساُبر ؟إن غرقنا، أليس نكون شھداء الطرب: فقال
 :والبن الضّحاك فيه. والدير حسن عامر. كثيرة البساتين والكروم والثمار والحانات والخّمارين، معمورة بأھل الطرب

 َفَضْضُتُھّن وَقد َغِنيَن َصحاَحـافَ  َوَعَواِتٍق َباَشـْرُت بـين َحـَداِئٍق

َبْعُت َوْخزَة ِتلَك َوْخـَزَة ھـِذه  حّتى َشِرْبَت ِدَماَئُھنَّ ِجـَراَحـا اتَّ

 َوَتَرْكُت َصْوَن َحِريِمِھنَّ ُمَباَحـا أْبَرْزُتُھنَّ ِمَن الُخُدوِر َحـواِسـراً

باَحا َوَراَحـاَفَجَمْعُت  ِفي َديِر َساُبوَر والًصَباُح َيلُوُح لِي  َبْدراً والصَّ

م َناَزْعُت َفْضَل ِوَشـاِحـهِ   َوَكَسوُتُه ِمن َساِعَديَّ ِوَشـاَحـا َوُمْنعَّ

 ِمّما اْقَتَرْفُت َلَذاَذًة َوِجـَمـاَحـا َفاْذَھْب ِبَظنَِّك َكْيَف ِشْئَت َفـإِنَّـهُ 

 :منھا. د له شعرا لطافاوأورد الشابشتي فيه للحسين بن الضحاك أخبارا ظرافا، وأنش

ـريح أما َناَجاَك بالَوَتِر الـَفـِصـيح   ؟وأنَّ إليَك من َقلِبِ◌ الجَّ

 !َمَنْنَت َعلَيِه بالَقْتِل الـُمـِريح َفَلْيَتَك حيَن َتْھُجـُرهُ ِضـراراً،

ل ُحْسِن َظنِّـي،  ؟أَما َينَھاَك ُحْسُنَك عن َقِبـيح ِبُحْسِنَك كاَن أوَّ

ِة كـلِّ ُروح ؟ا َعمُرو َھل َلَك ِبْنُت َكَرْمأال ي  !َھلُمَّ إلى َصِفـيَّ

بـيح فقاَم على َتخاُذِل ُمـقـَلـَتـيهِ   َوَسلَسَلَھا كـأدواج الـذَّ

حُو للُحّر الشَِّحيح وأَْتَبَع َسْكَرًة َسلََّفْت ِبأُخَرى  َوَخالَّ الصَّ

وكان شفيعنا الخادم واقفا، عليه قباء . والھدايا ُتعرض عليه فيھا تماثيل من عنبر كنا عند المتوكل في نوروز،: وحكى عنه قال
ادفعھا إلى : فجعل المتوكل يدفع إلى شفيع قطعة قطعة من ذلك العنبر، ويقول. موّرد، وھو فيھما من أحسن الناس وجھا

 :فقلت. بھاثم كان آخر ما دفع إَلّي وردة حمراء، حّياني . فيفعل ذلك. حسين، واغمز يده

 !من الَورد، َيسعى في َغالِئل َكالَورِد وكالوردِة الَحمراِء َحـّياً بـأحـمـرٍ 

 !ِبَكفَّيِه َتسَتدعي الَخلّى إلى الـَوْجـِد َلُه َعَبـَثـاٌت عـنـد كـلِّ َتـِحـّيةٍ 

 !َعـْھـدُتَذكِّرِني ما َقد َنِسيُت ِمَن الـ َتَمنَّيُت أن أُسقـى ِبـَكـفَّـيِه َشـرَبةً 

ھِر إال ِمن َحبيٍب على َوْعـِد َسَقى هللاُ َدھراً َلم أُبـت فـيِه َلـيَلةً   !ِمن الدَّ

  .قد أعطيناك أمنّيتك: وقال: فأمره المتوكل أن يسقيه

  .وھو بالبردان، على شاطئ دجلة. دير قُوطا

راقكلُّ ذ. وبينه وبين بغداد بساتين متصلة، ومنتزھات منتظمة: قال الشابشتيّ  ھذا الدير يجمع : قال. لك شجر وكروم كثيرة الطُّ
 :ولعبد هللا بن العباس الربيعّي فيه. من عمارته وكثرة فواكھه مما يطلبه أھل البطالة فيه: أموال كثيرة
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 أزاح عن قلبَي األحزاَن والُكَربـا يا دير قُوطا، لقد َھيَّْجَت لي َطَربـا

 ً  في الناس، ال َعَجماً منھم وال َعَربا بشادٍن ما رأْت عْيِني له َشـَبـھـا

 !وما َنِجلُت عليه بالذي َطـلَـبـا وهللا، لو ساَمِني َنْفِسي َسمْحُت بھـا

 :وأنشد الشابشتّي له فيه قوله

الِـيهْ  ًة صافـَيهْ  !يا حبَّذا َيْوِمَي بالدَّ  َنْشَرُبھا َقفِصيَّ

 ْنيا له باِقَيهْ لم َتْبَق في الدُّ  مع كل َقْرم ُمتلٍِف مالَه

اِتھـا،  !فإِنَّما نحن بھا عـارَيهْ  فُخْذ من الدنيا ولذَّ

مريات، .أحد األماكن المشھودة، والمواضع المقصودة: وھو بالمرزفة. دير جرجس ويخرج إليه من يتنزه من أھل بغداد في السُّ
  .ة له، وبه كل ما يحتاج إليهوھو على شاطئ دجلة، والبساتين محدقة به، والحانات مجاور. لقربه وطيبه

 :وأنشد الشابشتي فيه ألبي جفنة القرشيّ 

يُف بعد ُعـجـمـِتـه ـِتـهِ  َتَرنَّم الصَّ  واْنَصرَف الَبْرُد في أِزمَّ

ـِتـه وِمْثُل َلْوِن النَّـجـيع صـافـيةٌ   َتْذَھب بالمرء فوَق ھـمَّ

، أوفـي لـه بـ وَمْن وفـى وعـَده َبـزْورِتـه ـِتـهِ وِبتُّ  ِذمَّ

 فجُر علينـا أرواَح َزْھـرِتـهِ  في دير َمْر ْجرِجِيٍس وقد َنفخ ال

 :وأنشد له فيه

 !فتِحنُّ حين قرعُتھنَّ سـرورا وقرعُت صافيًة بماء َسـحـابةً 

ـِنـي  !سْبَسْبُت فوق َلَھاته كـافُـورا وشربُت ثم سَقْيته فكـأنَّ

 را ُتولِّد في الِعَظام فُتـوراَخمْ  وَفتًى ُيدير عليك في َطَرباتـه

 حّتى رأيُت لِسانه َمْكـُسـورا ما ِزْلُت أشَرُبھا وأَْسِقي صاِحبي

 .وكتب منه النميرّي إلى المعتز في آخر شعبان: قال

 !ر َشـــْعـــبـــــاٌن إزاَرْه يا أبـا الـَعـّبـاس، قـــد شـــمّ 

 ــاٌن ُغـــبـــاَرْهحُق إنــسـ ومـضـى َيْسـعـى فــمـــا َيلْ 

 !فاُغد نْشَرْب صفوة الّدّن وَنْسلُْبھَوَقاْره

د عليه جوابا، وال أفھمه فيه خطابا   .فلم يرِّ

بات. وھو دير كبير عامر. وھو بعكبرا. دير الُخَوات   .وعيده األحد األّول من الصوم. وأكثر سكانه نساء مترھِّ
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 :وأنشد فيه لجحظة. ليلة يختلط فيھا الرجال بالنساء، فال يرّد أحد يده عن شيء وتسّمى ليلة الماشوش، وھي: وقال الشابشتيّ 

وقِ   نزلُتھا وصاِرِمي َرِفيقي وحانٍة باَلعْلِث َوْسَط السُّ

 فجاء بالجارم وباألْبـِريِق على ُغالم من َبِني الَحلِيق

 أما رأيَت قَِطع العقـيقِ 

وفيه يقول أبو . ه كثيرة البساتين، على طريق سرَّ َمْن رأى، منزلة المصعد والمنحدرنز. وھو على شاطئ دجلة. دير باَشْھرا
   :العيناء

يسه ُظْھرا نزْلَنا َدْيَر باَشْھـرا  على قسِّ

 من الصاِفيَة الَعْذرا َفَسقَّـانـا ورّوانـا

 وقبلّنا به الـبـدرا فقاَبْلنا به الشَّْمـسَ 

َة الكـاسِ  َلْت ُسْكراولك وأحَيْت َلذَّ  !ن َقتَّ

ر من رأى، وعند قنطرة وصيف. دير مرمار  :وأنشد فيه الفضل بن العبَّاس بن المأمون. حوله كروم وشجر. وھو بسَّ

اِتي  !وِنْلُت فيھا َھوى نْفِسي وحاجاتي أْنَضْيُت في ُسرَّ َمْن را َخْيَل لذَّ

 !بْيَن أنھاٍر وجّنات في الَقْصف ما عمَّرُت فيھا ِبقاَع اللَّْھو منَغِمـسـا

ُبوَح بـه  وُنعمل الكاَس فيه بالـَعـِشـّيات بدير َمْرماَر إذ ُنْحي الصُّ

 !َيصيُدنا باللَّحاظ الـبـاِبـلِـّيات فَكْم به من َغزاٍل شـادٍن لَـِبـٍق

فشكى المعتز . ويونس بن بغاقال فانقطعنا عن الموكب، أنا وھو . وحكى الشابشتّي أن الفضل ذكر أنه خرج مع المعتز للصيد
 ؟فھل لنا أن نعدل إليه. وفيه آالت جميلة. يا أمير المؤمنين، إن في ھذا الدير راھبا أعرفه، وله مروءة حسنة: العطش فقلت له

دون أما تبتر: وعرض علينا النزول عنده، وقال. وجاءنا بماء فشربنا. فصرنا إليه، فرّحب بنا وتلّقانا بأجمل ملقى! افعل: فقال
بل : فقال. فقلت َفَتَيان من أبناء الجند. فسألني الديرانّي عن المعتّز ويونس. فنزلنا عنده. انزل بنا إليه: فقال المعتز ؟عندنا

ثم جاءنا من الطعام . فضحك المعتز. ھو اآلن في ديني: فقال. ليس ھذا من دينك واعتقادك: فقلت له. مفلتان من أزواج الحور
قل له بينك وبينه : فقال لي المعتزُّ . فأكلنا منه وغسلنا أيدينا. وكان من أنظف طعام في أنظف آنية. الدياراتبما يكون مثله في 

ولِحَقَنا الموكب، . فضحك المعتّز حّتى مال من الضحك. كالھما: فقلت له، فقال. من تحبُّ أن يكون معك من ھذين ال يفارقك
فمزحنا ساعة، ثم أمر له ! تنقطُع عما كنا فيه، فإنني لمن َثمَّ مولًى ولمن ھھنا صديقبحياتي عليك ال : فارتاع، فقال له المعتزّ 

يكون أمير المؤمنين في دعوتي مع من : قال ؟ما ھو: قال! ال وهللا، ال قبلتھا إال على شرط: فقال. المعتّز بخمسين ألف درھم
وُسرَّ . وجاء بأوالد النصارى، فخدموا أحسن خدمة. بالموكب كلهفلم يبق غاية، وقام . فاتعدنا ليوم جئناه. ذلك إليك: قال. أراد

  .ووصله ذلك اليوم بمال كثير. المعتّز سرورا ما رأته ُسرَّ مثله قطُّ 

وكانت أرضه محفوفة بالنخل والكروم والشجر . بين الكوفة والقادسيَّة على حافة الطريق. وھو ِبطيَزَناباذَ . دير سرجيس
  .ان بھذا أحد البقاع المعمورة، وُنَزِه الدنيا التي تبتھج بھا القلوب المسرورةوك. والحانات والمعاصر

  .وقد َعَفْت اآلن آثارھا، وُھدمت دياراتھا: قال الشابشتيّ 

  .وبلغني أن ديارھا خربت، ولم يبق من رسومھا إال قباب خراب، وجرن على قارعة الطريق في القفر الَيَباب: قلت
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 :وله فيه. الناس معصرة أبي ُنواسويسميه : قال الشابشتيّ 

َك بعد الَحجِّ : قالوا  أرجو اإلله وأخشى ِطيَزنابـاَذا قلُت لھـم! تنسَّ

 فضل الِخَطام أذا أسرعُت إغذاذا أخشى قُوَضيِّب كرم أن يناِزَعني

المة لم أَْسلم ببـغـداذا فإن َسلِمُت وما قلبي على ِثـقةٍ   من السَّ

ٌل َفقُرى َبنَّا فـَكـْلـواذا لٍب تضمنـهما أبعَد الرشَد من ق  قُْطَربُّ

 :وفيه يقول الحسين بن الضحاك

ُبوح َصَبـاَحـا ا للصَّ ـِديَم َرواَحـا أََخَويَّ ُھبَّ ا وال َتِعَدا الـنَّ  ُھبَّ

 ً ْحو أو َتَريان ذاَك ُجناحـا ھل َتْعِذران بديِر َسَرْج صاِحبا  بالصَّ

 أن َتْشَربا بقُرى الفُرات َقراحا ينـنـاإني أعُذُكما بـأُلـفِة بـ

تُه بالـراح ِحـيَن أراحـا يا ربَّ ملَتِبِس الُجفُون بـنـومةٍ   َنبھَّ

 .للكاِس أنھَض في َحَشاه جباحا فكأنَّ َريَّا الكاِس حين َنَدْبـُتـهُ 

 َعْجالَن َيْخلِط بالِعَثار مزاجـا فأجاَب يعُثر في فُُضـل ِرَدائه

ـِكـي َفَھتْكُت  في كل ُمْلِھية َوُبحُت َوبـحـا سْتر ُمُجونه بَتَھتُّ

وھي قباب وقصور، تسمى ديارات . ھذه الديارات بالنجف، ظاھر لكوفة، في أّول الحيرة: قال الشابشتيّ  .ديارات األساقف
دير   .رات بين ذلكوالديا. األساقف، بحضرتھا نھر يعرف بالغدير، عن يمينه قصر أبي الخصيب، وعن شماله السَّ

يصعد من خمسين مرقاة إلى سطح . وقصر أبي الخصيب ھذا، من أحسن متنزھات الدنيا مشرف على النَّجف والظھر كله: قال
وھو منسوب إلى أبي . ثم يصعد من خمسين مرقاة أخرى إلى سطح أفيح ومجلس عجيب الصنعة. حسن، ومجلس مشرف

  .الخصيب، مولى أبي جعفر المنصور

 :ه الديارات لعلّي بن محمد بن جعفر العلوّي قولهوأنشد في ھذ

 نِق ال ُتواَزي بالَمواقـْف كم َوْقَفٍة لـك بـالـَخـَورْ 

ـدِ   ير إلى ِديارات األَساِقـْف بيَن الَغـِدير إلـى الـسَّ

ھـبـان فـي  أطمار خـاِئَفٍة وخـاِئْف َفَمدارج الرُّ

 الَم الَمَطـاِرْفُيْكَسْيَن أع ِدَمـٌن كـأّن ِرياَضـھــا

 فيھا ُعُشوٌر في َمَصاحْف وكـأنَّـمـا ُغـْدراُنـھـا

 تھتّز بالريح الَعـَواِصـْف وكـأنَّـمـا أنـواُرھــا

 َن بھا إلى ُطَرِر الَوَصائْف ُطَرُر الوصاِئِف يْلَتـقـي
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خـارْف َتْلـقـى أواِئَلـھـــا أَوا  ِخُرھا بألوان الزَّ

ٌة َشـَتـ  َبرّيٌة فيھا الـَمـَصـاِيْف واُتـھــابحـِريَّ

ام أْعَين، على يمين الحاّج من بغداد. دير ُزَرارة ال يخلو ممن يطلب اللھو . نزهٌ، كثير الحانات والشراب. وھو بين الكوفة وحمَّ
ن ُزرارة قال فلما قربا م. خرج يحيى بن زياد ومطيع بن إياس حاّجين: قال الشابشتيّ . واللعب، ويؤثر البطالة والقصف

ھل لك أن نقّدم أثقالنا، ونمضي إلى ُزرارة، ونشرب في ديرھا ليلتنا، ونتزّود من خمرھا، ونستوفي من : أحدھما لصاحبه
فحلقا . ولم يزل ذلك دأبھما، إلى أن عاد الحاجّ . وسار الناس، وأقاما. ففعال ؟مردھا ما يكفينا إلى العودة، ثم نلحق بأثقالنا

 :وقال ُمطيع. عيرين، ودخال مع الحاّج على أنھما قد حّجارؤوسھما، وركبا ب

 ؟وكان الحجُّ من َخيِر الِتجاره ألم َتَرِني وَيحْيى إذ حججـنـا

ريُق إلى ُزراره خرْجنا طالـَبـْي َخـيٍر ودينٍ   !فمال بنا الطَّ

ـوا  وأُبنا ُموَقَرْيِن من الَخسـاره فآب الناس قد غِنموا وحجُّ

عليه سور محكم البنيان، كالحصن . وھو ُعْمٌر كبير، كثير القالّيات والرھبان. وھو باألنبار، على الفرات.نُعْمر مرتوما
لكثرة ُنّواره، : ألن صحاِرَيُه وسائر أرضه تكون كالُحلل. وله ظاھر حسن، وال سيما في أيام الربيع. والجامع مالصقه. العظيم

 :وفيه يقول ُكشاِجمُ . الخلفاءونزله كل من اجتاز به من . وطرائف أزھاره

 !َنَشرُب الراَح في َشَباب الَنھار أغُد يا صاِحبي إلـى األنـبـارِ 

 !ِف وَحثَّ الكؤوِس واألوتـاِر واعمُر الُعْمر باللَّذاذِة والَقـْص

ة الليالِي الِقصـاِر فاعَتِنْم َغْفَلة الـزمـاِن وبـاِدرْ   !واْقَتِرْض َلذَّ

ط فإنَ   ش وباِدْر َبَواِدَر الـِمـْقـداِر ھا ُخلَـس الـَعـيْ ال ُتَفرِّ

 :وأنشد الشابشتّي له فيه يصف عودا في يد محسنة

 !َصْوُت فتاٍة َتْشُكو ِفراَق فتى جاءْت ُبعوٍد كأّن َنْغـمـَتـهُ 

 ِمْثَل اختالف الَكفَّْيِن ُشبِّكتـا دارْت َمالِويِه فيه واخَتَلَفـتْ 

 !أُْختاِن في َصْنعِة َتَراسَلَتـا ھما، كأنھـمـايا ُحْسَن َصْوَتيْ 

 !عنھا، وعنه َتُنوب إن َسَكتا وھو على ذا ينوُب إن سَكَتتْ 

 :أنه اصطبح في دير األبلق في جماعة من أصحابه، فلما سكر قال: وحكى الداينّي، قال. وھو باألھواز. دير األبلق

 جّنة الُخْلـِدما أنت إال  َيْومي بَدْيِر األبلِق الَفْرد

 يجّوز الِعيَس أبو الِھِندي به وأمثاٍل لـه لـم َيَزلْ 

وھو عمار كبير وفيه رھبان . بينه وبين كفر عّزى أقل من ميل: قال ابن المستوفي .والشاھد فيه مار ميخائيل. ُعْمر إتراعيل
وبإزائه تلُّ دير زارج، إذا صعده . كرمكثيرة، وله نھر يجري على بابه وكرم وشجر في شرقيه، ورحى عامرة تطحن فوق ال

... ... وفيه من ألوان الزھر وأنواع األقاحي والشقائق وصنوف النور والزھر. الزائر أيام الربيع أشرف على سائر بلدة حزة
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 .وفي قاللّي رھبانه جنينات حسان فيھا آس مصر وشجر مريم وغير ذلك. يسّر الناظرين ويقصر وصف الواصفين... ... 
كنت بكفر عّزى، فنزحُت مع جماعة فيھم خير نتلمس موضعا نزھا نجلس فيه : وحدثني محمد بن حمد األصم، قال: لقا

فأجمع رأينا على قصد دير إتراعيل وھو من كفر عزي على ميل في أيام الربيع،فرأيناه في نھاية الحسن بما حوله . ونقصف
 :فيه أيام متتابعة، وقلت فيه ھذه األبياتوفيه، وھو مشرف على بلد حزة كله، فنزلناه وقصفنا 

 !َل بالَقْصف وباللّعـِب َعَمرنا ُعْمر إتـراعـي

 وَقـْدِر وَذِوي لُــبِّ ِبفـْتـياٍن ذِوي َشـَرف

ـْرِب َبَغْوا في ُكفر عزى ُنزْ   !ھة تبعث للـشُّ

ًة مـن ُعـمْ   ر إتراعيل عن قُـْرِب فواَفْوا َجـنَّ

 بأشجارس له ُغـْلـِب م ووقد ُحـفَّ بـَكـرْ 

 ُيھا مسلولة الُقـْضـِب وأنھاٍر ُيحـاِكـي جـر

 فأضحى وھو كالَعْصِب وروٍض راضه الُمـْزنُ 

 !لَِيْت في ُحلٍُل قُْشـِب رأَْوه كـعــُروٍس جُ 

 ِل لھٍو ُموَنـٍق َرْحـِب فحلُّوا منه فـي مـنـز

ْت بحلى الشُّ  ودارت ُنُجُب األبـطـا  رِب،ل َمجَّ

 على قُُضٍب على ُكُثِب على أوجـِه أعـمـارٍ 

 ؟ِن عند الَمْكَرع العذِب فما َظنَُّك بالعـطـشـا

  .لطيبه وحسنه: فانصرفنا بعد أيام، وكلنا يوّد أن ال يزول منه: قال

ورحاه باقية، والماء الذي وفيه ِبيعٌت حسنة وقناة قديمة . وليس بھذا الدير اآلن شجر وال ماء على بابه: قال ابن المستوفي
بعيد عن الدير؛ وفي كل عيد من أعياد النصارى يقام به سوق وتخرج إليه جماعة من إربل، ويزوره خلق من النواحي ... يدير

  .يكونون فيه مّدة يومين أو أكثر وينصرفون عنه

ذكر الشمشاطي أنه وراء الزابي . ان كثيرةوھو إلى اآلن باق، وفيه رھب: ذكره ابن المستوفي في تاريخ إربل، قال. دير باقوقا
وكان . وھو دير كبير. وبينه وبين الموصل سبعة فراسخ. وله مزرعة إلى جانب داري وفيھا بساتين وفيھا تين أسود كبير

 :أنشدني فيه أبو الحسين محمد بن ميمون الكاتب

ْھبان لي ِخْدٌن مقيُم نزْلُت بَدْير باقُوَقـا وفـيهِ   من الرُّ

 يفوح بَعْنبٍر منھا النـسـيُم حقِني بصھباٍء شـمـولٍ فأل

 وفيھم شاِدٌن َحَسٌن رخـيُم ونادَمِني ُبـْرھـان مـالح 

 ؟وھل شيٌء من الدنيا َيُدوُم وِسْرنا عنه واألھواُء فـيه،

ة العمارة، ظاھرة حوله قالل كثيرة، حسن. مطلُّ على دجلة، حسن البناء. وھو بالجانب الغربّي من الموصل. دير سعيد
. وھو يقارب تل باذع. كثير النرجس. في كلِّ قالِّية منھا جنينات لرھبانه، فيھا طرائف الرياحين وغرائب الشجر. النضارة
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ع أصحُّ ما قيل في نسبته إليه . وھو منسوب إلى سعيد بن عبد الملك ابن مروان. وتراه في الربيع كالوشي الملَّمع، واللي المرصَّ
  .كان يتعھُّده أيام إمارته بالموصل أنه ربما

  .ويقال أن لترابه أثرا في دفع أذى العقارب، وإن ماءه إذا ُرشَّ في دار، قلَّت العقارب بھا

  .وحكي أن رھبانه أُلزموا في وقت بجباية، فقاموا بثلثمائة ألف درھم

 :منه. وللخالدي فيه شعر

 !حَو الُسْكِر سْيراوِسْر بالكاس نْ  أاَل فاْسَتْرِزق الرحمـَن خـيرا

ـصـاٌت، اُم الُھُموم ُمَقـصَّ ُروِر َتِطـيُر َطـْيرا فأيَّ  !وأياُم السُّ

 :وله فيه

 !يوَم عيٍد في ُحْسنه ألُف عيِد َسِعَدْت ُصْحبِتي بديِر َسِعـيد

 !ھا َصلِيباً من َبْين َنْحٍر وِجيِد كم َفَتاٍة ِمْثل الَمَھاة، سَلْبـنـا

اِر َخْضِره الَمْعقُوِد الَغَزال َحلْلـنـاوَغِرير مثل   !َعْقد ُزنَّ

 َھْيَكل الُموَنق الَبـِديع الـَمـِشـيِد وحَطْطنا ِرحاَلـنـا بـِفـنـاء ال

واِبي ُمَشھَّـراٌت كـِغـْلـمـا  ٍن لَنا في ُمَحـبَّـرات الـُبـروِد والرَّ

وْ  قـاِئق فـي الـلَـّ  َشـَقـاِئٌق كـالـُخـُدوِدِن َتلِيھـا  فخدوٌد مثل الشَّ

د في الـُغـصْ   ن، َحَكْتُه األوتاُر في الـتـغـريِد وإذا ما الَھَزاُر غرَّ

 !قوٌم َمْوتى بغـْيِر لُـُحـوِد: قال َمن رآنا ونحن في األرض َصْرعى

 :وله فيه

 وناَل َوْصَل الُبُدور بالِبـَدِر قاَمَر بالنْفِس في َھوى َقَمرٍ 

 بين َعَشايا الُمدام والُبـَكـِر اَر َلْھِوه َطَربـاوافَتضَّ أبك

 َدْيِر َسِعيٍد، رحاه لـم َتـُدِر من َلم َيُدر ُربى الَحَدائِق ِمنْ 

ةٌ كيلُھا بـال َحـَشـفِ  ةٌ َصْفُوھـا بـال َكـَدِر َمَسرَّ  وَلذَّ

 وُرشَّ خْيُش النسيم بالَمَطِر قد ُضِرَبْت َخْيمٌة الَغمام َلَنـا

 س وأُْخرى َصْفراُء كالقمِر وعْنَدنا عاِتَقان َحْمراُء كالش

ُرور باألثِر !يا تاركاً ِطيَب َيْوِمه لِـَغـدٍ   ؟َتِبيع َعْيَن السُّ

 :وقوله
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 !ُطفَت بكأٍس، فھاِتَھا َتْطَفـْح قد َطَفح القْلُب بالُھُمـوم فـإن

 ، كلُّھا ُجنَّحْ وْھي إلى الَغْرب في ُجْنح ليٍل ُترى َكواِكـُبـهُ 

ه األَْفـَيْح َنراك َتْنسى ُسروَر يوِمَك فـي  !َدْيِر سعيٍد وِظـلِـّ

 !قى من الَوْرِد َفْوَقه َمْطَرْح على ِبَساٍط من الَبَنْفَسج قـد أْل

 !لِحاُظه في قُلُوِبنا َتـْجـَرْح وكأِس راح ُيِديرھـا َقـمـرٌ 

ُض بال ْحوْصلِ  قد كان فيما مضى ُيعرِّ  !، ولِكْن أَراه قد َصرَّ

 :وقوله

 س لم َتْدُن لتطفِـيِل، فَكْم ِمْن َرْوَحٍة والشَّمْ 

 !إلى َدْيِر َمـَخـاِئيل إلـى َدْيِر َسـعـيٍد أو

 !ِزٍل أدماَء ُعْطُبـول ِبَساٍق َكَمـھـاٍة ُمـغْ 

قَّة ِمـن ِمـيِل َترى في وْجھه َوْجَھي  ك للرِّ

 من الياقُوِت َمْفُتـوِل ـالٍ فأَُجراَھا كَخْلـخَ 

 ِه حوٍر كالتمـاثـيِل َشربْناھا عـلـى أوج

 َجِميعا بالَخـالَِخـيِل إذا شْئَن تَمْنـَطـْقـنَ 

 :وأنشدني السرّي الرّفاء لنفسه فيه: قال الخالديّ 

 لم أَْرِمھا ِبقلـًي وال بـُعـقُـوِق وَقالَلُِي الدير الذي لَْوالَ الـنَّـوى

ٌة بـَخـلـوِق ة الِحيطان َيْنَفح ِطـيُبـھـا،محمرَّ   !فكأنَّھـا َمـْبـِنـيَّ

رى، ْسـِر والـَعـيُّوِق فمتى أزوُر َبناِت ُمشِرَفة الـذُّ  ؟فأُروَد بين النَّ

وامع في َعواِرِب أُْكمھا  ؟مثل الَھواِدج في َغَواِرب ُنـِوق وأرى الصَّ

 ْلَت بالكافُوِر ِسْمَط َعـِقـيِقَفصَّ  ُحْمٌر تلوح ِخاللَھا بـيٌض كـمـا

وحكى ابن المستوفي في تاريخ إربل، في ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن الشِّحنة الموصلّي النحوّي، أنه نقل في مجموع 
ه وكان فيه راھب من النُّبل، كنت آوي إلي. كنت في يوم من أيام الربيع بدير في ظاھر الموصل، يعرف بدير سعيد: بخطه، قال

ونحن . فاتَّفق في ذلك اليوم أني خرجت من قاليته إلى بستان الدير ومعي جماعة من الكتَّاب، كنت آنس بھم. إذا جئت الدير
. على لذتنا، وإذا قد أتانا رجل، فجلس واندفع يغنَّي، ويقول ھذا الصوت في الموضع الفالنّي، ليرينا أنه يعرف صنعة الغناء

 :فعملت في الحال. فسألني بعض الجماعة أن أقول فيه على طريق العبث شيئا. تثقلناهفأبرمني وأبرم الجماعة، واس

 !وتعمى له أبصاُرنا والَبصـاِئِر ثقيٌل ُيِصمُّ السمَع من قُْبح َصْوِتهِ 

 !ُمزْلَزلًة ُبْطناُنھا والظـواھـرُ  ولو لم َيُكْن فوَق الَبِسيطِة لم َتَزلْ 
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 !بفُْرَقِتنا أو َرْيُب دھٍر مبـادُر قد ًدًعـاھاِتُف الَبْيِن : تغّنى فقلنا

 !ويا لْيَته داَرت عليه الدوائر فيا ليَت أن هللا لم يُك خالِقي،

. يضرب المثل به في رقة الھواء، وحسن المستشَرف تحته. وھو بالموصل، في أعلى جبل، ُيِطّل على دجلة. الدير األعلى
ويقال إنه ليس . ولم تزل الوالة تخرج إليه للطف الھواء، والنظر إلى الماء. زائهوالجزائر تتفرق ُخلجانھا وُغدرانھا بإ

ثم صانعت النصارى حّتى . وظھر عنده معادن الكبريت والمرقشيثا والقلفطار وأشياء من ھذه األنواع. للنصارى دير مثله
  .أُبِطَلْت، خوفا من تثقيل السلطان

. السنين أبو الحسين بن أبي البغل، فنزل عليه، وخرجت في غد يوم نزوله إليه اجتاز بنا بعض: قال جعفر بن محمد الفقيه
  .ولست أرضاه: ثم أنشدني لنفسه فيه شعرا. فجعل يصف من طيب الھواء فيه وطيب قراءة رھبانه أمرا عظيما

 :ومما قال الخالدّي فيه

 ـهِ للدير، تاَه بُحْسنه وِبـطـيبِ  واسَتْشرَفْت نْفِسي إلى ُمْسَتْشَرفٍ 

ق آِذّي َدْجـلَة تـحـَتـهُ   بَغِديِره وخلـيِجـه وقـلـيبـهِ  ُمَتَفـرِّ

 وَسِكْرُت بين ُشُروِقه وُغُربـهِ  َفَنِعمُت بين ِرَياِضه وِغـَياِضـه

ْغُر مـن  تْفضيضه، والَخدُّ من ّتْذھـيبـهِ  غنَّى الَجَماُل به فزاد الثَّ

يم تحَت َصليبـهِ وأض واھَتزَّ غصُن الباِن في ُزّنـاره  اء ِجيُد الرِّ

 :وله

 !بما أَخَذ الجھُل أوما َتركْ  فال تأُخَذْن َمْن َفَتـكْ ! فتْكتَ 

 ؟بداِئَع من ُحلٍَل لم ُتَحـْك ألْسَت َترى الديَر في! أَِدرْھا

ياض وبين الِبَرْك، وبين الُبُكور وبين الُغـُروبْ   وبين الرِّ

ح ـَكـْك ـال،ِغَناٌء ُتَشدُّ إلـيه الـرِّ  !بَلْحٍن ُتَحلُّ عليه التِّ

. بّرّي بحرّي، ُسھلّي جبليّ . ُيِطّل على كروم وشجر. يركب دجلة في بقعة حسناء. وھو على ميل من الموصل. دير مار مخايل
رف، محفوفة بأنواع الشجر، وأصناف الزھر تخرج إليه . وله عيد يكون قبل الشعانين بأسبوع. وبه َقالَلّي كثيرة في غاية الظَّ

  .ويمّر لھم فيه يوم وليلة، تتجاوب فيه ألحان األغاني وقراءة الرھابين. النصارى بنسائھم وصبيانھم

فكشف، فإذا فيه ميِّت لم يتغير من جسمه . وُحكي أنه أريد به حفر بئر في بعض قاللّيه، فأفضى الحفر إل صندوق من حجر
. ُصفر فيھا كتابة قديمة لم يقفوا على قراءتھا، ولكنھم علموا أن فيھا ذكرهوعند رأسه صحيفة من . شيء، وإذا ثيابه صحيحة

  .ثم دارت النصارى حّتى ُخلَِّي لھم، فرّدوه إلى مكانه، وعفَّوا أثره. وقصد المسلمون انتزاعه منھم

  .ھذا الموضع، وُدفن فيهوالذي ُيظنُّ أنه ممن كان على دين المسيح عليه السالم، وأنه ھرب بدينه، فمات في : قال الخالديّ 

ار، عليه رابية ُتعرف برابية الُعقاب، ُتشرف على دجلة والبساتين : قال وبين ھذا الدير وبين الموصل واٍد ُيعرف بوادي َزمَّ
 :وقال فيه. وھي غاية في الربيع. والجزائر والنھر
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 َطراِئَف من ُصْنع آذارِه أَلْسَت َترى التّل ُيبِدي لنـا

 ِبدْرَھـِمـه وبـِدينـاِرِه ْھُر َخّد الثَّرىوقد نّقط الز

جى  ِبَزْنُجْفِره وبـِزْنـجـارِه وكّتب في الُزَوْرد الدُّ

 وال يوَم لھٍو بإنـظـارِه فال َتْلَق كأساً بتأِخيِرھـا

 :وكان جحظة قد أنشدني لنفسه في دير الَعْلث قوله: قال

َة من ذاِت األَُكـْيراحال !َسْقياً وَرْعياً لدير الَعْلث من َوَطنٍ   ! دْيِر َحنَّ

 !وال تردُّ ِعَناِني َجْذبُة الـالِحـي أياَم، أياَم ال أْصـغـى لـعـاِذلةٍ 

 :فاستحسنُتھا، وذكرت قول أبي ُنَواس في دير حنَّة، وھي في عروضھا وقافيتھا، فقلت

ير َتْسِبيِحي وِمْسـبـاِحـي، جى صُ  َمحاِسُن الدَّ  !ْبحي وِمْصباِحيوخمُره في الدُّ

ـُط فـي.... ُبْسط الَبَنْفـَسـج   ُصُحـون آٍس وَخـْيِرّيات ُتـفَّــاح تـبـسَّ

َة مـن ذات األَُكـــْيراح بدائٌع ال لـَدْير الـَعـْلـث ُھــنَّ وال  لَدْيِر َحـنَّ

ـْكـر َمـالّ حّتى َتخّمَر َخّماري بـَمـْعـِرَفـتـي َرْت ُمَلِحي بالسُّ  ِحـيوحبَّ

 ِسجاَل كلِّ ُملِثِّ الوَدْق َسّحاِحـي أبا َمَخاَياَل، ال تعَدْم ُضحًى وُدجىً 

احـي فإِن أُِقم ُسوَق إِطرابي، فال َعَجبٌ   ھذا بذاك إذا ما َقـاَم ُنـوَّ

ار: قال ن من أھل الموصل ُيقال له الحارث، وُيكّنى أبا األسد، معروف بجودة الشراب؛ وكان الُمّجا.وكان في ھذا الدير خمَّ
وكان له ابن حسن الوجه، مھفھف القوام، خفيف الروح، يقال له عبد المسيح، سقينا ومعنى مغنٍّ مليح الغناء، غّنانا . يقصدونه

 :في شعر حّسان بن ثابت، قوله

 ؟ُتْؤِنُس دون الَبْلقاء من أحِد أُنظر َخلِيلي ببطِن ِجلََّق ھل

أُحبُّ أن تعمل في عروض ھذا الشعر : سّناه، وكان معنا كاتب، له علّي أياٍد، فقال ليفاستح. وھو صوت معروف في األغاني
 :فقلت. شعرا تذكر فيه يومنا

 !وُحْسِن تغٍر يلوح كالـَبـَرِد ال وُجفُوٍن َتُنوس في الُعـَقـدِ 

 !بْيَن األََثاِفي والنُّْؤى والوتـِد ال كنُت ممن ُيِضيُع أْدُمـَعـه

 َقْفٍر وَزْجِر الَعْيران األُُجـِد، فٍة على َطـَلـلأْحسُن من َوقْ 

ْت األََبـِد َكأُس ُمدام َجالَ الُمديُر ِبـَھـا  أُمَّ اللـيالـي َوَجـدَّ

 !وَنْجتلِيَھا ُروحاً بال َجـَسـِد نشربھا ُشْعـلًة بـال َحـَرقٍ 

 ؟ألََحـِديا َبا َمخـاَياَل َلـيَلة ا ھْل أََحٌد نال ِمْثـل لَـَذتـنـا،
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 !ُخصَّ به من َمَحاِسِن ُجـُدِد َسْقياً لماُخوِر حارٍت ولـمـا

 !ُعْمُرك ِفينا ِعمارةُ البـلـِد :قلُت له واْبُنه َيُطوُف ِبـھـا

بْي ال أبا األََسِد بابِنَك ذا في جمال ُصـورِتـهِ   ِصْرَت أبا الظَّ

 !علْيَك مـن َقـَوِدفما ِبَقْتلي  !ھات اسِقِنيھا فإن َسَفْكَت َدِمي

ً لرقة غينه، ومالحة صحوه. فلما أصبحنا، أراد الكاتب الموصلّي أي يذھب. فأقمنا يومنا ذلك، وبتنا وكان . وكان اليوم َحسنا
 .فأَمر بحّط سروج بغاله، وأخذنا في شاننا. للرجل غالم يحبُّه، فأراد الركوب إلى ديوانه، فأنشدته أبيات شعر قلتھا

 :منھا

 !وفترِة ُمقلة ذاك الـغـزاِل ِة وجٍه لـذاك الـِھـاللِ بُحمر

ُعوِد وُجوَه اتِّـصـاِل ِصِل اليوَم باألمِس، إّنـي أرى  له بالسُّ

 كخـْمـر دالٍل ومـاٍء ُزالِل ھواٌء َصَفا، وھوًى ِمـْثـلُـهُ 

ـمـُه كـالـنَّـوى  وصحو حقيقُته كالـُمـحـاِل وغيٌم توھِّ

بـا وِمْثُل َيواِقيتِ   وَقْطر النَّدى بينھا كـالـآلَِّل َزْھـُر الـرُّ

ُبـو َبـاِل إذا ما َدَنت شْمُسـه لـلـذُّ  ل، أْشرق ُنّواره كـالـذُّ

 َشعاِنيُنه في ُصُنوف الَجَمـاِل وذا الديُر َتْسعى بـِغـْزالِنـهِ 

 ولو حاَز عن َقَدح بيَت مـاِل َوصْفَراُء بائُعـھـا خـاسـٌر،

 !بَنْفِس ومالِي، وعمِّي، وخالِي مخـاياَل أَْفـِدي َثـراكْ  أيا با

والِـي فَكْم َسكرة لِـَي َقـْبـَل األذا  !ِن بْيَن دوالِيبـِه والـدَّ

 فتمألَ َما َوْرَد ذاك الَمَجـاِل، َتُجـول ُخـيوُل دولِـيِبـھـا

 :وقوله فيه

 ِجداِني َثـمَّ َمـْطـُروحـافأنُتما تَ  بَبا مخاَياَل إن حاَوْلُتما َطـَلـِبـي

 فيه الُمنى، فاْغُدوا للدْير أو ُروحا يا صاحباَي ھو الُعْمر الذي ُجِمَعتْ 

وح ِمْسكاً بماء الورد َمْنُضوحا َبرٌّ وَبْحـٌر ُيھـِدي َنـِسـيُمـَھـا  للرُّ

 ً بُّوَط َمْظـطـِربـا اُده الشَّ  حّياً، وقاِنصه اليعفوَر مذبـوحـا يجرُّ صيَّ

 :وفيه يقول أبو حفص عمر بن الشِّحنة الموصلّي النحوّي، من قصيدة

 َمحاِسناً لُسُرور النْفِس ِمْفتاُح واْعِمْد إلى َمْر مخاِئيٍل فإّن به

 َتْھفُو له ِبْنُته تلك األَكـْيَراُح كم فيه من أْشعٍث باٍد ُشُحوَبُتهُ 
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 :وفيه يقول أيضا

 ُسقِّيَت َصْوَب سحائي َوَبواِرِق دىيا َمْر مخاِئيٍل، وإن َبُعد المَ 

اُر َرْوِضك إذ َغـَدا ذا ُنوَّ اِفـِق يا حبَّ  َيْفَترُّ من َدْمع الَغَمام الدَّ

 ً  في ُغنج أحداٍق وُزْھِر حدائِق َمْغنًى َخَلعُت به الِعَذاَر تصاِبيا

بـا ا أياَم أْجِري في ميادين الصِّ  بِقُمتخايالً َجْرَي الَجُموح السَّ

  .وبا التوفيق. وستأتي القصيدتان، إن شاء هللا تعالى، في ترجمته مع النحاة

وھو . ُيشرف على رستاق نينوى والمرج. يعرف بجبل مّتى. من الجانب الشرقّي، على جبل شامخ. ھو بالموصل. دير َمتَّى
: ورھبانه ال يأكلون طعاما، إال جميعا. النظافةوأكثر بيوته منقورة في الصخر، في نھاية الحسن و. حسن البناء، جيد الحصانة

  .في بيت للشتاء وبيت للصيف

وله عّدة أبواب مفرطة في الكبر، وكلھا من . وبينھما سبعة فراسخ. ومتى جلس أحد في صحن ھذا الدير، نظر إلى الموصل
وُيفتح ھذا . ر ذراع من الماءلكل شھ: حديد ُمْصَمت، وفيه صھريج عظيم يجتمع فيه ماء المطر، عمقه اثنا عشر ذراعا

ھريج من موضعين   .وجملة أمره أنه عجيب في عظيم في أمثاله. فيخرج ماؤه من أَسَدين من ُصفر. في أعاله وفي أسفله: الصِّ

وفي خارجه مغار في الجبل، فيھا صناديق من صخر بأطباق لموتاھم، فمتى امتألت . وحوله من األشجار ومن سائر الثمار
  .ثم ُتطرح في فجٍّ داخل ھذا المغار. ير مع رھبانه يقرءون أناجيلھم، ويجمعون العظام البالية منھاخرج رأس الد

 :وبتُّ ليلة فيه، ومع بعض الرؤساء على شرب ولعب، فقلت: قال

ْقُت ُظْلَمَتھا ببدٍر ُمْشِرِق فألشُكرّن لدير مّتـى لـيلةً   َمزَّ

َس ظھَره ر فيِه َشْيُب الَمْفِرِق َھَرمٌ  حّتى رأينا اللَّيَل َقوَّ  وأذَّ

 :وقرأُت على باب دھليزه بيتين ُكتبا، وھما: قال

َيُم ِبُم َيا َديَر َمّتى َسَقْت أَطالَلَك الدِّ  َكَما َشَفى َحرَّ َقلبي ماُؤَك الشَّ

  .نوى وضياعھاوھو دير صغير بالموصل، بالجانب الشرقّي، على قُلَّة جبل شامخ، ُيشرف على أنھار ني. دير الخنافس

يجتمع له في وقت من السنة الخنافس الصغار اللواتي كالنمل، حّتى تسودُّ حيطانه وبيوته وسقوفه وأرضه، : وفيه ِطلَّْسٌم ظريف
  .ولھذا ُسمَّي دير الخنافس. ثم ال توجد. مّدة ثالثة أيام

  .بان أمتعتھم منه، ھربا منھافإذا كانت تلك األيام، أخرج الرھ. وھذا معروف مشھور بالموصل: قال الخالديّ 

يبانّي يرثي أخا له، مات عنده، فُدفن إلى جانبه: قال  :ومنه. وال أعرف فيه شعرا إال ما قاله بعض بني ُعروة الشَّ

راع َكـِريُم بقُْرِبَك يا َديَر الَخَناِفـِس ُحـفـرةٌ   بھا ماجٌد َرْحُب الـذِّ

ة في الرُّ اَم بَن ُمرَّ  ِھالٌَل َيِنيُر الَّلـْيل وھـَو َبـِھـيُم بىَطَوْت ِمنُه َھمَّ
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 أََجشُّ ِمَن الُغرِّ الَعـَذاِب َھـِزيُم َسَقاَك وَسقَّاه وَسقَّـى َضـريحـه

 فإِنِّي َغاٍد َعْنـَك َوْھـَو ُمـقِـيُم َفيا َديَر أَْحِسْن ما اسَتَطْعَت ِجَواَرهُ 

  .ھم بھذه األبيات إلى اليوم؛ وإذا نزلَت أحياؤھم به، نحروا عليه وأقاموا مآتمفنساء بنو عروة جميعا تنوح عليه وعلى موتا: قال

بإزاء جزائر كثيرة الشجر، قلَّما خلت من . وھو بين الموصل والحديثة، على شاطئ دجلة، من الجانب الغربيّ . دير باعربا
ط ھيكله نحو المائة ذراع، وما حوله بناء وارتفاع حائ. وبناء عجيب. وھو جليل عند النصارى، وفيه قبور يعظمونھا. سبعُ 
  .وفيه بيت ضيافة ينزله من يجتاز عليه. وله مزارع. يسنده

فلما كان . لما انحدر سيف الدولة إلى العراق، نزل دير باعربا، وضرب مضربه على شاطئ دجلة، وتغدَّى ونام: قال الشيظميّ 
فاستدعى شرابا، ودع سقارة . بّره وبحره وعلّو مشترفه فرأى منظرا حسنا، من. وقت العصر دخل الدير، وصعد سطحه

فأمرني بأن . ثم استدعاني، وسّقارة يغني بشعر غّث في مزن بارد. وكان معه من الندماء أبو إسحاق اليسريّ . العّواد، فغّناه
 :أعمل في عروضه، فقلت بعد تمّنع، لكنه ال يجيء فيه الحسن

ْھر وُتْعَمْر َشَرفاً يا َديَر َعرَباء وَمـْجـداً  بھما ُتْعَنى َمدى الدَّ

 وترى َصْحَنَك ذل مسكاً َوَعْنَبْر َسَترى َماَءك ھـذا مـاَء َوْرٍد

 ُم الذي فاَت الوَرى عّزاً َوَمْفَخْر إذ على سطحك َسيُف الدولة الِقر

 فھو في إقداِمِه ألُف َعْسـَكـْر والذي إن سار في العسكر فرداً 

ة عظيمة. وھو فوق دير باعربا، على جانب دجلة الغربّي ُنسب إلى عين فيه ومعدن، يستخرج منه القير. دير القيَّارة . تحته حمَّ
ويشفى من النقرس ويبسط التشنج، . يقصده من به علة أعيت األطباء، فيقيم به خمسة أيام، مستنقعا في مائھا، فيبرأ في علته

  .لحم الجراحاتويزيل األورام الجاسية والرياح الغليظة، وي

 .فيشفى بإذن هللا. وسبيل من قصدھا، أن يظلَّ نھاره في مائھا، ويأوي ليله ھيكل ديرھا، ويدھنه رھبانه بالطيبوث: قال الخالديّ 
  .ومرافق ھذا الدير كثيرة. فُتَتَقبَّل من السلطان بألوف الدراھم في كل سنة. وفيه عيون يخرج منھا النفط والقير

  .في موضعه وسنلّم بذلك: قلتُ 

وقالليُّه كثيرة . وبناؤه محكم. وھو فوق الحديثة، على جانب دجلة الشرقّي، راكب للماء، في موضع نزه حسن. دير بارقانا
  .ويقال إنه ليس في سمك دجلة أسمن من سمك يصاد من شاطئه. وله بساتين ومباقل. الشجر والزھر

وسألت رھبانه عن . ر شجره، ما دعاني إلى الُمقام به، والقصف فيهاجتزت به، فرأيت من حسنه ونضا: قال الخباز البلديّ 
. فابتعُت منه، وأقمت عنده نھاري وليلتي. فرأيته ظريفا، وَقالَّيته مليحة، وشرابه صافيا جّدا. الشرب، فدلّوني على راھب منھم

 :وقلتُ 

 َوَھيَكلِِه الُمَشيَّد والَقـالَلـي أالَ َسْقيا لـِرّقة بـاِرقـانـا

 ُمَعْصَفَرًة كمثل َدم الَغـزاِل فكم من َسْدَفٍة باكرُت فيھـا

 به ولثمُت بدرا في َكَمـال فكم عانقت ُغصناً في اعتدال

 وكان مماِنِعي طيَف الخيال وجاَد ِبما أُحاِوُل ِمنه سكـراً 
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سن معمور بالزيتون والسرو وموضعه ح. على شاطئ دجلة. بينه وبينھا نحو فرسخ. وھو قريب من بلد. دير أبي يوسف
بى بالنرجس. واآلس والرياحين وال . ولرھبانه ِجَدةُ وَنَعمُ . وفيه عجائب من بدائع التصوير. وھيكله حسن البناء. مغروس الرُّ

ان تقصده للتنزه فيه بطنابيرھم وعيدانھم وسائر مالھيھم. يعوزه كل يوم قافلة تحّط عنده لتأخذ خمرا  .والُمجَّ
 :فكتبت إليه. فأحببت الشرب في دير أبي يوسف. خرجت في بعض السنين إلى بلد، مع كاتب لبعض أمرائنا: قال الخالديّ 

 َتزيد على َلَھب البـاِرِق بديِر أبي يوُسٍف َخمـَرةٌ 

 يِب عند ُمحبِّ له واِمـِق وَنرِجسُه َكَنسيم الـَحـب

 َھَماِھم ناقوسه الناطـِق فماذا َترى فيه َقْبل اسِتماع

 ُتَخبِّر عن حْكمة الخالـِق لَِتْقِنَص ِبكرا َخـلُـوِقـيَّةً 

  .ثم انحدرنا منه. وأقمنا به في ثالثة أيام في الّذعيش، وأصفى وقت. ففعل

وھواؤه رقيق لطيف، وقالليُّه . في موضع حسن". بلد على قطعة من الجبل على دجلة"وھو بالقربق من أوسل . دير الشياطين
  .وله سور يحيط به، ومشترف على سطح ھيكله يشرف على دجلة والجبل. وأرضه كثيرة الرياض. ألشجارعامرة كثيرة ا

 :وفيه يقول السرّي الرفاء

شـــاَد فـــَقـــْد نـــاداه مـــن حـــينِ  عصـى الـــرَّ !وراكـَضـَن الـَغـــيَّ فـــي تـــلـــك الـــَمـــَيادين

ــــياطـــــــين عـــاِتـــي إلـــى بـــلـــدٍ ما َحـّن َشـْيطـاُنــه الـــ  !إال لـــَيْقـــُرب مـــن دير الـــشَّ

 !أبـھـى وأنـَضـُر مــن َزْھـــر الـــَبـــســـاِتـــين وفـــتـــيٍة َزَھـــُر اآلداِب بـــينـــــــُھـــــــمُ 

ْكر َيْمِشي بھم َمْشَى الَفَراِزين خِّ وانَصَرفُوامَشْوا إلى ا !،والسُّ اح َمْشَى الرُّ  لرَّ

ُن الـــَخـــْضـــر ُرومـــيُّ الـــقـــراِبــــين، حّتى إذا أَْنَطَق الناقوَس بينھمُ   ُمَزيَّ

ـــوالـــف فـــي َفحـّث أقـداَحــھـــا ِبـــيُض الـــسَّ ياِحـــين .ُحْمـر الـغـــالئِل فـــي ُخـــْضـــر الـــرَّ

ـــھـ  .َوْرٌد يصـــاِفـــحـــُه أْوراُق َنـــــــْســـــــِرين ــا وبـــياُض الـــمـــاء َيْقـــَرُعـــھــــاكأنَّ

وعلى بابه شجرة ال : قال الخالديّ  .يبين للناظر عّدة فراسخ. وھو فوق بلد بثالثة فراسخ، على قُلَّة جبل عال. بيت مرسجرس
وفي جبلة من الزرازير شيء عظيم، ال . وط ورق الجر، ولھا ثمرة تشبه اللوزال يسقط ورقھا عند سق: يعرف أحد ما ھي

 .وفي شعاب جبله أفاع كثيرة، تمنع من صيد طيره ليال. تفارقه صيفا وال شتاء، وال يقدر على صيد شيء منھا
  .وفي أوديته حصى على شكل اللوز ال تغادره: قال

  .ة، وقال إنھا في الدنيا واحدة ال ثاني لھاولعّل ھذه الشجرة ھي التي ذكرھا ابن وحشي: قلت

فاستخّصنى، فما كان . تقلّد بلدنا رجل من آل الفرات، وكان أديبا شاعرا. حدثنا الخّباز البلدّي، قال: وحكى الخالدّي، قال
اء متصل وكان ذلك في شت. فخرج وحملني معه. فوصفته له فأحّب النظر إليه. فرأى يوما ھذا الدير وسألني عنه. أفارقه
 :فلما صعدنا سطح الھيكل، فكر ساعة ثم أنشد لنفسه. فلما جئناه، رأيناه في جبله من الُغْدران ما مأل أفاويقه. المطر

 حّتى ُيعاِيَن منھا السھل والجَبالَ وھيكٍل َتْبُرز الدنيا لُِمْشـِرفـه
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 يسَتْمِطران على ُغْدرانه الُمَقال كأّن صّبيِن باتا ُطوَل ليلِھـمـا

ولرھبانه يسار . وله مزارع وجنينات. وھو كثير الرھبان. وھو على شاطئ دجلة الشرقّي، فوق تكريت بقليل. دير ُصباعى
 :وفيه يقول لبعض لصوص بني شيبان. وغنى

 !وِزْد ُرھبان َھْيكلِه اجتماعا أال يا ربِّ َسلِّم َدْير ُصبَّاعـا

 !منه أحياًء ِشَباعـاوُرْحنا  فكم ِجْئناه أمواتا ِسـَغـابـاً،

 !ألذَّ ِطالً وأحسَنه ُشَعاعـا فَيا للَقْصف ما أْسرى َنِبـيذا

ِتـه عـلـينـا، َياعـا لِنعمته وِمنَّ ْبنا الضِّ  !َعَمْرناه وَخرَّ

وھو على رأس جبل مطّل على نصيبين وديار ربيعة من جانب، وعلى طور عبدين وقردى وبعض دياركم . ُعْمر الزعفران
وفيه َجنَّات لھم حسنة نظرة مملوءة بشجر البندق . وھو عجيب البناء، كثير الرھبان. انب آخر؛ وبه كثير من الزعفرانمن ج

والثلج . والصھاريج منقورة في صخور. وماؤه من صھاريج يجتمع فيھا ماء السماء. والفستق واللوز الفرك والزيتون والبطم
  .ماءه واختاره على مائھا وماء دجلة ولما نزل المتقى نصيبين استعذب. به ممكن

وشعر : قال. وللسور تسوير عجيب، وعليه أبواب من حديد مصمت. ولھذا الدير بيوت للضيافة في ُعلُّو الھيكل: قال الخالديّ 
ى فيقيم به عل. وكان األمير أبو البركات يخرج إليه، وأخرج معه: قال. ومنه ومن العسل أكثر يسار رھبانه. زعفرانه فائق
 :فقلت. وأمرني أن أعمل فيه شعرا. شرب وسرور

ْعفران، َعّطلُت دارسة الَمغـاِنـي  وَعَمرُت ُعْمر الزَّ

 .ه كأنَّھا ُغرُف الِجـنـان وأقمُت في ُغـَرٍف لـدي

 .مًة بأس ُخـْسـُروانـي وترى َقنـاَنـِينـا ُمـفـدّ 

 .ُرُدُجنَّة وقضـيُب بـان وُمعانِقـي َظـْبـٌي وبـد

 .لك في ُمقاِرعة الزمان والراُح أحـَصـُن ُجـّنةٍ 

 فالدھُر ليس بِـذى أََمـاِن :ال تأَْمـنـنَّ ُصـروَفـه

 :وأنشدني الَببَّغا لنفسه في ھذا الدير: قال

ئاتـهِ  ْھِر عن سيِّ ْدُت يوم الدير من َحَسناِتـهِ  َصَفْحُت لھذا الدَّ  وَعدَّ

 أعاَشْت ُسروَر الَقْلب بعَد َمَماِتهِ  وَصبَّْحُت ُعْمر الزعفران بصنجةٍ 

 فأَْذَعَن ُصْغراً َوْصفُھا لِِصفاِتـهِ  وأْھَيف فاَخْرُت الرياَض بُحْسنه

حى  براح نأَْت بالليل عن ُظلَُمـاِتـهِ  فلما دجا الليُل استعاد سنا الضُّ

 هِ فكان كقلٍب ضاق عن َخَطَراتِ  َوَنمَّ إِلِْيَنـا َدنُّـھـا بـضـياِئھـا

 لِشّدِة ما َنْخَشاه بعضَض َوَشاِتـهِ  وخّوَفِني منه، فِحلُت َصـلِـيَبـه
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 :وفيه يقول مصعب الكاتب

 ؟أما َتراني بحبِّ الُمْرِد َمْشغـوال :فقلُت لـه! أَْقِصر: وقائٍل قال لي

ْمر الَمـَھـاِزيال ال أعشُق األبيَض المنفُوخ من ِسَمنٍ   َلِكنَّي أْعَشق السُّ

 ال ُتْكِثَرنَّ عليَّ القـال والـقـير :فقلت لـه ؟أنَت مجنونٌ : ل ليفقا

ِر في ھان فدُعني وأرَكُب الِفيال إني امرؤ أرَكُب الُمْھَر الُمَضمَّ  !يوم الرِّ

 :وكذلك قال

 !َكَمْشي ُمسَتِرٍق للسمع أسرارا دَبْبُت أمِشي على الكفَّْيِن أَْلِمُسه

 !والليل ُمْلٍق على اآلفاق أستارا اسـهفمّر َيْمُشق فـي ِقـْرطـ

ا انجلى عن َعْينه َوَسـٌن ْت وأزرارا فقال َلمَّ  !قد رأى ِتكًة ُحلَـّ

 إن الحواِدَث قد َيْطُرْقن أسحارا يا راِقَد الليِل َمْسُروراً ِبـأََولِـه

  .عند النصارى قدر جليل وله. وبه بيت ضيافة. وھو بنينوى، بأرض الموصل، على نھر الخازر. دير باربيثا

وكان به راھب يقال له كولایر، من ُعبَّاد النصارى، فأضافنا أحسن ضيافة وأكرمنا أتم . رأيته في بعض السنين: قال الخالديّ 
. وأكثر، فعظم في عيني، وعاتبته على اإلسراف في فعله. إكرام، بالطعام الكثير، والشراب العتيق الواسع، وعلف الدوابّ 

  .ا وهللا رسمنا مع كّل من ينزل بناھذ: فقال

قتله إبراھيم بن األشتر، على ھذا النھر، وأنفذ رأسه إلى المختار في خبر . وھذا الدير الذي قُِتل عنده عبيد هللا بن زياد: قال
  .يطول، ليس ھذا موضعه

نات رھبانه وأشجارھم، وما وموضعه حسن، لما فيه من جني. وھو بالحيرة، على نحو فرسخ منھا، إلى المشرق. دير حنظلة
  .ُيلبسه الربيع من الرياض

 :وأنشدني الخالدّي فيه لغيره شعرا، منه

ـْي بـاِرق  !نفِسي الفداُء لَطْيفھا من طـاِرق َطَرَقْتَك ُسْعَدى بين َشطَّ

َج لي الـھـوى  ؟ھل تستطيُع َصالََح قلِب الَعاِشِق يا َدير حنظلة الُمَھيَّ

 :ألصبھانّي، وأنشد لبعض الشعراء فيه رجزا، منهقد ذكره أبو الفرج ا

رور ُمْسَبَلـهْ  بساحِة الحيرة ديُر َحْنَظـَلـهْ   عليه أذَياُل السُّ

 وكأُسنا بين الندامى ُوْعَمَلـهْ  أحييُت فيه ليلًة ُوْقـَتـَبـَلـهْ 

 والراُح فيھا مثل نار ُمْشَعَلهْ 
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وفيه كانت . على الحّد بين آخر السواد وبين أّول أرض تكريت. جلة، في عرض حربىوھو قديم البناء، غربّي د. دير الجاَثلِيق
بير َقيَّات. الحروب بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزُّ  :فقال ابن قيس الرُّ

 قتيٌل بدير الجاَثلِـيق ُمـِقـيُم لقد أورَث الِمْصِرْيِن ُحزناً وِذلَّةً 

 وال َصَدَقْت عنَد اللَِّقاِء َتـِمـيُم ٍلفما قاتلْت في هللا َبكُر بُن وائ

ْيرفيّ  وكان يتعشقه بكر بن خارجة، وفيه . وُحكي أنه كان به غالم أمرد نصرانّي من أھل الحيرة، يقال له عشير بن إليا الصَّ
 :يقول من شعر له

ـِريِق ُمتُّ َقْبَلَك من ُھُمومي! أِجْرِني  وأْرِشْدِني إلى وجه الطَّ

 وأنَت الُمسَتجاُر من الَمِضيِق َعَليَّ ِجھاُت أَْمِريفقد ضاَقْت 

 :وفيه يقول بيتين يحضرني منھما قوله

اُره في َخْصره َمْعقُودُ   كأَّنه من َكِبدي َمْقـدوُد ِزنَّ

 :وفيه يقول محمد بن أمّية! ليت ھذين البيتين لي بمائة بيت من شعري: وكان ِدعِبل يستحسنه ويقول: قال أبو الفرج

جيع وللـَقـِريِن رأيُتك ِحْلـَيَتـْي ِديٍن وُدْنـَيا  حياًة للضَّ

 بَھْجِرك أن أَُكفِّر عن يميني بدا لي بعد ما َسَبَقْت يمينـي

ا وفيه ضيافة . منزل لكل مسافر. مطروق مقصود. عامر بالقالَّيات والرھبان. وھو إلى جانب تكريت، على دجلة. دير َمْرُيَحنَّ
وكان من . وعلى باب صومعة عبدون الراھب. وھو للنَّسطورية. وله مزارع متسعة وغالت كثيرة. دار الناسقائمة على أق

 :وفي ھذا الدير يقول عمرو بن عبد الملك الوّراق. بناھا فُعرفت به. الَمَلِكيَّة

ـا  إلى ديِر َمِري َحّنا أرى َقلِبَي َقد َحنَّ

 الَغّنـاإلى ِبرَكِتِه  إلى ِغيطاِنِه الِفـيح 

 إن قّدس أو َغّنـا إلى أحسِن خلِق هللاِ 

بـحُ  ا أبَلَج الصُّ ـا فلمَّ  َبَزْلَنا َبيَنـَنـا َدنَّ

ا دارت الكأسُ   أدْرنا بيَننا َلْحـَنـا غلمَّ

ـا مَّ  ُر ِنْمَنا َفَتَعَنْقـَنـا فلما ھجع السُّ

ح في الدياراتوكان عمرو ھذا من الخلعاء الظرفاء المنھمك: وقال الشابشتيّ  ومما أُنشد له في الُمُجون . ين في اللھو والتطرُّ
 :قوله

الحْ  أيَّھا الـسـائُل َعـنِّـي  لسُت من أْھل الصَّ

 أشتھي نْيَل الـَمـالْح أنـا إنـسـاٌن ُمـريب
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  .)وأخويشا بالسريانية الَحِبيس. (ُعْمر أخويشا

فيه أربعمائة راھب في . وھذا الُعمر ُمِطٌل على أْرَزَن وھو كبير جليل. بكروھذا الُعْمر بإْسَعْرد، من ديار : قال الشابشتيّ 
ومنه ُيحمل الخمر إلى . وھو في نھاية العمارة والنزھة وحسن الموقع وكثرة الفواكه والخمر. وحوله بساتين وكروم. قاللّيھم
 :وأنشد فيه اللّباديّ . وبه أنواع المطربين. الروموإلى جانبه نھر ُيعرف بنھر . وبقربه عين عظيمة تدير ثالثة أرحاء. البلدان

َواح وِفْتياٍن َكـھـمِّـك مـن أُنـاسٍ   ِخَفاٍف في الَغَداة وفي الـرَّ

َناح َنَھْضُت ِبِھم، وستر الليل ُمْلقـًى بح َمْقُصوص الجَّ  وضوُء الصُّ

 ياحَغريب الُحْسن كالَقَمِر الـلِـّ َنُؤمُّ بـدير أخـويشـا َغــزاالً 

ـَجـاح فساَعَفنا الزمـاُن بـمـا أرْدنـا  فأُْبنا بالَفـالَح وبـالـنَّ

وھو عمر كبير، . وھو أسفل من واسط، في الجانب الشرقّي، في القرية المعروفة ببرخوى وفيه كرسّي المطران. ُعْمر عسكر
  .ويحيط به بساتين كثيرة وغالت واسعة. كثير القاليات ُيَباَيع عليھا

 :يقول محمد بن حازم الباھلّي، وكان قد قصده أيام ُمَقام الحسن بن سھل بواسطوفيه 

ربُ   والباذكارُت واألْدواُر والنُّـَخـبُ  بُعْمِر عسكَر طالب اللَّْھُو والطَّ

 وأوجبوا لرضيع الكأس ما يجُب وفتيٌة بذلوا للكأِس أنـفُـَسـھـم

اُت والطربُ َقْصف فلم يزْل في ِرَياض الُعْمر يعُمُرھا  ا وتْعُمُرھا اللذَّ

ا َنـواِظـُرهُ ُعنا األحداُث والـنُّـَوُب والدھر قد ُطِرفت عنَّ  فما ُتروِّ

 :وأنشدني من مليح شعره قوله: قال الشابشتيّ 

 وِصْل ُخماراً ِبَخمـِر ِصْل َخْمرًة بُخـَمـارِ 

 كأسك إلى حيُث َتْدري وُخْذ بحظِّك مـنـھـا

 :وأنشد له! فقال إلى النار، يا أحمق! ويحك ؟إلى أين: فقلت له: قال

َدا مجلِسا لَعْھد الـشـبـاب  وأرَعَيا ُحْرمة الِصبا والّتًصابي جدِّ

 اس لم َيْنِطقوا بغير الصـواِب بُكُھوٍل إذا استقرت ُحَميَّا الـك

َة الزماِن َفـالَُنـوا  واْسَتفادوا َمـحـاسـَن اآلداِب ماَرُسوا ِشدَّ

ـَبـاِب سِقياِني إذا َتـجـاَوبـِت األوفا كار الـشَّ  تار كأسا إلدِّ

وھو أنزه دياراتھا، وفيه قالّي وھياكل ورھبان يقيمون : قال. ذكر ُمَصنِّف ديارات الحيرة، أنه راكب للنجف. دير األْسُكوان
وأرضه رضراض . لى غدير الحيرةومنه ُيھبط إ. له سور عال، وباب من حديد. وھو حصن منيع. الضيافة لمن ورد عليھم

وإليه تجتمع النصارى في : قال. وله مشرعة تقابل الحيرة، لھا درج إذا انقطع النھر كان منھا شرب أھل الحيرة. ورمل أبيض
. فإذا كان يوم الشعانين، أتوه من كل ناحية، مع شماميسھم بُصلُبھم وأعالمھم. أعيادھم وفي كل يوم جمعة بعد صالة الجمعة
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وھي قباب على "ا استتّموا فيه وفي القصر األبيض والعاللّي المدانية، خرج أسقفھم بھم إلى مكان ُيعرف بقُبيبات الشعانين فإذ
  .ولكل منھم يومئذ شأن ُيغنيه. فأقام بھم فيھا يومھم ذلك إلى آخره" ميل من ناحية طريق الشام

  .أعرف من ھوھكذا نقلُته وال . وھو بالحيرة، من بناء نوح. دير َحنَّة

كان بالكوفة رجل أديب ضعيف الحال، مھما وقع من يده من شيء أتى به : وحكى أحمد بن عمر الكوفّي، قال. وإلى جانبه قائم
وربما بات به، . ُيعجبني من الغراب ُبُكوُره في طلب الرزق: ثم ينصرف إلى أھله، ويقول. دير َحنَّة فيشرب فيه حّتى يسكر

 :ويقول

 وكان المبيُت بھا َعاففيهْ  لُـَك بـالـزاويةَتطاَوَل لِيْ 

ةٌ   َوَجْنُبَك ُمْلقًى على باريهْ  من تحِت رأِسـك آُجـرَّ

اِنـَيهْ  وذلك خيٌر من اإلْنصراف  فَتْحُكُم فيَك بنو الزَّ

جونِ  ا َرِھيَن السُّ ا َقِتيالً على َسـاِقـَيهْ  وُتْصِبُح إمَّ  وإمَّ

 :وھو القائل! تيال على ساقيةفُوِجد وهللا بعد أيام ق: قال

ةُ العيِش ِعْندي َغيُر واحـدةٍ   ھي الُبُكوِر إلى بعض الَمَواِكيِر ما لذَّ

ْكر مأموٍن بـواثـقُـه  َسْھِل الِقياد من الفُره الَمـداِبـيِر لِخاِمِل الذِّ

 من النصارى ِبَبْيع الَخمِر مشھوِر حّتى َيُحلَّ على دير ابن كـافـرةٍ 

ً كأنما عَ  ـاَر فـوق َنـقـا نَّ لماء بالنوِر َقد الزُّ  واْعَتمَّ فوق ُدجى الظَّ

 :وفيه قال الثروانيّ 

َة لم َيَزلْ  حاِب تجود فيه وتمرُع يومي ِبَھيكِل دير َحنَّ  ُغرُّ السَّ

ُع ُمَتُجوِشٌن طوراً وَطوراً شاھراً يوف وتارًة يتـدرَّ  بيض السُّ

 :فيّ وكذلك قال فيه بكر بن خارجة الكو

 ظِريف الروض َمْعشوٍق أنيِق أاَلَ ُسِقي الَخَوْرَنَق من َمـحـلٍّ 

ـِتـِه زمـانـا بوح وفي الُغُبوِق أقمُت بَدير َحـنَّ  ِبُسْكٍر في الصَّ

والِِف بالَخلُـوِق وِمّنا الِبـٌس أكـالـيَل زھـرٍ   وُمختَضَب السَّ

 َبْت بَِسنا الـُبـُروِقَسحاِئَب ُذھِّ  كأنَّ رَياضه ُحـسـنـاً وُنـوراً 

 إذا َغَسَق الظالُم ِقطـاُر نـوِق كأنَّ َتقاُطـَر األشـجـاِر فـيه

ـِقـيِق وماذا ِشئَت من ُدّر األََقـاِحـي  ُھَناَك ومن َيَواِقيِت الشَّ

 :ذكره أبو نواس في شعره، يعني في قوله: وقد ذكر دير حنة أبو الفرج األصبھانّي وقال
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 وَمْن َيْصُح َعْنَك فإني لسُت بالصاحي ة مـن ذات األَُكــيراح يا َدْيَر حـنَّ 

 من الِدھان عليه َسْحق أمسـاحـي يعتـاُده ُكـلُّ َمـْجـفُـوٍّ بـعـارفة

ُفـُھـم  ُوقُوَع ما َحـِذروه غـيَر أشـَبـاح في ِفْتيٍة لم َيَدْع ِمنُھْم تـخـوُّ

 ال اغترافا من الُغـْدراِن بـالـراحإ ال َيدلِـفُـوَن إلـى مـاء بـآنــية

واألكيراح قباب . وبالحيرة أيضا موضع يقال له األكيراح فيه دير: قال. واألكيراح َبَلٌد َنِزهٌ كثير البساتين والرياض والمياه: قال
  .يقال للواحد منھا الِكْرخُ . صغار يسكنھا الرھبان

ويقال أنه عّمر دھرا طويال، ولحق خالد بن الوليد حين . ن عمرو بن ُبَقْيلةبناه عبد المسيح ب. وھو بالحيرة. دير عبد المسيح
 :قرأُت على حائطه مكتوبا: وحكى بعض أھل الكالم، قال. وله معه خبر طويل. فتح الحيرة

ھر لإلنساِن ِضـّداً  ھر الُخلُودُ  رأيُت الدَّ  وال ُيْنجي من الدَّ

 وال َقْصٌر َمْشـيُدَيُحلُّ بھا  وال ُيْنِجي من اآلجال أرضٌ 

 :قرأت على حائطه أيضا: وحكى آخر قال

 في َخْفِض َعْيٍش َخصيٍب ما له َخطُر ھذي منـازُل أقـوام َعـِھـْدُتـُھـم

 إلى القُُبـوِر فـال َعـيٌن وال أََثـُر دارْت عليھم ُصروُف الدھر فانَتَقلـوا

كان يترّھب . عبد المسيح قد بنى ديرا في بقعة بالحيرة يقال لھا الجزعةوقد ذكره األصفھانّي، في أخبار ال حاجة فيھا وكان 
وظنوا فيه كنزا، ففتحوه، فإذا سرير رخام، عليه رجل ميت، . ثم خرب الدير، وظھر فيه أَزٌج معقود من حجارة. فيه حّتى مات

 :وعند رأسه لوح فيه مكتوب

 فوق الَمِزيِد وِنْلُت من الُمنى َحَلْبُت الدھر أشُطَره َحَياِتـي

وِكْدُت أَناُل في الشَّرِف الثُّرّيا ولكن ال َسبيل إلى الُخلُـوِد

نَّْيق، . بناه النعمان بن المنذر على ولد كان له، ُعِدَي عليه وأُحرق فيه. ھو بالحيرة. دير الحريق وإلى جانبه قبة ُتعرف بقبة السُّ
  .وھما بديعتا البناء. ھماوھما راھبان نسبا إلي. تعرف بقبة ُغَصْين" قبة"و

 :وفي الدير وفيھما يقول الثروانيّ 

ـنِّـيقِ   َمْغنًى لِحلف ُمدامٍة وفُُسـوِق ديُر الحِريِق وقُبَّة الـسُّ

 ولِرْحلتي عنه َغِصْصُت بريقي وَطٌن لفرقته شِرْقُت بَدْمعتـي

َيَرة، فباكرني في يوم شعانين وقال ليكان الثروانّي جاري بالكوفة وكان كثير : حكى حمزة بن أبي سالمة، قال : اإللمام بالدَّ
ولي به صديق من رھبانه ظريف، مليح القالية، جّيد . اعزم بنا اليوم على الشرب في دير الحريق، ألنه يوم سيقصده خلق

طحھا المشرف على ننزه أعيننا فيما نراه من الجواري والغلمان، ثم نعدل على قالّية صديقنا فنشرب في س! فھلُمَّ . الشراب
فلم يزل يعبث ويتعّرض، ويقّبل . فخرجنا فرأينا من النساء والوصائف والولدان في الُحلي والُحَلل ما لم أر مثله قط. الرياض
. ثم أتينا قالية صديقه الراھب، فلقيه باإلكرام والترحيب. فما أحد ينكر عليه فعله، إلى بعد الظھر" وكان معروفا بذلك"ويعانق 
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ثم صعدنا سطحھا، . ثم قّدم لنا شيئا من طعامه، فأصبنا منه. فما رأينا أنظف من آالتھا وال أنضر من بستانھا. ا قاليتهفدخلن
وغدونا . ونحن نشرب حّتى ثملنا ونمنا ھناك. من رياض وغدران وطير يصّفر: وجلسنا ننظر إلى منظر يبھر حسنا وجماال

ولقد عملت في ليلتي ھذه، ھذه ! ال وهللا: فقال ؟حسنه، عاطال من حلّي شعركتترك ھذا اليوم مع : فقلت له. على الكوفة
 :ثم أنشدني. األبيات

ْعنا َصليَب الَجـاَثـلِـيِق خرجنا في َشَعاِنن النَّصـارى  وَشيَّ

ِريِق فلم أَر َمنَظراً أْحلى ِبَعينـي  من المَتَقيِّنات على الطَّ

 ْغَن به إلى َدْير الـَحـِريِقبلَ  حَمْلن الُخوص والزْيُتوَن حّتى

 وأْضِمرنا لُھنَّ على الفُُسوِق أكْلَناُھّن باللَّحظات ِعْشـقـا

ق إليه الثَّروانّي من . في أنزه البقاع، زھراً ورقيق ھواء وتدفُّق ماء. وھو بالحيرة، قريب دير الحريق. دير ابن مزعوق وتشوَّ
 :بغداد، فقال

ـّنــيق َمـْزُعـوقِ ديُر الَحـريِق وَبـيَعُة الـ  بين الـَغـِدير ةقُـبَّة الـسُّ

ـَراة وطـيبـھـا باح ومن وِمن ُدجى الِبْطريق أشھى إليَّ من الصَّ  عند الصَّ

 ؟َسِمجا َمالَمك لي، وأنت َصديقـي فاجَتِنب الَمـالَم أمـا َتـرى! يا صاح

 :قوله وقد ذكره أبو الفرج، وأنشد للثَّروانّي فيه وفي دير فاثيون

َحـِر قلُت له والـنُّـجـوُم جـاِنـحةٌ  َل السَّ  وفي ليلة الِفْصح أوَّ

 ؟دير ابن َمزعوق غير مقَتِصِر ھل لك في ماِرفاثـيون وفـي

ِييُم من َطـَرف ال  شام ودّر النَّدى على الَشـجـِر يفيض ھذا النَّ

بيع والـمـطـِر ونسأل األرض عن بَشاشِتـھـا  وَعھِدھا بالرَّ

 :وفيه يقول الثَّروانيّ . ودير فاثيون أسفل النجف، ودير ابن مزعوق بحذاء قصر عبد المسيح، بأعلى النجف: قال

 وِفْعلُك لي ُمِقرٌّ بالجـحـوِد ُتِقرُّ بفضل َعْيِنك لي ِبَوْصلٍ 

كني، وأعـَلـُم أنَّ ھـذا دوِد ُتَشكِّ  َھوًى بين التَعطُّف والصُّ

 :وقال أيضا

 قد َھبَّ َيشَرُبھا والديُك لم َيِصح ُب على َنشواَن مصطِبح كرَّ الشرا

 من النُّجوم وَضوُء الصبح لم يلُح والليُل في عسكٍر جمٍّ َبـواِرقُـهُ 

 َصھَباء تْقُتل ھّم النفس بالَفـَرح والعيُش ال عيَش إال أْن ُتَباِكَرھـا

 به يختال كالـَمـِرح والَ َبراحَ  حّتى يَظلَّ الذي قد بات َيْشَرُبَھـا
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وھما . وھما ديران متقابالن، وبينھما َمدَرَجة الحاّج وطريق السابلة إلى القادسية. ھو بالحيرة، من بناء المنذر. دير ماَرْت مريم
  :ومن شعر الثَّروانّي فيھما. ومن أراد الخورنق عدل عن جاّدتھما، ذات اليسار. مشرفان على النجف

 إذا َجاَدْت ِبُنْدماٍن وكـاسِ          ل مـا أَراَدتْ َدِع األيَّام تفعَ 

َقتـان مـن َوْرٍد وآسِ     ومارت َمرَيٍم والصحُن فيه  ُحَديَّ

 ُنعاٌس من فتوٍر ال ُنعـاسِ     وَظْبي في َلواحِظ ُمْقلتـيه

 َذُكوٍر َللموّدة غيِر ناسـي    وِخلٌّ ال َيُحول عن التََّصابي

 نِّيني بشعر أبي ًنـَواسِ يغ    وُمْحتِضٍن لُطنبوٍر َفصـيحٍ 

ً بين باطيٍة وكاِسوقد ذكره أبو الفرج وقال ات إال أْن َتراِنيصريعا كان َقسٌّ يقال له يحيى بن ِحمار، ويقال له يوشع، : وما اللذَّ
  :وفيه قال بكر بن خارجة، أو غيره. تألفه الفتيان ويشربون على سطحه وفي قاليته، على قراءة النصارى وضرب النواقيس

 َسْقــــــــــياً لـــــمــــاَرِت َمـــــرَيم  ِبْتنا ِبَماَرِت َمريم

م  يحـيى الـــُمــَھـــي ولـــــَقـــــّســـھــا ــــوَّ  نم بــــــعـــــــد نــــــــْوم الـــــــــنُّ

 ــْنـــــَدم حمـــراَء ِمــــــــثـــل الــــَعــ ولِــــــُيوَشـــع ولــــَخــمـــرِه

م  ولِــــفــْتـــــــيٍة َحــــفُّـــــوا بــــه ـــوَّ  ًيْعــصـــــــــــــــوَن لـــــوَم الــــــــلُـّ

نٌّ لــــــــطـــيُف َغــــــْلـــــق الــــِمـــــْعــــــَصـــــم  َيْســـِقــــيھـــــــــُم َظـــــْبــٌي أَغ

 ِب كـــِمــْثـــل َرْمـــــي األَْسـُھـــــم  ــْيَنــــيِه الـــــُقـــلُــــويرمـــــي ِبـــعَ 

. وكان ناسكا، ثم صار فاتكا. وكان القّس الذي تنسب إليه من ِمالح النصارى. وھي بالحيرة، في موضع حسن. َقالَّية الَقسّ 
 :وفيه قيل

 ؟ن لَحاه فيِك َيعتِذُروَمن إلى مَ  َقالََّيَة الَقّس ما لي عنِك ُمصَطَبُر

 وكم لديك ھواٌء َجْيُبه َعـِطـُر فكم لديك نسيٌم ّضيلـه َعـِبـقٌ 

 ُسْقم السقيم، وذا ُيجلى به الَبَصُر ذي َيُزوُل بـھـا: وتربٌة وغناءٌ 

 وكالَمَراَيا تلي األوشاُل والُغـدُر وماُء ُمزٍن بَكفِّ الريح تصقُلُـهُ 

 :وقد ذكره أبو الفرج وقال

 أَضيفا بَحثِّ الكأس يومي إلى أمسي خليلّي من َتْيم وَعِجـٍل ُھـِديُتـمـا

 فال َتْعُدوا َريَحان َقـالََّية الـَقـسِّ وإن أنتما َحـَييتـمـانـي تـحـيَّةً 

 ولم َتْعُذراِني في َمَطاٍل وال َحْبـِس إذا ما به حّييُتَمـاِنـي ُشـْرِب داِئرٍ 
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ٍة راِھـبـّيةٍ فمـن َقـْھـَوٍة ِحـيْ   عتيقِة َخمٍس أو َتزيُد على َخْمـِس ِريَّ

 وَتخَتال منه في ُمَصبَّغة الـُعـرِس َتُجرُّ على َقْرع الـِمـَزاج إزاَرھـا

منا ذكره: قال الخالديّ . دير حّنَة الكبير وكان : يقال إنه ُبني حين ُبنيت الحيرة. ھو بالحيرة في األَُكيراح، َغير دير حّنة الذي قدَّ
َيَرة، لكثرة بساتينه وتدفق مياھه   .من أنزه الدِّ

ّخجي، منصرفا من الحجّ : حكى جحظة عن بعض أھل الحيرة، قال . فتلقيناه وأعظمناه، وسرنا معه. اجتاز بنا عمر بن فرج الرُّ
 :فقال، من ذا الذي يقول. فلما اجتاز بدير حّنة، سألنا عنه فعّرفنا به

 َراحيا دير حنة من ذات األَُكيْ 

 ؟أَفُتِحبُّ أن أُنشدك لشاعرنا الثَّروانّي شيئا يقرب من ھذا المعنى، في الدير. ھذا ألبي ُنَواس: فقال له الحسين بن ھشام الحيريّ 
 :فأنشده. قُل: قال

اح  يحاَن والـرَّ اَم األَُكــــْيَراح على الرَّ  وأيَّ

ِة ُضحَضاح وإبريٍق كَطيِر الـمـا  ء في َلجَّ

 وما فيه فتـًى صـاح ُيسِكُر الصاِحـي سالٌم

ـْلـوَ  اح وَمْن لي فيه بالسَّ  ِة عْن َوجه ابَن َوضَّ

 ِة أبـــداٍن وأرواح غزاٌل ِصيَغ من ِفْتـنَ 

 ِة في أثواب أَْمَسـاح إذا راَح إلـى الـبـيعَ 

 وفي َكفَّـيِه إصـالح ففي َكفَّـية إفـسـادي

زرُت إبراھيم بن : وحكى جحظة قال .وخلع على الحسين بن ھشام، وأجازه. وأمر كاتبا معه بَكْتِبھافاستحسن األبيات : قال
وهللا إني : فجرى يوم ذكر دير حّنة، فقال ابن المدبر. وأقمت عنده ثالثة أشھر. فأكرمني وأنس بي. المدبر، وكان بالكوفة

في ھذه : فدلَّه إسحاق بن الحسين العلوّي عليه وقال له ؟ھو من الحيرةفأين ! ألُِحبُّ أن أراه وأشرب فيه، فلقد ُذكر لي ُحسُنه
والبادية بقربه، فلن نعدم أعرابيا فصيحا يطير إلينا، . ألنھا أيام ربيع ورياض معتَّمة بالزھر، والغدران. األيام ينبغي أن ُيقصد

وخرج وخرجُت حّتى . ر إلى غلمانه بإعداد ما ُيحتاج إليهفتقّدم ابن المدب. ونحن فيه، فُيھدي إلينا بيض نعاٍم، ويجني لنا الكمأة
وخرج . فُضربت لنا ِخيٌم عنده. فإذا ھو حسن البناء، والرياض محدقة به، ونھر الحيرة الذي يقال له الغدير بقرب منه. وافيناه

فبينا نحن . بشعر أبي ُنَواس المتقّدموغنيته . فأكلنا وجلسنا نشرب. إلينا رھبانه، وحملوا إلينا مما عندھم من التُّحف واللََّطف
كذلك، إذ اجتاز بنا غالم َحَسٌن، عارضه كأنه بدر على غصن، معه مصحف من مصاحف النصارى، كامل العقل، ساحر 

معي مصحف ال تتّم : واستأذنه الغالم في النھوض، وقال. فشرب ابن المدبر على وجھه رطال، وسقاه قدحا. اللحظ واللفظ
وأخذ عليه العھد في الرجوع إليه وأمر له . وھذا وقت صالتھم، وقد ضربوا الناقوس منذ ساعة. إال بحضورهللرھبان صالة 

 :وھو. فما زال فيه صوته طول ُمقامه. وعملُت شعرا صنعت فيه صوتا. بمائة دينار

 ً  َيْسعى إلى الدير بأْسـفـارِه َفَدْيُت َمن َمرَّ بنا ُمْسـِرعـا

 حّتى كأّني بعُض أحـبـارِه من أجلـهخَدْمُت َربَّ الدير 

رني الَناَر ولـم َيدِر مـا  في القلب واألحشاِء من ناِرِه حذَّ
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ـاِره حّيرني َتْفـِتـيُر أْجـَفـانـهِ   وحلَّ َعْقِدي َعْقـُد ُزنَّ

 :وأقمنا بمكاننا ثالثة أيام، ثم عدنا إلى الكوفة وقد عملُت في تلك األيام وغنَّيُت فيه

 وَيْوٌم بـاألَُكـْيَراح ـيَرة لِـي َيْومٌ وبالحِ 

 َمَزْجنا الراح بالراح إذا عّز بنا الـمـاءُ 

كان في دير حّنة خمار يقال له مرعبدا، موصوف بجودة الخمر ونظافة اآلنية : وحكى الربيع عن بعض أھل الحيرة قال
ي وجلست إلى جانب الھيكل، إال بثالثة فوارس قد أقبلوا ما شعرُت يوما وقد فتحُت حانوت: فحكى مرعبدا قال. ومالحة الحانة

ماوة في البّر، حّتى وقفوا علّي، وھو متلثمون بعمائم الخّز وعليھم ُحلل القصب وسلَّموا عليَّ وأسفر أحدھم . من طريق السَّ
فبادرُت فغسلت يدي . رطالُوصفت لنا بجودة الشراب والنظافة، فاسقني : قال. نعم: قلت ؟أنت مرعبدا، وھذا دير حّنة: وقال

نان ونظرت أصفاھا فبزلته، فشرب، ومسح يده وفمه بالمنديل ن : اسقني آخر: ثم قال. ثم نفرت الدِّ فغسلت يدي وتركت ذلك الدَّ
فناولته إياه فشرب . فلما رضيت صفاءه، بزلُت منه رطال في قدح، وأخذت منديال جديدا. وذلك القدح والمنديل ونقرت دّناً آخر

لكاأل بارك هللا : وقال لي. فشرب ومسح فمه ويده. فسقيته في غير ذلك القدح وغير ذلك المنديل. اسقني رطال آخر: ثم قال. وَّ
فلما رأيت نظافتك دعتني نفسي . وما كان دأبي أن أشرب أكثر من ثالثة أرطال! فما أطيب شرابك وأنظفك وأحسن أدبك! فيك

لوال أسباب تمنع من بيتك لكان حبيبا إلّي جلوسي يومي ھذا : فشرب وقال. لى تلك السبيلفناولته إياه ع! إلى شرب رابع، فھاته
ال قبلته ! فقلت وحق النصرانية. ورمى إلّي أحد الراكَبْين اللذين كانا معه بكيس. فيه، وولّى منصرفا في الطريق الذي بدا منه

صفَت له، فأقبل من دمشق حّتى شرب من شرابك ورأى ديرك وُ ! ھذا الوليد بن يزيد بن عبد الملك: فقال. حّتى أعرف الرجل
  .فحللُت الكيس فإذا ھو أربعمائة دينار. ثم انصرف. والحيرة

فأقامت في . فلما فرغ منه، خرجت من قصر أبيھا تريده. بنا لھا أبوھا لتتعّبد فيه" وھي بنت النعمان بن المنذر. "دير ھند
وشّق له بشر بن مروان نھرا من . والمسافة بين قصر أبيھا وبينه نحو الفرسخ. الطريق سنة تنزل المضارب في نزه وصيد

  .ولم يزل النھر يجري حّتى خرب الدير. الفرات

وكانت أدھانھا في أعياده . وحكى أن النعمان كان يصلي به ويتقّرب فيه، وأنه علّق في ھيكله خمسمائة قنديل من ذھب وفضة
وفيما حكى الكلبّي أن النعمان  .دھان، ويوقد فيه من العود الھندّي والعنبر يجّل عن الوصفمن زنبق وبان وما شاكلھا من األ

ھي امرأة حكم بن : فقال. فدعا الراھب الذي قّربھا وسأله عنھا. دخله في بعض أعياده، فرأى امرأة تأخذ قربانا، أخذت بقلبه
إذا كان بكرة : فقال له ؟كيف الحيلة: وأوقفه على الخبر وقال له. فلما انصرف النعمان دعا عدّي بن زيد، كاتبه. عمرو اللخميّ 

. فجعلوا يتعجبون. ففعل النعمان ذلك وأِذن للناس بعده. غد وحضر الناس الباب، فابدأ به في اإلذن وأجلسه معك على سريرك
اجعل : ثم قال. ففعل. سه واحملهإذا أصبحت فاك: قال ؟قد فعلُت ما أشرت به، َفَمهْ : فقال النعمان لعدّي بن زيد. وانصرفوا

إذا أصبحت، فإن عندك عشر نسوة، فطلق أبغضھّن : قال! قد طال ھذا: ثم قال النعمان لعدّي بن زيد. ففعل. حوائج العرب إليه
من فخرج وھو البس . ففعل ذلك. قد طلّقت لك فالنة، فتزّوجھا. قد طابت نفسي لك بما لم تطلب به لولد وال أخ: ثم قل له. إليك

ما أدري ما أكافئ : فقال له اللخميّ . فجلس وحكم بين العرب، وعديُّ بن زيد بالباب جالس. ُحلل النعمان، ولديه ما حمل عليه
: قال. طلق امرأتك كما طلق لك امرأته: قال ؟وما ھو: قال! ما أقدرك على مكافئته: فقال له عديّ . فعل معنى وفعل ؟به الملك
 :وفي ذلك يقول الشاعر. عمانفانفذھا إلى الن. قد فعلت

ًة َحْوراَء نـاعـمةٍ   كأنھا البدُر في داج من الُظَلم ُعلِّْقتھا ُحرَّ

 !إال التي أخذ النُّعماُن من َحَكم ما في البريَّة من أُنثى ُتعاِدلھا

وآخر . ى خالد بن الوليدوھي التي دخلت عل. ھند بنت النعمان صاحبة ھذا الدير، وھي الحرقة: وقد ذكره أبو الفرج وقال
ت بھا ما يمسك رمقي. ما إليه حاجة: فقالت. أمرھا معه أنه أمر لھا بمال ومعونة وكسوة . لي عبدان يزرعان مزرعة لي، أتقوَّ

شكرتك يد افترقت بعد غني، : فاسمع مّني دعاء ادعوا به لك، كما ندعو به ألمالكنا. وقد اعتددت بقولك فعال وبعرضك نقدا
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وھذا الدير يقارب دير بني عبد هللا بن دارم بالكوفة، مما : قال! ك يد استغنت بعد فقر، وأصاب هللا بمعروفك مواضعهوال ملكت
  .يلي الخندق

وحكى الشابشتّي أن الحجاج قدم الكوفة فبلغة أن بين الحيرة والكوفة دير ھند بنت النعمان، وھي متمكنة من عقلھا ورأيھا، 
فقال . فاّطلعت من ناحية الدير: ھذا األمير الحجاج بالباب: فركب، والناس معه، حّتى أتى الدير، فقيل لھا. فانظر إليه فإنھا بقية

نَّ يا حجاج بالدنيا، فإنا أصبحنا ونحن كما قال النابغة . خروج مثلي إال مثلك: قالت ؟ما أعجب ما رأيت! يا ھند: لھا ال تغترَّ
 :ألبي

 !من الناس، يأَْمْن سرجه حيثما ارتقى ذمةرأيُتك من َتْعـِقِ◌ـْد لـه حـبـل

وأرسل إليھا من يخرجھا من الدير، . فانصرف الحجاج مغضبا. وقّل إناء امتأل إال انكفأ. ولم ُنِمس إال ونحن أّذل الناس
 :فقالت إحداھنّ . فأُخرجت، ومعھا ثالث جوا من أھلھا. ويستأديھا الخراج

 !اٌت ِبـذلٍّة وَھـواِنُمعلنـ خارجاٌت ُيَسْقَن من دير ھندٍ 

ھُر َغْيرهُ الِفْتَياِن أّوُل الَحْشر ھذا! لْيَت شْعري  ؟أم محا الدَّ

إن أتانا، : فقال. فبلغ الحجاج شعرھا وفعل الفتى. وتغّيب. فاستنقذھّن من رسل الحجاج. فشّد فتى من أھل الكوفة على فرسه
وكان سعد بن أبي  .فوصله وخالَّه. الغيرة: فقال ؟حملك على ما صنعت ما: فقال له. فأتاه! فھو آمن؛ وإن ظفرنا به، قتلناه

سأحييك بتحية كانت : فقالت. فخرجت إليه وعرض عليھا نفسه في حوائجھا. وقاص حين فتح العراق، أتى ھندا، إلى ديرھا
ا بھا  لك إلى لئيم حاجة، وال نزع عن  شكرتك يد افتقرت بعد غنى، وال مّستك يد استغنت بعد فقر، وال جعل هللا"ملوكنا ُتحيَّ

األمير على : فقيل لھا. فاستأذن عليھا. ثم جاء المغيرة، لّما واله معاوية الكوفة: قال" كريم نعمة إال جعلك سببا لرّدھا عليه
فمن : قالت. ال: قال ؟أفمن أوالد المنذر بن ماء السماء: قالت. ال: فقال ؟من أوالد جبلة بن األيھم أنت: قولوا له: فقالت! الباب
ما جئتني رغبة في مال، وال شغفا ! والصليب: قالت. جئتك خاطبا: قال ؟فما حاجتك: قالت. المغيرة بن شعبة الثقفيّ : قال ؟أنت

فبعث إليھا ! اذھب ؟وإالّ فأّي فخر في اجتماع شيخ أعور وعجوز عمياء. نكحت ابنة النعمان: ولكن أردت أن تقول. بجمال
أمسينا وليس في العرب أحٌد إالّ وھو يرغب إلينا ويرھبنا، ثم أصبحنا . سأختصر لك الجواب: قالت ؟مكيف كان أمرك: فقال

اختصم إليه رجالن، أحدھما : قالت ؟فما كان أبوك يقول في ثقيف: قال. وليس في األرض أحد إال ونحن نرغب إليه ونرھبه
 :لأليادّي، وقال فقضى بھا. يمنيھا إلى إياد واآلخر يمنيھا إلى بكر بن ھوازن

 !ولم ُتناِسْب عاِمرا وماِزنا إّن َثِقيفاً لم تُكْن َھـَواِزنـا

وھو من . مما بناه النعمان بن المنذر. وھو بالحيرة. دير اللُّجُ ! أّما نحن فمن بكر بن ھوازن، فليقل أبوك ما شاء: قال المغيرة
 :وفيه قيل. وكان النعمان يأتيه يتعبَّد فيه، ويستشفي به من مرضه .لما يطيف به من البساتين: أنزه دياراتھا وأحسنھا بناءاً 

يُب يا ليلِتي أْطِيْب بھـا لـيلةً  رھا الطِّ  !لو لم َيُكْن َقصَّ

 َشراُبھا في الكأس مْكُبوبُ  ِبتنا بدير اللُّجِّ فـي حـانةٍ 

ّبـاُن والـشِّـيبُ  ُيديرھا َظْبٌي َھِضيُم الَحَشـا  يحّبه الشُّ

 َجَرْت أموٌر وأعـاِجـيُب إذا ما الخمر ماَلْت ِبَناحّتى 

 باَت إلى جـانـبـه ذيبُ  فما ترى ظّنك في شـادنٍ 

معه أھل بيته خاصة من آل المنذر ومن ينادمه . كان النعمان يركب في كل أحد إليه، وفي كل عيد: وقد ذكره أبو الفرج، فقال
لى رؤوسھم أكاليل الذھب، وفي أوساطھم الزنانير المحالة بالذھب المفصصة عليھم حلل الديباج المذھبة، وع. من أھل دينه
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فيشرب فيه بقية . فإذا قضوا صالتھم، انصرف إلى مستشرفه على النُُّجب. وفي أيديھم أعالم فوقھا صلبان الذھب. بالجوھر
 :شاعروأنشد فيه قول ال. وكان ذلك أحسن منظر وأشرفه. يومه إلى أن ُيمسي، وخلع ووصل وحمل

 !على ُبْعِدِه ِمنِّي إليَّ َحـِبـيُب سقى هللا دير اللّج خيرا فـإنَّـه

 !وكم من َبِعيِد الداِر وھو قريُب قريٌب إلى قلِبي بعيٌد مكـاُنـه

 :وفيه يقول َعِديُّ بن زيد، وفيه غناء. وھو دير بناه علقمة بن عدّي اللخمّي، بالحيرة. دير بني علقمة

 !عاَطْيُتُھْم َمشمولًة َعْنَدَما َبِني َعْلَقَما نادمُت في الدير

مـا كأنَّ ِريَح الِمْسك في كأِسھا  !إذا َمَزْجَناھا ِبماِء السَّ

  .وھي ھند الكبرى بنت الحرث بن عمرو بن حجر، الملك، أم عمرو بن المنذر، الملك. دير ھند األقدم

وقد . دخلت مع يحيى ابن خالد، لما خرجنا مع الرشيد، إلى الحيرة: لوحكى محمد بن عبد هللا بن مالك الخزاعّي عن أبيه قا
. فرأى في جانب حائطه شيئا مكتوبا: وھو على طرف النجف. فدخل دير ھند األكبر. قصدھا ليتنزه بھا ويرى آثار آل المنذر

 :فإذا فيه مكتوب. وأمر بعض أصحابه بأن يصعد إليه، فيقرأه. فدعا بُسلَّم فاُحضر

 ِبَحيُث شاد الِبيَعَة الراھـُب ي الُمْنِذر عاَم انَقَضـْواإّن َبنِ 

ُھـمْ   وَعْنَبٌر َيْقِطْبُه الـَقـاِطـُب َتْنَفح بالِمـْسـك َذَفـاِريُّ

 َلم َيْجلُِب الصوَف َلُھم َجالُِب والَقّز والَكتَّان أثـواُبـُھـم

 كـبُ وَقْھَوةٌ َناجوُدھا سـا والِعّز والُملك لُھـم راِھـنٌ 

 َخيراً والَ َيرَھُبُھم َراِھـُب أْضَحوا وَما َيرُجوُھُم طالِبٌ 

 َساَر إلى َبْيٍن ِبھـا َراِكـُب َكأَنَُّھم كانوا ِبـھـا لُـعـَبةً 

 َبعَد َنِعـيم َلـُھـُم َراِتـُب وأْصَبُحوا في َطَبَقاِت الثَّرى

هُ خــاِئُبقُلٌّ وُذلٌّ جَ  :َشرُّ الَبقاَيا َمن َترى ِمنُھـُم  ـدُّ

  .وانصرف عن وجھه ذلك! ھذه سبيل الدنيا وأھلھا: وقال. فبكى الرشيد، حتى جرت دموعه على لحيته

نَّيق ُكورة، جميعھا للنصارى. قبة السُّ وعيد . وھي من األبنية القديمة بالحيرة، على طريق الحاّج، وبإزائھا قباب يقال لھا السُّ
والقسوس . النصارى من السكورة إلى القبة في أحسن زّي، عليھم الصلبان وبأيديھم المجامر يخرج فيه. الشعانين بھا َنِزهٌ 

  .ثم يعودون على ھيئتھم. والشمامسة على َنَغم واحد، مّتفق في األلحان، إلى أن يقضوا بغيتھم

إلى جانب ضيعة  وحوله كروم ومزارع،. في موضع َحَسن َنِزه، على نھر جار. وھو بين حمص وَسَلمّية. دير إسحاق
 :وھي التي ذكرھا األخطل في قوله. صغيرة، يقال لھا َجْذر

 عتَّقتھا ِحْمُص أو َجَذُر

َلمانّي، من أھل َسَلِميَّة  :وفيه قال أبو عبد الرحمن الھاشمّي السَّ
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َبا بُمفِيق واِفْق أخاَك َتجْده خـيَر رفـيِق،  !ِإْن كنَت لسَت عن الّصً

 !جاَدْتَك غيُر َسحائٍب وُبـُروِق فقُـلْ  وإذا مررَت بدير إسحاقٍ 

ـُه مـاُؤه بـھـوائهِ   وھواُؤه بلََطافِة المـعـُشـوِق ديٌر ُيَشـبَّ

 :وكتب أبو عبد الرحمن إلى أخيه من دير إسحاق

ِربِ  با والجوَّ في َلِعِب أََما َطربت لھذا العاِرض الطَّ  ؟أما رأيَت الصَّ

 من فضٍة، وكأنَّ الزھّر من ذھِب نـھـمـاتعاَنَقا فكأنَّ الَقْطـَر بـي

 يشُكو َمِغيَبك، فاحُضْرهُ وال تِغِب ونحن في دير إسحاٍق وَمْجلُِسـنـا

 ونقلَب الھّم باألدوار في الُقلُـِب لِنجعَل اليوَم عيداً في َمـالَحـِتـهِ 

 :وقال فيه

َوْيرِ  ْت كزائرٍة في الُحلُـ سالٌم على لـيلٍة بـالـدُّ  ؟ْمتقضَّ

 ولم َتَتَقنَّع بنـور الـُظـَلـْم أَتْتِنَي في َطْيلساِن الـضـياءِ 

 ُبُروُق ِدناٍن بھا َتـْبـَتـِسـْم يعاِرُض فيھا ابتَساَم الُبـروق

 َف منھا الليالي وطوُل الِقَدْم، وصفراُء لم ُتْبِقي إالّ النحـي

جـى ْزُتتا في ثياِب الـدُّ  جى للَھـَرْمإلى أن تجلّى الدُّ  َتَمزَّ

ةٍ  َيْم نزْلنا بھا َوْسَط َمـكـُسـوَّ  َمَطارَف من َنْسج أيِدي الدِّ

يسھا كأَسـھـا  على َزْوَرٍت من حبيٍب أَلـْم سقاني ابُن ِقسِّ

 :وقال فيه

 ؟ولم أَقر ضيَف الليل أجفاَن ساِھـر أََتْظَما ِرياُض الدير من َصْوب ماطِر،

 !ذوائبھا في َسـْفـحـه ونـواشـر واقـٍص سقى الصحراَء بيَن ع: وقلتُ 

ـھـا  إذا ما انثنت َضّم الشَّفيِق المـحـاذِر رحيٌم بأطفال الَعـروُس يُضـمُّ

ى  !قُْم ھاِتھا ال ُتـَنـاِظـِر: نواَظرھا فكم قلُت للساقي، وقد فتـح الـنـدَّ

ـمـا با فيه بموقع ن يحّن إلى الدير اشتياِقـي كـأنَّ  ـاظـِريُيريني الصِّ

ويزعم . وھو في رياض وبساتين، وعليه طواحين روميَّة. وإليه ُنسب. وھو بين دمشق وحمص على نھر ِميَماس. دير ِميَماس
  .رھبانه أن به شاھدا من الحواريين

. قوه نبيذافخدعه قوم ومضوا به إلى دير ِميَماس، وس. وحكى العسقالنّي أنه كان لديك الجّن غالم يھواه، وكان شديد الوجد به
 :وقال. فقلق. فبلغ ذلك الديك
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اسِ   ارَتَفَع العھُد من النـاِس :قُْل لَِھِضيم الَكْشح َمسَّ

 إالّ أََذلَّت قُُضـَب اآلِس يا طاقة اآلس التي لم َتِمدْ 

اِبھـا  وَحْتُف أمثالَِك في الكاِس وِثقَت بالكأِس وُشرَّ

 يَثيَك وِمـيَمـاِسبيَن ُمغِ  في دير ِميَماٍس ويا ُبْعَد ما

 ِنھايُة المكروِه والَبـاِس ال بأَس موالَي على أّنھـا

 سُيصبح الذاِكُر كالناسي فاْلُه وَدْع عنَك أحاديَثھـم

فجلسوا . ودعا معه أشجع الُسلميّ . وُحكي أن أبا ُنواس، لما دخل حمص ماراً بھا، دعاه فتًى من أدبائھا إلى دير ميماس 
 :فقال أشجع. واس ُينشدھم، له ولغيرهيشربون، وأبو نُ 

باح بالكاِس  ولم َتُعْقني مقالُة الـنـاِس صبَّحُت َوجَه الصَّ

 أْكَرُم َصْحٍب وَخيُر ُجالِّس ونحن ِعند الـُمـدام أربـعةٌ 

ًة ُمـَعـتَّـَقةً   على َنِسيم النِّسـريِن واآلِس ُنِديُر ِحْمِصـيَّ

 أبو ُنواٌ في دير ِمـيَمـاِس اولم َيَزْل ُمْطرباً ومنشـدنـ

يَصة. دير ُمَحلّى   .وھو بساحل جيحان، قريب المصِّ

فرأينا من ُحسن : قال. وحكى أبو نصر النحوّي أن أبا خالد، الكاتب، اجتاز بھذا الدير، ومعه ابن أبي زرعة الدمشقّي الشاعر
لقد ُحِضر علينا أن نتجاوز ھذا : ل ابن أبي زرعةفقا. رياضه، وتدفُّق مائه، وطيب ھوائه، ونظرة أشجاره، منظرا حسنا

وثنى رجله، ونزل . ما قُّدامك أھّم من ھذا: فقال. أنا مبادر في ُمھمّ ! ويحك: فقلت له. الموضع وال نشرب فيه حّتى نموت سكرا
ا، في نھاية الصفاء والرقة، وأخرجوا إلينا شرابا عتيق. ثم أتانا الرھبان بتحايا الورد والياسمين والتفَّاح. فنزلنا. عن دابته

 :فأنشدني أبو زرعة لنفسه. فلما أصبحنا، غدونا. وأقمنا يومنا ھناك في أنعم عيش وأحسنه. فابتعناه منھم

 وصحنُه صحُن روضِة األدِب ديُر ُمحلَّى َمِحـلَُّة الـطـربِ 

ٍة أو من ذھِب والماُء الخمر فيه قد ُسِكـبـا فِو من فضَّ  للصَّ

 وتلك لم ُتْعَصر من الِعـَنـِب لغـمـام رّوق ذاال ودموع ا

ُح بـي َووردهُ في الُغصوِن َتيَّمـنـي  ُحْسناً وُتفَّاُحـُه ُيَبـرِّ

 حاناِتِه ما َحيِيُت ُمْنَقـَلـبـي فالَ َتلُْمِني إذا جعـلـُت إلـى

 ويغتدي وھو قد َحَوى َنَشبـي رضيُت أن أغتدي بال َنَشـبٍ 

  .وھو دير صغير، بظاھر حلب، في سفح جبل َجْوَشن، على نھر الُعرجان. دير مارمروثا

رأيت أبي في النوم يوصيني : وكان يقول. وقلّما مّر به إال نزله، ووھب ألھله ھبة كبيرة. وكان سيف الدولة محسن إلى أھله
  .به

  .وفيه نرجس وبنفسج وزعفران. وله بساتين قليلة ومباقل
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  .للرجال والنساء: مسكنينويعرف بالبيعتين، ألن فيه 

 :قال الخالدّي وإياه عنى الصنوبرّي بقوله

 َوْشي الربيع الجديد ما أْدَرْج ما باُل أعلى قَُوْيَق َيْنُشُر من

 بين َعقيٍق وبـين َفـيُروِزْج كأّنما اختيَرِت الفُُصوُص له

 ؟َوْجِبُمفرد األُْقُحواِن والُمْز أما َترى الَبْيَعَتـيِن أُفـِردَتـا

ـجْ  أثوابه الُمْزُن كيف ما اتصَلتْ   وناره البرق كيف ما أجَّ

َصافة  :وفيه قيل. وموضعه َحَسنٌ . ھو بالشام، قريب ُرصافة ھشام بن عبد الملك. دير الرُّ

َصافة َلْت َعنك الِخالَفـه نراك َجِزعَت يا دير الرُّ  َغداة َتَحوَّ

 ً مَع ُحْزنا  فإنَّ لُِكلِّ ُمْجَتِمـَعـْيِن آَفـه فالَ َتْجَزْع وَتذري الدَّ

 :فلما رحل عنه، قال. وُحكي أن أبا ُنواس مّر به، فبات فيه

صـافة َديرٌ   فيه ما َتْشَتھي النُّفوس وَتْھَوى ليس إالَ َديَر الـرَّ

ـْيُت أوطـا ُه ليلًة فـقـضَّ  راً ويوماً ُمأْلُت قُْطَرْيِه َلھواً ِبتُّ

إن ابن حمدون حكى أن المتوكل لما أتى دمشق، ركب يوما إلى رصافة ھشام، يزور دوره : الوقد ذكره أبو الفرج وق
فبينا ھو يدور، إذ ُبصر برقعة قد . وھو من بناء الروم، حسن البناء، بين مزارع وأنھار. ثم خرج فأتى الدير. وقصوره

 :فقُلِعت وإذا فيھا. ألصقت في صدره، فأمر بھا أن ُتقلع ويؤتى بھا

ً أيا   !َتالََعَب فيه َشْمأٌل وَدُبورُو َمنِزالً بالديِر أْصَبَح خاليا

 !ولم َتَتَبْخَتر في َفناِئَك ُحوُر كأنَّك لم ِتْسُكْنَك ِبيٌض أواِنٌس

 !أَصاِغُرُھْم ِعنَد األَنام َكِبيُر وأبناء أمالٍك َعَباِشُم َسـادةٌ 

 ُھم فُبـُدورُ وإن َلِبسوا تيجانَ  إذا َلِبسوا أدراعھم فضراغمٌ 

صافة قاِطنٌ   وفيك ابُنُه يا َدير وھَو أميُر ليالي ھشام بالرَّ

 وأنَت َطريٌر والزمان َغـِريُر إذ الَعْيش َغضٌّ والِخالفِة َلْدَنةٌ 

 وَعْيُش بني َمْروان فيك َنِضيُر وروُضك َفْيناٌن يُذوُب َنَضـارةُ 

 ُصُروَف الدائراِت تُدوُروإن  رويَدَك إّن اليوَم َيْتَبـُعـه َغـٌد

يرانّي وقال! وقال أعوذ با من شّر أقداره. فلما قرأھا المتوكل، ارتاع وتطّير . وهللا ال أدري: قال ؟َمْن كتب ھذا: ثم دعا بالدَّ
تواٍر في وغاية قدرتي أّني م. يدخله الجند والشاكرية. ألني منذ نزل أمير المؤمنين ھنا، ال أملك من أمور ھذا الدير شيئا

ثم ظھر أن الذي كتبھا رجل من ولد َروح بن . فلم يزل به الفتح بن خاقان حّتى كفّ . فَھمَّ بضرب عنقه وإخراب الدير. قالّيتي
  .ِزْنَباع، صاحب عبد الملك، وأمه موالة ھشام
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  .الذي أسفل من طرزيه والَحَدث. ھو في شرقّي طرابلس، في جانب الوادي. دير حمطورا

وال ُيسلك إليه إال من طريق . وھو حصين جّدا. من ذلك الجانب، قُبالة الطريق السالك إلى طرابلس. سفح الجبل وھو بناء في
  .وظھر الجبل الذي له ممتنع. واحد

  .له ذكر. وھو دير أبيض البناء، مشرف على أرض طرابلس. دير البنات

ّيبّي أتاه في يوم شعشعت شموسه، وأُترعت كؤوسه، . وكان الفصل ربيعا قد استطال، وطلَّ الحسن تلك البنات. ُحكي أن الطَّ
وكان قد صحبه غالم ذو عذار أخصب به البلد الماحل، وقذف موج الخّد . وفيھنَّ كل عذراء تدھش المتحبِّر، وتحيِّر المتخيِّر

 :فقال. وطافت عليه قطائع المدام، وأمن شنائع المالم، وتقلّب بين غالمه وغالم. منه العنبر إلى الساحل

ْھر أنَت الُمنـى  وأنَت من دون األماني الَمراْن !ديَر البناِت الزُّ

بـتـُه بـالـُمـداْم لم أنَس يوما فـيَك أذھـبـُتـه  تا بل َذھَّ

اِمـنـا ة أيَّ يف ُحلْو اللَّماْم ونحـن فـي ِغـرَّ  والعيُش ِمثُل الطَّ

وُح ما َجفَّْت لـه َزْھـرةٌ   فٌل ما َجَفاهُ الَغَماْموالروُض طِ  والدَّ

ـحـى ـمـاْم وبيننا خوٌذ كشمس الضُّ  وأْغَيد قد فاَق بدَر الـتَّ

ه  لم َتدر أيُّ األْغَيدين الـُغـالم لوال َنباُت الشَّعـر فـي خـدِّ

وله . وبه ماء جار. ةوبناؤه بالحجر والكلس، في نھاية الجود. وھو دير كبير. مبنيٌّ على جبل. وھو ببالد طرابلس. دير َكْفُتون
ھبانويرتفق ب. ُيحمل نارنجه إلى طرابلس، يباع بھا. حوض كبير مملوء من شجر النارنج على  وله مستشرف مطلَ . ثمنه الرُّ

  .ومنه مكان يشرف، على بعد، على البحر. البالد والمزارع

ويقصده كثير من . وتحمل إليه النذورة والنصارى تقصده،. وبه رھبان كثيرو العدد. ولھذا الدير صيت جائل وسمعة مذكورة
  .أھل البطالة واللھو، للتفرج به والتنزه فيه

 :ويقول فيه الطّيبيّ 

اِء أَدْيَر َكْفُتوَن ُتكـَفـى ُكـلَّ نـاِئَبةٍ   !من الھموم وَتْلَقـى كـلَّ َسـرَّ

 وكلِّ َصْھباَء في الكاسات حمـراِء من كلَّ َخضراَء في األشجار مائسةٍ 

 إْذ ُمتُّ ُسكراً بحمراٍء وَخْضـراِء ُت في َدير كفتوٍن فال َعـَجـبٌ حلل

  .وھو حسن البقعة. وبناؤه مربع. وھو في أرض مستوية. على جانب الالذقية، من شمالھا. دير القاروس

يّ   :وفيه يقول أبو علّي حسن بن علّي الغزِّ

جـىمْثَل الَجبين َيِزينَ  لم أنَس في القاروِس يومأ أبـيضـا  ُه فـرُع الـدُّ

كـينة أبـلـجـا في ظل ھْيكلِه المِشـيِد وقـد بـدا  للعين معقُود السَّ

وُره قـد َزيَّن الـَفـيروَزجـا والالِذقـيَّة دونـه فـي شـاِطـئ  بلُـّ
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جـا ولديَّ من ُرھباِنـه ُمـَتـَنـمِّـسٌ   أضحى لفرط جماله متـبـرِّ

 في َمْسَمع رّد احتجاج ذوي الِحجى أحوى أغـنُّ إذا تـرّدد صـوتـهُ 

 حثَّ الشَُّموَل ولفُظه قد لجـلـجـا ال شيَء ألَطُف من شـمـاِئلـِه إذا

ـيتـهُ   َمَعُه بكائي ال لربـع قـد شـجـا فله ولـلـيوم الـذي َقـضَّ

وھو عامر بمن فيه . الحجر منقور في. في لحف جبل يتصل بالعقبة. وھو في ظھر فيق، بينھا وبين بحيرة طبرية. دير ِفيق
كان يأوي " عليه السالم"وُيزعُم أنه أّول دير ُعمل وأن المسيح : قال الشابشتي .والنصارى تقصده وتعظمه. وبمن يرد عليه

وكل من دخل من النصارى ذلك الموضع، كسر من ذلك . إلى ذلك الموضع الذي عمل به ھذا الدير، ويجلس إلى ذلك الحجر
  ."عليه السالم"وعمل في ھذا الدير موضع على اسم المسيح . تبركا به: الحجر

 :منھا. وألبي نواس قصيدة، يذكر فيھا ھذا الدير ويخاطب فيھا غالما نصرانيا كان يھواه: قال

ين الـعـتـيقِ   ِبَمْرَطْبَلْيَطَھا بالـَجـاَثـلِـيِق بمعموديِة الـدِّ

ُل َقاِصداً َماَسـْرِجـَسـانَ   الّنًوَبَھـاِر َفـَديِر ِفـيِق َفَدْيرُ  ُتَخجِّ

ِقـيِق وبالُصلًِب اللَُّجْيِن وقد َتـَبـدَّتْ  نَّار بالُخْنُصِر الـدَّ  وبالزُّ

ـِب ِفـيَك إالّ   َرِحْمَت َتَحيُّري َوُجفُوَف ِريِقي وبالُحْسِن الُمَركَّ

نـائي ا والقُْرِب من بعد التَّ  يميُن فتًى لِقاتـلـه عـشـيِق وأمَّ

 وعيداً مع جفائك والـعـوق أصبحَت زينة كلِّ بـكـر لقد

بين طبرّية . والطور جبل مستدير، متسع األسفل، ال يتعلق به شيء من الجبال، وليس له إال طريق واحد. دير الطور
وحوله كروم . حجروالدير في القبلة، مبنيٌّ بال. وفيه عين تنبع بماء غزير. َنِزهٌ . مشرف عى الغور والمرج وطبرية. واللُّجون

 .ألنھم بزعمھم أن عيسى تجلّى فيه لتالمذته، بعد أن ُرفع حّتى أراھم نفسه وعرفوه. ويعرف بدير التجلِّي. كثيرة، يعتصرونھا
ع فيه  :وللمھلھِل بن يموت بن الُمَزرَّ

ور في ِفْتـَيةٍ   ِسَراع النُُّھوِض إلى ما أُِحّبْ َمضيُت إلى الطُّ

 كھوِل العقوِل شباِب اللَِّعـْب اِن الوجـوهِ ِكرام الُجدوِد ِحس

 وأيُّ مكاٍن بھـم لـم َيِطـْب فأيُّ زمـاٍن بـھـم ال ُيَسـرّ 

كـاَب عـن َدْيِرهِ  يُت من َحقِّه ما يجـْب أنحُت الـرِّ  وَقضَّ

 وأْسَقيتثًھْم من عصيِر الِعنْب وأنزلُتھم َوْسـَط أعـتـاِبـه

ً وأحضرُتھْم َقمراً ُمْشـرق  َتِميُل الغثُصوُن به في الُكٌتْب ـا

 وَمرسوم أرمالِِه بالَعـَجـْب َنُحثُّ الكؤوس بـأْھـَزاِجـهِ 

 وخوٌض لھْم في فُُنون األََدْب وما بـين ذاك حـديٌث َيُروق

 ويا ُحْسَن ذا السعِد لو لم يِغْب فيا طيَب ذا العيش لو لم َيُزل
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 :ل ھذا األرب، وقد دعا نّوار الربيع إلى شرب ابنة العنبوأنشد له الشابشتّي في نحو من مث

ْه نـوِف واأللـواِن قد أبانت لَي الرياُض مـن الـزَّ  ر غريَب الصُّ

ـُح َيْرُنـو عفـراِن وَبَدا النَّرِجُس المـفـتَّ  من ُجفُون الكافور بالزَّ

لُّ في الَمحاِجر منـھـا  الُجـمـاِن ثم َماَسْت فاْنَھلَّ مثَل َوَقَف الطَّ

 ُت وقد تمَّ ِطيُب ھذا الـزمـاِن يا ُغالم اسِقني َفَقْد َضِحَك الـوْق

ناَن ُصـبَّ األبـاري  َق اسَتِحثَّ الكؤوَس ُصفَّ الَقَناِني أْدِن ِمّني الدِّ

 ش وال َتْكِذَبنَّ فالُعـمـُر فـاِن باِدِر الَوقَت واغَتِنم فَُرص العـْي

 :وكذلك أنشد له قوله

ياِض َزماٌن أنـِيقْ   وَعْيُش الَخالَعِة َعْيٌش َرِقيْق زماُن الرِّ

 على َنرِجٍس وشقيٍق َشِقيْق َبھـاٌر َبـِھـيٌر ِبـِه َغـيَرةٌ 

 فھاِتيَك ِتْبٌر وھِذي َعـقـيْق ُمداِھُن َيحِملَن َطنَّ الـنَّـدى

مـان  قْ فوجُه الحواِدِث َوْجٌه َصِفي فباِدر ِبنا حاِدثات الـزَّ

 :وقوله في مثله

َمْت للسرور أثـقـالُ  َيام شـّواُل قد قُدِّ  وحثَّ َشھر الصِّ

ًة مـا لـُھـنَّ أذَياُل وأقَبَل الليُل البسـاً ُحـلـالً   ِمْسِكيَّ

 شوٌق وَغنَّت بالراح أرطاُل واھَترَّ ُعوٌد وَحنَّ من َطَربٍ 

مان وال ُطوا فالزَّ  فاغتِنموا فرصَة الزَّ  ماُن ُمْفـَتـالُ ُتَفرِّ

محكم . وھو دير رومّي قديم البناء، بالحجر والكلس. وھو بظاھر مدينة القدس الشريفو في شامھا بغرب. دير الُمَصلََّبة
 .في بحيرة من أشجار الزيتون والكروم وشجر التين؛ بإزاء قرية، تجري على الدير بمرسوم السلطان. ُمونق البقعة. الصنعة

وصعدُت إلى سطحه، . فيه صور يونانية في غاية من محاسن التصوير، وتناسب المقادير. إليه ورأيتهوھذا الدير دخاُت 
  .ورھبانه من الُكْرج. فرأيت له ُحسَن ُمشَتَرٍف وَسَعة فضاء

رب فيه ثم أُعيد ديرا للنصارى، وضُ . وقد كان أثِخذ ھذا الدير، وُجِعل مسجدا للمسلمين، وأُعلن فيه باألذان وأُقيمت الصالة
ل إلى ھذا بكتاب أُحضر من ملك الكرج، وأعانه عليه قوم آخرون. بالناقوس وأُظھرت فيه كلمة الكفر   .وُتُوصِّ

ورأيت عند الحافظ العالّمة أبي سعيد العالئّي وعند سائر العلماء والصلحاء ببالد القدس، من إعادته إلى النصارى ما ھو قذى 
  .إلى أن ُيستردّ  عيونھم إلى أن يتخلّى، وشجى حلوقھم

  .ولھذا القصد شھد هللا العظيم، قصدُته! وعلّي هللا نذٌر إن وصلت يدي إلى ھذا ألرَدْدُتھا حّتى ُيَردّ 
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وحدثني رھبانه بأن على ديرھم وقوفا في بالدھم، منھا خيول سائمة ُتحمُل أثمان نتاجھا إليھم، وأنه يجيء منھا في كل سنة 
  .لح الدير وابن السبيلقدر جليل، وأنھا ُتنفق في مصا

 :وفيه يقول أبو علّي حسن الغّزيُّ 

يُتـونُ  يا ُحسَن أيام َقـَطـْعـُت َھـِنـيَئةً   بالدير حيُث الـتِّـين والـزَّ

َبة الـرفـيُع بـنـاُؤهُ  َتْفـدي َعـِبـيَر ُتـراِبـِه َداِريُن دير الُمَصلَـّ

مـى  ةٌ والَمْرمُر الـَمـْسـنـوُنمجلُوَّ  في ِظلِّ َھْيَكلِِه وأسراب الـدُّ

َرَتيَن إذا َتلَـوا إنـجـيلـھـم فُوا فحـمـائٌم وُغـُصـوُن وُمَزنَّ  وَتَعطَّ

 ألُسود ِبيَشَة إن َعَرْضـَن َعـِريُن ِغْزالُن َوْجَرَة ُھْم وَبيَن ُجفُوِنـِھـم

 ُوُجـونُ منھن عن ُغَرر الشُُّموس نَزُعوا الَقالِنَس والُمُسوَح َفُزْخِرَفتْ 

 أّنض لِلكؤوِس الداِئَراِت ُجـنـوُن وَسَعْوا بكاساِت الُمـدام ومـا َدَرْوا

ٌق وَحـِنـين َفَقَضْيُت بيَنُھـْم َزمـانـاً لـم َيَزْل  ِعْنِدي إَِلـْيِه َتـَشـوُّ

 ال ِمْصُر قـاِطـَبًة وال َجـْيُروُن تلك المنازُل قد َسَفْحَن َمَداِمـِعـي

ُيطلُّ على تلك البسائط الُخضر ومجرى . على َنَشٍز عاٍل، ُمشرف على الغور، غور أريحا. قبليَّ البيت المقّدس. يقدير السِّ 
تحتھم وفوقھم الطريق اآلخذة إلى . وبه ُرھبان ظراف أكياس، وال يأتيھم إال قاصد لھم أو ماّر في مزارع الغور. الشريعة

وفي ھذا الدير وُمشَتَرفه، وأطالل .ي القبة التي بناھا عليھا الملك الظاھر بيبرسوقبر موسى عليه السالم ف. الكثيب األحمر
 :قاللّيه وغرفه، قلت

مـا يق يزداُد ُكلَـّ  َنَظرُت إليِه والفَضاُء بـه َنـْضـُر أرى ُحسَن دير السِّ

 ـْضـرُ َكَتْخِت َملِيٍك َتْحَتُه ُبُسـٌط خُ  َبَنْوهُ َعَلى َنْجٍد على الَغْور ُمْشـِرفٌ 

ـمـا  َتَشقَّق ليال عن َجالِبيِبِه الـفـْجـُر وأشرَق في ُسوِد الَغمـام كـأنَّ

ْھُر وقام على َطْوٍد عـلـيَّ كـأنَّـمـا جى األنُجُم الزُّ  َمصابيَحه تحت الدُّ

 وناغاه ُجْنَح الليل في أُفقه الـبـدُر وُزفَّْت إليِه الشمُس من َجْنِب ِخْدِرھا

 وأحنى َعَليھا ال ُتـَبـلُّ لـه ُعـْذُر الريُح فضَل ِعنـاِبـھـا وألقت إليه

ْسَريِن َھان ارِتـقـاُؤهُ ـْسـرُ  ولو كان كالنَّ  ولكّنه قد ُحطَّ من دونه الـنَّ

ةُ فـوقـه  فِمن فوقِه َنھٌر وِمن تحِتـه َنـھـُر عال َنھَر ريحا والَمَجـرَّ

واكيس وال أعرف باِنيِه، وال وقفُت له على اسم، . له بين النصارى سمعة وذكر. حسن البناء وھو دير. شرقّي القدس. دير الدَّ
  .غير أن له وقفا يعود منه على الرھبان السكان جليل فائدة ونفع. وال على السبب الذي ُسمِّي به بھذا االسم

 :وفيه قلت. وقد مررُت به غير مرة في أسفاري، وخرج إلّي رھبانه بميسور ما عندھم
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واِكـيِس  وأنِصْت إلى َقْرع ھاتيَك النَّواِقيِس أِنْح بليٍل علـى دير الـدَّ

ْكَب في َطـَربٍ   طول الزمان وال َتْرَحْل مع الـِعـيِس واحِبس مع العيَسِويِّ الرَّ

ْبح َھاتيَك الشُّموَس ُضحىً   وَخلِّ عنَك ِربـاطـاِت الـنـوامـيِس واْنُظْر مع الصُّ

ھـا َذَھـبٌ واسَبأْ من الدي ك في حـْزب الـمـفـالِـيِس ر َخْمراً ُكـلُـّ  كْيال َنُعدَّ

ْر َتَر الِكيَس في اإلِنَفاِق لِـلـِكـيِس وَخلِّ كّل شحـيح كـنـَت َتـْتـَبـُعـهُ   َفكِّ

ـيَت مـن َوَطـرٍ  ـواِويِس واَْنَعْم َوَلذَّ بمـا َقـضَّ  َوِطْر ُسروراً إلى تلـك الـطَّ

 :وقلت

واويسِ  َديرُ  واِكيِس أم ريُش الطَّ َماِمـيِس ؟الدَّ  أم الشَُّموُس َسَنا تلك الشَّ

وَن في حزِب الَمَفالِـيِس مأوى الَمَياٍسير لكْن بعَد أْوَبِتـِھـمْ   منھم ُيَعدُّ

ْغ ِعنَدھا ِكيسي فاْنِزل به وأَِقْم ِفيمـا ُتـريُد وقُـْل  إمال ُكؤوسي َوَفرِّ

 فھذه الناُر من تلك الَمـقـاِبـيِس من ُمدامـِتـه واقدح ِزناَد ُسرورٍ 

اِنينَ  وروي أن عمر بن . ولكن قيل إنه كبير حسن عامر. وال أدري في أّي ناحية ھو منھا. ھو بالشام: قال الخالديّ . دير ُرمَّ
أسواقھا، إذ قبض عليَّ فبينا أنا في بعض . خرجُت في بعض أسفاري إلى الشام، فدخلت أنطاكية: الخطاب رضي هللا عنه، قال

. انقل ھذا من ھاھنا إلى ھاھنا: فقال. وإذا مسحاة وزنبيل. ولم يكلمني حّتى أتى دارا فيھا تراب وجندل. بطريق من بطارقتھا
وكان قد أغلق علّي باب . فتقاصرت بي نفسي وخنقتني الَعبرة وقعدت، فلم أعمل شيئا. وتركني ومضى. يشير في ذلك بيده
فلما رأى . ُمتَّشح بسبنّية يبين منھا جميع بدنه. فإذا ھو عريان. وكان يوما شديد الحر. ثم عاد إلّي بعد ساعة. ىالدار حين مض

ما ھذا ! ثكلتك أمك، يا عمر: فقلت. التراب والجندل بحالھما، قبض علّي وَجَمع يده وضرب بھا لغدي، ضربة أقرح بھا قلبي
وبادرت . فمات. فأضرب بھا رأسه، ضربة فلقت بھا دماغه. ي وآخذ المسحاةوأقبض عليه فأطرحه تحت ؟االستحذاء للعلج
وكنت قد . نعم: قلت ؟أضيف أنت: فلما رآني راھبه قال. وسرت من يومي وليلتي، فصبَّحت ديرا، فدخلته. ھاربا من المدينة

د نظره وصّوبه. من مكة: قلت ؟من أين أنت: ثم أيقظني الراھب وقال. أعييت، فاضطجعت نائما ما شاء هللا ما : ثم قال. فصعَّ
ھل : فقال ؟ما حملك على ھذا: فقلت. ثم وثب فقّبل رأسي. عمر، فأخرج كتابا عنده ونظر فيه، وأعاد فيَّ مّرات: قلتُ  ؟اسمك

قد سمعت بعض الناس : فقلت. وكان قد وقع لي شيء من خبر النبّي، صلى هللا عليه وسلم ؟ظھر عنكم رجل يذكر أنه نبيٌّ 
فاكتب لي . أعلم أّنك وحقِّ المسيح ستملك أكثر األرض، وُتخِرُج ِھَرْقل من الشام، وتغلب عليھا: فقال. ر ما سألت عنهيذك

وأتاني . كتابك: فقال ؟ما تريد: فلما أطال، قلت. فجعلُت أعجُب منه وأدفع قوله، وھو ُيلحُّ عليَّ في سؤاله ذلك. أمانا، ولديري
وبكَّرت غاديا من . وأكرم مثواي. ولّفه مع كتابه ذلك. ما أماله علّي من ترك الخراج والوصاة بهبقطعة من أَدم، فكتبُت له 

وإذا بلغَت آخر دير يلي بلدك، فَخلِّھا عند . فإنَّك ما تمرُّ بدير، فيراھا راھبه إال أكرمك. فأسرج لي حماره وقال اركبھا. عنده
دني وانصرفت. سّكانه   .وزوَّ

ھذا كتبته في : فقال عمر. رج إلى بيت المقدس، لقيه الراھب، وھو شيخ كبير، بكتابه وذّكره األمرفيقال أن عمر لما خ
. ولكّني أقاطعك على خراجك بما فيه مصلحة لك ورفق بك. وال يحّل لي تضييع فيء المسلمين. الجاھلية، وقد أتى هللا باإلسالم

  .فقاطعه على ما فيه ورفق به. قد رضيت: فقال

  .ويقال أن الرھبان يتوارثون الكتاب إلى وقتنا ھذا، وإن الوالة تمضيه لھم: ديّ قال الخال

  .وال أدري في قرب أّي مدينة ھو. ھو بالشام: قال الخالديّ . دير ِھزِقل
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 :وقد ذكره دعبل بن علّي حين ھجا أبا عّباد، كاتب المأمون، فقال

ُه من دير ھزقل ُمْفَلتٌ   األقياِد َحِنٌق َيُجرُّ َسالسَل فكأنَّ

د قال دخلت دير ھزقل . ھاھنا: قالوا ؟ھل فيه مجنون طيِّب الكالم، نضحك أنا وصحبي منه: وسألت رھبانه. وحكى الُمَبرِّ
ورأيت مراتبھم . ففعلت. فإن أحببت النظر إليھم فامِض وال تدُن من أحد. ھم ھناك: وقالوا. وأومؤا إلى إيوان مرتفع في الدير

فرأيت شيخا منھم على حصير . فلما رأوه معي امتثلوا. ان معي وقت دنّوي منھم المتولى على أمورھموك. على قدر بالياھم
أنا أم  ؟من ترى المجنون ؟أين السالم! سبحان هللا: فقال. فجاوزته إلى غيره. نظيف، ووجھه إلى القبلة، وكأنه يريد الصالة

. على أنا نعتذر لك أن للداخل على القوم دھشة. جبت علينا حسن الّردلو كنت بدأتنا، ألو: فقال. فاستحييُت منه وسلَّمت ؟أنت
. وعزمت على الدنّو منه؛ فمنعني قّيمھم. وأمومأ إلى موضع من حصيره فنفضه، كأّنه يوّسع لي!. اجلس، أعزك هللا عندنا
أتعرف الذي : قال. نعم: قلت ؟يّ أتعرف المازن: قال. من البصرة: قلتُ  ؟من أين أنت: فقال. فسألني. فوقفُت أستجلب مخاطبته

 :يقول فيه

 .ساَد أْھَل الَبِصرة وفتًى من مـازنٍ 

ـه مـعـروفةٌ   !وأبـوه َنـِكـَره أُمُّ

وقد بّرز في النحو، وصار يخلف صاحبة في . وله حفظ. أفتعرف غالما قد نبغ في ھذا العصر، معه دين: قال. ال أعرفه: قلت
د بلى، وھو : قال. ال أعرفه قال شعرا: قلت ؟فھل أنشدك من عبثات شعره: قال. أنا عين الخبير به: قلت. مجلسه، يعرف بالُمَبرِّ

 :القائل

ذا ماء الَعنـاِقـي  !د ِبِريِق الغاِنـَيات حبَّ

 !وَدمي أيَّ نـبـاتِ  بھما َيْنُبت َلْحـِمـى

 ً َھـواِت أيُّھا الطالـُب شـيئا  :من لَِذيِذ الشَّ

 !َح الُخُدوِد الناِعمات ُتفَّـا ُكْل بماء الورد

ھل تستحي أن تنشد مثل ھذا، حول الكعبة، دع عنك . سبحان هللا: أما تستحي من إنشاد مثل ھذا الشعر في الدير؛ فقال: قلتُ 
 ثم قام إليّ . أحوجتني إلى االعتذار إليك: ثم قال. ثّم لم ينزل به حّتى عرفني. إني سمعت الناس يقولون في نسبه. ھذا

صن نفسك عن ! يا أبا العباس: ثم قال لي. فأمنت غائلته. فرأيت القيد في رجله قد شّدت إلى خبشة في األرض. ليصافحني
! أنت المبّرد! أنت المبّرد! فليس يتھّيأ لك كلَّ وقت مصادفة مثلي على مثل ھذه الحالة الجميلة. الدخول إلى ھذه المواضع

  .رت حليته، فبادرت مسرعا، وخرجتوجعل يصّفق، وھو انقلبت عيناه وتغي

نزلت مع الفضل بن إسماعيل بن صالح بن عبد اله بن العباس : حّدثني أبي قال: حكى رجل من أھل أنطاكية قال. دير يونس
فخدمته مّدة مقامه ثالثة أيام، . فرأى فيه جارية حسناء، ابنه لَِقسٍّ كان فيه. في دير يونس، ونحن خارجون إلى ناحية الرملة

 :وقال في طريقه. فلما أراد االنصراف أعطاھا عشرة دنانير ورحل. وجاءته بشراب صاف عتيق

 !بُمْھَجته شوٌق إلـيَك طـويُل عليَك سالُم هللا يا دْيَر من فتًى

ماَكْيَن وابٌل  !عليَك بما َيْرَوي َثَراك َھطُوُل وال زال من َنْوِء السِّ

 !َسحاٌب بأخبار الرياض كِفيُل ُيَعلُّك منھا ُبْرھًة بعـد ُبـْرھةٍ 

 .بھا لعُيون الناظرين جـمـيلُ  إذا َبلَّ أرضا َدمُعه بأََن َمْنَظـر
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ِه  .َصفائُح ِتْبٍر في السماء تجوُل كأّن الُبروَق الوامضاِت ِبجـوِّ

 .وليس َمعي غْيَر الحسام خليُل أالُربَّ ليٍل حالٍِك قد صَدْعتـهُ 

 .َمَصابيَح ما يخُبو لھّن َفِتـيُل لُصْحبتيومشمولٍة أوقدُت منھا 

 .ُيخال عليھا للقُلوُب كـِفـيُل ُتعلِّلني بالراح َھـيْفـاُء غـادةٌ 

 .َمالَِحُظھا بين القلوب َتُجـوُل تجوُل الَمَناَيا بينَّھـن إذا َغـَدْت

ْير قلبـي ُمـَدلَّةٌ   .لُ عليِك وِجْسمي مذ َبْعدِت علي أيا ابنة َقسِّ الدَّ

 :وفيه يقول أبو شاس

َيمُ   !حّتى ُترى ناظراً بالنَّْور يبتسُم يا ديَر يوُنَس جاَدْت َسْرَحك الدِّ

ِبُم لم َيْشِف في ناجر ماٌء على َظَمإٍ  كما َشفى َحرَّ قلبي ماُؤك الشَّ

ـَقـُم ولم َيُحلََّك محزوٌن بـه ِسـَقـمٌ   إالَّ َتَحلََّل عنه ذلك الـسِّ

  

 َجرى عَليَّ به في َرْبِعك الَقَلُم  َكْم لِي فيك ُذو َغَنجأستغفر هللا

 :ويقول أيضا

ة الِجْسم ال َتْعِدَلنَّ عن ابنة الَكـْرم   !ِبأَِبي ففيھا ِصحَّ

 !إال التخلَُّص من َيِد الھمِّ لو لم َيُكْن في ُشْربھا َفَرجٌ 

 :ويقول أيضا أبو شاس

 !وعذلُك في الُمَدامة مستحيلُ  أعاِذَل ما على ِمْثلي َسـِبـيلُ 

 ؟ورحُل أناملي كأٌس شمولُ  أليس َمِطيَّتي َحْقـَوْي غـالم 

 وِقبلُة وجھي الوجُه الجميُل، إذا كانت بنات الكْرم ِشْربـي

 !وھاَن علّي ما َنَقَل الَعُذول أمْنُت ِبَذْيِن عاقبَة الـلـيالـي

  .كان فيه َبِحيرا، الراھبوقيل ھو الذي . ھو بالشام. دير ُبْصرى

ء، من بني الصادر. نزلت بدير بصرى: حكى المازنّي، قال َرةٌ من طيِّ أفصح . فرأيت في رھبانه فصاحة، وھم عرب ُمَتَنصِّ
. نّ ما فينا رجل ينطق بالشعر، إال أََمٌة لنا كبيرة السِّ ! وهللا: فقالوا ؟مالي ال أرى فيكم شاعرا، مع فصاحتكم: فقلت لھم. من رأيت

 :فأنشدتني لنفسھا. فجاءت، فاستنشدتھا. جيؤني بھا: فقلت

ـلـتْ   !َتُؤمُّ الِحمى لُقِّيِت ِمن ُرْفقٍة ُرشـَدا أيا ُرفقًة من آل ُبْصرى تحـمَّ
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ُغـوا  تحيَة َمْن قد ّظنَّ أْن الَ َيرى َنْجـَدا إذا ما بَلْغُتم سالـمـين فـبـلَـّ

 بَكْبِل َھوًى من ُحّبكم ُمْضمرا َوْجَدا بَّـالترْكنا الصاِدِرّي مـَكـ: وقُولُوا

 !وقد أنبتْت أجراُعه َبَقـالً َجـْعـَدا فياليَت ِشْعِري ھل أرى جانَب الِحمى

با ُتْسِدي على َمْتِنه ُبـردا وھل أِرَدنَّ الـدھـَر مـاَء َوِقـيعةٍ   ؟كأن الصَّ

  .وبتُّ في ديرھم وأكرموا ضيافتي. فوھبت لھا ُدريھمات

ان د، على َنَثٍز من األرض. دير الَخمَّ ُيشرف على بركة الفّوار وھو من البناء . وھو دير ببالد أذرعات مبنيٌّ بالحجارة السُّ
  .الرومّي القديم

ة ة به غالما قد خرج من كنيسته، كأنه الظبُي الكاِنس. أتيُت عليه في أسفاري غير مرَّ  :فقلت. ورأيت مرَّ

َة في ُربى  ـاِنيا ديَر عزَّ ْحُب بالَھـَمـالِن الـَخـمَّ ْت عليَك السُّ  !َدرَّ

ـانةٍ   !تْحنو مواطُرھا على الُكْثـبـاِن وَسَقْتك كـلُّ َغـَمـامة ھـتَّ

ات ساعَة مـنـِزٍل  !بُرباك فوَق َصفائح الـُغـدراِن لم أنَس في اللذَّ

 لـواِنَنَشَرْت علـيه غـرائَب األ والصبُح تحت ُمالَءٍة َمـْرقُـومةٍ 

 ُتْعزى َلَواِحُظه إلـى الـِغـزالِن وُھناك كلُّ َكِحيِل َطرٍف فـاِتـٍر

جى في النصف من شعباِن قمٌر َمِسيحـيٌّ كـأنَّ جـبـيَنـهُ   بدُر الدُّ

ْيحـاِن في وجنتيه َجِنـيُّ َوْرٍد أحـمـرٍ   قد سيَّجوه بأخضـر الـرَّ

ھـبـاِن إالَّ  ما شـدَّ ُزنَّـاراً لـه فـي ِبـيعةٍ   !وحلَّ عـزائَم الـرُّ

ُمـول كـريقِة ثـغـرهِ   !َسْكرى بھا وبطرفه الـفـّتـاِن َيْسِقي الشَّ

  .ويليه من أبوابھا، باب الفراديس. وھو بدمشق مطلٌّ على الغوطة. وُيعرف بدير السائمة. دير صليبا

  .نزل دونه خالد بن الوليد، أيام محاصرة دمشق

  .وبناؤه حسن عجيب. ر البساتينوھو في موضع نزه، كثي

اه أراد جرير بقوله. وإلى جانبه دير للنساء، فيه رھبان ورواھب  :وإيَّ

جاج وَقْرٌع بالنواقيِس إذا تذكَّرُت بالدْيَرْين أرقَّـنـى  صوُت الدَّ

 :ومما يدّل على أن يلي باب الفراديس، قول جرير في ھذا الشعر: قال الخالديّ 

ْكب إذ ج  !يا ُبْعد َيْبِريَن من باِب الَفَراِديِس دَّ النَّجاُء بھـمفقلُت للرَّ

 :وأنشد فيه قول اآلخر وھو
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 !َبالَِبـالً بـَقـالَلِـيه وأشـجـاِرْه يا َديَر باِب الَفَراديِس المھـيَِّج لـي

 !لما قضى منك قلبي بعَض أوطارْه لو عشُت تسعين عاما فيك مصطِبحا

يخرج إليه، ومعه ُحَرُمُه، استحسانا له؛ وأنه كان يجلس في أيام ُمقامه . كان كثير المقام في ھذا الدير وُحكي أن الوليد بن يزيد
وحكى الخالدّي عن أحد من كان  .طيبة حسنة: فيه في حصنه كّل يوم ساعة من النھار؛ ثم يأكل ويشرب في مواضع منه

يا : فنحن على المائدة، إذ قال له. ندماؤه، وكان فيھم حنين المغنيّ  ُينادمه، أنه دعا يوما بطعامه، وأمرني بالغداء معه؛ وحضر
بشعر صاحبكم، عيسى بن زيد، فلم أستكمل الطرب، ألجل " وقد أخذ الشراب مّني"غنيتني البارحة في آخر المجلس ! ُحنين
 :فأخذ ُحنين ووّقع عليھا وغنَّى: قال. فأعده عليَّ الساعة. سكري

 إّن َمْن تھَوْيَن قد جـارا !ـنـارايا لَُبْيني أوِقِدي ال

 !تْقَضم الِھْنديَّ والغـارا ُربَّ ناٍر ِبتُّ أرُمقُـھـا

ُجـھـا  !عاِقٌد في الَخْصر ُزنَّارا ِعْندھا َظْبٌي ُيَؤجِّ

رقاقه، وأخذ كّل من على المائدة . فطرب طربا عظيما، وأخذ رقاقه، وقام وترك الغداء، وجعل ينقر عليھا مع ُحنين: قال
وقد حضر . والحاجب قد جلس ينتظر جلوسه. ومضى يطلب باب الدھليز، وُحنين والندماء حوله. وجعلوا ينّقرون عليھا مثله

يا أمير : فقال له. فخرجوا! إنصِرفوا! إنصِرفوا! الُحَرمَ ! الُحَرمَ : فلما رآه الحاجب على تلك الحال، صاح بالناس. وجوه العرب
فحلف أنه . ودعا له برطل. أدخل! ثكلتك أمُّك: فقال! تنتظر جلوسك، وأنت تخرج إليھم على تلك الحالوفود العرب ! المؤمنين
  .ولم يزل يسقيه، حّتى مات سكرى وانصرف محموال. لتشربنَّ معي حّتى أسكر! وهللا: فقال. ما ذاقه قط

وهللا . وھي بناحية محلّة حّمام الُنحاس. ومدافنوھذا الدير اليوم ال عين له وال أثر، وإّنما صار دورا وأبنية ومساجد : قلت
ْئُتھا. وبھذه المحلة داري التي بنيتھا ومساكني: أعلم . ليس بكبير، وال رھبانه بكثير. وھو بجانب غوطة دمشق. دير َبَوّنا! وُھنِّ

 .بقليل" عليه السالم"ُبني بعد المسيح . ويقال إنه من أقدم ِدَيرة النصارى. ولكنه في رياض مشرقة، وأنھار متدّفقة
ق ومجون. واجتاز به الوليد بن يزيد، فرأى حسنه وطيبه  :وقال فيه. فأقام فيه أياما في تخرُّ

ذا يوُمنـا بـدير َبـَوّنـا  !حيث ُنسقى براِحِه وُنَغّنى حبَّ

 !ن إذا ُخبِّروا بما قد فَعْلنا واستھّنا بالناس فيما َيقُولُـو

  .قد أقفرت األرض منه من رسم وطلل، ومضى وحادث كل دير بعده جلل. وجود لهوھذا الدير اليوم ال : قلت

. وحوله بستان وأنھار. على قطعة من الجبل، ُيطلُّ عليھا. ھو بنواحي دمشق، بالقرب من الغوطة: قال الخالديّ . دير َسْمعان
  .رهوعنده ُدفن عمر بن عبد العزيز، بظاھ. وھو من كبار الِدَيرة. وموضعه حسن جّدا

فإّن ھذا الدير في قرية تعرف بالبقرة، من قبلّي معترة . وغلط أيضا. وھكذا ذكره أبو الفرج. وھذا غلط من الخالديّ : قلت
وليس ُيسمع بدمشق لھذا الدير نابسة، وال ُيعرف لمكانه في غوطته . وبه قبر عمر بن عبد العزيز، مشھور ال ُينكر. النعمان

  .خضراء وال يابسة

فرأى النساء والصبيان يقّبلون الُصلُب ويسجدون لھا، . ذكروا أنه دخله جرير في يوم عيد: قال. ما ذكره الخالديّ ُعدنا إلى 
 :فقال

 ً ـبـاُء رأيُت بدير َسْمعاٍن َصلِـيبـا واِدُن والـظَّ  ُتقبَّله السَّ
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مه القُُسوس وتْحـَتـِويه  فَتْرُشفُه ويْخُنقُھا الـبـكـاءُ  ُتَعظِّ

 ؟تملّكه اْعِوجاج واستـواُء ھل غيُر ُعودٍ ! مهٍ : فقلُت لھم

ھا فيه فنظر في . فخرج يوما، ِغبَّ سحاب. فأقام يصطبح ويغتبق معه ندماؤه ومغّنوه. وُذكر أن الوليد بن يزيد خرج متنزِّ
ا كله، ِمزاجا ال أبرح حّتى أشرب ھذ! وهللا: وقال. فنزل على أكبرھا وأكثرھا ماء. صحن الدير غدران ماء، فاستحسنھا

فجعلوا يحملون ماءه بالليل . لئن أقام حّتى ُيفنَي الغدير، طال علينا ُمقامنا: فقال بعض أصحابه لبعض. وشرب حّتى نام. لكأسي
 .وأمر بالرحيل إلى دمشق! أنا أبو العباس: فقال. فخرج بعد يومين أو ثالثة، فنظر إليه وقد َفني ماؤه. ويصّبونه في الرمال

 :ه من والدي، ألحمد بن ھالل، في صفة دير سمعان، مما مدح السّيد الرضّي لعمر بن عبد العزيزومما سمعت

ٍة، لبـكـيُتـْك يا ابَن عبِد العزيز لو بكت العي  !ُن َفتًى من أَُميَّ

ْھَتنا عن السّب والشَّـْت  !فلو ُيْمِكُن الَجَزا، لجزيُتـْك! م أنَت نزَّ

 !خْيُر مْيٍت من آل َمْرواَن َمْيُتْك !ـَواِديقبَر سمعاَن ال َعدْتَك الغَ 

" كرم هللا وجھه"تسّبب في إبطال السب عن أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب " رضي هللا عنه"وكان عمر بن عبد العزيز 
َيْنھى َعِن الَفْحَشاِء والُمْنَكِر والَبْغيِ َيِعُظُكْم إِنَّ هللاَ َيأُْمُر ِبالَعْدِل واإلِْحَساِن وإِيَتاِء ِذي القُْربى و(وأثبت في الخطبة، موضع السّب، 

ُرونَ    .)َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

فقبلھا منه، وأمر له . وقد ذكر أبو الفرج أن صاحب دير سمعان دخل على عمر بن عبد العزيز بفاكھة ُيطِرفُه بھا في مرضه
وإن " رحمه هللا"فقال عمر . إنما ھي من ثمر شجرنا! ؤمنينيا أمير الم: وقال. فما زال حّتى أخذھا. فأبى أن يأخذھا. بدراھم

بعني موضع : ثم قال له عمر. فحزن وبكى. إنِّي ميٌِّت من مرضي ھذا! يا صاحب دير سمعان: ثم قال! كان من ثمر شجركم
  .وھذا الذي حكاه أبو الفرج مؤكد لقولنا. قبري من أرضك، سنًة، فإذا جاء الَحْول، فانتفع به

وكان في . وأكثر فرشه بالبالط الملّون. وھو بالقرب من دمشق، على تّل في سفح قاْسُيون وبناؤه بالجّص األبيض. اندير ُمرَّ 
  .وماؤه يتدّفق. وأشجاره متراكبة. وقالليُّه دائرة به. ھيكله صورة عجيبة دقيقة المعاني

ان. ألكُتب الحديث وألقى أھل العلم" وأنا َحَدث في جماعة أحداث"وافيت الشام : وُحكي عن المبّرد أنه قال . فاجتزت بدير ُمرَّ
فدنونا منه . وإذا في بعض بيوته كھل مشدود حسن الوجه عليه أثر النعمة. فصعدناه، فرأيت منظرا حسنا. فأحببت النظر إليه

لذي أقدمكم ھذا البلد الغليظ ما ا! بأبي: قال. من أھل العراق: قلنا ؟من أين أنتم، يا فتيان: وقال. وسلَّمنا عليه فرّد السالم
 :فقال. بل أنشدنا: قلنا ؟حّبذا أنشدوني أم أُنشدكم: فقال. طلب الحديث واألدب: قلنا. وھواؤه، الثقيل ماؤه، الُجفاة أھله

 !ال أستطيع أُبُث ما أِجـُد هللاُ يْعَلُم أنـنِّـي َكـِمـدُ 

مھا: روَحاَن لي  !بلٌد وأُخرى حازھا بَلـدُ  ُروٌح تقسَّ

 !صبٌر وليس َيُصوُنھا َجَلُد وأرى الُمِقيمَة ليس يْنَفُعھا

 !بمكاِنَھا تِجُد الذي أجـُد وأظّن غاِئبِتي كشاِھَدِتـي

 :فقال. بل أنِشدنا: قلنا ؟أتنشدوني أم أُنشدكم: فأفاق فصاح بنا فقال. ثم أُغمَي عليه

ا أناخوا قَُبْيل الصـبـح ِعـيَرُھـمُ  لوا، فَ  لمَّ  .َتنادْت بالـھـوى اإلِِبـُلورحَّ

ْجف ناِظَرھـا  .َيْرُنو إلّي ودمُع العين منـمـِھـُل وأبرَزْت من ِخالِل السَّ
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عْت ببنـاٍن َحـْمـلُـُه َعـَنـٌم،  :يا َجَمـُل! ال َحَمَلْت ِرجالَك: فقلتُ  فودَّ

 !فارتحلوا حلَّ البين! من باِرح الَوْجد َوْيلي من الَبْين ماذا حلَّ ِبي وبـھـا

 !فليَت شعِري، لُطول العھد ما َفَعلُوا !إنِّي على الَعْھد لم أنقُْض موّدَتـُھـم

ان الذين كانوا معي د. ُمت: فقال له ؟قال فأموت. ماتوا: فقال له فتى من الُمجَّ  .وما برحنا حّتى دفّناه. فتمّطى وتمدَّ
 :وللصنوبرّي فيه، من شعر يقوله

انٍ   وأجَعُل بيَت َلھوي بيَت َلْھيا فـأٍَحـَيا أمرُّ بدير ُمـرَّ

 !فليس ُيِريد غير ِدمْشَق ُدنيا صَفْت ُدنيا ِدمشق لمصطِفيھا

 !وأْنَضُر في نواِظِرَنا وأْھَيا ُمَظلََّلٌة فواكھھـّن أبـھـى

انة لم َتْعـُد ثـديا فِمْن ُتفَّاحة لم َتـْعـُد خـّدا  !ومن ُرمَّ

. ونزله المأمون بعده. نزله الرشيد وشرب فيه. ھو على تلعة مشرفة على زعفران ورياض حسان: الوقد ذكره أبو الفرج وق
 :وكان الحسين بن الضّحاك مع الرشيد، لما نزله، فأمره أن يقول فيه شعرا، فقال

يَت من سكنٍ  اَن، ال ُعرِّ انا !يا دير ُمرَّ  !قد ِھْجَت لي َحَزنا، يا ديَر ُمرَّ

 !مما َيِھيُج دواِعي الشوِق أْحيانـا الكاَس ُمـْتـَرعةً  ُحثَّ المدام فإن

ان فاستحسنه ونزله: وُحكي عن إبراھيم الموصلّي أنه قال .وأَمَر عمرو بن بانة، فغّنى فيه َلْحنين وأمر أن . مّر الرشيد بدير ُمرَّ
فوقف . يه صاحب الدير، وھو شيخ كبير وَھِرمفخرج إل. فأُتي به، فأكل؛ وأُتي بالشراب والندماء والمغنِّين. يؤتى بطعام خفيف

فأذن له فأتاه بأطعمة نظاف، وإدام في نھاية الحسن . بين يديه، ودعا له، واستأذنه في أن يأتيه بشيء من طعام الديارات
يب : له الرشيد إلى أن جرى ذكر بني أُميَّة، فقال. وأمره بالجلوس، فجلس معه يحّدثه، وھو يشرب. فأكل منھا أكثر أكل. والطِّ

يا. نزل بي الوليد بن يزيد، وأخوه الَغْمرُ . نعم: قال ؟ھل نزل بك أحد منھم فلما دّب . فجلسا في ھذا الموضع، فأكال وشربا وُغنِّ
فما زاال يتعاطيانه، حّتى سكرا، ومآله لي . فيھما السكر، وثب الوليد إلى ذلك الُجْرن فمأله وشربه، ومأله وسقى أخاه الَغْمرَ 

أبى بنو أُميَّة إالَّ أن يسبقوا إلى : فقال.فنظر إليه الرشيد، فإذا ھو عظيم ال يقدر أن ُيِقلَّه، وال يقدر على أن يشرب ِمأله. مدراھ
  .ثم أمر برفع النبيذ، وركب من وقته. اللذات سبقا ال يجاريھم أحد فيه

ان: والناس في اختالف: قلت فح، نواحي برزةفمن قائل أنه كان بمشار ؟أين كان دير ُمرَّ واألكثر على أنه كان بمغار . ق السَّ
فح، فھو دير السائمة المسّمى دير صليبا   .وقد ذكرناه. به، وأن مكانه اآلن المدرسة المعظمية؛ وأما الذي كان بمشارق السَّ

د منھا، مشرف على واآلخر على ُبع. وھو في ِدمَنة القرية. أحدھما يقصده النصارى بالزيارة: وھما اثنان. دير صيد نايا
وفي . وھو دير كبير. من بناء الروم بالحجر الجليل األبيض. وھو دير مار شربين وُيقَصد للتنزه. الجبل، شمالّيھا بشرق

وفيھا ما يطلُّ على . وفيه كوى وطاقات ُتشرف على ُغوطة دمشق وما يليھا، من قبلّيھا وشرقھا. ظاھره عين ماء سارحة
  .ويمتد النظر من طاقاته الشمالّية إلى ما أخذ شماال عن بعلبكّ . الُعقاببواطن ما وراء َثنيَّة 

وبه ماء جار، في بركة ُعِملت . وله بستان. وُيعرف بدير السّيدة. وأما الذي في القرية، فمن بناء الروم بالحجر األبيض أيضا
تقصد ھذا الدير وتأتيه . لنصارى، من الفرنجوطوائف ا. وتأتيه نذور وافرة. وله َمَغالَّت واسعة. وعليه أوقاف كثيرة. به

نھم من زيارته. للزيارة وإذا كتب لھم زيارة قُمامة ولم يكُتب معھا صيد نايا، ُيعادون . وكنت أراھم يسألون السلطان في أن ُيَمكِّ
  .ولھم فيھا ُمعتَقد. السؤال في كتابتھا لھم
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جاج، ويكسونھا من فاخر . للتبّرك والنصارى تزُعم أنَّ بھا صدعا يقُطر منه ماء، يأخذونه ويدعونه في أوان لطاف من الزُّ
إن ذلك الماء إذا أُخذ على اسم شخص : وسمعت نصرانية، كانت معروفة بينھم بالعلم، تقول. ولھم فيه أقوال كثيرة. الثياب

دلَّ على نقص ماله وجاھه وقُرب أوان وُعلِّق في بيته ثم ازداد مقداره عنده عما أخذه، دلَّ على زيادة ماله وجاھه؛ وإذا نقص، 
  .موته

  .ورأيت ھذا الماء، وله ُدھنّية تشبه الشِّيرج أو الزيت الصافي، وليس بھما

ة ُكُتب ريدفرنس وكتب األذفونش على أيدي رسلھم ومما سألوا فيھا تمكين رسلھم من التوّجه إلى صيد نايا للتبرك . وجاءت مرَّ
  .ل الرسل على خيل البريد إليھافأجاب السلطان سؤالھم وحم. بھا

 .ومما قلته فيه

ْيِر لنا َمْنـِزلُ   وَمْنَھٌل َعْذٌب به َنْنـَھـُل في جانِب الدَّ

 في َكّفِه كأٌس له ُتشَعـُل وشاِدٌن قد جاءنـا أْحـَورٌ 

 قد َشّقھا في َوْسطھا َجْدَوُل روضٌة ُتشِرق أنھـاُرھـا

 ه إسحـاُق أو َزْلـَزلُ كأنّ  وُمْطِرٌب ُتْطِرُب ألحـاُنـه

ْعم بھا فُْلفُلُ  َفُدونَك الراَح ففي َدنِّـھـا  َشْھٌد وفي الطَّ

ابھا َتْخَجُل وافى بھا في الكأِس لِكّنھـا  َعْذراُء ِمن ُخطَّ

فيه ماء ينقط، نحو الذي وبھا صْدع . ُمَعلَّق بُسقيف. وھو بباطن ُجبَّة عّسال، وھو بناء روميُّ بالحجر األبيض. دير َشقِّ َمْعلُوالَ 
  .وإنما االسم للذي بصيد نايا. ويأخذه النصارى للتبرك، معتقدين فيه نحو اعتقادھم في اآلخر. بصيد نايا

وھي محاذية لكفر . بقرية َبلُوذان. وافر الغلّة، كثير الكروم والفواكه والماء الجاري. وبناؤه قديم بديع الحسن. دير َبلُوذان
َبدانّي، ببالد دمشقعامر، تطلُّ من مُ  مررت  .وبه رھبان نظاف، وغلمان من أبناء النصارى ظراف. شَترفھا على جّبة الزَّ
قد قطع الزّنار . بخصر نحيل، وطرف كحيل. ورأيت به غالما يفوق الظبي ُحسنا، ويشبه البدر أو أسنى. عليه، ونزلت إليه

 :فقلت فيه. ن بأعجل مما استتر بدره، والح ثم خفي فجرهثمَّ ما كا. بين خصره وردفه، ونفث السحر بين جفنه وطرفه

ذا الديُر مـن َبـلُـوَذاَن داَرا  !أيُّ ديٍر بـه وأيُّ َنـَصـارى حبَّ

 !فاِئق الحسِن في َحياِء الَعَذارى فيھُم ُكلُّ أْحَوِر الطْرف أْحـوى

 !ما َبدا للُعُيون حـّتـى َتـَوارى وغـالم رأيُتـه كــِھـــاللٍ 

 !ناً فألحاُظ مقلتـْيِه ُسـكـارى بَقـَوام إذا تـمـايل َنـْشـــوا

نـارا ناِحل الَخْصر حلَّ ِعقَد اصِطباِري  !عندما َشدَّ َخْصـره الـزُّ

 !بات يْسقي من َمْرشَفْيه الُعَقارا قبـَل ُرؤياه مـا رأيُت َغـَزاالً 

  .وسيأتي ذكره في موضعه. ھو لبني الحارث بن كعبو. وتسميه العرب كعبة نجران. وھو باليمن. دير نجران

وبه الراھبان اللذان ذكرھما . كان محجوجا.على نحو عمارة ُغمدان، القصر المشھور. ويقال إن بناءه أعجب بناء وأحسنه
 :بعض شعراء العرب، في قوله
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 ؟وأَّنى لھا ّعْھُد ؟أقامْت على عھِدي ؟أيا راھَبْي َنْجراَن، ما فعَلْت ھنـدُ 

 !وما ُكلُّ ُمْشتاٍق ُيغـّيُرهُ الـُبـْعـُد إذا بُعَد المشتاُق، رثَّـْت ِحـَبـالُـه

  .ولھذين البيتين ِغناء َحَسن

وكان أھل ثالثة بيوت من اليمن : قال. إنه كان آلل عبد الَمَدان، سادة بني الحارث: وقد ذكره أبو الفرج األصبھاني وقال
فتكون . آل المنذر بالحيرة، وغسان بالشام، وبنو الحارث بن كعب بنجران: يِّھا وحسن بنائھانصارى، يتباَرْون في الِبَيع وزِ 

ويجعلون آالتھا من الذھب والفّضة، وستورھا من . دياراتھم في المواضع الكثيرة الشجر والرياض والغدران، الشامخة والبناء
وفي كعبتھم . ان بنو الحارث على ذلك، إلى أن جاء اإلسالموك. ويجعلون في حيطانھا الفسافس، وفي سقوفھا الذھب. الديباج

 :ھذه قال األعشى

 !ِك حّتى ُتناِخي بأْبواِبھـا وكعبُة َنْجراَن َحْتٌم علـيْ 

 !وقيساً، وُھْم َخْيُر أربابھا َنُزور َيزيَد وعبَد الَمسـيح

ْت بـھـم ابـھـا، إذا الَحَبَراُت َتلَوَّ  وجرُّ أساِفَل ُھدَّ

ابھا، ُدنا الُجُل والياَسِمـيوشاھِ   ُن والُمْسِمعات بقُصَّ

 ؟فأيُّ الثالثة أزرى بھا وَبْرَبُطنا ُمْعـَمـُل دائٌب،

  .وفي ھذا الشعر غناء حسن أخذه جحظة عن بنان: قال

  .ولھذا الدير أخبار كثيرة، ليس ھذا مكانھا

كثيرة القاللي، ُمْذَھَبة بالوقود ُجنح . َية بفضة قناديلھا وذھب صلبانھاعامرة برھبانھا، ُمْثرِ . وھي بَسْر ياقُوسَ . ِبيعة أبي ُھور
  .ولھا أعياد مقصودة األوقات، منتظرة الميقات. الليالي

وھي أنه من كانت به خنازير وقصد ھذه الِبيعة للمعالجة، أخذه رئيسھا . أعجوبة" على ما ذكره أھله"حكى الشابشتّي أن به 
فيلحس الخنزير موضع الوجع جميعه، ويأكل الخنازير التي فيه، ال . أرسله على موضع العلّةوجاءه بخنزير و. وأضجعه

فإذا نُظف الموضع، ذّر عليه من رماد خنزير َفَعل مثل فعل األول من قبل، ومن زيت . يتعّدى ذلك إلى الموضع الصحيح
  .رماده لمثل ھذه الحالةثم يؤخذ ذلك الخنزير فُيذبح، وُيحرق، وُيَعدُّ . قنديل الِبيعة فيبرأ

  .وفيه خلق من النصارى. ولھذه الِبيعة َدْخل عظيم ممن يبرأ من ھذه العلّة: قال. وھو إلى اآلن كذلك، كما ذكروه: وقال

انه. وھو بسنھور، من أعمال مصر. دير ُيَحنِّس   .وھو عامر برھبانه، ناضر بُسكَّ

ويسير التابوت . ن يوم عيده، أخرج الرئيس الذي في الدير الشاھد من تابوتهوقد ذكر بعض المتقّدمين أنه إذا كا: قال الشابشتيّ 
كذلك قول المتقّدمين : على وجه األرض، فال يقدر أحد ُيمسكه وال يحبسه، حّتى َيِرد البحر فيغطس فيه، ويرجع إلى مكانه وقال

  .على أنه على ھذه الحالة

ك النيل، وإنَّما ال .وھذه حكاية مكذوبة، ال صحة لھا: قلت ذي بلغني، وأنا بمصر تلك الُمَدد الطويلة، أنه إذا كان أوان تحرُّ
ويكون الذي يرميه بعض . وذلك لوقت معلوم، يسمونه عيد الشھيد. ُيخَرج تابوت، يقال إن فيه إصبع الشھيد، وُيرمى في البحر

  .وإنما ھو بمشيئة هللا وقدرته. اإلصبع سبب الزيادةعادة كنت أسمعھا، ال تتغير، ويُظنُّ الِقبط أن رمي . أعّزاء كبراء الِقْبط
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ا وھي التي أنشأ نعضھا تميم بن المعّز . قريب البحر، إلى جانب بساتين الوزير. وھو على شاطيء بركة الحبش. دير َمْر ُيَحنَّ
  .وقريب ھذا الدير عين ذھبت بھا الرمال. وأنشأ به مجلسا على ُعُمد

وكذلك . ن معادن اللَّعب والشُّرب والطرب، َنِزةٌ في أّيام النيل، وزيادة البحر، وامتالء البركةوھذا الموضع م: قال الشابشتيّ 
 :وفيه قال ابن عاصم. وقد ذكرته الشعراء. ال يكاد يخلو من المتنزھين. ھو في أيام الزرع

 !َطْوَع الھوى فيھا بَسفح الَمْنـَظـِر يا ِطيَب أيام َسَفْحُت مـع الـِصـبـا

ـري لِبْركُة الَغـّنـاُء فـالـديُر الـذيفا  !قد ھاَج َفْرَط َصَبابتي وَتَفـكُّ

 !فلقد َسِكرُت وخمُر َطْرِفَك ُمْسِكِري فاحُثْث كؤوَسك يا غالُم وأعـِفـِنـي

ل جانـبـاه بـجـوھـِر وأرى الثرّيا في السمـاء كـأنـھـا  !تاٌج تَفصَّ

ِنـي  !وانُظْر إلى الساقي األغنَّ األْحـَوِر فاشرْب على ُحْسن الرياض وغنَّ

رُت مـا لـم ُيْقـَدِر فلـعـلّـض أّياَم الـحـياة َقـلِـيلةٌ   !ولعلّنـي قـدَّ

  .عامر برھبانه وسّكانه. وَنْھيا بالِجيزة، وديرھا ھذا من أطيبھا موضعا، وأجلھا موقعا. دير َنْھَيا

فإذا تصّرف الماء أظھرت أرضه . من جميع جھاته، ويزيد في حسن ُمتنّزھاتهوله في النيل منظر عجيب، ألنَّ الماء يحيط به 
ار، وعجائب الزھور المشرقة األنوار   .وله خليج ينساب انسياب أرقم، وعليه شطوط كأّنھا بالديباج ُتْرَقم. غرائب النُّوَّ

 :وأنشد فيه البن البصري. وھو ُمَتَصيِّد ممتنع: وقال الشابشتيّ 

روزْ  شُّـْرب يا سـيِّدي،أَتْنَشُط لـلـ  ؟فيومك ھذا دقـيُق الـدُّ

 !سرقُتھما من َدجاج الَعُجـوْز فِعْندي لك اليوَم َمـْشـِوّيتـان

 ؟على َلْوَزَتْين، على َقْطَر َميز أَتْنَشُط ِعْنِدي على َنْبـَقـتـين،

 ؟به َمْنِبُت الورد والَمْرَمُحوْز ونقِصـُد َنـْھـَيا وديراً لـھـا

 ؟وَطاٍس وكأٍس وُكوٍب وُكوز ونشَرُب فيھا ِبـرْطـٍل وجـامْ 

الل ِعيم ولُْبس الُخُزوز فعندَي َخْشـٌف َرِخـُم الـدَّ  !َنَشا في النَّ

  .وله بئر منقورة في الَحَجر. وھو حسن البناء، َنِزه البقعة. وھو في أعلى الجبل، على سطح قَُنيَّة من بالد الفتح. دير القَُصير

وكان كثير الِغشيان لھذا الدير والطريق إليه من جھة مصر . أعاله غرفة بناھا ُخماروية بن ُطولُون، ُتطلُّ من كل جھةوفي 
  .صعب ومن قبيله سھل

  .وإلى جانبه صومعة، ال تخلو من حبيس

  .منھا ألقنه في التابوت، في البحر" عليه السالم"يقال إن أّم موسى . وإلى جانبه قرية ُتعرف بشھران

  .وھو المعروف اآلن بشعران. وبھا دير آخر يعرف بدير شھران
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. لحسن موقعه وإشرافه على مصر وأعمالھا: ودير القصير حد الديارات المقصودة، والمتنزھات المطروقة: قال الشابشتيّ 
 :وفيه يقول محمد بن عاصم المصريّ 

كـاِري  !ان الـِقـَصـاِرَلْھَو أّياِمنا الِحس إنَّ َدْير القَُصْيِر ھـاج ادِّ

 لم يكن من َمَنـاِزلـي وِدياري وكأنِّي إذ ُزرُته بـعـد َھـْجـرٍ 

 وانحداِري في الُمْنَشآت الَجَواري إذ ُصُعوِدي على الـجـياد إلـيه

 !ولنفسي فـيِه مـن األَْوَطـاِر منزالً لسُت ُمحِصياً ما بقلـبـي

ِه كـَسـَمـاءٍ  راريوالمَ  مْنِزالً من ُعـلُـوِّ  !َصابيُح حْولَه كـالـدَّ

 !بِصغاٍر محـُشـوٍة وكـبـاِر كم َشِرْبنا على التَّصـاويِر فـيه

ْت ٍر فيه َظـلَـّ  !ِفتنًة للقُـلُـوب واألبـصـاِر ُصورةٌ من ُمَصوِّ

نـاِري ال وُحْسِن الَعْينيِن والّشَفِة الـلـم ھا الُجـلَـّ  !ياِء منھا وخدِّ

 !ِھي فيه، ولو نأى بي َمزاِري ـَزاِري ديراً ال تخلَّْفُت عـن مَ 

 !د فدير القَُصْيِر صوَب الُعشاِر فسَقى هللا أرض ُحلوان فالنـج

ْھبان في األسحـاِر كم نّبھُت من َلـَذاَذة نـْومـي  !ِبَنعير الرُّ

 !حّيض يا نائماً على االبتكـاِر والنواقِيس صائحـاٍت تـنـادي

والقاضي األعّز المؤيد في جماعة من " يعني ابن مجاور"أنا والشھاب يعقوب ابن أخت نجم الدين  مضيت: وقال ابن ظافر
أصحابنا إلى الدير المعروف بالقصير إيثارا لنظر تلك اآلثار، فلما تنزھنا في حسن منظره تعاطينا العمل فيه على عادة 

 :فقال الشھاب. العين والَعقار، في تحصيل الَعين والُعقارالشعراء الذين قطعوا طريق األعمار، بطروق األعمار، وضّيضعوا 

يوْل سقى هللاُ يوِمي بَدْير القصـير  !َقِصيَر الَغَزالي َطويَل الذُّ

ُخوْل َمَحلُّ إذا الح لـي لـم أِقـفْ   بَصْحبي على َحْوَمٍل فالدَّ

 :فقلت

 !لْ على ُغُصٍن في َكِثيٍب َمِھي فَكْم فيِه من َقَمِر في ُدجـىً 

 !وُروج خفيٍف وِرْدف ثقيْل ِبِودٍّ صحيح وَطْرٍف َسـِقـيم

 :فقال األعزّ 

 !ِصباح الُوُجوه ِكرام األُُصوْل قطعُت به الَعْيَش مْع ِفـْتـَيةٍ 

 !ِء حاز الَمَعالِي بباع َطـِويْل بكلِّ كريم َقـِصـيِر الـِمـرا

 :فقال الشھاب
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ه سلَّ سيَف الـُمـدا  !فكم من َسلِيٍب وَكْم من َقِتيْل ْم،إذا َقسُّ

 :فقال األعزّ 

د بالُجود َغْيَظ البِخيْل وكم من َخليع كريم الِفعالْ   !ُيَجدِّ

 :فقلت

ُموْل يوافيه ذا َذَھٍب جـامـدٍ   !فُيْفِنيه في ذائٍب للشَّ

 :ثم صنع الشھاب

 !يوُصنُت َخالَعتِي وأزلُت وَفْر على َعْمر القُصير قطعُت ُعْمري

 :فقال األعزّ 

 !إذا ما المِني أَقْوَل عمِرو ولم أْسَمْع لَعْمُرَك قوَل زيدٍ 

 :فقلت

 !من ريٍق وَخْمِر: بَمْشُروَبْينِ  َظِفرنا فيه من َشَفٍة وكـأسٍ 

 :فقال الشھاب

 !من خمٍر وَخْصر: بَمْظُنوَنْين وداَفْعنا َيِقـيَن الـرأي فـيه

 :فقال األعزّ 

 !من القُْمِص اشَتَرْيناھا بُصفـر ُؤوَس الِبيَض ُحْمراً َكَسْوُت به الكُ 

 :فقلت

 !بَھّز الِبيض فيه ِعَناق ُسْمِر وَظْلُت بمأِزٍق للھو أْتـلُـو

م. دير َشْعران وبناؤه بالحجر . ھو في حدود ُطَرا، من ضواحي القاھرة القبلّية، في لْحف الجبل األحمر، المعروف بالُمَقطَّ
  .وھو من ديارات الَيَعاقبة. وبه جمائع من الرھبان.نخل واللِّبن وعليه

ائه على راح ُتْقَدح لھم أقداُحھا، وُتھدى إليھم أفراُحھا. ُحكي أن الَسراج والوّراق مّر عليه، فنزل به . فرأى به جماعة من أِودَّ
فتاه بھا الساقي فرّدھا، وواصلته في . ذاك الذَھبوكان الَسراج قد ُطِفَئت فتيلُته من ُشْعلة ذلك اللَّھب، وَنِكَرْت قافيُته ُصفرة 

فالمه من حضر إذ . وذكر بُجلسائھا فقد إخوانه، وذھاب زمانه. ھذا حين نكَّس الِكَبر ُصعدته،وأنفذ العمر ُمدته. الكأس فصّدھا
 :فقال ؟أماَلَك أسوة بھؤالء الُجالس: صّد الكأس، وقال
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 !في التََّصاِبي َقـَدَحـا وألْمرٍ  َعَجب الساقي لردِّي الَقـَدحـا

ا كـأِسـهِ   حيُث ِجْئنا ديَر َشْعران ُضحى وأتـانـا ِبـُحـَمـيَّ

 !ُغضَّ َطْرٌف بعد ما قد َطَمحا يا قُّرَة عـينـي ُرّبـمـا: قلتُ 

 !ال وال أّوَل َنْشـَواٍن َصـَحـا لم أُكـْن أّوَل َوْلـھـاٍن َسـالَ 

 ً ي َفـَرحـا  !فُيتيح الحظُّ منـھـا َتـَرحـا أشرُب الراح أَُرجِّ

ي لو َرمى الصبَح َدَجا  !أو َرمى ليَل ِعذاٍر وَضـَحـا سوُء َحظِّ

ـْتـم لـي،  ؟َمْن أرى َدْھِري له ُمْمَتِدحـا وَخُموٍل ُمنِطٍق بالشَّ

 !شھد هللا بـه قـد َسـبَّـحـا زاد في سبِّي إلى أن ِخـلـُتـه

 !الَم في التَّْوبة ِمْثلِي ولَـَحـا ه اْمـَرءاً أنا ما َذْنِبي َلَحا الـلـ

اح فَدْعـِنـي  !أنَزُح الدمَع إلى أن ُيْنـَزحـا يا َنديِمي أنت للرَّ

 !من َصَفا أوقاِتِه ما َسَمحا ِھَي أوقـاٌت وكـلٌّ آخـذٌ 

از خرجا في عھد صباھما، والشباب أعقد حُ  فوجدا غالما . باھما، يريدان النزھةُحكي أن الَسراج الوّراق وأبا الحسين الجزَّ
يتلّفت بصفحة القمر المنير، وُيطرب كأنما زمُره أوِتَي آُل داود من . زامراً، ُيَتَمّنى منه اللقاء، ويجتمع فيه الغصن والورقاء

اھبا يصدع ُحبُّه الفؤاد، فأتيا به دير شعران، وصِعدا إليه، فوجدا ر. فلفتاه إليھما ألمر، وظّنا أنه سُتلِينه لھا الخمر. المزامير
فلما حميت . فزاد سرورھما بحصول الزامر والراھب، وأيقنا ببلوغ المآب. ويطلُع قمره وال شيء أحسن منه في ذلك السواد

ا، وظن كلُّ منھما أنه قد ُحّصل له فراشه وتھّيا، َفِطَن الزامر والراھب لمرادھما فتركاھما ومضيا قبل ا لتمام، فيھما َسْوَرة الُحَميَّ
 :فقال السراج. وتركاھما وكلُّ واحد منھما يشكو ضجيعا ال ينام

نا لم َيَقع الـطـائرُ   !ال راِھُب الديِر وال الزامُر :في َفخِّ

 :فقال أبو الحسن الجزار

 !وَنْحُسنا ليس له آِخُر فَسْعُدنا ليس لـه أّولٌ 

َراج الوّراق كان يغشى راھبا بدير ! القلُب من أجلھما حاِئرُ و: فالقْلُب في إثرھما ھائُم، فقال الجزار: فقال السراج وُحكي أن السِّ
فخرج إليه في جماعة من أھل األدب وشعبان قد بقي على أقّل من نصفه، وبدره قد أخذ . شعران واَفر العقل، كامل الفضل

فأَلفُوا الراھب وقد لبس ِمسحه . فيه األفواه بالصياموشھُر رمضان قد آن له أن ُتَغلَّ فيه شياطين األنام، وُيخَتم . يتقھقر إلى خلفه
فلما رأوا أن َدْيَن رمضان قد حان حلول أجله، وأنَّ وجه الدير الوقاح ما دّبت . وساح، وعزل الدير فما ھّبت فيه رائحة راح

وال ُملَِك ُمدام يأتي منه أوائل . فيه من الخمر ُحمرةُ َخَجلِه، خافوا أن يأتي الصيام، وما تشعشع سوى قنديل ُسُحوره الذي بان
َراج إليه راھبا من شباب الدير ليتبعه، وكتب معه. ورد في أواخر شعبان  :فندب السِّ

ـالََمـا،  !َشقَّ عن َزْھِره الصباُح كماما أبلِغ الفاضل الرئيَس السَّ

 !ِدين عيسى قد َبْرھَن األحكامـا أيُّھا الحكيُم الـذي فـي: قُْل له

 !لُْحَت للناظرين َبْدراً َتـمـامـا ناك كالـھـالل إلـى أنْ كم رَقبْ 
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 !َمْعشراً ُمْذ َظَعْنَت عنھْم َيَتامى يا أبا الِملَِّة الَمِسـيحـّية ارَحـمْ 

ا  !وھي أنكى للُمرَضِعين ِفطامـا فُِطُموا من َرضاع كأِس الُحَمـيَّ

 !ه أعـوامـاُووق من بعد َحْملِ  واستحلُّوا وضَع الصليب عن الرا

 !ح، فداِرك باألْنفُِس األجسامـا َعِدُموا راحة النُُّفوس مـن الـرا

 !َن ويكِفي حبُس الُمدامِة عامـا وأطالُوا َحْبس الُمدامِة فـي الـدِّ

ـوا ُبوح َفـھـبُّ  !كالمحبِّيَن ال َيُعوَن الـَمـالَمـا ودعا الديُك للصَّ

ْل لھم بذاك اھِتمـامـا فاسِقھم من ُسالفٍة تطـرُد الـه  !ّم وعجِّ

 !أطلَت في ذا الكالما: وَنِصيبي وعسى قائٍل يقـول لِـَحـّظـي

ِعي وآِخـُر َشـْعـبـا ـيامـا كذَب المدَّ  ن ُيناِدَيني الصياَم الـصِّ

 .من الرھبان اليعاقبة وبه جمائع. وعليه نخل. وبناؤه مثل بنائه في لِْحف جبل المقّطم. ھو شمالي دير شعران. دير البغلِ 
َي بدير البغِل ألنه كان به بغل لسقي الماء، تعّود ھذا وألِفه: قالوا وكانوا إذا أطلقوه، أتى مورد الماء، وھناك من يمأل . وسمِّ
  .فإذا حمله أتى الدير بالماء. عليه

ل بن العّسال في جماعة من أھله َراج الوّراق مع أبي الُمَفضَّ ْھووأقا. خرج إليه السِّ . موا به أياما في لھو، يجّرون أعطاف الزَّ
اه أمل المقترح، وال يحاكي ذوابل عيونه إال النرجس المفِتح فألفه السراج الوّراق وھو إلى وصل . وكان بالدير غالم ال يتعدَّ

ل، ويذكر شيئا كان عليه به قد تف. منه محتاج لفلما عادوا، قال السراج يذكر أيامه ويمدح أبا الُمَفضَّ  :ضَّ

 َرْيحانًة جاوَرْت من ِريِقه راحا أْجَناَك من عارٍض في خّده الحا

َذا الِمْسِكيُّ بيَنُھـمـا  حّتى َجالَ من َخِضيب الخّد ُتفَّاحا وما َكفاه الشَّ

 قد قام فيھم مع األْسـحـار َنـّواحـا َعْيِني رأْتُه بدير الَبـْغـِل فـي َمـالَءٍ 

 َصْرعى وقد َحّث أحداقـا وأقـداحـا ـْدمـان مـن يدهمقرَطٌق َتـَرَك الـنُّ 

ْھُب ما َجـَنـَحـتْ  يُك مـا صـاحـا عاَطْيُته كأَسھا والشُّ  إلى َمَغاِرِبھا والـدِّ

 من كأسھا تحَت ُجْنح الليِل ِمْصباحـا والنَّْجم حيراُن لوال ما رَفـْعـُت لـه

ھبـاُء ُخـْطـوَتـهُ  لْت يُده عـن راِحـه الـراحـا، حّتى إذا أْدَنِت الصَّ  ورحَّ

ـاحـا وباَت َطْوِعي فلم أْزَدْد علـى قُـَبـلٍ   إذ ال أِبيُت لباِب الـعـار َفـتَّ

 ً  ِجّداً فال َتْحَسـَبـنِّـي َثـمَّ مـّزاحـا أُغالُِب النفَس عّما تشَتـِھـي كـرمـا

ـال َمـّداحـاإذا َلِقيُت بن وقد َيُروقُك لفظي الُحْلـُو ال ِسـَيمـا  ي الـعـسَّ

 !وما َغِشيُتُھُم والـلـِه ُمـْمـتـاحـا القوم جاُدوا ولم أسأل، وھم َمَنـُحـوا

ة مما طال َطْمـاحـا وشاد مـجـُدُھـُم بـيتـاً يِبـيت لـه  !َطْرف الَمَجرَّ

ِعـه ْبح من كّل أزَھَر لوال في تـطـلُـّ  زاَد الصبَح إيضاحـا! َمَطالُع الصُّ
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 صھباُء جّرْت بَطوْق الليل فانـزاحـا ْحِبُتم نحَو دير الَبْغِل مـطـلـبـُنـاصَ 

ل، لم أْبـلُـْغ َمـَداك ولـو احا أبا الُمَفضَّ ِرمَّ  !طارْحُت في َمْذَھب الشعر الطِّ

 !معروف عنك بما ُتْخِفي وقد بـاحـا إْن ُرْمَت ما ُتْعِطي فقـد نـَطـَق ال

 !إنا رأينا َنـِسـيَم الـُجـود َفـيَّاحـا انـا فـَتـْظـلِـَمـهال َتْبغ للُجود ِكْتم

ْوه، وھو في الجانب الغربّي، بإزاء ُحلوان. دير َطْمويه تحفُّ به الكروم . والدير راكب على البحر. وُيعرف المكان اآلن بطمَّ
 .بين ِبساَطْين من البحر والزرع وحين تخضرُّ األرض يكون. أھل نالرھبان. وھو عامر األوطان. والبساتين واألشجار

 :وأنشد فيه البن عاصم قوله. وھو من المتنزھات المذكورة، والمواضع الموصوفة: قال الشابشتيّ 

 !ُتْزِري بخمر قُرى ِھيٍت وعاناِت واشَرب بَطْمَوْيه ِمن َصْھباَء صافيةٍ 

ار زاِھـيةٍ  ـ على رياٍض من الُنـوَّ  !اِتتجِري الجداوُل منھا بين َجنَّ

 وكنَّ ِقْدماً َمَواِخيِري وحانـاِتـي، منازال كنُت مشغوفا بھا َكـلِـفـا

بوح عـلـى  َضْرب النواقيس صّباً بالـدياراِت إذ ال أزال ُملِحاً بالصَّ

ور ور ھو طور سينا، الذي َصِعَق عليه موسى، عليه السالم: قال الشانشتيّ . كنيسة الطُّ . ى الجبلوالكنيسة في أعل. وھذا الطُّ
إذا . وقّدامه حجر َلقيم. وفي غربّيه باب لطيف. وله ثالثة أبواب من حديد. عرض حصنه سبعة أذرع. مبنّية بحجر أسود

وداخلھا عين ماء، وخارجھا عين . فال يعرف أحد مكان الباب. أرادوا رفعه رفعوه، وإذا قصدھم متغلّب أرسلوه، فانطبق
  .أخرى

وھي بيضاء . َيِقُدون منھا في كل عشّية السراج: أنواع النار الحديدة التي كانت ببيت المقدسزعم النصارى أن بھا من : قال
  .ثم تقوى إذا ھم أرادوا أن يوقدوا منھا. ضعيفة الحّر، ال ُتحِرق

ك . وھو عامر بالرھبان ج فيه والتبرُّ   .به" على رأيھم"فال يخلو من أحد من أھل البطاالت للتفرُّ

 :قال فيه. وممن وصفه ابن عاصم. موصوفة واألماكن المقصودةوھو من لديارات ال

ْير، ماذا الضوُء والنُّورُ  وُر يا راھَب الدَّ  ؟فقد أضاء بما في َدْيِرك الطُّ

 ؟أو ُغيَّب البدُر عنه فھو مسُتـورُ  ھل حلَِّت الشمُس فيه ُدوَن أبُرِجھا

ب فـيه  ما حلًّه شمٌس وال قـمـٌر،: فقال  !الـيَم َقـْوريرلكن ُيَقرِّ

وُيؤتى إليه على . يقصده أھل مصر للفرجة والتنزه. يلي بركة الحبش وبساتين الوزير. وموقعه قبلّي القرافة ومصر. دير ُطَرا
وألمراء الديار المصرية إليه إفضاء في الفضاء . وال يخلو من َقصف وشرب. وله إشراف على النيل. ظھر البّر والنيل
 :يه أقولوف. ومنتھى الركوب

 !وما أتى من َخْيِرھا يوَم ُطـَرا وديِرھـا

 !وأحمٍر من َمْيِرھا وأبيٍض من يومھـا

ًة في َسْيِرھـا ُمدامٌة َتْسري بـنـا  ؟ُمِجدَّ
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 ويوَمنا في َحْيِرھـا، لم أْنَس ِھيَف نخلھـا

 !وَوْحِشھا وَطْيِرھـا وأْكَلنا من ُحوِتـھـا

 حٍة فـي َدْيِرھـاَملِي ھذا إلـى فـاتــنةٍ 

 !ما أَرِبي في َغْيِرھا فال َتقُْل لِي غيُرھـا

 الديارات السبع

يَّة القاطعة بين بالد الُبَحيرة والَفيُّوم. وھي في الوجه البحري، وھو ُسفليُّ ديار مصر ة غربا على جانب البرِّ   .ممتدَّ

. قطعة، وسباخ مالحة، وبرار ُمْعِطشة، وِقفار ُمھلكةوھي في رمال من. مررنا على بعضھا في الصحبة الشريفة الناصرّية
  .وھم في غاية من َقَشف العيش وَشَظف القوت. وِشرب سّكانھا من جفارات لھم

  .ويحمل النصارى إليھم جالئل النذور والقرابين، وتخصھم بكرائم التَُّحف

  .ھم ملجأً من الدولة، إذا جارت عليھم ُصُروفُھاويّتخذ كتبة الِقبط وَخَدم السلطان منھم خاصة، أياِدَي معھم، ليكونوا ل

  .وإنما ذكرتھا لشھرة اسمھا وُبعد صيتھا. ولم أعلم فيھا أخبارا فأذكرھا وال أشعارا فأُطِرَف بھا

ع ف. عليه رونق. وھو دير جليل البناء، أبيض كما ُسمِّيَ . الدير األبيض َن في أبنيته، وُوسِّ ي قدر قد ُبِنَي بالحجر األبيض، وُزيِّ
وله إشراف على بسائط تلك الزروع، . وھو غربّي النيل، في طرف الحاجر المطّل على المزَدَرع، فيما يقابل إْخمَيم. أفنيته

  .وبإزائه نخل خاصٌّ به. وسوارح تلك المواشي

ا أمداد المياه متجمعة، ويجري من النيل خليج طويل المدى، كأنه السيف النقّي من الصدى ، ينتھي إلى َملَقٍة متسعة، وبركة فيھ
ويطّل على ھذه الَمَلَقة رابية عليه، قد تكونت من فضالت التُّرع المحفورة والجسور . يفصل بينھما الطريق. شرقّي الدير
  .المستجّدة

ار، وتخَضرُّ فيه شقاق الزروع، وتكثر فيه مصا: ال ُيرى مثل نزاھته في زمن الشتاء والربيع ئد يتضاحك في جنباته النُّوَّ
. ومررنا به صحبة السلطان ونزلنا على تلك الرابية. الطير، ويكون من الحسن في غاية تمأل البصر، وتزيد على الخبر

َنُة الترك وجياد الخيل فُسِئلت أن أعمل في مثل ھذا . وأشرفت على البركة وفيھا قارب يصاد فيه السمك، ومّرت األطالب ُمَزيَّ
 :فقلت. راتشيئا، على رسم ما يقال في الديا

ْير، دير األبـيِض   .قد انقضى وِطيُبه لم ينقِضي يْوٌم لنا بالـدَّ

 .فَغلّق األبواَب كالمحُصـوِر قد جْئُته في الَعْسكر المنُصور

ْھبـاُن بـالـّدبُّـوسِ  ْيُمـوِس ونزل الرُّ  فيه إلى َقـَرارة الـدَّ

َلَعْت َنْحِوي ُھنـاك رابـيهْ  اَھٌة علـى  واطَّ  الـِوَھـاد آبـَيهْ تيَّ

ـُدوِر َنـْھـُد قد خضَعْت من جاِنَبْيھا الُوْھـُد  كأّنھا َفْوَق الصُّ

 ھذا وقد َولَّى زماُن الَمْشتـى كأّنما َتْطلُب منِّـي الـَمـأْتـى
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ِسـيم بـيَنـُه اعـِتـالُل وللربيع ُمـْذ أتـى اعـِتـدالُ   وللنَّ

ـقـامُ   واليوُم لم َيْبـَق لـه ُمـقـاُم والشمُس قد َدبَّ بھا السِّ

أ صفَّ َعْسـكـِرهْ   وإّنما َمْعروفُه في ُمنـَكـِرْه والليل قد ھيَّ

 واألرُض ُتْذكى باشتعاِل الَمْنَدِل والجوُّ في رداِئِه الُمَصـْنـَدلِ 

قيِق فيھـا ُمـوقـدُ   وُشَعُل الَبھاِر فـيھـا ُتـوَقـُد وُمْجِمُر الشَّ

عى بالـحـقِّ  وَزَھُر الفُول جاج الـُبـْلـِق ادَّ  شبيَه أذناِب الدَّ

 وِمثلـه لـوال َذِكـيُّ األََرج، وَزَھُر الَكتَّان كالَبـَنـْفـَسـج 

 ذو َھَيٍف في َشْكلِِه َظـَرافـه َتْبُدو على أعطافه الـتَّـراَفـهْ 

َع بالـَفـْيروَزج كأّنه في مائه الـمـمـَتـِزج   َزَبْرَجٌد ُرصِّ

 وبعُضھا لھا ِطـراٌز َنـْھـُر وسائُر الزرع ِشقاٌق ُخـْضـرُ 

ًة في فاِخر الَمـالِبـس والنخُل حوَل الدير كالعـراِئس  َمْجلُوَّ

ـهْ  ـراً فِـي ِھـمَّ  صفٌّ ُوقُوٌف حوَله في الِخْدَمهْ  كأنه مَشـمِّ

ـ َوَثمَّ من باقـي ُمـدوِد الـِنـيلِ   ِقـيِل،ماٌء شبيُه الصاِرم الصَّ

َقـهْ   :واجتمَعْت جميُعھا في َمَلَقـهْ  َواَفْت إليِه ُخـلُـٌج ُمـَفـرَّ

 تأِوي بھا ِحيتاُنھا فـي َنـَفـِق دائرٍة َقـوراَء مـثـِل األُفُـقِ 

يكِ  قال والتـفـريِك صافيٍة كمـثـل َعـْيِن الـدِّ  في غاية الصِّ

 ھا ثم َساَلْت كالـُغـَرْرفشّوَشتْ  قد َولَِعْت فيھا الرياُح بالُطـَرْر

 تُشقُّھا َسـَواُبـح الـِحـيَتـاِن فسيحة األرجـاء كـالـمـيدانِ 

 تأُخُذ من أنواعھنَّ العـنـبـَرا فيھا من األسماك أشتاٌت ُتـرى

َطـِب الـَجـِنـيِّ فيھا من الُبْلـِطـّي والـُبـنِّـيّ   مآكٌل كالـرُّ

 وفيه َصاٍر للشِّبـاِك ضـاِرُب والُبركُة الفيحاء فيھـا قـاِربُ 

 َوْھَو ِبِه في الماِء ناِريُّ الَقَبْس يجري به قارُبُه علـى َنـَفـسْ 

ْكِض وما َتمادى كأّنـمـا أْجـرى بـه َجـوادا  أسرَع في الرَّ

 ِصلٌّ من الحّيات يرقى َعْقَرَبـا كأّنـه إذا أراد الـَمـْرَكـَبــا

 كأنَّھا النجوُم فـي الـسـمـاِء َط الـمـاءِ ُيَسيُِّر الِحيتـاَن وْسـ

 ألَْجِل ما يأُخُذ مـنـھـا وَيَدْع تأِتي إليھا بأضـالـيل الـُخـَدعْ 

ُه ُيْلِقي عليھا الَشَبـَكـهْ  ولم يزْل بخفٍَّة في الـَحـَرَكـهْ   حّتى انَّ
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 يا َزْرَعھا آَن َلَك الـَحـِصـيُد وُكـلَّ مــا ُيريُدهُ َيِصـــيدُ 

 أجفاُنھا تُضـمُّ مـا ُنـحـاِذُر وَعّنض لي ِسْرُب َمھـاُ جـآِذُر

ْيِل أقماُر ُتْرٍك فوَق ُشْھِب الخـْيِل  وَبْيَنھا أْدَھُم ضـاِفـي الـذَّ

 وعايَنت عيناَي تلك الَحـْلـَبـهْ  فجئُت حّتى صرُت فوَق الَھْضَبهْ 

ـبَّـُقتْكُبو ور ويا َلھا من َحْلـَبٍة ال ُتـْلـَحـقُ   !اَءھا الرياُح السُّ

 قد َطَلُعوا في أُْفِقھـا َنـھـارا كأنَّھـا أُْفـٌق حـوى أقـمـاَرا

دوا ألحاَظھم بالـَفـْتـِك من َنْسِل خاقاَن وِجنِس التُّـْرِك  قد عوَّ

 !َقْيِسّي خدٍّ طـرفُـُه َيَمـاِنـي كم فيھُم من ساِحـِر األَجـفـانِ 

د أسـيا ماَء في الخدِّ اْلـَيَقـْق َف الـَحـَدقْ ِ إْن جرَّ د الدِّ  !وبدَّ

 ما َبَرزوا للعين حّتى ُعِشقُـوا فيھا ِمالٌح للِعَنـاق ُخـلِـقُـوا

ُد األغصاِن َثمَّ َتـْسـَتـِبـقْ   طْوراً ُتَخلّي ُثمَّ َطْوراً َتعَتـِنـْق وُميَّ

 ُھـُم الـِولـداُن أِوالشُُّموُس َبلْ  أغصاُن بـاٍن أْم ُھـُم ِغـزالنُ 

 وافترقوا لكن فؤاَد العـاِشـِق قد رِكُبوا صواِفَن الـَسـَواِبـِقِ◌

َدْيِنـي  ؟َمْن لَِي مْنھث لو َقَضْيُت َدْيِني منھم فتًى يھتـزُّ كـالـرُّ

 ُمَطھَّماً في ِصبغِة الـلـيالـي قد أسرَج الَغمـاَم بـالـھـاللِ 

هُ َيْفُرُق َشْطَرْي وجِھـِه بـغُ  ْه ـرَّ  َكآَبٌة في وْسطـھـا َمـَسـرَّ

َباق قـد َبـَدرْ   لْيٌل ولكن فوَق ِعْطَفْيِه َقـَمـر أدھُم منه في السِّ

لِّ  ـدغ رخـيُم الـدَّ ي ُمَبْلَبُل الـصُّ  أُِريُد منه للھـوى ُمـَعـلَـّ

َقـ لُه من الُعْجِب ُجفُوٌن ُمْطَبـَقـهْ  ـيِّ  هْ وآفِتي من الُعُيون الـضَّ

 لقد حَكاه البرُق لكن ما َحكـى لم أَر مثَل ثغِرِه إذ َضـِحـَكـا

 ذو َتَرٍف يكـاد يجـِري مـاُؤهُ بدٌر وال َتفُصُح لـي أسـمـاُؤهُ 

 !إذ حلَّ لي بنَد الَقَباء األطلـِس مالِي وما للراح أو لـألْكـُؤسِ 

دُ   ُتـَنـقَّـدُ كأَنـه مـن ِفـّضٍة وباَن من ِثـَيابـه الـمـَجـرَّ

ـا فيا أَُخيَّ إْن َقَضـْيُت َنـْحـَبـا  !َدْعِني أموُت في ھواهُ ُحـبَّ

ـبِّ   !فقد تعشَّقـُت َصـِبـّياً ُيْصـِبـي أْھِوْن بَدمع ُمـْقـَلـَتـيَّ الـصَّ

 !لْو ُمتُّ ِعْشقا فـيه كـنـُت أْحـَيا ما الموُت فـي َھـَواهُ إالّ َمـْحـَيا

ا أتـا  قُمُت لـه لِـَلـْثـم أقـدام وَكـّفْ ِنـي مـن بـعـيٍد ووَقـْفَلمَّ
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 .وطَلَع البدُر كـمـثـِل الـتُّـِرْس وكان قد حاَن ُغـُروُب الـشـمـسِ 

ـَمـرْ   .لعلَّ للّـذي فـعـلـُتـه َثـَمـْر وَظْلُت أُلھيِه بأشـغـال الـسَّ

 .ا ُھـنـا َشـِبـيهُ ليس لـه فـيمـ وقـلـُت ھـذا َمـْنـِزٌل َنـــِزيهُ 

 !وجئَتنا والبدَر فـي وقـٍت مـَعـا يامرحباً شّرفَت ھذا الـَمـْوِضـَعـا

ـرور والـَھـَنـا فلو نـَزلـتـه ھـنـاك أو ُھـَنـا  َعمَّ بقُْربك الـسُّ

ـَنـاَعـهْ  فانِزْل بنا واقُعـد قـريراً سـاَعـهْ   وال تَخْف من فاِضح الـشَّ

 وفاَح لي ِطـيُب ِرضـاهُ وَنـَسـْم ـه ُثـمَّ ابـتـَسـْمَفالَن لِي جـانـبُ 

ْھم عن ظھر الَفَرْس وقال لي أِقْم َحَواَلـْيَنـا الـَحـَرسْ   وانحطَّ لي كالسَّ

ـَمـْك ما تقول فـي ذا إْن َمـَسـكْ : فقلتُ   ؟ھذا لنا وجاَب من ھذا السَّ

 .زاِحماً في الَمـْقـلـىوَمْن أتى مُ  وُنـوِقـُد الـنـاَر لـه لـُيْقـلـى

ـبُّـوَطـا وَر والـشَّ ـلُـّ  .والفرَخ والَمْسلُوَخ والمْسُمـوَطـا ونأُكُل الـسَّ

ـَفـرْ  ـَفـْر ھذا كما تُضمُّ أكـنـاُف الـسُّ  .وما تكون منه ألطاُف الـسَّ

قـاء ِعـيُد !ُدوَنـك َمـا ُتــريدُ : فقـال لـي  .فكان ِعْنـِدي بـالـلِـّ

ـاِھـيھذا وكُ  َواھـي ّنا قد أََمـْرَنـا الـطَّ  .بأْخِذ تلـك الـِجـلَّة الـزَّ

 .وزاَنھا في الوضع والتصـفِـيف فأتقَن الجـمـيَع بـالـتـنـظـِيف

 .وأظھَر الَجَماَل والـَمـَحـاسـَنـا وَحطَّ عن أجسامھـا الـَجـَواشـَنـا

َنـاِد  .كاك الَبْرِق في الِعـھـاِدِمثَل اصطِ  وأقـتـَدَح الـنـاَر مـن الـزِّ

ّمـانة انـتـثـارُ  يطـيُر مـن جـاِنـِبـھـا َشـَراُر  .ھْل منه لـلـرُّ

ُث الـَمـوِقـَد ُجــلَّ نـــارِ  َنــاِر ُيَؤرِّ  .كأّنـھـا ُشـبَّـْت بـُجـلَـّ

 .وكلُّنـا ُنـِحـُب ذاك الـقـالِـي وبعَد ھذا صـفَّـف الـَمـقـالِـي

ـنـجـيرِ وسَكَب الدّ  ـلِّ فـي الـغـديِر ھاَن فـي الـطِّ  .كمثل بْسِط الظِّ

ـمـاَكـا ُثمَّ َقلى في الطاجـن األسـمـاَكـا  .لوال قليٌل، لَقـلـى الـسِّ

ـُحـوَن ُثـمَّ صـّفـفـا َد الصُّ  .سبائكاً من النَُّضـار قـد َصـَفـا ونضَّ

لَـَجـْيِن َعـْسـَجـَدا َداَصفَّ  أعاَدھا بعَد الُـّ  .ـَر أْلـوانـاً لـھــا َوَورَّ

 .سَكارَجـا تـروق لـألَبـصـاِر وجـاء بـالـِمـلـح وبـاألَبـزاِر

 .كِدْرَھـم ُصـفَّ إلـى ِدينـــاِر مصـوفًة لـنـا عـلـى مـقـداِر

 .حقائبـاً مـسـدودَة الـِعـَفـاِص وَصبَّ مـن أطـاييب األَْصـالِص 
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 .وغيِر ذا ذلك من ُكلِّ حمض يجِزي وُمــزِّ من حـاِمـٍض ُمـَطـيٍَّب 

َد الـُبـقـوَل فـي األَطـبـاِق  .مثَل الَحـِرير لُـفَّ فـي األوراِق وَنضَّ

َقـاَقـا  .حّتى استدار حولَـھـا ِنـطـاَقـا وَوَضـَع الـِكـمـاَج والـرُّ

 .ـوِبَيُھمُّ في الـِكـيزان بـالـُوثُ  وجاَء بالـُفـقَّـاع والـمـشـُروِب

 .كأنَّـه مـن َذَھـٍب مـصـبـوُب وْمـنـُه فـي إنـائه مـسـكـوبُ 

بوا الَحـْلـَواء ِمـْلَء الـَجـام  .كمثِل قُرص الشمس بـالـَتـمـام وَقرَّ

 .ألَنَّ َمْن أحببُتـُه قـد اْنـَبـَسـطْ  فقال لي َوْزُن ُسـُروري وَقـَسـطْ 

 .ُثمَّ تنقَّلھا بمـنـھـوب الـقُـْبـَل ـلْ ومـّد عـنـدي َيَدهُ ُثــمَّ أََكــ

 .!ولو نـشـاء بـعـَد ھـذا ِزْدنـا فْكَم أصـْبـَنـا مـنـه مـا أردنـا

 .وْھَو بما جـاد عـلـيھـا أدرى ثم أَدْمنا حـمـدنـا والـشـكـرا

ـسـُت والـَغـُسـولُ   .كأّنه بـعـنـبـٍر مـجـبـوُل ثم أتانا الطَّ

ـ ذا مـا َحـبَّـه الـرسـوُل يُب واَلـِمـنـديُلثم تـاله الـطِّ  .يا حبَّ

 .واشتغل الَغْوغاء والـِغـْلـمـاُن حّتى إذا ما َنـزَل الـسـلـطـاُن

ـَلـْم ونام كلٌّ مسِتكـّنًـا فـي الـِخـَيْم َر اآلفاَق ِجلبـاُب الـظُّ  .وَنكَّ

ـيُس  .الـنـاُووسُ  وانشقَّ عن موتاُھـُم وأِمـَن الـراھـُب والـِقـسِّ

عوا الِمْزمـاَر واإلنـجـيال وأوقدوا في الـِبـيعة الـِقـنـديال  .وَرجَّ

 .وصفَّفوا الشُُّموع والـَقـَنـانـي وزّينوا الَھـْيكـَل بـالـقُـْربـانِ 

 .صفراَء أو حمراَء كالـعـقـيِق وَسَكُبوا الصھبـاء فـي اإلبـريقِ 

َھـبِ   .ممتّدة مثـل َشـريط الـذھـِب وصّبھا في الكاس مثَل الـلَـّ

 .ِشبُه الغزال الِخْشِف أْحوى أحوُر يسعى بھا ُمـَقـْرَطـٌق ُمـَزنَّـرُ 

 .َمْن لي بھم لو أّنھْم من ِجـيلـي ِمن ِفْتيٍة داموا عـلـى اإلنـجـيلِ 

ه اعـتــذاُر وبـعـضـھـم دبَّ لـه ِعـذارُ   .كأّنـه مـن َصـدِّ

 .خليفُة الِمالَح وْھو الـظـافـُر ال الـنـافـرُ وفيھُم ذاك الـَغـزَ 

بـاح الـسـافـرُ   .تستَّر الليُل فـقـيل الـكـافـرُ  لما بدأ منه الصَّ

يس عـلـيھـا ِمـْسـُح  .كالليل قد أقبل فـيه الـصـبـحُ  أو ِبْنُت ِقسِّ

ْيھـا اغـتـرْف ِبمـعـَصـم فـيد َدالَئٌل وَتـَرْف  .كأنَّه من ماِء خدَّ

ـبـاء الـِعـينَ   .قد ناصَبت ِبـِدينـھـا لِـِدينـي فاتـنٌة مـن الـظِّ
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 ؟والبدُر في الَظلماء حشُر ِدرعھا ماذا أقول في بديع ُصـْنـِعـھـا

ـفَّـاُح غصٌن رطـيٌب دبَّ فـيه الـراحُ   .وِمن َجنى ُخُدودھـا الـتُّ

ٍل  آفُة كـلِّ مـسـلـم وكـافــرِ   .وآخـــِروفـتـنٌة فـي أوَّ

ا وِمْنھا من ُبـكـاً وَھـْجـِر يا ما َجرى منھـا ويا مـا َيْجـِري  !ِمنَّ

ـا عـيوُن الـنـاِس اِس َفُمْد َھَدْت عنَّ  .ُثْرُت به في غفـلِة الـُحـرَّ

 !في ُخْلسٍة، فأطيُب الطيب الُخَلسْ  وقلُت، قُْم حّتى نروُح في الَغَلـسْ 

ْير قـد آن لـه أن يُ   .وكان قد أُْغلَِق عمداً من ُضحـى ْفـَتـحـافالدَّ

 .نوازعاً َنْرِمي عـلـى ُسـَھـْيِل قُمنا إليه تحـت ِسـتـر الـلـيِل

 .كأّنـه لـرأسـه إكــلـــيلُ  وقد عال ھـيكـلـَه الـِقـنـديلُ 

ـْكـر ال ُيِفـيُق وَثـمَّ فـي الـدير لـنـا َصـِديُق  .منھمٌك في السُّ

ـُه لـ ْھباء حّتـى اآلنـا خـوفـه قـد كـانـالكـنَّ  .ما شِرب الصَّ

 .وصوُت أوتاٍر لـه ُتـطـِرُبـهُ  وعنده جـمـيُع مـا نـطـلـُبـهُ 

ـالَفة ـن الـسُّ  .لم تستطـْع مـلـيحٌة ِخـالََفـهْ  وْھـَو إذا تـبـطَّ

 .بمـكـره أنَّ الـحـياة ذاھـبة ألنـه عـرَّف كـلَّ راھـــبة

 .َوْفَق الُمنى مسارعاً يستعـجـُل ريد مـنـه يحـُصـلُ وكلُّ ما تـ

 !واقُتْل بما شئَت ِسوى التَجـنِّـي فانھْض وقُْم وِطـْب وال ُتـَونِّـي

 !كم ذا القُعوُد ھكـذا ُكـَسـالـى !فقم بنا انـھـْض َودع الـُعـّذاال

ـّحة والـَفـَراغـا  !سـاغـاونشرَب الُعْمُر لنا مـا ا لَِنـغـم الـصِّ

 !ِصْدُت الَغَزاَل بالَغَزْل! شاباُش لي  وما أَزْل ِبـِه ِبـِه حـّتـى َنـَزْل

 !وكان ما قـد كـان، والـسـالم خدعُته فأنـطـاع لـي الـُغـالُم

 .وفوق ما وَصْفُت منه الَمْخفـي وِبتُّ مسرورا بـذاك الـِحـْشـفِ 

ٌم ظــريفُ   .لـكـالم َفـِكٌة خـفـيٌفُحْلُو ا وكـان لـي ُغـَلـيِّ

 .ما كان مثلـُه ومـا يكـونُ  جميُع مـا يقـولـه ُمـُجـونُ 

 .لنا ه الفاُل وقد ُسمِّي َفـَرْج حديثُه ليس عليه مـن َحـَرجْ 

 .ألجل ذاك الْظبي لّما أَْن َطِعْم كأنَّنـي مـمـن َنـِدمْ : قلت له

 !اله لما كان انمَسـْكلو: فقال !وْيحَك ْلم أطعمُت ھذاذا السمكْ 

 .ألجل ذا أبصرَته ُمْسَتْرِخـي جعلُتـه لـصـيده كـالـَفـخّ 
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 !فعلَت ما ال تستطيع األسُھـُم يا شاطَر البالد أنـت الـقـيِّمُ 

حـرِ   !وِصْدَت صيْد الَبرِّ بعد البحِر ال شكَّ قد أتقنَت على السِّ

 :ومما قلته فيه

 .وقد َطلَعْت من جانب الدير أقماُر ـِمـهِ وبالديِر يوٌم أبيٌض لي كـاس

ةٌ  ِة أسـتـاُر وقد ُجلَِيْت في الكأس صھباُء ُمزَّ ُجنَّ  .َتَكشََّف منھا في الدُّ

ـيٌة َبـَرَزْت لـنـا  .فتمَّ لنا فـيه حـديٌث وأسـمـاُر وبالـدير َدْيرانَّ

وُر جانُب كأِْسـھـا  .َن من ُدوِنھـا داروإالَّ ُربى َداِري َجَلْتھا كأنَّ الطُّ

 :وقلت

رور بِه ُيْنَتَھـْب ولم أَْنَس بالدير يومـاً لـنـا  !وعْيُش السُّ

َض أبكاَره بالَُّلـجـْينِ  َه آصاَلُه بـالـذھـْب ففضَّ  !وموَّ

 .بحمراٍء صافيٍة كالَّلـَھـْب وكأُس الُمَدام علينا َتُطـوف

 .َكفِّ ليسْت َتَھْبس باخلُة ال يطوُف بھا من َبَناِت القُُسـو

لٌة بـين ُرْھـبـانـھـا  .أللحاِظھا في َحَشانا َرَھْب ُمَبتَّ

ٌة َطَلَعْت في الُمسوح  .كصبح أََطلَّ وليٍل َذَھـْب مسيحيَّ

ا ِعياُن الرقـيب  .وجاد الزماُن بما قد َوَھْب وقد غاب َعنَّ

 .ا ُنَھـْبوعضُّ الُخُدود لدْين َفَرْشُف اللَّمى ُخلٌَس بينـنـا

  .على الجبل الغربّي المطّل على ريفة. وھو بصعيد مصر، فوق سيوط، ال ببعيد -دير ريفة 

  .والبقية كالقالليّ . المشھور أكبرھا. وھناك عّدة ديارات

. واوينجارية بتواقيع السالطين، ثابتة في حساب الد. وألھله رزق من أطيان ُتزرع وتستغلُّ . وھو من األبنية القديمة المحكمة
  .وله أخبار، وفيه حكايات وأشعار. وھو دير مذكور

فرأى ديرانّية . ُيحكى أن شاعرا مغِربيا، ُيعرف بابن الحّداد، مرَّ به وھو ُمصِعد إلى قُوص، ليُحجَّ من جھة َعْيذاب، في البحر
ا في جوانبه من خدودھا الُمَحمَّ . اسمھا نويرة فألقى عندھا عصا سفره، وَلَقى .رة َنَضُرھاكأنما أذكرھا في قلبه َنَظُرھا، وَشبھَّ

وقال . وترك الحجَّ كأّنه ما تعّنى له من أقصى بالده، وال نوى إليه السفر في رحلته وزاده. عندھا منتھى ما ُيَؤمِّل من َظَفِره
 :فيھا

 !نارا ُتِضلُّ، وُكلُّ ناٍر ُتـْرِشـُد ورأْت ُجفوني ِمن ُنَوْيَرَة كاسمھا

!والناُر أنِت، وفي الَحَشا ييوقَُّد !وال يِصحُّ لقابٍضوالماُء أنت، 
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، فلما رآھا . ولما طال مقامه، وقفت عليه وسالت عن سبب إقامته فقصَّ عيھا الخبر، ونصَّ العبر وأعلمھا أنه إنَّما أتى ليُحجَّ
قام . ن أّنه لم يصب، وأنه مّد لھا شركة ونصبوضنَّ . فقامت غير متباطية، وثبت كالظبية العايطة. أقام، وتطلَّب ما يعالج به السَّ

 :ثم قال. فلما رأى ما راب من شفورھا، وإعراض ظبيتھا اإلدماء وسرعة نفورھا، أسأل عبرته، ووالي حسرته

ثنـي ! حديُثِك ما أحلى ِث فِزِيدي وحدِّ  !عن الرشإ الَفْرد الجماِل المَثلَـّ

ْكُر ُمْؤِنسي  .ن َبَعَث األشواَق من كل َمْبَعِثوإ وال تسأمي ِذْكراه، فالذَّ

حُت مـا ِبـي أنـه َم كالالھي بنا الُمَتـَعـبِّـِث أحّقًا وقد صرَّ  !تبسَّ

 !وناھيك دمعي من ُمِحقٍّ وُمْحِنِث وأَْقَسَم باإلنجـيل إنِّـي َلـكـاِذبٌ 

ْت،  فلما دنا منھنَّ . ورآھا يوما بين صواحبھا، كما أطلعت ليلة القمر بين كواكبھا للحديث تنحت، وبخلت عليه بكالمھا وَشحَّ
 :فقال

بِّ الحنيفّي أن تدُنو وَبْيَن الَمِسيَّحات لـي سـاِمـِريَّةٌ   بعيٌد على الصَّ

 َفُثنَِّي من قلبي بھا الوجُد والُحـزُن ُمَثلَِّثٌة قد وّحد الـلـه ُحـسـَنـھـا

ـمـا ْجـُنَتَتجَ  فَطيِّ الِخماِر الَجْوِن ُحْسٌن كأَنَّ ُع فيه البدُر والليُل والـدَّ  مَّ

ّنار َعْقُد َصباَبـتـي  فِمن تحِتِه ِدْعٌص وِمن َفوِقِه ُغصُن وفي َمْعِقد الزُّ

فلما كان يوم عيد من أعياد . فزاَد بھا ِبْلَبالُه، وَعُظَم اختباله. ثم إنه صارت ال تراه إال احتجبت، وھيھات للشُّموس أن ُحِجَبتْ 
باح المسفر من وراء حجابھاالنصارى، ط يرانّية في أترابھا، وخرجت كالصَّ َمى، كأنجم السما، وبرزت تلك الدَّ . لعت تلك الدُّ

 :فوقف عليھّن وقال

 ُمريَحُة قلـبـَي الـشـاكـي َعَسـاِك بـحـقِّ ِعـيَســاكِ 

 ِك إْحـيائي وإھـالكـــْي فإنَّ الـُحـْســَن قـــد والّ 

ـــاِك ـلـَبـانٍ وأوَلـعـِنـي ِبـصُ   وُرھـبـاٌن وُنــسَّ

، لـــوالِك ولـم آِت الـكـنـائَس عــن  ھوًى فـيِھــنَّ

 علـى َعـْيَنـيَّ عـينــاِك فھل تـدِريَن مـا تـقـضـى

 بقلـبـي نـوُرِك الـذاكـي ومـا ُيذكـيِه مــن نـــارٍ 

 وفوق الشـمـس ِسـيَمـاِك َحَجْبت َسَناِك عـن َبـَصـِري

 ا الـمـرتـجِّ ِعـْطـَفــاِك وفي الُغصِن الرطيب وفي النَّق

اكِ  اِك وعـنـد الـروِض َخــدَّ اهُ َريَّ  وفـــــــي َريَّ

وأشھرھا ما نذكره ھنا ونلحقه من الديارة بأمثاله، . لھا أخبار، وفيھا أشعار. وكانت سوى ھذه الديارات حانات بمواضع شتى
اُرھا ُيسمَّى ابن ُبْجَرة. حانة الطائف: ھيو. ونضيفه منھا إلى أشكاله وكانت قريش وسائر . وكانت في الجاھلية وكان خمَّ

وفي ابن . وتمتار منه وتحمل إلى أوطانھا، وتورد أحياءھا مواقر إبله لتضرب بأعطانھا. العرب تقصده، فتشرب في حانته
 :ُبْجَرَة يقول أبو ذؤيب
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 من الخمر لم َتْبلُْل َلَھاِتي بناطـِل فلو أّن ما عند ابِن ُبْجَرَة عندھـا

ْحِل في البان ُعوٍذ َمَطاِفِل َفِتْلَك التي ال ُيْذِھُب الدھُر ُحبَّھـا  َجنى النَّ

 ُيَشاُب ِبَماٍء مثَل ماِء الَمَفاِصـِل َمطافيَل أبكاٍر حديٍث ِنتـاُجـھـا

 اِئِه بـاألصـائِلوأجلُِس في أفـي َلعْمِري ألَْنَت البيُت أُكِرَم أھـَلـهُ 

ارھا في جوار سالم بن ِمْشَكمْ . حانة بني قَُرْيَظة ولما انصرف أبو سفيان بن حرب من غزوة . وكان عزيزا منيعا. وكان خمَّ
ِويق، نزل على ابن َمْشِكم ار، فباعه كلَّ ما في حانوته، وسقاه أبا . فأكرمه واحتبسه عنده ثالثة أيام. السَّ وبعث إلى جاره الخمَّ
 :فقال أبو سفيان. سفيان ومن معه من قريش

 على ظمإٍ مّني سالُم بن ِمْشَكم سَقاني ورّواني ُكَمْيتاً ُمـدامةً 

م تخيرُته أھل المـدينة واحـداً   لِِحْلٍف فلم أُْغَبْن ولم أََتـَنـدَّ

َمْيِريّ . وھي مذكورة. وُتعرف بحانة ريمان. حانة َھَجر  :وقال فيھا الراعي النُّ

 علّي ولم َيْنُظْر بھا الشَّرَق َصاِبُح وَصْھَباء من حانوِت َرْيَماَن َقد َغَدا

ر عنَھـا الـيوَم كـأٌس رِويَّةٌ  ـوادُح ُتَبصِّ  وَبْرُد الَعَشاَيا والقياُن الصَّ

مى اِتِھنَّ المـصـابـُح وِبْتنا على األنماط والِبيض كالدُّ  ُتِضيُء لنا َلبَّ

 مع الليل ملثوٌم من القار طافـُح الَخواِبَي َعـلّـنـاإذا نحُن أنزْفنا 

وكان فتيان الكوفة يشربون . وكان عون ظريفا، طّيب الشراب، نظيف الثياب. حانة َعْونٍ : وھي أربع حانات. حانات الحيرة
الديوك، على أنه يصبح وشرب عنده ليلة أبو الھندّي الشاعر، حتَّى طلع الفجر وصاحت . في حانوته، وال يختارون عليه أحدا

 :فقيل إنه من رمضان فقال. يوم شكٍّ 

 رأيُت البدَر للشِّعرى َشِريكـا شربُت الخمَر في َرَمضان حتَّى

ُيوكـا: فقلُت له الدُيوُك ُمـنـاِدياتٌ : فقال أخي  وما ُيدِري الدُّ

ارة في الحيرة، : وعن أبي ُعَبيد قال. حانة َدْوَمة : ثم قال لھا. يقال لھا دومة، فنزل عندھا، واشترى منھا شرابامرَّ األََقْيشر بَخمَّ
د لك المديح ِدي لي الشراب حتَّى أُجوِّ  :فأنشأ يقول. ففعلتْ . َجوِّ

 وأْسٍمُر ِمْلُء كفِِّك مستقيُم أاَلَ َيا َدْوَم َدام لك النعـيمُ 

 ُيَحمُّ كأنه رجٌل سـقـيُم شديُد األَْسِر َيْنِبُض جانباه

يه  وينفُُخ فيه شيَطاٌن رجيُم الشراُب فيزَدِھـيه ُيروِّ

ت به وزادته في الشراب: قال   .ما قال فّي أحد أحسن من ھذا: وقالت. فظّنت الخمارة أن ھذا مدح، فُسرَّ

لصال. حانة جابر لطيف : وكان يأتي بيت خّمار بالحيرة، يقال له جابر. كان أبو نواس يأتي الكوفة، يزورني: قال ابن الصَّ
ة، وقد نھاه األمين عن الشراب. لخلقة، نظيف الثياب، نظيف اآللة، ُيَعتِّق الشراب سنينا ھو : فسأل عني، فقيل. فَقِدم علينا مرَّ
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يا أبا جعفر، ال يجتمع ھذا والھمُّ في : فقال لي. فوافاني، وفي يدي شيء من شراب جابر، عجيب الحسن والرائحة. بالحيرة
نبوروكان شديد : قال! صدر واحد نابير. الُعجب يضرب الطُّ اب الطَّ . وكانت الكوفة معدنھم. وكان إذا جاءني جمعت له ُضرَّ

ألم تعلم ما : فقال لي. فوجھُت فجمعت له منھم جماعة د، وأحضرته شيئا من الشراب. وكان يسكر في الليلة الواحدة سكرات
دني عليهنھاني أمير المؤمنين عن الشراب، : قال ؟وما ھو: قلت ؟حدث عليّ   :ثم أنشدني قصيدته التي فيھا! وتوعَّ

 ال أَذ،ُق الُمداَم إالَّ َشِميما أَيُّھا الرائحاِن ِباللَّوم، لُوَما

 :إلى أن انتھى إلى قوله

ـن مـنـھـا ـْحـِكـيَمـا َفَكأَنِّي وما أَُحـسِّ ُن الـتَّ  َقَعِدٌي ُيَحسِّ

الََح إلى الَحر  أوصى الُمِطيَق أن ال يقيماِب ف َكلَّ عن َحملِِه السِّ

فقلت شعرا ذكرت فيه ما قاله لي وأنشدته . وصرنا إلى حانة جابر. أَفَعل: قال. أقم معنا كما حكيت من نقل الَقَعِديَّة: فقلت له
 :إياه، وھو قولي

ْھـِر َعَتَبْت عليك َمَحاِسُن الَخمرِ  َرْتَك َنَواِئُب الدَّ  أَْم َغيَّ

 َتَفَترُّ عن ُدرٍّ وعن َشـُذِر ن ُمَعتَِّقهِ َفَصَرْفَت َوجَھَك ع

ٍة َغـِنـجٌ  ْحِر يسعى بھا ذو ُغنَّ ل اللََّحَظاِت بالسِّ  متَكحِّ

 فُتريك مثَل كواِكب النَّْسِر وَنِسيَت َقوَلَك حيَن َتمُزُجھا

 والَھمَّ ُيْجَمَعان في َصـدِر ال َتْحَسَبنَّ ُعَقـاَر خـاِبـَيةٍ 

عند : قال ؟أين كنت: فقال له. ثم َشَخَص إلى األمين. ومدَّ يده، فأخذ القدح وشرب معنا! كذا وكذا من أُّم األمينھاتھا في : فقال
أحسنَت : قال. شربت، وهللا يا أمير المؤمنين: قال ؟فما صنعت حين أنشدك الشعر: قال. وحّدثه الحديث. صديقي لبكوفيّ 

  .فلم أزل معه حتى قُِتل. فَقِدَم إلّي فحملني إليه. فاشخص حتِّى تحمل إليَّ صديقك ھذا. وأجملتَ 

فجاَءه ُشرطّي فدقَّ الباب، . وكانت يھودية من أھل الحيرة، وُحِكي أنَّ األَُقْيَشر كان يألفھا، وكان يشرب في دارھا. حانة َشْھالء
فوضع له أنبوب قصب في النقب، فصبَّ . منهوھذا النقب في الباب، فأنا أسقيك . ما آَمُنكَ ! وهللا: فقال. اسقني وأنت آِمن: فقال

 :فقال األَُقيِشر. فيه النبيذ من داخل، والشرطيُّ يشرب من خارج

 .فَسقيناه بأنـبـوب الـَقـَصـب سأل الشُّـرطـيُّ أن َنـْسـِقـَيُه،

 فإذا ما ُمزجْت كـان الـَعـَجـْب إنـمـا لِـقـَحـُتـنـا خـابـية،

 .َيْنِزُع الباُسور من َعجب الـذَنـْب ـهُ لبُن أصـفـُر صـاف طـعـمُ 

 ؟ما ھذا الَغَضب: فاسألوا الشُِّرِطيّ  إنما نـْشـَرب مـن أمـوالـنـا،

ارھا سرِجس. حانة َطيَزَناَباذَ : وھّن أربع حانات. حانات العراق حججُت واستصحبُت : وحكى سليمان بن نوبخت قال. وكان خمَّ
فنزل على خّمار كان . وشرط علّي أن أتقّدم معه الحاّج إلى القادسية، فنقيم نشرب ِبطيَزَناَباذَ . ارأبا ُنواس، بعد امتناع منه وِنف

 :ثم انتبه يقول. يألفه، فشرب يومه وليلته
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اٍر أََنْخـُت لـه لـيالً  َفاِر َوَخمَّ  َقالَِئَص قد َوِنيَن من السِّ

ـاِرَكَمْخُموٍر  َفَتْرَجَم، والَكَرى في ُمْقـَلـَتـيهِ   َشَكا أََلَم الـَخـمَّ

 ؟ولوُن اللَّيِل ُملَتِبـٌس ِبـَقـاِر أِبن لي كيَف ِصرَت إلى حريمي

 َفَعاَد الـلـيُل ُمـْسـَوّد اإلزاِر فقاَم إلى الُعَقار َفـَسـدَّ فـاَھـا

وا. فلم يزل كذلك حتَّى ورد علينا أوائل الحاجّ . ثم جلس يشرب اجا معھمثم عادوا معھم إلى بغ. وحجُّ  .داد، على أننا كّنا حجَّ
  .وكان خّمارھا ابن أَذين. حانة قُْطَربُّلَ 

: ثم قال. فسلّمُت عليه، وسألته عن خبره، وتحّدثنا طويال. اجتمعت بأبي نواس في النوبختية: حكى أبو الشبل الُبْرُجِمّي قال
إن ھناك : فقال لي ؟ضاقت الدنيا حتى نسافر: فقلتُ . ِبَقْطَربُّلَ : قال ؟أين ھو: قلت ؟أتساعدني حّتى نمضي إلى موضع طّيب

ارا ظريفا، َلِبقا، مساعدا، عنده شراب عتيق وغلمان وِصباح  ؟أتعرفه: فقال لي. فمضيت حّتى أتى حانة خّمار. فامض بنا. َخمَّ
 :ھذا ابن أَذين الذي أقول فيه: قال. ال: قلت

رَ  ِاْسِقِنـي يا ابـَن أَِذينِ   ُجوِنمن َشَراِب الزَّ

ًة َغْير ُجـُنـوِن ِاْسِقِني حّتى َترى ِبي  ِجنَّ

ّن حّتى  ھي في ِرقَّة ِدينـي ُعتَِّقْت في الدُّ

ٌة من َياَسـِمـيِن ولنا سـاٍق عـلـيه  ُجبَّ

  .ثم انصرفنا. فأقمنا عنده ثالثة أيام، في أنزه موضع مع أكَيس خادم: قال

إحداھما في : فعقد حانتين. لواثق يحّب الَمَواخير، وما قيل فيھا، وما ُغنِّي به في ذكرھاكان ا: قال حامد بن حمدون. حانة الشَّطّ 
ار نظيف، جميل المنظر، حاذق بأمر الشراب، وال يكون إال نصرانيا . دار الُحَرم، واألخرى على الشطّ  وأمر بأن ُيختار له خمَّ

فجعلھم الواثق في الحانتين، وضمَّ إليھم خدما . حان وابنتان بھذه الصفةفأُِتي بنصرانّي له ابنان نظيفان ملي. من أھل قُْطَربُّلَ 
جال حانة الشَّطّ . وغلمانا وجواري رومّية ونقل إليھما طرائف الشرب، وفرشھما من فرش . وأخدم الّنساء حانة الُحَرم، والرِّ

بة والدنان المدھونة   .فكانتا أحسن منظر وأبھاه. الخالفة، وعلّق عليھا الستور، وجعل فيھا األواني المذھَّ

اب الطنابير إال أحضره وحضرنا، وخرج . فلما فرغ منھما، أمر بإحضار المغنِّين والجلساء، ولم َيَدْع أحداً يصلح من ُضرَّ
ن الخمار، ھو وأوالده معه، عليھم األقبية الُمسھَّمة، وفي أوساطھم الزنانير المحالّة، ومعھم غلمان يحملون المكاييل والكيزا

واني بة. والمبازل في الصَّ فأقيمت بإزاء . وقد ُطيِّنت رؤوسھا تطيينا نظيفا، يعبق منه الطيب. وأُخِرجت تلك الدنان المذھَّ
. المجلس الذي كان فيه جالسا، فُبِزَلت، كما يفعل في الحانات وجعل يؤتى باألنموذجات، فيذوقھا ويعرض ذلك على الجلساء

ً  .فيختار كلٌّ منھم ما يشتھيه ار ويكتال منه بمكيال في إنائه، كما ُيفعل في المواخير، ويعود إلى . فيأخذ دّنا ويجيء إلى الخمَّ
 .فكان أحسن يوم رأيته. ويوضع على رأس الحضور أكاليل اآلس وما أشبه من الرياحين. موضعه فيجلس

ولم يبرح . واحد من األوالد بخمسمائة دينارفشرب الواثق شربا كثيرا وأمر للخّمار بألف دينار، ولزوجته بألف دينار، ولكل 
  .أحد منَّا إال بجائزة سنّية

فقام . يا أمير المؤمنين! فقلت أي وهللا: قال ؟ھل لك في حانة الشَّطّ : وحكى الحسين بن الضّحاك في حكاية له أن الواثق قال له
وكان من األيَّام التي سارت . ال أمر له ِبِصَلةوما ترك أحد من الجلساء والمَغنِّين والَحَشم، إ. إليھا فشرب ھناك وطرب
  .أخبارھا، وُذكرت في اآلفاق

 :فأنشدته. أنشدني يا حسين شيئا، إن كنت قلته في يومنا ھذا الماضي: فلما كان من الغد، غدوت عليه فقال
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 ُعوِدي بيوم سروٍر كالذي كـانـا َيا َحاَنَة الشَّطِّ قد أْكَرْمِت َمثـَوانـا

 ِطيَب البطالِة إسراراً وإعـالنـا دينـا ُدعـابـات اإلمـام والال ُتفق

ْنـُبـوُر أحـيانـا وال َتَخلَُعنا فـي غـير فـاحـشةٍ  ُبنا الطُّ  إذا ُتَطرِّ

طَل عمٌر ثمَّ عمَّ بنا السُّ   ْقَيا فألحـق أَخـرانـا بـأُوالَنـا وَسْلَسَل الرَّ

ساكر من لـّذات ُدْنـيانـا َسْقياً لعيِشِك من َعيٍش ُخصْصِت به  ُدوَن الدَّ

وُتعرف بحانة بزيع، وھو خادم . حانة ُخَويث .فأَمَر لي الواثق ِبِصَلٍة سنّية مجّددة، واستحسن الشعر، وأمر أن ُيَغنَّى فيه: قال
  .المتوكل

رة مسقَّفة بالساج. وكانت عزيزة ال يعرض لھا أصحاب المعاون جانبھا بستان َنِزه حسن  وإلى. وكانت حسنة البناء، مؤزَّ
وكان فيھا خّمار يھودّي، ال يبيع إال شرابا مختارا سرّياً، ال يبيعه أحد من العامة . وكان يّتخذ فيھا آلة الشراب. لَبِزيع

راة من الناس. والوضعاء ة والسَّ   .وكانت موصوفة بالحسن والنظافة. وكانت حانته لُنَزه الخاصَّ

وكان قد دعاه َبِزيع إليھا، ومعھما ِجنِّيٌّ الخادم، وكان نھاية في الحسن، "بن عبد الملك بن الزّيات  وفيھا يقول عبد هللا بن محمد
 :وَحَسن الغناء

قٌ  َماُك ُمَشـرِّ ا في السماء ُمَحلُِّق َسَقاَنا َبِزيٌع والسِّ َريَّ  وَنجُم الثُّ

ُقبھا الشَّْمُل مجموٌع  ُكَمْيتاً َكإنَّ الِمْسَك َحْشُو كؤوسھا  فما َيَتَفرَّ

ْھُر لوَنھا  ُيضيُء لھا الليُل البھيُم وُيْشِرُق ُسالفُة َكْرم أْخَلَص الدَّ

ُق َھلُمَّ َفَغـنِّـيِنـي: وقلت لِجنِّيٍّ ھاد المؤرِّ  أِرْقُت وما ھذا السُّ

ْكُه الشراُب الُمَصفَُّق َفَغنَّى غناًء حّرك القلَب ُحْسُنه  ولّما ُيَحرِّ

فشربا يوم . ُحكي أن أبا الھندي، لما ُضرب عليه البعث إلى سجستان، كان يلزمھا ويشرب عندھا مع نديم له. تانحانة ِسِجسْ 
حر، انتبه أبو الھندّي، والزّق مطروح، قد بقي فيه شطر الشراب. حّتى سكرا وناما فأقامه وصّب منه في . فلّما ھّب ھواء السِّ

 :وجاء إلى نديمه فحّركه وقال. كأس

ـــْعــدِ َتصَ  ـــْح بـــوْجـــه الـــراح والـــطــائِر الــسَّ  !ُكمـــيتـــاً وَبـــْعـــَد الـــَمــــْزج فـي ِصـَفة الــَوْرِد ـــبَّ

ـــــوداِن ُذو َشـــــــَعـــٍر َجــــْعــِد َتَضـــّمـــــــَنــھـــا ِزقٌّ ازبٌّ كـــــــأّنــــــه  .صريٌع مــن الــسُّ

ٍة َيھتزُّ من شدّ  ا حَلْلنا رْأَسه من ِرباِطھوفاض دماً كالِمْسك أو َعْنبِر الِھْنِد،وجدناهُ في بعض الروابّي كأّنھأخو ِقرَّ .ة البردِ ولمَّ

ٍة ُيبِدي لنا وجه َصْفحةٍ  ـــــــِنــــ أخو ِقرَّ  .ـــدكلـــوِن رقـــيِق الـــِجـــْلـــد مـــن َولَــــــِد الـــــــسِّ

  .وكانت بتّل َعَزاز: حانة َعَزاز: وھي اثنتان: حانات الشام

قَّة: حكى إسحاق، قال فنزلت عند . فخرجت ومضيت إليه. فدخل يوما يشرب مع النساء. كنت مع الرشيد، حين خرج إلى الرَّ
ارة ھناك، لھا زوج قسٌّ  خرجت إلّي شرابا لم أر مثل حسنه ولم أر مثلھا قطُّ جماال، وال مثل بنتھا، وأ. ولھا منه بنت. خمَّ

: وأخرجت بنتھا تخدمني كأنھا خوط بان، أو جدل عنان. فأجلستني في بيت مرشوش فيھا ريحان غضٌّ . وطيب ريحه وطعمه
فأقمت عندھا ثالثا، . لم أر أحسن منھا قّدا، وال أسھل خّدا، وال أشرق وجھھا، وال أبدع طرفا، وال أحسن كالما، وال أتمَّ تماما
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فلما رأيته، خطرت في مشيتي . فدخلت عليه، وھو غضبان. فذھبت به رسله إليه. ثم انصرفت. الرشيد يطلبني، فال يقدر عليّ و
 :وھو. وغنَّيت في شعر قلته في بيت الخّمارة صنعت فيه" وكانت في رأسي فضلة قوية من السكر"ورقصت 

 باِء الجـوازيعند َظْبي من الظِّ  إنَّ قلي بـالـتَّـّل، تـّل َعـَزارِ 

ـام وفـيهِ   .َمَع شكِل الِعَراق َظْرُف الحجاِز شادٌن يْسـكـُن الـشَّ

 !منك َصْفَو الَھوى ولسَت تجازي يا لََقومي لِبْنِت َقـسٍّ أصـابـتْ 

 !د، وليسْت َتْھتـمُّ بـاإلنـجـاِز َحلََفْت بالمسيح أن ُتْنِجـَز الـوْع

فأخبرته فضحك  ؟أين كنت! ويحك: ثم قال لي. فسكن غضبه: ف رمل بالوسطى، قال إسحاقواللحن في ھذا الشعر خفي: قال 
فأعجب به، وأمر أن أغنِّيه ليلتي كلھا، أعيده أبدا وال . فأعدته! أعد غناءك. وإّن مثل ھذا َلَطيِّب، إذ اّتفق! عذر، وهللا: وقال

فما . فصلَّيت ونمت. ثم انصرفنا. غنِّيه ويشرب عليه عند الغداةفما زلت أ. وأمر المغنِّين بأخذه. أغنِّي أنا وال غيري سواه
فلما دخلت إذ أنا بابن جامع يتمّرغ على دّكان . فركبت ومضيت. استقررت جنبا حّتى وافاني رسول الرشيد، يأمرني بالحضور

! الزانية، عليك وعليھا لعنة هللا نصرانّيُتك: قال. ال: قلت ؟أتدري لم دعينا: فقال لي. في الدار، لغلبة النبيذ والسكر عليه
فإني اشتقت إلى ما . أعيدوه جميعا، وال تغنوا غيره. صدق: فضحك وقال. فلما خرج إلينا الرشيد، أخبرته بالقصة. فضحكت

  .ثم انصرفنا. فغّنيناه جميعا يومنا كلَّه، حّتى نام في موضعه، سكرا. كّنا فيه لّما فارقتموني

وكان يقال إنه لم ير أعرف منھا به، وال . وكانت تخدم الوليد بن يزيد بن شرابه ولتولَّي اّتخاذه له. مشقوكانت بد. حانة ُھَشْيَمة
  .أنظف آلة وصنعة، وال البق في الخدمة

 :وقد ذكرھا يزيد في شعره إذ قال

ارة، مَّ  !فاسِقِني يا ُبَدْيُح بالَقْرقاره قد َشِرْبنا وَحّنت الزُّ

قْتُه ُھَشْيَمة الخّمـارة فٍ من شراٍب كأّنه دُم ِخشْ   !عتَّ

 !قد أحاَطْت فما َلَھا َكّفاره فإّن ُذُنوبي! ِاْسِقني! ِاْسِقني

" فصلى. والعباس بن األحنف الشاعر" "النحوي"ماتت يوم مات الكسائي . وُعمِّرت حّتى أدركت الرشيد وماتت في أيامه
  .المأمون عليھم

 .وھو آخر فصول الباب األّول من القسم األّول. وقع إلينا خبره، وبه تم الفصل السادسوھا قد ذكرنا ما اّتصل بنا علمه، و
   !و الحمد وبه التوفيق

  


