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المصارالمصار  ممالكممالك  فيفي  البأصارالبأصار  مسالكمسالك
العمري   ابأن الله فضل

الهجريين،         والثامن السابأع القرنين في العرب ذكر في كتاب
وأشتات      ومضارب طوائفهم اختلف على ومساكنهم أخبيتهم

إلى      العراق أطراف من ومنازلهم المغرب،  قبائلهم، آخر

الدين: مؤرخ, العمري, شهاب العدوي القرشّي الله فضل بأن يحيى بأن أحمد
في والبلدان, إمام القاليم وخطوط والمسالك الممالك معرفة في حجة

بأالتاريخ المعرفة وتراجمهم, غزير عصره رجال بأأخبار والنشاء, عارف الترسإل
ومنشأه عصره. مولده إلى جنكيزخان عهد من المغول ملوك تاريخ سإيما ول

ط» كبير, ـ المصار ممالك في البأصار مسالك« آثاره دمشق. أجّل في ووفاته
مثله. لحد أن أعلم ما حافل شاكر: كتاب ابأن فيه منه, قال الول المجلد طبع
«النبذة رسإائل, و خ» مجموع ـ «الشتويات خ» و ـ العقيان قلئد «مختصر وله

ط» و ـ الصليب عباد «ممالك خ» و ـ والقافية الكتابأة معرفة في الكافية
مراسإم ط» في ـ الشريف بأالمصطلح «التعريف والبلد» و مكة بأين «الدائرة

مجلدات, و عمر» أربأع آل فضائل في الّسمر «فواضل بأه, و يتعلق وما الملك
الباكي» أدب, و «دمعة الروض» أدب, و «نفحة الدب, و الساهر» في «يقظة
منتهى في شعر مجلدات. وله النبوية, أربأع المدائح المشتاق» في «صباية
الرقة.

جملة السإلم ممالك ذكر في
ًا المعمور أَحسن في الله بأحمد واقعة السإلم ممالك ًا شرق ًا وغربأ وجنوبأ

َطة الَحراَرة غاية إلى تنتهي ل لنها َوشَمالً، َية إلى ول المفر َبرد َغا إل المفرط، ال
َتطاب، حد عن يخرُج ول قل، فيَما كل تحديد في ذلك َبأيان وسَإيأتي الُمس

َدان مساكن الجنوب معمور فغاية مملكة، ّباد من السو بأما والصنام، النيران ُع
ّباد الحبشة، بأأطراف والنصارى َوأطرافه، الهند جزاير من تغلغل ّيات، وع الح

َدان في والهمج َغانه. جنوب المغرب سُإو
أحد شماليها في الصقلب، بأبلد والهمج النصارى من الشمال معمور وغاية

القسطنطينية، من الخط ذلك سإامت وما القبجاق، بأبلد المّسماة إيران قسمي
الرومي.  البحر وجزاير الكبيرة والرض جليقية إلى وراءها وما

بألد من توران أقسام بأثالث والصنام النيران ُعباد من الشرق معمور وغاية
وكلطر المحيط البحر إلى السإلم فيه فانتهى الغرب وأّما المحيط، إلى الصين

الغاية منتهى إلى فالغرب الغاية، تكن لم وإن صالحة بألد والغرُب الشرق، في
ًا كان وإن َوالصين السإلم، ممالك في ْلُك فإنه السإلم، دعوة من خارج ُم

وبأه الترك، لملك يزل ولم توران، معظم وهو الملك، ضخم القدر، َجليل عظيم
أبأناء ذكر عند ذكره وسإيأتي جنكيزخان، أبأناء من لقانهم الن فانهم تخت

جنكيزخان.
ُه؛ُ ما على واقعة السإلم فممالك ّولها نذكر ْهند فأ في واقع وهو والّسند، ال
ًا محٍض بأشرق السإلم ممالك يحدها الصين، مَسامت على الجنوب في آخذ
من توران قسمي أحد في والسإلم شرقيها، من الكفار وبألد جنوبأها، من البحر
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َها، ِل َكة َوهي السإلم، بأيد مما توران، قسمي أحد ثم شَما وراء وما تركستان ممل
ًا بأشرق َواقعة وهي النهر، ًا َمحض جنوبأها، من الّسند َيحدها الجنوب، إلى آخذ

جنوبأها. من وإيران الثاني، وقسَمها السإلم وممالك شرقها، من والّصين

وبألد خوارزم وهي توران، مملكة من السإلم بأيد مما الثاني القسم ثم
الصين أطراف يحدها المشرق، إلى آخذة الشمال، في واقعة وهي القبجاق،

وما فخراسإان جنوبأها فأما شمالها، من يليها َوما الصقلب وبألد شرقها، من
ِطع الخليج وغربأها سَإامتها، ممالك َوراءها القرم، على الُروم بأحر من القا
توران قسمي تلي وهي إيران، ثم السإلم، ممالك من كلها والروم، السإلم

عليهما منشعٌب القسمان وذلك بأينهما، الفارقة كالشعبة داخله، المذكورين
ٍة، كل من السإلم ممالك يحدها سَإرجه، على الَسراويل كّمى مثل وفي جه

وممالك سَإامتها، وما البصَرة على الخذ الفارس البحر إلى لينتهي جنوبأها بأعض
القسم، هذا في كلها الروم أتراك وبألد والكراد، وشنكاره والشول واللر كيلن

ِدهم الروم أتراك أن خل مّصر مملكة يليها ثم القسطنطينية بألد شمال َوح
السإلم ممالك يحدها الدين، وفسطاط السإلم عمود وتلك والحجاز والشام

كلهما والحجاز واليمن اليمن، إلى الجنوب في منتهية الربأع، جهاتها كل من
آيله إلى ُجدة على الخذ البحر إلى ثم تبينه، يأتي ما على العرب جزيرة من

نهاية في الحجاز جنوب وهو اليمن، ثم الرومي، البحر إلى الشمال في وينتهي
الخذ البحر شرقها ومن الهند، إلى الخذ البحر جنوبأها من يحدها العرب، جزيرة

السإلم ممالك ثم الَحبشة، بأحر غربأها ومن الحجاز، شمالها ومن ُجدة، إلى
بأحر بأها محيط الجنوب إلى آخذة الواَحات، بأأطراف متصلة فالحبشة بأالحبشة،

ثم وكفارهم، جنوبأها، من الحبش نَصارى وممالك شرقها، من الحبشة
النيل ضفة على وهو الكانم، ثم الواَحات، وشمالها غربأها، من القفار الَصحارى

َها من يحدها إفريقية، مملكة بأرقة، وراء من يليها ثم دنقله مَسامته على ِبأ جنو
ُدودها َوبأقية السودان، كفار َتهية ح البحر شمالها من السإلم ممالك إلى ُمن

يلي، ما ثم البربأر بألد جنوبأها من السإلم، ممالك يحدها العدوة، بأر ثم الشامي
 بأحر شمالها ومن المحيط، البحر غرب ومن إفريقية، بألد شمالها ومن

َدوة، بأر ثم الشامي، البحر إلى الزقاق َها الع َق َوما ماء يليها ثم القفار، َوشر
َها، َبربأر جبال وشمالها المحيط، وغربأها السودان، كفار وبألد غانة جنوبأها مع ال

َوة، وبأر السإلم، ممالك نهاية وهي الندلس، جزيرة يليها ثم القفار وشرقها العد
الشامي البحر الجنوبأي جانبها من بأها يحيط كالجزيرة، ولكن بأجزيرة، ليست

ًا شرقها ويبقى المحيط، البحر وشمالها غربأها ومن ً مكشوف بأالرض متصل
عند الندلس غرب نهاية من ماٍش مشى فلو الكثيرة، اللسن ذات الكبيرة
الجبل إلى انتهى شرقه ناحية إلى الشمالي الجانب في الزقاق، بأحر مخرج

وقد المفتوحة، البأواب وفيه الندلس، حد آخر وهو الزهرة، بأهيكل المسّمى
ذكرها. تقدم
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

ويدخل الجبل، هذا شرقي من يخرج أن إلى البأواب تلك من الماشي يمشي ثم
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ً الرض من شاء حيث إلى فيها ويمشي الكبيرة، الرض في ًا شمال وشرق
ًا وما الشامي، البحر سإاحل على مشى أراد إذا أنه حتى بأحر، يقطعه ل وجنوبأ

على الشام بأبلد حجزة عند معها يدور ثم حجزة، إلى ينتهي حتى بأه متصل هو
قبالة الغرب نهاية إلى يعود حتى الجنوبأي سإاحله على معه يدور ثم شرقه،
دون يقطعه ل الجنوبأي، الجانب في الزقاق مخرج عند منُه َبأدأ الذي المكان

مانع.  يمنعه ول قاطع، ذلك

البستان أو الدار تحديد في يجري ل العرفية القاليم تحديد في المر أن واعلم
ًا تكون والبساتين الدور غالب لن ونحوهما متساوية أو مثلثة أو مربأعة قطع
يكون جوانبها بأعض فإن كذلك، العرفية القاليم في المر وليس الجوانب،

ً بأعض، من أعرض جوانبها وبأعض تقويس، فيه يكون وبأعضها آخر، لقليم ُمداِخل
والجنوب والغرب الشرق وهي الربأع، بأالجهات يحدده إنما المكان يحدد والذي

القاليم كانت ولو ذكرناه، لما العرفية، القاليم في يصفو ل وذلك والشمال،
ًا في العذر ُيعرف أن فينبغي ذلك، فيها لمكن الجوانب متساوية أو ُمربأعة ِقطع

الوراق من نقلها وإنما يشاهدها لم من عند سإيما ل تحديدها، في التقصير
ًا أوضح، التقصير في عذره فإن الرجال، وأفواه يكون القاليم بأعض فإن وأيض

أضلع خمسة ذا يكون وبأعضها وصقلية، الندلس كجزيرتي مثلث شكل على
في نشرع هذا ومن الصحة، على الربأع بأجهاته ذلك ذكر فيتعدد وأقل، وأكثر
ألف وبأسببه الكتاب، هذا من المراد هو الباب وهذا مملكة، مملكة الممالك ذكر

عرفنا، ما أكثر في التحرير على الباب هذا في نأخذ ونحن ُصنف، ولجله
ٍد من السؤال بأتكرار نعرف لم ما لكثر والتحقيق ٍد، بأعد واح من يعلمه عما واح

أسإأل وكنت نواحيها، الغالب في عليه اشتملت وما فيها، وما بألده أحوال
عليه اتفقت فما الحق، على لقف والخر الخر أسإأل ثم بألده عن الرجل

ثم تركته، اضطربأت أو أقوالهم فيه اختلفت وَما أثبته، فيه تقاربأت أو أقوالهم
ِزل عن السؤال عليه أعيد ثم قال، عما فيها أناسإيه مدة المسؤول الرجل ُأن
أذهبت تزلزل، وإن مقاله، ُأثبت الول قوله على ثبت فإن سإألت، كنت ما بأعض

التوفيق أسإأل ومنه اسإتعين، وبأالله مكانه، في تعالى هذا كل أقواله، الريح في
العظيم. العلي بأالله إل ُقوة ول َحول ول

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ْند مملكة في الول الباب  والّسند اله

َها بأَمملكة الرض في تقاُس ل الشأن، عظيمة مملكة َهذه لتساع سَإوا
َها وكثرة أقطارها، َها، أَموال ْنها وأبأهة وعَساكر َطا ودسإت وتروله ُركوبأه في سُإل

َوالكتب الطائَحة الخبار من أسإَمع كنُت ولقد كفاية، وسإُمعتها صيتها وفي ملكه،
َها أخبارها، حقيقة على أقف ل وكنت والسمع، العين يمل ما المصنفة ُبعد منا، ل

َها وتناىء َيار ْعت الكتاب، هذا تأليف في شرعت فلما عنا، د َواة، ثقاة وتتب الر
ُبك أظن، كنُت مما وأَجل أسإمع، كنت مما أكثر َوجدت َها في بأبلد وَحس بأحر

ُدر، َهب، َبأَرها وفي ال العود شعابأها وفي َوالَماس، الياقوت جبالها وفي الذ
ْفور، َكا ِرة ُمدتها وفي وال َها ومن الملوك، أسإ ومن والكركدْن، الفيل وُحوش

َها ُيوف َحديد منابأتها َبأعض َومن والرَصاص، والزئبق الحديد َمعادن وبأها الهند، سإ



مشكاة مكتبة              المصار ممالك في البأصار مسالك
 السإلمية

ُفورة، َخيراتها البلور، أوديتها بأعض وفي الزعفران، َها َمو َعار رخية، واسإ
َها َعقل، َووفور الحكمة لهلها تحد، ل وممالكها تعد، ل وعَساكر الَمم أملك ال
ُهم لشهواتهم، الزلفى. بأه يظن فيما للنفوس وأبأذل

العظيم اللباب: والُملُك تحفة في الغرناطي القليني الرحيم عبد بأن محمد قال
َياسَإة الجزيلة والنعمة الكبير والعدل الذي والمن الدائم والرخاء الحسنة والس

ْند وأهل َوالصين، الهند بألد في معه خوف ل الحكمة بأأنواع الناس أعلم اله
َهندسإة والطْب َعجيبة؛ُ والصناعات وال ْقدر ل التي ال جبالهم وفي منالها، على ُي

ُعود شجر َينبُت وجزائرهم ُبأوا كالقرنفل الطيب أنواع وَجميع والكافور ال وَجوز
ُبل وأنواع والبسباسإة والكبابأة والقاقلة والسليخة والقرفة والدارصيني والُسن
أنواع بألدهم من ويخرج الزبأاد، وقط المسك غزال َوعندهم ، العقاقير

َها اليواقيت، سَإرنديب.  جزيرة من وأكثر

َبأعث حماد بأن نعيم عن العقد في ربأه عبد ابأن حكى وقد إلى الهند َملك قال: 
ًا العزيز عبد بأن عمر وتختُه ملك ألف ابأن هو الذي الملك؛ُ ملك من فيه كتابأ
َبأطه وفي َملك، ألف بأيت َهران وله فيل، ألف مر والجوز والكوة العود ينبتان ن

َعرب؛ُ َملك إلى ميلً، َعَشر اثني على ريحه ُيوَجد الذي والكافور؛ُ ل الذي ال
ًا، بأالله ُيشرك َهدية بأعثت َبأعد... فإني أّما شيئ ّية هي وما بأ وقد تحية، ولكنها َهد
ً إلّي تبعث أن أحببت ّلمني رجل َع ّهمني ي َهدية يعني والّسلم، السْإلم ويف بأال

الكتاب.
َبارك الكرام السلف بأقية المبارك العارف الشيخ حدثني النبائي محمود بأن م

َبركاته، الله نفع خاصي َحاجب أن مجدشاه َولد من وله الثبت، الثقة وهو بأ
قال: البلد، هذه ملوك من أسإلفه ومكانة لمكانته يحكيه ما كل على الطلع

َعة المملكة هذه إن َمابأين وعرضها سإنين، ثلثا طولها يكون التساع، غاية متس
َعرصة من وطولها غزنة إلى وسإرنديب سإومنات سإد إلى لعدن المقابألة ال

ذوات المدن متصلة المحيط، البحر من الهندي البَحر مخرج عند السإكندر،
بأينها، يقطع ل والسإواق، والرسإاتيق والضياع والقرى والعمال والسإرة المنابأر

خراب. بأينها يفصل ول
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ً المَسافة هذه من ذكره وفيما قلُت ًا طول ًا وعرض جميع يفي ل إذ نظر

ُده كان إن إل اللهم المسافة، بأهذه المعُمورة فيها يتنقل من مسافة هذه أن مرا
ًا بأَجميعها ُيحيط حتى فيه. ما على فيحتمل مكان

قطائع على وأمان، هدية منه لهم َمراجل، أهل الُسلطان؛ُ هذا طاعة قال: وفي
ًا، معادن بأه قراجل جبل وهذا مال، منها يتحّصل منهم، إليه ُتحمل يحصل ذهب

ًا البلد هذه وجميع يحصى، ل ما منها ًا بأر َعة وبأحر الن، القائم لسلطانها مجمو
َغلة الجزائر إل فتح بأيده، إل فتر قيد بأه يبق فلم الساحل فأما البحر، في المو

جميع في والخطبة السكة الن وله معاقله، وملك )،11 ص (مخطوط مغالقه
مشارك.  فيها يشاركه ل البلد، هذه

والعيان المشاهدة عن أقوله ما العظيمة الفتوحات من معه حضرت قال: ولقد
ًا التفصيل على ل الجملة على مملكة فتح ما فأول الشرح، إطالة من خوف
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قرية، ألف تسعمائة قراها عدة القرى، كثيرة البلد، واسإعة وهي تلنك،
على بأنادر كلها جليلة قرية سإبعون وبأها جاجنكز، بألد فتح ثم قرية، وتسعمائة

َية، والطيب المنوع والقماش والفيلة الجواهر من دخلها البحر، فتح ثم والفاو
وثمانون أربأع ولها دواكير، بألد فتح ثم ملوك، تسعة كرسإي وهي لكنوتى بألد

المقدار. جليلت كلها قلعة،
ألف ومائتا قرية ألف ألف البزي: وبأها الخلل ابأن الدين بأرهان الشيخ قال

قرية.
بأها وكان سإمند، بألد فتح مبارك: ثم الشيخ قال مبارك، الشيخ حديث إلى عدنا

جليل، إقليم وهو المعبر، بألد فتح ثم كفار، ملوك وخمسة الديوا بألل السلطان
والقماش واللنس الطيب دخلها من يجىء البحر، على بأنادر مدينة، تسعون له

الفاق.  ولطائف المنوع

أحمد بأن إسإحاق بأن عمر الصفاء أبأو الدين سَإراج العلمة الفقيه وحدثني
الذين الفقهاء؛ُ أعيان من وهو الهند، من عوض إقليم من العوضي الشبلي

هذا مملكة في التي القاليم أمهات بأدهلى: أن السلطان حضرة يحضرون
ًا وعشرون ثلثة السلطان وإقليم الدواكير، وإقليم دهلى، وهي: إقليم إقليم

وإقليم وجا، وإقليم سإيوسإتان، وإقليم سإامانا، وإقليم كهران، وإقليم الملتان
وإقليم كجرات، وإقليم تلنكـ، وإقليم المعبر، وإقليم سإرسإتى، وإقليم هاسإى،
كره، وإقليم بأهار، وإقليم لكنوتى، وإقليم القنوج، وإقليم عوض، وإقليم بأدوان،
وإقليم تلنج، وإقليم حاجنكز، وإقليم كلنور، وإقليم نهاور، وإقليم ملوه، وإقليم

مدن كلها مدينة، ومائتي مدينة ألف على تشتمل القاليم وهذه دورسإمند،
والقرى العمال بأجميعها إذ صغار، أو ) كبار21 (المخطوط بأنايات ذوات

َدد ما أعرف ول الهلة، العامرة َها، َع مائة القنوج إقليم أن أعرف وإنما قرا
ًا وعشرون وإقليم قرية، ألف ألف عشر إثني فيكون قرية، ألف َمائة لٍك كل لك

ًا، وثلثون سإتة وهو تلنك، وإقليم قرية، ألف وسإتمائة ألف آلف ثلثة فيكون لك
على فيشتمل المعبر وأما عدده، كم أُحّرر لم ولكني القنوج، من أكبر مالوه
والسيلن وفتن كولم مثل جليلة مملكة منها واحدة كل كبار، جزائر عدة

ومليبار.

ًا مركب ألف مائتا لكنوتي مبارك: وعلى الشيخ وقال ًا صغار إذا للّسير، خفاف
ًا آخرها في الرامي رمى َيانها، لُسرعة وسإطها في وقع سإهم الكبار، غير هذا جر

َواق، والفران الطواحين فيه ما ومنها العدد، َهذا بأعض تبلغ ول ل وربأما والسإ
جغرافيا من وجردت وعظمها، لتساعها مدة، بأعد إل بأبعض سُإكانه بأعض يتعرف
ًا إلى سإرنديب من وعرضها عدن، قبالة إلى واق الواق من وهو طولها تحقيق
تأمل لمن وأوضح هذا من البسط بأعبارة وأقوله قراقرم، غربأي الواقعة بأوارو
من الهندي البحر مخرج من طولها فنقول الكاملة الجغرافيا في الرسإم لوح

المائلة واق والواق الجوهر جزيرة دون المشرق في الصين نهاية في المحيط
ًا الجنوبأي إلى ًا ينعطف حيث إلى البحر في آخذ أم الموجه جزيرة على مغربأ

هناك من يمتد ثم المغرب، فرصة إلى ينتهي حتى البحر طول مع الصين جزائر
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ًا ًا بأر ًا وبأحر إلى كشتغد بألد حد على قراقرم غربأي بأوارو إلى الشمال في آخذ
ًا مكران بألد حد قريب حدة في الّسند يدخل أن إلى مكران نهر على ممتد

جزائره وتتصل المنصورة، وآخره البر في الهند إقليم هناك ينتهي ثم كرمان،
في سإمتها في هو وما سإرنديب، فمن عرُضه وأّما عدن، قبالة إلى البحر في

من المملكة هذه وحدود الشمال، إلى سإمتها في هو وما بأوارو إلى الجنوب،
ومن وكلور، ور لها الشرق ومن قراجل كورة من معه يمتد وما البحر الجنوب
والمفازة. سإبالكوت الغرب ومن الترك، بألد الشمال
الدواكير، مدينة وهي السإلم، قبة بأعدها ثم الملك، قاعدة هي دهلى ومدينة
َها الرابأع، القليم في قال: ودهلى السإلم، قبة وسإماها السلطان، هذا جدد

البلدان، تقويم في الله رحمة حماه صاحب المؤيد الملك قال قلُت: وهكذا
الشأن.  هذا أهل من بأه يوثق عمن ونقله

تكاملت، وما وفارقتها الثالث، في فتكون السإلم قبة مبارك: وأما الشيخ قال
الشروع حَصل ما لعظم تكملت، قد تكون أظنها وما سإنين، سإت عنها الن ولي
قسمها قد كان السلطان هذا وإن البناء، وعظم المدينة، خطة إتساع من فيه

والكتاب والوزراء محلة، في الجند محلة، طائفة كل لهل محلت، تبنى أن على
والتجار محلة، في والفقراء والمشايخ محلة، في والعلماء والقضاة محلة، في

ُكساب والمآذن المساجد من إليه يحتاج ما محلة كل وفي محلة، في وال
حتى نوع كل من الصنايع وأربأاب والفران والطواحين والحمامات والسإواق

ّباغ ول بأيع في أخرى إلى محلة أهل تحتاج ل حتى والدبأاغين، والصباغين، الُص
غير بأذاتها، قائمة مفردة مدينة كأنها محلة في لتكون عطاء، ول أخذ ول شراء،

َها، إلى شيء في مفتقرة َوا تقدير إل خراب، المملكة هذه في وليس سإ
ًا عشرين وراء وما تركستان وصاحب الهند صاحب التجاذب غزنة يلي مما يوم

تلك ومتحصلت مشتبكة، شعراء، أو معطلة جبال أو المنازعة بأأطراف النهر
ّود الطب أدوية في الداخلة والعقاقير والفاويه العطر نبات من ًا أع من نفع

يقاس. ل بأما المزدرعة الغلت
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

في قديم تأليف علي الَحكيم بأن يحيى الدين نظام الفاضل أوقفني قلت: وقد
ُذكر البلد، قرية ألف عشرون وسإتة قرية ألف مائة الملقان جميع قرى أن فيه و
والثالث، الثاني في المملكة ومعظم الرابأع، في ودهلى وهو الديوان، في مثبتة
ذميمة.  وبأقاعها وخيمة، فإنها الرز، مزارع إل صحيحة، وبألدها فسيحة، وكلها

أربأعين بأالسند أصاب الثقفي، يوسإف بأن محمد أن التأليف ذلك في وحكى
ًا ًا وثلثون وثلثة ، ثلثمائة بأهار كل الذهب، من بأهار غزنة بألد قال: ومن من

لي فقال وضواحيه؟ الهند بأر مبارك: كيف الشيخ وسإألت حده، آخر والفندهار
ًا بأه أن ًا نهر ألف تقارب ممتدة، أنهار ًا، كبار ًا، النيل يضاهي منهما، وصغار عظم

وعلى النهار، بأقية مثل هو وما المقدار، هذا دون هو ما ومنها دونه، هو ما ومنها
ّيح، والمُروج الكثيفة، الشجار وبأه والمدن، القرى النهار، ضفاف بألد وهي الف
ُيتنسم الهوية، بأها وتهُب ربأيع، أوقاتها كل ُمعتدلة، وتتوالى اللطيف، النسيم و

ٍر أربأعة مدة المطار بأها ُه من يليه ما إلى الربأيع، أخريات في وأكثرها أش
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والقدس، والحمص والشعير والرز والحنطة الحبوب من أنواع وبأها الصيف،
فيها. يوجد يكاد فل الفول وأّما والسمسم واللوبأيا والماش

ُفول أن وعندهم حكماء بألد لنها بأها الفول وجود عدم قلت: أظن يفسد ال
التين من شيء الفواكه من قال: وبأها الصابأئة، حّرمته ولهذا العقل، َجوهر

والترج، والخوخ والموز والحامض والمر الحلو الكثير والرمان والعنب
والبطيخ بأالفرصاد المسمى السإود والتوت والجميز والنارنج واللبم والليمون

من يوجد ما أقل هو والعنب والتين، والعجور والقثاء والخيار والخضر الصفر
والتفاح الكمثري وأّما إليها، ويجلب بأها فيوجد السفرجل وأّما النواع، هذه بأقية
ًا أقل فهما والشام مصر في تعهد ل ُأَخر فواكه وبأها السفرجل، من ُوجود

وغير والنغزك والفكي وايجلى والكريكا واللكح والمهوا العنبا وهي والعراق
(ل هندي، بأالجوز المسمى وهو النارجيل فأما اللذيذة، الفائقة الفواكه من ذلك

هندي) بأالتمر المسمى وهو الحمر وأما بأدهنه، مملوء أخضر وهو شيء، يعادله
بألدها من َحولها مما أقل بأدهلى والموز والنارجيل الجبال، يلو بأري شجر فهو
ممتهن، كثير البلد هذه بأجميع فإنه السكر قصب وأما الكثير، الموجود أنه على
مما وهو للعتصار، ل للمتصاص أجوده وهو العيدان، صلب جف أسإود نوع ومنه

ْعمل سإواها، في يوجد ل ُي من الرخيص العظيم الكثير الُسكر أنواعه بأقية من َو
وبأها البأيض، كالسميد يكون بأل يجمد ل ولكنه المعتاد، والُسكر النبات الُسكر
ًا، وعشرين أحد على مجدشاذان؛ُ بأن مبارك الشيخ حدثني ما على الرز؛ُ نوع

يطبخونه وهم والزنجبيل، والهليون والبادنجان والقرع والجزر اللفت وعندهم
السلق وبأها شيء، يعادله ل طيب طعم وله الجزر، يطبخ كما أخضر، كان إذا

والنيلوفر الورد من الرياحين وأنواع والصعتر والشمار والفوم والبصل
وهو الحناء، وثامر العبهر، وهو والنرجس، الخلف، وهو والبان والبنفسج
ًا، إل يأتيهم فل الزيت وأّما وقيدهم، ومنه الشيرج، وكذلك الفاغية، وأما جلب
يسمح ول الُسلطان، دور في إل يوجد فل الشمع وأّما الكثير، من فأكثر العسل

 من السائمة الدواب من يحصى ل وما لحد، فيه

البلدي والحمام الدجاج من الطير ودواجن والمعز، والغنام والبأقار الجواميس
عظم في كالوز يكون أن فيكاد الهندي الدجاج فأما أنواعه، أقل وهو والوز،

على واللبن السمن وأما الثمان، وأقل السإعار، بأأرخص يباع هذا وكل المقدار،
َعة الطعمة من بأأسإواقها ويباع قيمة، له ول بأه يعبأ ل فكثير أنواعه اختلف المنو

خمسة على المنوعة والحلوى والمنوع والمقلى والمطّجن والرز كالشواء
ًا، وسإتين من وبأها سإواها، مدينة في يرى يكاد ل ما والشربأة والفقاع نوع

والصواغ والزردا، الرَماح وأنواع والرماح والقسى للسيوف الصنائع أصحاب
بأالرجال يختص مما صنف كل أربأاب من ذلك وغير والسراجين والزراكش

وأّما عدد، لهم يحصى ل ما الناس وعامة والقلم السيوف وذوي والنساء
والوزراء والمراء الخانات من عنده ومن للُسلطان إل تكون ل فقليلة الجمال
َبأراذين، : عّراب نوعان وهي فكثيرة الخيل وأما الدولة، أربأاب وأكابأر وأكثرها و

َها َما جميع من الهند إلى تجلب ولهذا فعله، ُيحمد ل مما الترك، بألد من َجاوَر
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َيمن وبألد البحرين من العّراب إليها وتقاد الهند دواخل في أن على والعراق ال
ً ًا خيل ُمكث طال ومتى قليلة، ولكنها أثمانها، في يتغالى الحساب، كريمة عرابأ

َعاُب فَما والحمر البغال وأما إنحلت، بأها الخيل يستحسن ول ُركوبأها، عندهم ُي
وعار كبرى، مذلة عندهم ركوبأه فإن الحمار فأما َبأغلة، ركوب علم ذو ول َفقيه

الخيل، على يحمل فخاصتهم الثقال وأّما الخيل، الكل ركوب بأل عظيم،
ُء، عليها يحمل البقر، على يحمل وعامتهم سإريعة وهي عليها، فيحمل الكفا
الخطا. ُممتدة المشي،

مدائن دهلى أن فحدثني عليه، هي وما دهلى، مدينة عن مبارك الشيخ وسإألت
صار وقد منها، واحدة دهلى وإنما معروف، اسإم َواَحدة ولكل مدينة، ُجمعت
ً ممتدة وهي اسإمها، الجميع على يطلق ًا، طول عمرانها َدور يكون وعرض

َبأعين بأحجر مفروشة وأرضها بأالخشاب، وسإقوفها والجر، بأالحجر بأناؤها ميلً، أر
واحدة، طبقة بأعضها وفي طبقتين، من أكثر بأها ُيبنى ول بأالرخام، شبيه أبأيض

الُسلطان. إل بأالُرخام يفرش ول
فغير إليها أضيف ما فأما العتيقة، دهلى دور الخلل: هذه بأن بأكر أبأو الشيخ قال

وبأساتينها َمدينة، وعشرون أحد دلى اسإم الن عليه يطلق ما قاَل: وجملة ذلك،
ٍة، على ً عشر اثنا خط كل اسإتقام فعاطل الغربأي فأّما جهاتها، ثلثا من ميل

للشافعية، واحدة مدرسَإة وبأها مدرسَإة، ألف دهلى وفي بأه، لها جبل لمقاربأة
ًا، سإبعين ونحو للحنفية، وسإائرها وفي وفيها الشفاء، دور بأها وتسمى مارسإتان

ًا، ألفين عدة والربأط الخوانق من بألدها والسإواق العظيمة، الديارات وبأها مكان
َها وجميع الكثيرة، والحمامات الممتدة، المستقى، قريبة محتفرة آبأار من َميا

َبعة يكون ما أعمق المطر ماء فمن أهلها مشرب وأّما السواقي، عليها أذُرع، سإ
سَإهُم علوه قنطرة، يكون حوض كل المطار، فيها تجتمع وسإيعة أحواض في

لها الرض بأسيط على ما أنه قاَل التي المئذنة، المشهور الجامع وبأها وأزيد،
البزي الخلل بأن الدين بأرهان الشيخ وقال وارتفاعها، سُإمكها في شبيه

َها أن الُصوفي ِو الهواء.  في ذَراع سإتمائة عل

بأُسكونه خاّصة فإنها بأدهلى ومنازله الُسلطان قصور مبارك: وأما الشيخ قال
يْسكن ل ومماليكه، خدمه وبأيوت وحظاياه، جواريه ومقاصير َحريمه وسَإكن

حضروا إذا إل منهم أحد بأه يكون ول المراء، من ول الخانات، من أحد معه
ٍد كل ينصرف ثم للخدمة، بأكرة في نهار كل في مرتين وخدمتهم بأيته، إلى واح

ًا أعلهم النواع، هذه على المراء وَرتب منه، العصر وبأعد يوم كل الخانات قدر
ًا ثمانون خدمته وفي الجند، ثم الصبهلريه ثم المراء، ثم الملوك ثم أو خان

ومنهم بأحضرته، هو من منهم هؤلء، من فارس ألف تسعمائة وعسكره أزيد،
من وعساكره إحسانه، ويشتملهم ديوانه، كلهم عليهم يجرى البلد، سإائر في

النواع بأقية ومن والشكار، البهالوين ومنهم والهند، والفرس والحظا التراك
الزائد، الظاهر والتجمل الفائق والسلح المسومة، بأالخيل كلهم والجناس،

لبأي عامة الهند وأهل خاصة ويتمذهبون بأالفقه، تشتغل والجند المراء وغالب
الحروب في تلبس محققة، فيل آلف ثلثة وله عنه، الله رضي حنيفة
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الديباج جلل فتلبس السلم أوقات في وأّما المذهب، الحديد البركصطوانات
البروج عليها وتشد المصفحة، والسإرة بأالقصور وتزين الحرير، وأنواع والوشى

الفيل على ويكون القتال، مقاعد الهند رجال بأها ويتبوأ المَسمرة، الخشب من
ألف عشرون وله الفيل، احتمال قدر على رجال سإتة إلى رَجال عشرة من

أتراك. مملوك

مائتا وله بأشمقدار وألف خزندار وألف خصى، خادم آلف وعشرة البرس قال
بأين رّجالة وتقاتل السلطان، ركاب في وتمشي ، السلح تلبس ركابأيه، عند ألف

ًا، والصفهلريه والمراء والملوك الخانات من أحد يستخدم وليس يديه، أجناد
يتكلف ليس بأل والشام، مصر في هو كما قبلهم، من القطاعات لهم يقطع

من وأرزاقهم للسلطان، اسإتخدامهم الجند، من وعدته نفسه إل منهم الواحد
خاص الصفهلر أو المير أو الملك أو الخان لذلك تعين كلما ويبقى ديوانه،
من السيوف أربأاب من الشغال وأصحاب الوظائف وأربأاب والحجاب لنفسه

فأّما مقدارها، على يناسإبها من رتبة لكل والمراء، والملوك الخانات
الولة، نوع منهم يكون وإنما السلطان، لقرب أحد منهم يؤهل فل الصفهلرية

فارس، ألف والملك فارس، آلف عشرة له يكون والخان مجراهم، يجري ومن
ذلك. دون والصفهلرية فارس، مائة والمير

عليهم مقررة بألد والصفهلرية والمراء والملوك للخانات فيكون أرزاقهم وأما
ما أضعاف تجيء أن والغالب تنقص، ل فإنها تزيد، ل كانت إن الديوان، من

بأه. عبرت
ل له، خاص هذا دراهم، ثمانية تنكة كل تنكة ألف مائة لك كل لكان، خان ولكل
خمسين إلى تنكة ألف سإتين ملك ولكل شيء، أجناده من لجندي منه يخرج
والصفهلرية تنكة، ألف ثلثين إلى تنكة ألف أربأعين منه أمير ولكل تنكة، ألف
تنكة آلف عشرة من جندي فكل الجند وأما حولها، وما تنكة ألف عشرين من
تنكة آلف خمسة من مملوك فكل السلطانية، المماليك وأما تنكة، ألف إلى
بألد، لهم ليس والمماليك والجند وعليقهم وكساويهم وطعامهم تنكة، ألف إلى

ًا أموالهم يأخذون وإنما غيرها. تلك فبلد أولئك وأما الخزانة، من نقد
َبر عن لهم المقتطعة البلد متحصلت يزد لم إن قال: والن تنقص، فما وإل المع

وأكثر.  مرتين عبرته قد له يحصل من ومنهم

ًا والرز الحنطة من منان شهر كل في منهم عبد فكل العبيد وأما لهم طعام
تنكات عشر شهر كل وفي إليه، يحتاج مما لحم أسإيار . ثلثة يوم كل وفي
كساوي. أربأع سإنة كل وفي بأيضا،
للخليع المنوعة القمشة تعمل قزاز آلف أربأعة فيها طراز، دار السلطان ولهذا

والعراق الصين قماش من له ُيحمل ما مع والطلقات، والكساوى
في كسوة ألف مائة كاملة، كسوة ألف مائتي سإنة كل ُيفرق وهو والسإكندرية،

الخريف. في كسوة ألف ومائة الربأيع،
وأما السإكندرية، عمل السإكندري، القماش من فغالبها الربأيع كسوة فأما

وقماش بأدهلى، الطراز السلطان دار عمل من حرير فكلها الخريف كساوى
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آلف أربأعة وله الكساوى، والربأط الخوانق على ويغرق والعراق، الصين
يخلعه ولما مستعملته، في ويعمل الحريم، لباقي الزراكش يعمل زركشي،

لنسائهم. ويعطى دولته، أربأاب على
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

منها المَسومة العراب الخيل من عربأي فرس آلف عشرة سإنة كل في ويفرق
والمسرجات لجام، ول سإرج بأل عربأي هو ما ومنها ملجم، مُسرج هو ما

تلك إن ثم محلى، هو ما ومنها ملبس، هو ما منها أنواع على والملجمات
يعطى ما فأّما بأالفضة، هو ما ومنها بأالذهب، هو ما والملجمات. منها الملبسات

ًا ويفرق جسارات، جسارات ُيعطى حساب، بأل فإنه والبراذين، الخيل من مئين
ًا. مئين
ويبذل قطر، كل من يتطلبها إليه يجلب ما وكثرة بأبلد، الخيل كثرة على وهو
مربأحة الثمن، غالية هذا مع وهي ويطلق، يعطى ما لكثرة الثمان، أكثر فيها

الخلق. وجمهرة والعساكر المكاسإب لكثرة فيها، يتاجر لمن المكاسإب،
يجلبون ممن وهم البحرين، عرب أمراء من العقيلي منصور بأن علي وحدثني

الفريس، في علمة البلد هذه لهل أن السلطان؛ُ هذا إلى الخيل، البحرين، من
ثمنه.  يبلغ عسى بأما اشتروه فرس في رأوها ما متى بأينهم، يعرفونها

ُعه أميرت يسمى الخانات من نائب السلطان ولهذا إقليم قدر يكون أقطا
نواب، أربأعة وله العراق إقليم قدر يكون أقطاعه ووزير؛ُ العراق، نحو عظيم
ألف عشرين إلى تنكة ألف أربأعين منهم ولكل شق، منهم واحد كل يسمى
ٍر، كتاب أي دبأيران أربأعة وله تنكة، ٍد لكل سإ البنادر المدن من مدينة واح

وأضيق فيهم من أصغر كاتب ثلثمائة بأقدر منهم واحد ولكل الدخل، العظيمة
ًا تنكة. عشرة له رزق
وهو جهان، ولصدر قرية، خمسون له من وفيهم وضياع، قرى فله أكابأرهم وأما
يكون قرى، عشرة البرهان، بأن الدين كمال وقتنا في وهو القضاة، قاضي اسإم

نواب أكبر وهو السإلم، صدر ويسمى تنكة ألف سإتين من قريب متحصلها
قرية، وللمحتسب مثله، الشيوخ شيخ وهو السإلم ولشيخ بأالقضاء، الحكم
تنكة. آلف ثمانية قريب متحصلها يكون

الطيور وتحمل الخيل، تركب بأزدار آلف وعشرة طبيب ومائتا طبيب، ألف وله
ُعلمة نديم، وخمسمائة الصيد، لتحصيل تسوق سإواق، آلف وثلثة للصيد، الم

ًا ومائتان وألف بأرسإم مملوك، ألف وهم الملهي، مماليك غير الملهي، من نفر
والهندية والفارسإية العربأية الثلثة اللغات من شاعر وألف خاصة، الغناء تعليم

مواهبه، عليهم وتدر ديوانه، كلهم هؤلء على يجرى اللطيف، الذوق ذوي من
ًا أن بألغه ومتى من لهؤلء عما وسإاءلته قتله، لحد، غنى ملهيه من أحد

قريتين، لبعضهم فإن للندماء، ما إل هؤلء أرزاق من أعلم فقال: ل الرزاق،
ٍد ولكل قرية، ولبعضهم إلى تنكة ألف ثلثين إلى تنكة ألف أربأعين من منهم واح
والفتقادات. والكساوى الخلع من مقاديرهم على تنكة، ألف عشرين
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في بأأمواله تسافر تبع مائتا الصوفي: وله البزي الخلل بأن بأكر أبأو الشيخ (قال
مبارك: الشيخ تنكة) قال ألف مدينة كل في منهم واحد ولكل له تبتاع البلد
ُيمد كل في مرتين، النهار طرفي في الحزم أوقات السماط السلطان لهذا و
ُيطعم يوم، والصفهلرية والمراء والملوك الخانات مثل نفر ألف عشرون منه و

في فقيه مائتا الفقهاء، عليه معه فيحضر الخاص، طعامه وأما الجند، وأعيان
يديه. بأين ويجثوا معه ليأكلوا والعشاء، الغداء

في يذبأح كم السلطان طباخ البزي: سإألت الخلل بأن بأكر أبأو الشيخ قال
رأس وألفين البقر، من رأس وخمسمائة ألفين فقال: يذبأح يوم؟ كل مطابأخه

الطير. وأنواع المَسمنة، الخيل غير الغنم من
ومن العيان إل الجند من السلطان هذا مجلس يحضر مبارك: ول الشيخ قال

جميع بأها يحضر ل الخاصة مجالسه وكذلك عددهم، لكثرة الحضور ضرورة دعته
َوب، إل والمغاني الندماء من الخدم أربأاب مثل الوظائف أربأاب وكذلك بأالن

الشعراء وأما بأالنوب، إل يحضرون ل مجراهم يجرى ومن والطباء، الدبأيران
شهر ودخول والمواسإم العيدين مثل السنة في مخصوصة أوقات فلحضورهم

مما ذلك غير أو الفتوحات من فتح أو أعداء على نصره تتجدد وعندما رمضان
فيه. مدحهم إلى يتعرض أو السلطين، بأه تهنىء
والعلماء الفقهاء وأمور آمريت إلى عامة الناس بأل خاصة الجند وأمور

والواردين القاطنين الفقهاء وأمور جهان صدر إلى كلها والواردين والقاطنين
القاطنين والشعراء والدبأاء والوافدين الواردين عامة وأمور السإلم، شيخ إلى

السر.  كتاب وهم الدبأيران، إلى والواردين

أن الحنفي الغوري محمد بأن الحسن محمد أبأو القضاة قاضي وحدثني
ّهز قد كان طغلقشاة بأن محمد السلطان جهة إلى سإره كتاب أحد بأبغصان؛ُ ج
المشاهد في بأها ليتصدق تنكة ألف ألف معه وبأعث ، سإعيد أبأي السلطان

أحواله فجمع النية، مخبث مغصان هذا وكان الفاق، وتلك والعراق بأالكوفة
ًا سإعيد، أبأي وفاة وُصوله وصادف مرسإله، حضرة إلى يرجع ل أنه على عازم

ولصحابأه، له فرس خمسمائة نحو ومعه بأغداد إلى وحضر قصده، مما فتمكن
بأبغداد، وأقام العراق، إلى منها عاد أنه بألغني قال: ثم دمشق، إلى توجه ثم

واسإتوطنها.
الحكيم، بأن يحيى الفضايل أبأو الدين نظام الفاضل هذا، بأحال حدثني وقد قلت
عنه لي حكى وكذا الَصدقة، هذه مبلغ يذكر لم لكنه بأدمشق، رآه أنه لي وقال

كل وقال واحد، فمعناها ألفاظهم، تخالفت وإنما والبزي، والملتاني الُسبكي
الخيار. والزينة والعيان الفضلء من مغصان هذا أن منهم
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ُد السلطان البزي: وهذا بأكر أبأو الشيخ قال وتزلزل لمهابأته، الفرائص ترع

يجلس وهو ملكه، (و) لمور مملكته لمور التصدي كثير وهو لموكبه، الرض
رعيته. لنصاف بأنفسه

لقراءة يجلس أنه عنه حكاه فيما مسافر بأن عمر خواجه بأن أحمد خواجة قال
ًا عليه الناس قصص ًا، جلوسإ حتى السلح من شيء معه من عليه يدخل ول عام

غير. ل السر كاتب إل السكين، ول
ل قعد، حيث والنشاب، والقوس التركاش حتى كامل سإلح عنده والسلطان

ًا دأبأه قال: وهذا سإلحه، يفارقه ًا.  دائم أبأد
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للنتقال يكون وتارة للحرب، يكون تارة يختلف، فإنه السلطان هذا ركوب وأما
إلى ركب إذا وأما قصوره، في يكون وتارة مكان، إلى مكان من دهلى في

تلمع، والبروق والبحور تتدفق، والبحار سإائلة، والرمال سإائرة، فالجبال حرب،
البأراج من الفيلة وعلى اللسان، وصفها عن ويعتقل العيان، كذبأها يعتقد وأمور
على ممتد ليل ودجى المثار، النقع إل الطرف يرى ول حصينة، قلعة أو مدينة
ّ سإواد العلم في أحد يحمل ول وشعار النهار، له الميمنة وفي خاصة، له إل
أعلم السلطان الذهب، التنينات وفيها حصٌر، أعلم الميسرة وفي سإود، أعلم
ٍد فكل المراء بأقية وأّما الذهب، من عظيم تنين أوسإاطها في سُإود، يحمل واح

يدق فإنه والسفر القامة في الرهجيات من للسلطان يدق ما وأما يناسإبه، ما
ً وأربأعون نقارات، جمل مائتا وهي القرنين ذي السإكندر مثل له من جمل

ًا، الخمس النوب له وتدق صنوج، وعشرة بأوقا، وعشرون الكوسإات ويحمل أيض
الجنايب. من يعد يكاد ل ما ذلك وغير الخزائن، من يحصى ل ما معه
فارس، ألف مائة من أكثر معه يكون ل خف، من يخرج فإنه الصيد في وأّما

قصر كل جمل، ثمانمائة على خشب قصور أربأعة معه ويحمل فيل، ومائتي
طبقتان قصر وكل مذهبة، سإود حرير سإتور جميعها ملبسة جمل مائتي على
والخركاوات. الخيم غير
نحو معه فيكون سإبيله هذا ما أو للتنزه مكان إلى مكان من النتقال في وأّما

بأين ما ملجمة مسرجة جنيب وألف الفيلة من العدة وهذه فارس، ألف ثلثين
ً بأالذهب ملبس بأالجواهر المرصع ومنها ) ومطوق،32 (المخطوط ومحل

واليواقيت.
دخل ممن وكان الخجندي، محمد الشيخ لي فقال قصوره، في ركوبأه وأما

راكب وهو آخر إلى قصر من خرج قد رآه أنه بأها، الجند في واسإتخدم دهلى،
ً ورآه داريه، والسلح الجتر رأسإه وعلى قريب وحوله السلح، بأأيديهم محمول
الجتر حامل إل راكب فيهم ليس مشاة؛ُ جميعهم مملوك، ألف عشر اثني

القماش. حملة والجمداريه داريه والسلح

منها جنوره سإبعة رأسإه على يحمل السلطان هذا أن مبارك الشيخ لي وقال
والقوانين والعظمة الفخامة من سإتة ولد قيمة لهما ليس مرصعان إثنان

القرنين ذي للسإكندر إل فعله يكن لم ما السلطانية، والوضاع الشاهنشاهيه،
أرسإلن. ألب بأن لملكشاه أو

إل والحضر السفر في منهم أحد يركب ل فإنه والمراء، والملوك الخانات وأما
ما وأكثر ثلثة، المير يحمل ما وأقل أعلم، تسعة الخان يحمل ما وأكثر بأأعلم،
الحضر في المير يجرى ما وأكثر جنايب، عشرة الحضر في الخان يجرى

جنيبات.
مع َوكرِمه صدره ووسإعة منهم واحد كل قدرة وصلت فمهما السإفار في فأّما
بأحره ولطم كواكبهم، شمسه لطمس تضاءلوا السلطان، بأاب حضروا إذا أنهم

تعالى. لله وتواضع وإحسان بأر ذو هذا مع السلطان وهذا سإحابأيهم،
فقير جنازة إلى نزل وقد رآه أنه السبكي إسإحاق بأن عمر الصفاء أبأو حدثني
ِه وحمل ومات، صالح، تعالى الله كتاب يحفظ َجّمة فضيلة وله عنقه، على نعش
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ُيجيد عنه، الله رضي حنيفة أبأي المام مذهب على الهداية وكتاب في و
ًا ويكتب المعقول، ًا، خط النفس، وتأديب الرياضة، في ممتدة يد وله حسن

َيستنشده، وينظمه، الشعر، ويقول والدب، عنها ويباحث معانيه، ويفهم و
عالق فإنه بأالفارسإية، الشعراء خصوص ويؤاخذ الفضلء، ويناظر العلماء،
بأشعابأها. عارف بأأهدابأها،

هو، قبيل أي من اليوم، على المس تقدم معنى في يبحث سإمعته قال: ولقد
يجوز ل وهذا بأالذات، أو بأالرتبة أو بأالزمان يكون أن إما التقدم إنما قالوا لنهم

المس لن بأهذا، انتقض قولهم أن وقرر القسام، هذه من واحد يكون أن
هذا. من بأشيء ل متقدم

العلماء.  كثرة على حضر من كل على الكلم بأأطراف يأخذ رأيته قال: ولقد

جهان صدر ويأمر عنده، رمضان شهر في وتفطر مجلسه، تحضر قال: والعلماء
ًا ليلة كل البحث أطراف الجماعة تتجاذب ثم نكتًة يذكر بأأن يحضر ممن واحد
ُيرد بأينهم، ويبحث معهم، يتكلم منهم، كواحد وهو السلطان، بأحضرة فيها و

َقر ول محذور، في يرخص ل ممن وهو عليه، ًا ي أحد يتجاسإر ول منكر، على أحد
ويبالغ فيه، الحد ويقيم الخمر، على ينكر َما وأشد بأمحرم، بألد في يتظاهر أن
إليه. المقربأين من يتعاطاه من تأديب في

أن السمرقندي الحسن المجاهد أبأي ابأن الدين تاج الشريف السيد حدثني
وكان عليها، ويصر ويدمنها، الخمرة، يشرب كان بأدهلى، الكابأر الخانات بأعض
ًا السلطان هذا عليه فغضب ُينتهى، فل ُينهى ًا، غضب وأخذ وأمسكه، شديد

ألف وثلثون وسإبعة مثقال، ألف ألف أربأعمائة له وجد ما بأحمله فكان أمواله،
ًا مثقال ًا، ذهب وفي المنكر، إنكار في مبالغته في كفاية الحكاية هذه وفي أحمر
ثلثة كان المصرية بأالقناطير حسب إذا المال هذا فإن البلد، هذه أموال سإعة

ًا، قنطار سإبعمائة أو قنطار ألف وأربأعين حصر تحت يدخل يكاد ل مما وهذا ذهب
إحصاء. ول

وجاب الرض جال ممن وهو السمرقندي، حسن الشريف هذا لي وحكى
وله أشباهه، أو هذا مثل من فيه العقول تحار وما البلد هذه أموال عن الفاق،

وترقمه حسناتها، صحائف في الدنيا تسطره ما والصدقات البر، وجوه من
حتى تفصيلها علمت ما جملتها أحاديث منه سإمعت حياتها، غرر في اليام

ل بألكين يوم كل في يتصدق السلطان هذا أن مبارك المبارك الشيخ حدثني
في درهم ألف وسإتمائة ألف ألف والشام مصر نقد من عنهما يكون منهما، أقل
رؤية عند ويتصدق لكا، خمسين اليام بأعض في صدقته بألغت وربأما يوم، كل
مستمر راتب وعليه يقطعها، ل دائمة عادة بأكلين، شهر كل من هلل كل

خبز أرطال وخمسة واحد درهم يوم كل في منهم واحد لكل فقير، ألف لربأعين
وأولد اليتام تعلم ديوانه، على أرزاقهم مكاتب في فقيه ألف وقرر أرز، أو قمح

ً بأدهلى يدع ول والكتابأة، القراءة الناس من كل بأل الناس، يستعطى سإائل
الفقراء. من أمثاله على يجرى ما عليه وأجرى هذا، من منع اسإتعطى

التصديق.  حد عن يخرج يكاد فما يؤمله، ومن العزبأاء، إلى إحسانه فأما



مشكاة مكتبة              المصار ممالك في البأصار مسالك
 السإلمية

قال: كان الطياري الحكيم بأن يحيى الفضايل أبأو الدين نظام الفاضل حدثني
يزد، قاضي بأن عضد اسإمه رجل سإعيد، أبأي السلطان خدمة في بأالردو عندنا
الوزراء، على يشغب يزال فل أكفائها، من يعد ول لها، يؤهل ول الوزارة، يروم

ً فبعثوه إبأعاده، على رأيهم فاتفق الردو، أهل بأين ويفتن دهلى إلى رسإول
ظاهرة صورة هذه وعملوا والفتقاد، والسؤال والوداد السلم مضمونها بأرسإالة
ُعود، ل أن قصدهم وكان لبأعاده، هذا حضرة في وحضر دهلى، في حصل فلما ي

من وأحله والعطاء، بأالخلع وشرفه عليه، أقبل له، الرسإالة وأدى السلطان،
ً له وأطلق والسعة، الرحب محل في كنفه أراد لما ثم المال، من حمل

ًا النصراف هذا وكان شئت، مما وخذ الخزانة، له: أدخل قال مرسإله، إلى عائد
ً َعُضد السيد فسمع واحد، مصحف سإوى يأخذ لم الخزانة دخل فلما داهية، رجل

فقال: المصحف؟ هذا إل أخذت ما شيء لي له وقال فأعجبه، بأهذا، السلطان
إعجابأه فازداد الله، كتاب من أشرف أجد ولم بأفضله، أغناني قد السلطان لن

ً وأعطاه السإتحسان، موقع منه ووقع وبأكلمه، بأفعله ًا، مال خاص هو ما منه جم
اتصل ما ُجملة وكان المهاداة، سإبيل على سإعيد لبأي معه هو ما ومنه بأنفسه،

دينار آلف عشرة التومان تومان ثمانمائة، له هو وما سإعيد لبأي هو ما منه إليه
ًا، ًا، دينار ألف آلف ثمانية المبلغ هذا فيكون دراهم، سإتة الدينار رايج عنها رايج
يؤخذ أن خشى الممدود، المال بأهذا عاد فلما درهم، ألف ألف وأربأعون ثمانية

ًا، ففرقه ومنه، الرد في خواجه بأن أحمد أمير وكان العيون، عن وغيبه أقسام
لمكان وروعى الردو، من إخراجه أقتضى أمر له وقع قد الوزير أخو وهو رشيد،

أنه هذا ومعنى اليلكاه، أمير يكون بأأن له فكتب محمد، الدين غياثا الوزير أخيه
السيد هذا طريقه في فصادف حكامها، على حتى المملكة من حل حيث يحكم
ًا منه فأخذ عضد، ًا، شيئ الذهب أواني من حمول عدة منه عمل إنه احتمل كثير

 له سإبله وأحسبه والخواتين سإعيد أبأي إلي ليقدمها والفضة،

عضد، والسيد سإعيد، أبأو مات ثم الموت، فعاجله الردو، إلى العود إلى
ًا يغن ولم الذهب، وذهب اليام، تلك وتصرمت كسب. ما أحد

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
إلي وإحسانه خارق، كرمه دهلى، صاحب السلطان الحكيم: وهذا ابأن قال

ًا إليه وقدم فارس، بألد من الفضلء بأعض قصده عظيم، الغربأاء حكيمة، كتب
حمل إليه أحضر له، وقدمه يديه، بأين مثل لما أنه واتفق سإينا، لبأن الشفاء منها

ألف بأعشرين وكان له، وأعطاه يده، ملء منه له فحثا الثمينة الجواهر من جليل
بأه. وصله ما بأقية غير هذا الذهب، من مثقال

المبقى الصفر بأالبطيخ يقصدونه بأخاري أهل أن السمرقندي، الشريف وحدثني
ًء فيعطيهم الشتاء، زمن في عندهم جزيلً. عطا

يصل ولم غالبه، فتلف البطيخ، من حملين إليه حمل أعرفُه، واحد قال: ومنهم
الذهب. من مثقال آلف ثلثة فأعطاه بأطيخة، وعشرون اثنتان إل معه
الحافظ: الذي التاج بأابأن المعروف الملقاني الحسن أبأي بأن بأكر أبأو الشيخ قال
بأها، وأقمت دهلي، إلى سَإافرت أنى ثم بأها، عندنا واسإتقاض بأالملتان، بألغنا

ًا ووجدت ًا أيض اطلقاته في ينطق ل أنه التزم السلطان هذا أن فيها، مستفيض
ذلك. من بأأقل
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من مثقال بأألف علّي فأنعم بأه، واتصلت قال: قصدته، الخجندي وحدثني
القامة، فقلت: اخترت العود، أو القامة أختار كنت إن سإأل ثم الذهب،

الجند. جملة في فأجراني
مع السلطان هذا قال: بأعث الصوفي، البزي الخلل بأن بأكر أبأو الشيخ وحدثني
ًا لكوك ثلثا منهم أنا جماعة ًا العلماء على لتفرق النهر، وراء ما بألد إلى ذهب لك

الثالث. بأاللك له ويبتاع منها، بألك الفقهاء على ويتصدق منها،
في مزيد سإمرقند شيخ الصاِغرجي الدين بأرهان الشيخ أن بألغني لنا قال: وقال

إلى بأها يتزود تنكة ألف أربأعين فأعطوه مالً، عنده يثبت ل وأنه والزهد، العلوم
أعطوا تجدوه، لم قال: وإن ثم بأالموال، عليه ُجدنا بألدنا دخل إذا ثم الملتان،

َعرفوه جاء، إذا إليه ليوصلوه لهله، المبلغ هذا ُبه بأأننا و الملتان.  إلى ليتزود نطل

المال فأعطينا الصين، بألد إلى دخل قد وجدناه، سإمرقند، إلى وصلنا قال: فلما
ِه فيه، السلطان بأرغبة وعرفناها لجاريته، ِث َلبه. َعلى َوح َط
يفارق ل السلطان هذا أن الشبلي إسإحاق بأن عمر الصفاء أبأو الفقيه وحدثني
ًا العلماء ًا، ول سإفر ِته، بأعض في معه قال: وكنا حضر أثناء في كنا فلما غزوا

ُبشرى كتب عساكره مقدمة من جاءته الطريق يديه، بأين ونحن بأالفتوح، ال
بأيت يدخلوا بأأن أمر ثم العلماء، هؤلء بأبركة وقال: هذا السرور، له فحصل
ًا منهم كان ومن عليه، قدروا ما المال بأيت من ويحملوا المال، يستنيب ضعيف

كثير ول أنا أدخل ولم الخزانة، إلى قال: فدخلوا عنه، المال ذلك من يحمل من
كل كبسين، واحد كل أولئك وحمل الطبقة، تلك من نكن لم لننا أمثالي من

ًا إل درهم آلف عشرة كيس تحت اثنين أكياس، ثلثة حمل فإنه منهم، واحد
ًا ضحك السلطان رآهم فلما رأسإه، فوق وآخر إبأطيه، الذي حرص من تعجب
هؤلء إن له فقيل مثلي، يدخل لم ممن الجماعة، بأقية عن وسإأل الثلثة، حمل
منا واحد لكل فأمر المعيدين، من وهؤلء المدرسإين، من هؤلء لن أولئك دون

علينا. ففرقت درهم، آلف بأعشرة

بأالتوقير إليهم ُيشار رائج، لديه العلم أهل وسإوق قائم، عنده الشرع قال: ومنار
اصطلح من ناموسُإهم بأه ينقام ما على المحافظة غاية في وهم والجلل،

كل في والتحري وإقرائه، ، العلم قراءة على والمداومة والباطن الظاهر
في الجتهاد عن يتأنى ل السلطان وهذا أحوالهم، جميع في والقتصاد أمورهم،

ًا الجهاد ًا، بأر عينه، نصب دأبأه، هذا يزال ول سإنانه، ول عنانه عنه يثنى ل وبأحر
َبأر ًا بألغ وقد أذنه، ود ًا مبلغ تلك في السإلم ونشر اليمان، كلمة إعلء في عظيم

النواء تلك في وبأرقت السإلم، ضوء السواد ذلك في سإطع حتى القطار،
ُدود وكسر النيران، بأيوت وهدم الهدى، بأوارق ليس ممن البّر وأخل والصنام، الب

وقابأل المشرق، أقصى إلي السإلم بأه واتصل الذمة، عقد تحت هو من إل بأبر
أبأو قال كما المحمدية المة راية وأوصل المشرق، الصباح للء الشمس مطلع
فعمر آية، ول سإورة بأه تليث ول راية إليه تصل لم حيث إلى العتبي نصر

وبأوأ بأالقرآن، المزمزمة وأسإكت بأالذان، التطريب وأبأطل والمساجد، الجوامع
ًا وديارهم أموالهم ـــ الله بأتأييد ـــ وأورثهم الكفار، قمم الملة هذه أهل وأرض
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العلم، عقبان البر ففي خافقة، كل مع خافقة له تمد هذا مع وهو يطأوها، لم
يوم في يخلو ل أنه حتى كالعلم المنشآت الجواري السفن غربأان البحر وفي
والخذ. السبى لكثرة الثمان بأأقل الرقيق من مؤلفة آلف بأيع من اليام من

تنكات، ثمان دهلى بأمدينة ثمنها يتعدى ل الخادمة الجارية أن هؤلء كل حدثني
دهلى غير في وأما تنكة، عشر خمسة والفراش للخدمة يصلحن واللواتي

الثمان. هذه من بأأرخص فإنهن
ًا اشترى أنه الشبلي إسإحاق أبأي بأن عمر الصفاء أبأو لي وقال ًا عبد ًا مراهق ّفاع ن

أنه وهو الرقيق، قيمة رخص قال: ومع هذا، مثل على وقس دراهم، بأأربأعة
وهكذا.  وأكثر تنكة ألف عشرين ثمنها يبلغ من الهنديات الجواري من يوجد

مع الثمن هذا الجارية تبلغ قلت: وكيف الملقاني، الحافظ التاج ابأن لي قال
ٍد لي: كل قال الرخص؟ ولطف خلقها، لُحسن انفراده على مجلس في واح
ويروين الخط، ويكتبن القرآن، يحفظن الجوار هذه مثل غالب ولن خلئقها،
وصل والنرد، الشطرنج ويلعبن العود، وضرب الغناء ويجدن والخبار، الشعار

في سإيدي قلب آخذ الواحدة: أنا فتقول هذا، مثل في يتفاخرن الجواري هذه
في قلبه آخذ الخرى: أنا فتقول يوم، في قلبه آخذ الخرى: أنا فتقول أيام، ثلثة

عين. طرفة في قلبه آخذ الخرى: أنا فتقول سإاعة،
ًا أكثر الهنديات ُملح قالوا: إن من بأه يتميزن ما مع والقفجاق الترك من حسن
ذوات بأيض وفيهن اللوان، ذهبيات وغالبهن الفاتن، والتفنن العظيم التخريج

ًا سإاطع بأياض َعلى بأالُحمرة، مختلط والروم والقبجاق الترك وجود كثرة و
لكمال سإواهن الهنديات ملح على أحد يفضل ل عندهم، الجناس وسإائر

العبارة. عنها تدق أخرى وأمور والحلوة الحسن
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

هذه إلى المجلوبأة الكتان ثياب يلبس ل أنه الشبلي عمر الدين سإراج حدثني
قميصهم وإل منهم السلطان لبسه من إل والسإكندرية الروس، من المملكة
البغدادية، بأالمقاطع شبيهات ثياب منه قال: تعمل الرفيع، القطن من وثيابأهم

فإن بأشرتها، ولطافة لرفعتها منها، والنصاقي البغدادية المقاطع أين ولكن
والمآبأية. الصنق مع رفعتها في اللوانس يوازي بأعضها

المحلة أو الملبسة بأالسروج يركب ول يلبس ل أنه مبارك الشيخ وحدثني
من بأشيء عليه أنعم فإذا منها، بأشيء عليه السلطان أنعم من إل بأالذهب
ًا كان بأالذهب، المحلى ففي ركوبأهم عامة أّما منه، شاء ما اتخاذ في له إذن
بأالفضة.  المحلى أو الملبس

أربأاب من أنواعهم اختلف على خدمته في من على ينعم قال: والسلطان
والموال، البلد من نفيس ونوع جليل شيء بأكل والعلم، والقلم السيف

والقمشة الذهبية والمناطق بأالذهب المحلة والسروج والخيول والجواهر
فيها يشاركه ل له، إل تكون ل فإنها الفيلة إل والجناس النواع المختلفة
لعل فإنها لعلوفاتها، كثيرة رواتب لها قال: والفيلة الناس، جميع من مشارك

قال: لها؟ فسألته: كم كبيرة، مملكة دخل إل يكفيها ل فيل آلف الثلثة هذه
ما أكثر لك أقول وأنا علوفاتها، اختلفها، قدر وعلى وأشكالها، أجناسإها تختلف
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أربأعون يوم كل في يريد ما أكثر أما يريد، ما وأقل يوم، كل في فيل كل يريد
ً ً وسإتون أرز، من رطل ً وعشرون شعير، من رطل ونصف سإمن، من رطل
ّواسإها، تريده ما وأما حشيش، حمل وأمور كثيرة فجملة عليها والقومة سإ

الدولة. أكابأر من كبير رطل الفيل قال: وشحنه كثيرة،
ملوك وفوق وهيئته، العراق مثل كبير إقليم قدر أقطاعه الشبلي: يكون قال
الئمة وحوله القلب في السلطان يقف الحرب.. أن مواقف في الملكة هذه

بأالجناحين، موصولة والميسرة الميمنة وتمتد وخلفه، قدامه والرماة والعلماء
فيها المسمرة البأراج وعليها الحديد، بأالركصطوانات الملبسة الفيول وأمامه

ومرمى النشاب لرمي منافذ البأراج وفي فيه، القول قدمنا ما على المقاتلة
بأالسيوف اللباس، من ِخّف في المشاة العبيد الفيول وقدام النفط، قوارير

البأراج في الرماة بأالسيوف، الخيل ويعرفون الفيول، لمجال يفسحون والسلح
تضم والميسرة، الميمنة في والخيل فوق، من خلفهم من عليهم تكشف
الهارب يجد فل وورائها، الفيول حول من وتقاتل العداء، على الرض أطراف

ًا ومواقع بأهم، المحدقة العساكر لحتياط قدامهم، ينجو يكاد فل مدخلً، ول مفر
الموت فيأتيهم تحتهم، من لهم الرجالة ومخالسة فوقهم، من والنفط النشاب

جهة. كل من البلء بأهم ويحيط مكان، كل من

ٍد تهيأ ل ما الن بأها القائم السلطان لهذا تهيأ ولقد هذه ملوك من قبله لح
عقد وحل الكفار، قواعد وهدم الممالك، وفتوح والسإتظهار النصر من المملكة

ما إل يبق ولم والتماثيل، الصور من الهنود بأه تتعلل كانت ما وإبأطال السحرة،
عهد لهم معلم (ول له، حكم ل الذي والناذر الشاذر القليل من البحار داخل هو
أندية فتضوعت منه)، بأقى ما بأالسيف ويغسل يستكمله، حتى الُسلطات هذا

جواهرها، من قيمة بأأعلى بأها زمانه وتحلى طيبها، من بأأطيب ذكره من الهند
قيل وإذا والبحار، البراري نطاق وماسإك القطار، تلك ذويل جامع اليوم وهو

على إل الكريم السإم هذا يصح ول سإواه، على يطلق ل الهند سإلطان اليوم
مسماه.

وذلك جهاده، الله في هذا للسلطان يدعو أن مسلم على الشبلي: وحقيق قال
سإجاياه. وتلك معروفه،

ًا أسإبوع كل في السلطان لهذا الخجندي: إن محمد لي وحكى ًا يوم يجلس عام
ًا للناس فيه ًا، جلوسإ إلى متسعة عظيمة سإاحة في يجلس الثلثاء، يوم وهو عام

عاٍل تخت على صدره في يجلس سإلطاني، كبير جتر فيها له ُيضرُب غاية
ًا حوله الدولة أربأاب ويقف بأالجواهر، مرصع بأالذهب مصفح ًا يمين وخلفه ويسار
حكمهم، الخاصة الشغال أربأاب بأين حكمه ومن والجمداريه، داريه السلح
جهان وصدر الخانات على إل يجلس ول منازلهم على الوظائف وأربأاب

أنه عامة مناداة وينادى وقوف، والحجاب يديه، بأين السر، كتاب يعني والدبأيران
السلطان يسأل حاجة أو شكوى له من كل فيحضر يحضر، شكوى له كان من

شكواه، إليه ينهى حتى يمتع ول يضرب، ل يديه، بأين وقف أو حضر فإذا فيها،
بأأمره.  فيه السلطان ويأمر
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ومدت عليهم، السلطان نظر فيه يقع ل المكان، جانب إلى الموقعون وهم
الخاص الحاجب وهو صاحبه، حاجبي إلي القصص الحجاُب وقدمت السإمطة،

إلى جلس السلطان، قام إذا ثم السلطان، على فيعرضها الكل، على المقدم
إذا ثم فينفذها، ذلك، في السلطان رسإمه بأما الرسإائل إليه فأدى السر كاتب

العلماء، واسإتدعى خاص مجلس في جلس المجلس، من السلطان قام
وإياهم هو ويتحدثا معهم، ويأكل ويؤانسهم، فيجالسهم، عادة له من فيحضر

تارة والمغاني، بأالندماء ويخلو بأالنصراف، يأمرهم ثم الخاصة، بأطانته وهم
والخلوات، المحافل في حال كل على وهو له، ُيغنى وتارة بأالحديث، ينادم

ويراقب والسكوت، الحركات على نفسه يحاسإب الذيل، طاهر الخلوة، عفيف
ًا، يرتكب ل والعلن، السر في الله فيه. يفسح ول محرم
ًا بأدهلى يوجد ل أنه الشبلي: حتى لي قال ًا ل الكافية، بأالجملة خمر ول ظاهر

ًا، الهند أهل أن قال: مع يعانيه، من على وإنكاره فيه، الرجل هذا لتشديد مضمر
ًء المسكرات في ول الخمر في لهم رغبة ل طيب حلل وهو بأالتنبول، اسإتغنا

النكهة، يطيب أنه وهو بأعضها، الخمر في يوجد ل أشياء من فيه ما مع فيه لشية
ًا النفس ويبسط الطعمة، ويصرف ًا، بأسط ًا ويورثها عظيم ًا، سإرور مع زائد

التنبول ورق فهو أجزاؤه فأّما الطعم، ولذاذة الذهن، وتصفية العقل، ثبوت
خاصًة. يعمل ونون والقوقل

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
وأكرمه لخر الرجل ِضيف إذا فإنه منه، أبألغ كرامة البلد تلك أهل يعد قال: ول

يحضر ول والطيب، والرياحين والشربأة الطعمة أنواع من يكون أن عسى بأما
إكرام الرئيس أراد إذا وكذلك أكرمه، أنه يعد ول بأكرامة، له يعتد ل التنبول معها
التنبول. يناوله يحضره، ممن أحد

خمر قدح هو والياق جنكيزخان، أولد ممالك في الياق مسك نظير قلت: وهذا
أبألغ وهو خدمته، أراد لمن الرجل أو إكرامه أراد لمن الكبير يمسكه تمر أو

موضعه.  في هذا ذكر تعالى الله بأمشيئة وسإيأتي عندهم، خدمة

ًا السلطان هذا أن الشبلي عمر الصفاء أبأو الدين سإراج العلمة وحدثني متطلع
له وأن ورعاياه، جنوده من حوله من وأحوال وبألده، ممالكه أخبار معرفة إلى
ًا والعامة، الجند يخالط من فمنهم مختلفة، وطبقاتهم المنهيين، يسمون ناسإ
ذلك ينهيها ثم منه، طبقة أعلى إلى أنهاه السلطان إلى إنهاؤه يجب ما علم فإذا

السلطان. إلى فالعلى العلى آخر إلى المنتهى،
أماكن القاليم أمهات وبأين السلطان حضرة بأين فإن النائية البلد أخبار فأّما

هذه ولكن والشام، مصر في البريد بأمراكز شبيهة بأعٍض من بأعضها متقاربأة،
كل وفي دونها، أو نشاب علوات أربأع بأقدر والمكان المكا بأين المدى قريبة
إذا تاليه، وبأين بأينه الكتب يحمل الجري، في خفة له ممن سإعاة عشر مكان

ًا بأه جرى الكتاب أحدهم أخذ ًا جري يمكنه ما وأقوى يشتد، أن يمكنه ما بأأشد قوي
يليه، الذي المكان إلى كالول بأه فيجرى الخر، إلي يوصله أن إلى يجرى أن

إلى البعيد المكان من الكتاب فيصل مهله، على مكانه إلى حامله ويرجع
والنجابأة. البريد من أسإرع الوقات أقرب في البعيد المكان

الصلوات، بأها تقام مساجد المركزة الماكن هذه من مكان كل قال: وفي
ّفار، إليها ويأوى الدواب، وعلوفة للمكاكل للبيع وأسإواق للشرب، ماء وبأرك الْس

خيمة. ول زاد ول ماء حمل إلى يحتاج يكاد ول
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وقبة وهما: دهلى ملكه قاعدتي بأين جعل السلطان هذا عناية جملة قال: ومن
مدينة في كان فحيثما طبول، الخبار لبألغ المعدة الماكن هذه في السإلم

فتح خبر فيعلم دق، مجاوَره سإمعه فإذا الطبل، يدق غلق أو الخرى بأاب وفتح
بأنوبأة. يوم كل الحاضر وقت في وغلقه عنها، غاب هو التي المدينة

كلمه في ولينه الناس، من قربأه مع القلوب لها يسقط مهابأة السلطان ولهذا
عموم ول حجاب، عظم يبعده ل إليه، وصل إليه الوصول أراد من وكل وحديثه،
ّثر الرزاق، أيامه في الله أدر وقد حجاب، أن على النعم، وضاعف المواد، وك

ًا زال ما الهند ًا بأالرخاء، موصوف بأالسخاء.  معروف

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ًا نفر وثلثة أنا قال: أكلت الخجندي حدثني ًا دهلى بألد بأعض في لي رفاق لحم

ًا ًا بأقري ًا وخبز ثم معاملتهم، وسإأذكر فلوس، أربأع وهو بأكتيل شبعنا حتى وسإمن
تعرف. وبأها المعاملة على مرتبة لنها عندهم السإعار ذكر

مائة البأيض واللك تنكة، ألف مائة الحمر قال: اللك مبارك الشيخ حدثني ولقد
والتنكة مثاقيل، ثلثة الحمراء، التنكة عندهم المسمى وهي الذهب، تنكة ألف

هو الهشتكاني الدرهم وهذا هشتكانة، دراهم ثمانية الفضة، تنكة وهي النقرة
بأينهما، ما يتفاوت يكاد ل وجوازه والشام، مصر معاملة النقرة الدرهم وزن
الدكانية، المسماة وهي سإلطانية، دراهم أربأعة هو الهشتكاني الدرهم وهذا
بأه يتعامل ثالث درهم وهو هشتكاني، درهم ثلث يجيء السلطاني الدرهم وهذا
نصف السلطاني الدرهم (ولهذا ششتكاني درهم وربأع بأنصف وجوازه الهند، في

جوازه شاتربأكاني اسإمه آخر درهم وكلهم واحد، بأكتيل وهو يكاني يسمى
ٍذ بأدرهمين، هشتكاني ودوازديدكاني شاذودكاني سإتة الهند دراهم فحينئ
الخيرة الثلثة الدراهم وهذه السلطاني، أصغرها ويكاني وسإلطاني ششكاني

بأها. يتعامل مما كلها
ربأع تقديره الذي وهو السلطاني، بأالدرهم والكثر دائرة بأها بأينهم والمعاملت

فلوس، بأثمانية هو السلطاني الدراهم وهذا والشام، مصر نقد من درهم
الهشتكاني، الدراهم فيكون فلوس، أربأعة جيتل كل جيتلن هي فلوس والثمانية

ًا. وثلثين اثنتين والشام مصر معاملة النقرة، درهم مثل هو الذي فلس
ً سإبعين وزن وهو سإير يسمى ورطلهم بأمصروفاته الدراهم بأصنجة عنها مثقال

ًا أربأعين وكل وثلثان، ودرهمان مائة فإنه عندهم يعرف ول واحد، مّن سإير
الكيل. 

والشعير هشتكاني، ونصف بأدرهم مّن كل القمح، أوسإطها فإن السإعار وأما
ًا إل منه وربأع ونصف بأدرهم مّن كل والرز منه، واحد بأدرهم مّن كل أنواع

ّنين كل والحمص ذلك، من أغلى فإنها الرز من معروفة واحد بأدرهم م
بأدرهم أسإيار سإتة كل ويباع واحد، سإعر والمعز البقر ولحم هشتكاني،
سإلطاني، بأدرهم أسإيار أربأعة كل والغنم هشتكاني، درهم ربأع وهو سإلطاني،

هشتكاني، بأدرهم طيور أربأعة كل والدجاج هشتكانيه، بأدرهمين طائر كل والوز
بأدرهم أسإيار أربأعة كل والنبات هشتكاني، بأدرهم أسإيار خمسة كل والسكر

دراهم ثمانية عنها واحدة بأتنكة الفائقة السمينة الجيدة الغنم من ورأس منه،
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كذلك، والجاموس بأأقل، كان وربأما بأتنكتين، الجيد البقر والرأس هشتكانية،
والمعز. البقر لحوم مأكلهم وأكثر
تعد ل فالغنام وإل عادة؛ُ ولكن قال: ل؛ُ الغنم؟ لقلة مبارك: أهذا للشيخ قلت
بأدرهم فائقة طيور أربأعة كل والدجاج المؤلفة، بأاللف الهند في قرية كل في

ًا. الشياء فبأقل الطير وأنواع والعصافير الحمام وأما بأالمصري، واحد ثمن
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
وإنما ، والكركند الفتك وبأها فكثير، بأها والطير الوحش من الصيد أنواع وأما
وثياب الجوخ وثياب البياض لبسهم الملبوس، في وأمارتهم أجل، الزنج فيلة

العلم أهل إل الصوف يلبس ول الثمان، بأأربأع يباع إليهم، جلب إذا الصوف،
والفقر.
ُيوف أربأاب وسإائر والملوك والخانات السلطان ويلبس وتكلوات تتريات الس
العمامة تعدى ل صغار وعمائم خوارزمية الوسإاط مخصرة إسإلمية وأقبية
الرفيع.  اللنس من أذرع سإتة خمسة

بأالزمردى، المعروف الكارمي الحسيني محمد الدين ناصر الشريف وحدثني
أن بأدهلى، الدين قطب السلطان عند وأقام مرتين، الهند إلى دخل ممن وهو

بأالذهب، مزركشة التنترية أكسباتهم جمعاتهم وغالب البياض، لباسإهم غالب
كتفيه بأين الطراز يعمل من ومنهم بأزركش، الكمين مطرز يلبس من ومنهم

ترصيعهم وغالب بأالجواهر، مرصعة النبساط مربأعة وأتباعهم، المغل مثل
عسكر يفعل كان كما مرخية، ذوءابأات شعورهم وتضفير والماس، بأالياقوت

أوسإاطهم في وتشد حرير، شراريب الذؤابأات في ويعمل والشام، مصر
في إل تشد فل السيوف وأما ومهامير، وأخفاف والفضة الذهب من المناطق
ولكن الجند، زي فمثل والكتاب الوزراء وأما تشد، فل الحضر في وأما السإفار،

الصوفية، عذبأات مثل أمامهم، عذبأات له يرخى وبأعضهم المناطق، يشدون ل
عامة وأما ودرايع، بأالجندات (شبيهات فرجيات فلبسهم والعلماء القضاة وأما

ودرايع). مقتدرة وفرجيات فقمص، الناس
الفارسإي، اللسان في فصحاء وفطنة ذكاء أهل دهلى أهل الشبلي: أن وحدثني

يمدح ممن وكثير النظم، فيه ويجيد بأالعربأي الشعر ينظم من ومنهم والهندي،
ويجيزهم. عليهم فيقبل ديوانه، في اسإم لهم ليس ممن منهم السلطان

أمر أو فتح له تجدد إذا يمدحه أن عادة له السطان دبأيران الشبلي: وأخذ قال
عشرة بأيت لكل ويعطى قصيدته، أبأيات تعد بأأن يأمر أن عليه ورسإمه كبير
ًا تنكة، آلف ًا، منه السلطان يستحسن ممن وكثير ًا،) فما له يعلم (أو شيئ درر
الخزانة إلى يدخل بأأن يأمره وإنما التعيين على مخصوص بأشيء له يأمر

أطاق. ما ليحمل
المواهب من والبسطة النفاق هذا كثرة من يحكيه مما عجبت رأني فلما

نصف ينفق ل العطاء، بأذل في المفرطة السعة هذه مع قال: وهو والطلق،
بألده.  دخل

الدين قطب قال: كان الصفهاني، الدين شمس الدهر فريد شيخنا وحدثني
بأطلن في معه قال: فبحثت الكيمياء، صحة يثبت الله رحمه الشيرازي
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والمستعملت، البأنية الذهب) في (من يتلف ما تعلم لي: أنت فقال الكيمياء،
حررت فإني الهند وأما يتلف) وينفذ، (ما نظير منها يتحصل ل الذهب ومعادن

فخرج ذهب، إليه دخل ول البلد، إلى ذهب منه يخرج لم سإنة، آلف ثلثة له أن
بأأعراد، عنه تتعوض العين، بأالذهب الهند تقصد الفاق من والتجار منه،

الكافية. بأالجملة لعدم يعمل الذهب أن فلول غير، ل وصموغ وحشائش
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
يخرج ل ثم الذهب من الهند إلى يدخل عما قوله الدين: أما شهاب شيخنا قال
له. صحة ل فباطل الكيمياء لصحة إثباته وأما فصحيح، منه

ًا، فتح السلطان لهذا تقدم ممن أن قال: بألغني الذهب من منه فأخذ فتوح
الموال جمع البلد هذه أهل عن قلت: والمشهور بأقرة، ألف عشر ثلثة وسإق

ولد ثاني أن إل أعرف فيقول: ما معك؟ كم سإئل إذا بأعضهم أن حتى وتحصيلها
كم نعلم وما الجب، هذا في أو النقب هذا في ولد ثالث أو جده مال على يجمع

ًا يتخذون وهم هو، بأّركة بأه ويتخذ بأيته، في ينقب حق ومنهم الموال، لجمع أجبابأ
ل وهم الذهب، فيها ليجمع الدنانير منه يسقط ما مقدار إل يدع ول ويسدها،
ًا السبائك ول المكسور ول المصوغ الذهب يأخذون يأخذون ول الغبن، من خوف

المسكوكة. الدنانير إل
ًا، داره سإطح على ينصب من جزائرهم بأعض وفي جرة لحدهم تكامل كلما علم

وأكثر.  أعلم عشرة لبعضهم يكون حتى ذهب،

قال: بأعث الصوفي البزي محمد الخلل بأن بأكر أبأو الدين بأرهان الشيخ وحدثني
كفار، وأهلها حدودها، نهاية في للدواكير مجاورة بألد إلى عسكر السلطان هذا

قولوا لهم، يقول بأعث السلطان جيوش نازله فلما الرا، منهم ملك كل يدعى
الدواب من أراد ما له يبعث الملك من أراد ومهما عنا، يكف أن للسلطان

عنهم يكف بأأنه جوابأه فأعاد قال، بأما يعرفه الجيش أمير فبعث له، لحمله
ًا أكرمه السلطان إلى حضر فلما معه، للحضرة ويؤمنه القتال، ًا، إكرام كثير

لك نبعث إنا قلت حتى المال من عندك فكم قلت، ما مثل سإمعت له: ما وقال
المملكة، هذه في رآات سإبع فقال: تقدمني لتحملها؟ الدواب من أردنا مهما
فقال: حاصلة، عندي وكلها أموالً، بأايين، ألف سإبعين منهم واحد كل جمع

ًا متسع صهريج هو والبابأين فأعجب جهات، أربأع من بأسللم إليه ينزل جد
السلطان، بأاسإم فختمت بأاسإمه، الموال على يختم بأأن وأمر مقاله، السلطان

ًا له يجعل بأأن الرا أمر ثم بأدهلى، حضرته في بأنفسه هو ويقيم مملكته، من نوابأ
عليه. وعرض

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الثاني الباب
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
جنكيزخان بأيت ممالك في

فصول: وفيه
ًا. عليهم الكلم الول: في الفصل جملي
الصين صاحب وهو التخت صاحب الكبير الفان مملكة الثاني: في الفصل

والخطا.
فرقتان: وهم التوارنيين الثالث: في الفصل
النهر وراء الولى: فيما الفرقة
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والقبجاق. خوارزم الثانية: في الفرقة
اليرانيين. الرابأع: في الفصل
الول الفصل
ً هذا جعلت ًا فصل لن ممالكهم، في التفصيل على ذكرهم قبل لذكرهم، جامع
غالب على بأها اسإتولوا عظيمة، مملكة منهم كل بأيد سإلطين أربأعة منهم هؤلء

المتصل المستقيم الخط على الشرق نهاية إلى الفرات حدود من المعمور
القائم وهو منهم، الشرق، في المتغلغل وهو الكبير، بأالقان فالمسمى بأالسند،

الله.  شاء إن ذكره وسإيأتي تخته على والجالس جنكيزخان، مقام

الكاسإرة، بأيد كانت التي وهي بأمجموعها، إيران صاحب هو منهم، والثاني
وراء ما مملكة صاحب منهم)، (والرابأع القبجاق صاحب هو منهم، والثالث

كان وبأها القديمة، الترك مملكة وهي توران، مملكة بأينهم فانقسمت النهر،
القبجاق صاحب الملكين؛ُ على يفخر فهو إيران، صاحب وأما افراسإياب

جد وهو جنكيزخان، ابأن تولى بأن لكو هو الكبر جده بأأن النهر؛ُ وراء ما وصاحب
الن. الكبر القان

جديهما، ملك ابأنيه، بأين البلد قسم لما جنكيزخان بأأن يفخران الخرن والملكان
تولى ابأن هولكو كان بأل إيران، صاحب جد ولده هولكو ول تولى يملك ولم

ًا والتخت. الُملك وارثا خان، منكوكبكا أخيه جهة من مندوبأ
الطياري الدين نور الحكيم بأن يحيى الفضائل أبأو الدين نظام الفاضل (حدثني
بأغداد، أخذ فلما والكراد، السإماعيلية لدفع أرسإله كان أنه البنوسإعيدي الكاتب
الفرد شيخنا عن سإنذكره ما الجلي والواضح بأنفسه، واسإتقل وعصا، تمكن
ذلك).  في الله شاء إن الصفهاني الثناء أبأي الوجود نادرة

نسبهم منتهى نذكر فنحن النسب، في الملوك هؤلء جد جنكيزخان، أصل وأّما
كل نسب تفرع ثم لهم)، الباسإته ومشرع (متبعهم، جنكيزخان إلى نأتي أن إلى
ينتهى جنكيزخان (قيل) أن التوفيق، وبأالله فنقول الربأعة، هؤلء من ملك

اسإم ولدين، أولدها بأزوج متزوجة كانت قوا آلن تسمى امرأة (نسبه) إلى
المغل عند يسميان الولدين هذين وأبأناء بألكوت، والخر بأكتوت أحدهما

المحل، عليها فأنكر فحملت زوج، بأغير مرحلة وبأقيت زوجها، مات ثم الدرلكيه،
حملت؟ ّممن فسألها أمرها، في لينظر بأينهم، الحكم له من إلي وُحِملت

نور فنزل مكشوف، وفرجي قاعدة كنت أني إل أحد، من حملت فقالت: ما
لن ذكور، بأثلثة حامل وأنا الحمل، هذا منه فحملت مرات ثلثا فرجي في دخل

ثلثة وضعت فإن أضع، حتى فأمهلوني ذكر، بأولد مرة كل النور ذلك دخول
ًا أولد ثلثة فولدت فّي، فرأيكم وإل قولي، مصداق فأعلموا ذكور، من ذكور
هم الثلثة وهؤلء وبأوذنجر، سإالجى، وبأوسإن فوناغي، بأوقن واحد؛ُ بأطن

فرجها، في نزل أنه أمهم ادعت الذي النور إلى نسبة بأالنورانيين المسمون
إلى النسب عمود عليه وبأوذنجر الشمس ابأن أنه جنكيزخان عن يقال ولهذا

جنكيزخان.
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

منن توم وذو منن، توم ذو أولد وبأغا بأغا أولد قوا الن ابأن بأوذنجر هذا فنقول: إن
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خان، تومنيه أولد سإنقر وبأاي سإنقر، بأاي أولد وقيدو قيدو، أولد منن وذوتوم
بأهادر، بأيوكي أولد وتربأان تربأان، أولد خان وقبل خان، قبل أولد خان وتومنيه

الربأعة. هؤلء جد جنكيزخان، أولد بأهادر وبأيسكوي
الربأعة هؤلء أنساب تفرع أن فواصل الن، إلى منه نسبه نسرد الن ونحن
خان تومنيه بأن خان قبل بأن نزيان ابأن بأهادر بأيسوكي بأن جنكيزخان فنقول منه،

هذه إلى قوا، الن بأن بأوذنجر بأغابأن بأن منن توم ذو ابأن قيدو بأن سإنقر بأاي بأن
نسبهم. .  منتهى المرأة

وإن صحيحة، غير وأحدوثة قيحة، أكذوبأة جنكيزخان نسب في الحكاية وهذه
سإمعت ولعلها القتل، من نفسها سإلمة على احتالت فلعلها المرأة، عن صحت
ًا أضلت حتى الشبهة، بأحبل فتعلقت الزكية، مريم قصة الحق، ذلك بأشبيه أقوام

ًا وزورت الصدق. هذا مثل على كذبأ
ُهُه شيء من الشيء ُيبعد «قد يشابأ
الزرِق في الماء نظير السماء إن
ودانت ملك، أن إلى وترقيه جنكيزخان حال ابأتداء من نبذة بأذكر نبدأ نحن وها
واتصالهم الملوك هؤلء انتساب سإياقة في الخوض وقبل الديار، تلك ملوك له
ملك كان (أنه الجويني ملك عطا الدين علء الصاحب فنقول: حكى بأه،

ًا وكان خان، أونك يدعى عظيمة قبيلة في عظيم ملك كان أنه الجويني)، مطاع
وقربأه صباه، حال في جنكيزخان إليه فتردد رعيته، عظماء إليه ينقاد قبيلته في

وأعله أقربأائه، على ارتقائه في فزاد والرياسإة، النجابأة فيه وتوسإم وأدناه،
في الحسد نار فشبت الوداد، وانتسج التحاد، بأينهما نشأ حتى سإواه، من على

لجنكيزخان وضعوا الشيطان. أن مخيل روعهم في ونفخ السلطان، ذلك أقربأاء
جعل قطع في الفكر وأعملوا والمكائد، الوابأد له ودفنوا والمصائد، المراصد
الوقيعة، في بأالغوا فلما منه، واتصال قتله موجبات ووضع عنه، انفصال

ًا جنكيزخان على خان، أونك تغير والشنيعة، الغيبة في وأسإرفوا لم تغير
ًا وأسإر يظهره، ًا وجمع ينقره، لم كدر ُجرم أو ينتحله، أو بأه، بأأخذه ذنب في فكر
أونك سإخط أن فاتفق دأبأه، لذلك التوقع وجعل أصحابأه، فيه واسإتشار يتقوله

واسإتجارا جنكيزخان، حوزة إلى والتجأ فخافاه مماليكه، من صبيين على خان
كان، ما وتلقى السلطان، كدر بأإزالة ووعدهما عليهما، وحنا إليهما، فأحسن بأه،

بأهذه: الحسان لسان فأنطقهما
سإعادة جبل المقدار التزم «إذا
ًا الكائنات َجميع أتاك مساعد

َذا ِإ َو ْعب على القضاء َجري « ّهله َص سَإ
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ٍر الله أرادك وإذا لْه»  هّماَك لم

الشنيعة، الجن لك ويتربأص الوقيعة، لك يتوقع خان أونك السلطان له: إن وقال
أعداؤه ودهمه وجماعته، بأأتباعه ليلته من فرحل أمرك، وأصلح حذرك، فخذ

ًا، ًا، له يجدوا فلم سإحر ًا، له عرفوا ول أثر يلقوه، فلم يتلوه، العسكر ونفر خبر
مالهم، وغنم عليهم، أتى حتى وقاتلهم إليهم، بأجماعته فعطف لحقوه، بأل وقيل
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وبأذل وآله، رجاله ورّب جانبه، وحمى مقامه، وأعز وأقاربأه، أتباعه جمع فلما
منزلة وأنزلهما الناس، دون الصغيرين دنيك بأإحسانه وخص وماله، قوته لهم

ًا، منهما كل ويسمى الراس، من العينين ًا له وكتب ترخان ًا أمان بأفراغه وفرمان
ينهب وأن الطرف، واقتطاف الفرصة، لنتهاز وتفرغه والكلف، المؤن جميع من
عامة يده على ويدخل سإالب، كل قبل ويسلب ناهب، كل قبل الفتوح في

ذنوبأه، تكررت ولو كثيرة بأذنوب يؤخذ ل وأن يدفع، فل ويحكم يمنع، فل البيوت
سإبعة إلى ذلك يستمر وأن وآحادهما، لجملتهما، ذلك وأجرى عيوبأه، واسإتمرت

محترمون لوم، ول عليهم، عادية ل قوم الن نسلهما ومن أولدهما، من أبأطن
المسلوك. النهج ذلك على جارون الملوك، عند
بأه، واتصل وبأاعده، خان، أونك عن رحل من جميع إلى الحسان في شرع ثم

إليه تتالوا حتى والكرام، العزاز فيهم وبأث النعام، فيهم وأفشى وعاضده،
ًا، ًا، فرادى إليه وتواردوا أفواج وأخص الخصين، أقرب الن وأولدهم وأزواج

القواد، وراسإل ومهابأته، شوكته واشتدت وإمارته، أمره بأذلك فقوى القربأين،
ٍذ كادت، أو فلنت القلوب واسإتلت فانقادت، ًا جرد فحينئ ًا، عسكر ًا كثيف وتبع

ًا العساكر فنازلته يتلوه، بأآخر وأمده خان، أونك السلطان لمحاربأة لفيف
ٍد. عدة من له كان ما جنكيزخان وملك أمد، أقرب في فقتل الجنكيزية، وعد

من بأه عرفهم بأما المتباينة، والبطون المتباعدة، القبائل إلى جنكيزخان بأعث ثم
إن سإلطانهم وتأييد إليه، انضموا إن شأنهم وعلو وفضله وبأأسإه وعدله حاله

الجراد.  ورجل الفل ورمل كالسبل إليه فتوالوا عليه، عكفوا

بأرئاسإته القانعة إبأالته، في الداخلة لدعوته، المجيبة القبائل أعظم من وكان
ُعدد، السإتعداد في نهايتان العدد، في بأالغتان قبيلتان، وبأاسإته تدعى إحداهما وال

عظمه ومنها خدمه، في هي التي القبيلة وأما قنقورات والخرى أويرات،
تموجين القديم اسإمه وكان كثرة، وأتمها شهرة، القبائل أكثر وهي قيات تسمى

جنكيزخان. سإمى قدره، وعل أمره، تؤخذ فلما
وسإيرته وقاعدته وبأاسإته عقيدته من نبذة
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الدانة مذاهبهم عموم من الجويني: الظاهر ملك عطا الدين علء الصاحب قال

ويغني ويميت، يحيى وأنه والرض، السموات خلق وأنه تعالى، الله بأوحدانية
قدير. شيء كل على وأنه ويمنع، ويعطي ويفقر،

بأملة دان ومن عيسى، بأملة كان من أولده من كشاي: إن جهان من قال
ًا بأنيه من اعتقد من وكل الجميع، أخرج من ومنهم موسإى، له يكن لم مذهب
ًا تهدد إذا جنكيزخان وكان بأالصنام، تقرب من ومنهم غيره على تعصب من أحد
من وكذا كذا لك كان أطعت له: إن قال صولته، من بأالتحذير كاتبه أو الملوك
من قال: ويلمح معنا، حالك يكون بأما أعلم فالله عصيت وإن والتقريب، العزاز

والتفويض. التوكل من نوع القول هذا
قال: وليعلم المحمدية، الشريعة يوافق ما فمنها كثيرة، وأحوالها السياسإة وأّما
ًا، طالع ول ملوك، سإيرة على يقف لم الرجل هذا أن إليه نسب ما وجميع كتابأ
فإنه نفسه، قبل من الصلح واسإتدراك وحسه، ذهنه قوة عن صادر ذلك من

مقدرة، عقوبأة مذنب ولكل مفردة، قاعدة وقعد مبهّم، منهم لكل اسإتخرج
ًا، وعين أهله، صغار ذلك يتعلم أن وأوعز مغير، ول عندهم، له إمهال ل حدود
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سإماه كتاب في أثبتها أن بأعد ونسله، منهم، الرجل عقب عن امتثاله ويسرى
وذريته.  عصبته أقارب ويتوارثها خزانته، في يوضع أن وأمر الكبيرة، الياسإا

فمن مفهومة، محمودة بأتسليكات مذمومة عواند قديم من لهم كان ما ونسخ
ًا كان أن سإواء زنى من أن ذلك ومن ُقتل، لط ومن ُقتل، محصن غير أو محصن
داخل ومن ُقتل، قوم علي يتجسس ومن ُقتل، سإحر ومن ُقتل، الكذب تعمد
ُأعطى ومن قتل، الماء من بأال ومن قتل، أحدهما فأعان يختصمان اثنين بأين

أو قوم أسإير أطعم ومن قتل، الثالثة إلى وخسر ثانية ُأعطى ثم وخسر بأضاعة
ًا وجد ومن قتل، إذنهم بأغير شكاه أو كساه ًا أو هاربأ ًا أو أسإير قتل. يرده ول عبد
أحدهم ويدخل جوفه، ويشق قوائمه تكتف أن الحيوان ذبأح في يعتمدون وكانوا

ًا ويهرسإه قلبه إلى يده كذبأيحة ذبأح ومن قلبه، يخرج أو يموت حتى فرك
من عليه ومر فر، أو كر في وثقله فرسإه أو جمله وقع ومن ُذبأح، المسلمين

من أن قديمة ياسإة لهم كانت وقيل ُقتل، لمساعدته ينزل ولم بأعده، يتلوه
قتل. الماء في ارتمس

الله إلى وسإيلة تعظيمهم، ويتخذ وملة، أمة كل رؤسإاء يعظم جنكيزخان وكان
تعالى.

والفقراء العلويين عن والكلف المؤمن إسإقاط حالهم من قال: والمشور
عن حتى والزهاد اختلفهم على العلوم وأربأاب والطباء والفقهاء والقراء

الموتى. ومغسلي المؤذنين
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
أحد يد من أحد يأكل ل أن منها كثيرة؛ُ أشياء وقوانينهم المستعملة آدابأهم ومن

ًا ًا المطعم كان ولو أولً، منه المطعم يأكل حتى طعام ًا، والمطعم أمير ول أسإير
الطعام، ذلك عليه نظره وقع من جميع يطعم أن دون وحده بأالكل أحد يختص

ول بأالسوية، الزاد يقسمون بأل أصحابأه، دون الزاد من بأالشبع أمير يمتاز ول
ًا، بأالمأكول أحد يرمى ول نار موقد أحد يخطو ول بأاليد، مناولة قابأل وقد رمي
غير من معهم ويأكل إليهم، يجلس أن فله يأكلون بأقوم اجتاز ومن زاد، طبق

يديه ويغسل فيه، ملء يأخذ بأل الماء في يده النسان ليدخل وأن اسإتئذان،
الخراه.  عتبة يطأ ول الرماد، على أحد يبول ول ووجهه،

يميزه ما بأين يميزون ول البتة، الثياب غسل يرون ل كانوا أنهم قال: وسإمعت
البتة. ونجس طاهر من شيء في المسلمون
على المذاهب من لمذهب يتعصبوا ل أن منهم ألفت التي قوانينهم قال: ومن

كما السلطان بأاسإم يتلفظ بأل كلم من واللقاب اللفاظ يفخموا ل وأن مذهب،
ميت لمال يتعرضوا ل وأن وكذا، بأكذا خان أو قاآن تقدم قد فيقال غيره، يسمى
السلطان. خزانة يدخلونه ول الرض مل ترك ولو أصلً،

في ينقل ل أنه فأعلم ذلك، في المقرر والقانون العساكر ترتيب قال: وأما
ًا أن حديث ول قديم تاريخ ُعدد كثرة لهم اجتمع كما كثرة لسلطان اجتمع عسكر
ٍد ًا وقوة وعد بأل وجاه مال توقع ول مشاهرة، لجل إل لسلطانهم وطاعة وصبر

السكون، إلى الحرب وكرب القتال من رجعوا إذا ثم حسب، الطاعة لمجرد
ضجر غير من والبدرقة والولق والقبجور القلن فيهم السلطان أخذ والسلم،
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عرضوا للقتال، تجهزوا ومتى مختارين، إليه يؤدونه بأل منهم، تأسإف ول منهم،
والبأرة، الخيط أمراؤهم تعتبر حتى أمرائهم على وغيرها الحرب آلت

ٍة تجويد على ويؤاخذونهم سإلح. في تقصير أو آل
ما بأجميع وسإفرهم بأعدهم حال في تنهض نساءهم أن ذلك من قال: وأغرب

كل أن ذلك ومن السلطانية، والسخر الطلب من الغياب رجالهم على يتوجه
ًا ويحملن مكان، كل من تجمع حسناء بأنت إلى سإنة كل رأس في جميع

الباقي. ويرد ولولده، له يصطفيه ما منهن فيختار السلطان،
أضبط فهو والعشرات والمئات اللوف أمراء وضعهم الترتيبات أحسن ومن
يطلبونه. لما إفهام وأسإرع يحاولونه، لما نظام
وبأين وبأينه والعظمة القوة غاية في أميٌر كان إذا أنه ياسإهم جملة ومن

ًا أذنب حتى والمغرب، المشرق بأين كما السلطان إليه بأعث عقوبأة، يوجب ذنب
ما ذنبه من كان ولو ذنبه، يقتضيه ما بأموجب بأه يؤذ من أصحابأه أخس من ولو

ًا جرمه بأموجب الرسإول وأخذه ذليلً، يديه بأين نفسه ألقى قتله، يوجب حقير
جليلً. أو كان

ذلك فعل فإن موضعه عن يتغير ول سإواه، إلي يتردد ل أمير كل أن ومنها
أولده. أحدهم إلى يتردد ل قتل، أو عوقب
ًا مكان، بأكل البريد وضعهم ومنها الخبار، إيصال وسإرعة الموال، لحفظ طلب

الحوال. ومستجدات
وهي الولد، في سإارية الن إلي كانت وإن مستمرة، عادة لجنكيزخان وكان
من فيه يتفرغ وقت كل في إليه، والركوب بأه والمر الصيد في الرغبة وفور

يحافظ أشهر، ثلثة مسيرة على حركته اشتملت وربأما والمنازلة، القتال،
والبيوت الخراكي بأين ما ويضايقون الحلقة، تلك تحويه ما على العسكر
مراءه وإنما خاصة، الصيد مجرد ذلك من السلطان غرض يكن ولم بأالحبال،

وسإفك السلح، اسإتعمال علي وإدمانهم أوامره، واسإتمرار عساكره، تمرين
الرواح. على والمضاهرة القضبية القوة وتغلب الدماء،

بأحسب ُأدب الصيود من شيء منهم واحد قبل من خرج متى أنه عاداتهم ومن
وتواتر الغنم، كسوق الصيود تلك ويسوقون قتلوه، ربأما بأل أمره من تقدم ما

الحلقة، ضاقت فإذا وقلتها، وكثرتها حالها بأصورة السلطان إلى الرسإل
والجبلية، السهلية والحيوانات الوحوش، بأغرائب مشحونة الصيود، وتراكمت

وربأما والتفرج، والقبض القتل في وتفوقوا وخواصه، وأولده هو ودخل
فإذا مراسإهم، وقوة أولده، فروسإية لينظر عاٍل، مكان من القان اسإشترف

إلى وشفعوا وصبيانهم، ولدانهم اجتمع شيء، ذلك بأعد الصيود تلك من تخلف
المتخلف. ذلك إطلق في السلطان

من لهم الحلق تلك بأعض في اجتمع ما واجتماع صيودهم بأعض في أن وحكى
السلطان فاسإتقبلت التلف، وعاينت المذاهب، عليهم وضاقت الوحوش،

فيتقدم المستجير، المستعطف هيئة على العالي بأالصياح إليه وجاءت بأوجهها
الوحوش.  تلك وإطلق الحلقة، بأفك
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الخواتين من وإناثا ذكور أولد عدة له كان الجويين الدين علء الصاحب قال
الولد تعظيم المغول رسإم وفي بأيكي، أوبأولجين نسائه أعظم وكان والسراري

الخطرة للمور معدين أولد أربأعة المذكورة، هذه من له فكان والدته، بأنسبة
وبأاته قردوا والد توش أكبرهم وكان سإدته، قوائم أربأعة بأمنزلة ملكه لتخت وهم

إليهم محبوب أمر لنه والقبض الصيد على توش فرتب وتركجار، وبأركه
والرغوا الباسإات لتنفيذ منه أصغر هو الذي جفتاي ورتب عندهم، موصوف

والتدبأير والرأي بأالعقل يتعلق لما أوكتاي ورتب ذلك، وأمثال والمقابألت
وتجهيزها. الجيوش وعرض العمال واختيار الرجال واختيار والعزل والولية
المؤالفة، على لهم وحقه إليهم، وصاياه جملة في لولده قال أنه وحكى
ً لهم وضرب للكبير، الصغير انقياد على المور وإجراء إليهم دفع أنه منها أمثال

جمع ثم وقت، أسإرع في فكسر منهم، واحد كل بأكسر وأمر مفردة، أسإهم عدة
ٍد كل وأمر كثيرة، عدة السإهم تلك من فعجزوا، مجتمعة، بأكسرها منهم واح

متفرقين. الوهن في حالكم قال: كذا
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ًا منهم لكل عين المسالك، لهم وذلت الممالك، لهم عرضت ولما بأمفرده، إقليم

ً وعين الختا بألد حدود نويان أوتكين لخيه فعين وعدد، بأحشده يختص ومنزل
لجفتاي وعين وبألغار، شفشين أقصى إلى قيالق حدود من توشى الكبير لولده

ًا لنفسه وجعل وبأخاري، سإمرقند إلى الويغور حدود من مجاور قياس في مقام
آمل حدود عهد في موضعه وكان عهده، ولي أوكتاي ولده وجعل أرمالق،

الختا بأين الصلي الموضع إلى انتقل السلطانة، تخت على جلس فلما وقرابأاق،
ً تولى ولده وكان كبوك لولده الموضع ذلك وأعطى الويغور، وبألد بأه، متصل

الدائرة.  كمحيط حوله وبأنوه ملكه، دائرة نقطة موضعه كان وبأالجملة

الدين، علء الصاحب ذكره ما هذا آلف، عشرة من أزيد وأحفاده أولده وكان
جنكيزخان بأني عن الصفهاني الدين شمس الدهر فريد شيخنا سإألت وقد

فقتل واوكتاي وتولى وجداري جوجى وهم أولد أربأعة أولد جنكيزخان فقال: إن
ًا. وخلف وأعزهم أولده، أكبر وكان أبأيه، حياة في جوجى أولد

وجمنى. وتووك وبأركه وأورده بأاتو الحكيم: هو ابأن قال
كان أبأوهم قتل فلما جوجي، ابأنا وبأركة بأاتو الدين: المشهور شمس شيخنا قال

آراك إليه وأضاف معه، وما القبجاق، دمشق له عين قد أبأوه، جنكيزخان؛ُ
الصغير لولده تخته يكون بأأن جنكيزخان وأوصى ومراغه، وهمدان وتبريز
يجعل ولم جداي الخر لولده معه وما النهر وراء ما مملكة تكون وأن اوكتاي
ًا، لتولي القبجاق بأدشت واسإتقل جنكيزخان، أبأيه بأتخت اوكتاي فاسإتقل شيئ

النهر. وراء ما مملك من له مما جداي يتمكن ولم معه، وما
ً وكان كيوك، ولده بأعده وملك التخت، وارثا اوكتاي مات ثم ًا رجل ًا شرير جبار

ًا ًا عليهم وحكم أبأيه، بأني على فقوى النفس، قوي متسلط ًا، حكم وهم قاهر
ًا وبأعث يده، ونزع بأاتو، بأمعاندة المضافات وبأقية آران إلى الجكداي اسإمه أمير

بأاتو نواب وسإمع إليه، وحملهم بأها، بأاتو نواب بأإمساك وأمره بأاتو، إلى معها
عليه. اعتمادهم يكون ما على بأالسإتئذان بأاتوا إلى فكتبوا بأذلك،
بأاتو جواب عاد بأعينها، الساعة تلك وفي كبوك، جهة من المجهز الجكداي وصل
النواب أولئك شيعة فقامت إليه، وحمله وتقييده، الجكداي، بأمسك نوابأه على

بأاتو، حضرة إلى وحملوه وقيدوه الجكداي، وأمسكوا قيودهم، ففكوا المقيدين،
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سإتمائة وجمع لديه، وعظم عليه، عز مرسإله كيوك هذا بألغ فلما بأالماء، فسلقه
وقتاله. الخر لملتقى منهما واحد كل وسإار فارس، ألف
كان من فاضطرب كيوك، مات أيام عشرة نحو بأينهما كان حتى تقاربأا فلما
بأإعلمه إليه فكتبوا بأاتو، مكاتبة على والمراء الخواتين رأي اتفق ثم معه،

يراه. ما فيفعل بأتخته، أحق هو وأنه كيوك، بأموت

منكوقان له وعين تولي، أولد بأعض إليه أبأعث وإنما بأه لي حاجة بأاتو: ل فقال
بأركه أخاه بأاتو معهم وجهز وهولكو قان قبليه وأخوه هو إليه وجهزه تولى، بأن
يعود. ثم التخت، على ليجلسه العسكر بأهاذرته من فارس ألف مائة في

سإيف بأالشيخ اجتمع بأبخارى، مر فلما وعاد، أجلسه، ثم بأه وتوجه معه فأخذه
كلم موقع وحسن كبرى الدين نجم الطريقة شيخ أصحاب من الباخرزي الدين

فأشار الباخرزي، وبأين بأينه الصحبة وتأكدت يده، على وأسإلم عنده، الباخرزي
الخليفة، فكاتب ومهاداته، ومتابأعته الخليفة المستعصم بأمكاتبة الباخرزي عليه

والمهاداة. والتحف والمكاتبات الرسإل بأينهما وترددت هدية، إليه وبأعث
النهر، وراء ما مملكة جغتاي أولد ملك بأالتخت اسإتقل لما منكوقان أن ثم

ًا دونه. ومات جفتاي، لبأيهم بأه أوصى جنكيزخان كان لما تنفيذ
من يشكون الجبال وبألد قزوين أهل رسإل إليه وجاءت منكوقان، كلمة وعلت
جمة جيوش في هولكو أخاه فجهزهم بأهم، وضررهم الملحدة، مجاورة سإوء

دولتهم. دابأر وقطع قلعهم، وأخذ الملحدة، لقتال
هذا فبلغ هذا، على وخرج الخليفة ممالك أحد منكوقان لخيه هولكو فحسن

وقال الصحبة، من الخليفة وبأين بأينه تأكد لما عليه، فصعب جوجى، بأن بأركة
في بأالسوء يكافئنا أنه منه جزانا وما منكوقان، أقمنا نحن بأاتو: إننا لخيه

صاحبي وهو الخليفة، ممالك إلى ويتعرض ذمتنا، ويحقر عهدنا، وينقض أصحابأنا،
القبح. من فيه ما هذا وفي مودة، وعقود مكاتبات وبأينه وبأيني
مكانه، يتعدى ل بأأنه هولكو إلى بأاتو فبعث هولكو، فعل بأاتو أخيه على وقبح

معه بأمن موضعه في فأقام غيره، ما جيحون نهر وراء وهو بأاتو رسإالة فجاءه
ٍذ بأعده، بأركة أخوه وتسلطن بأاتو، مات حتى كاملتين سإنتين أطماع قويت فحينئ

قصد من بأه، أمره كان ما إمضاء في يستأذنه منكوقان أخيه إلى وبأعث هولكو،
إليه.  فأجابأه ذلك، له وحّسن منه، وانتزاعها الخليفة ممالك

همذان أكابأر من نفر سإبعمائة واتهم بأالملحدة وأوقع البلد، إلى هولكو ودخل
على والمباطنة بأركة إلى بأالميل بأركة إلى ثم بأاتو إلى المضافة البلد وتلك

القبجاق، دسإت وقصد البلد، في وامتد آخرهم، عن وقتلهم ومنكوقان، هولكو
دهمتهم الرابأع اليوم في كان فلما مقاتلً، يجد ل أيام، ثلثة وأقام إليه، وعدى
هم حتى هولكو على الدائرة ودارت وعساكره، بأجنوده بأركة وداسإهم الخيل،

عقبة إليه المنسوب وهو سإنتاي، اسإمه معه كان أميركبير فترك بأالهزيمة،
اسإتمر ثم تروح؟ له: أين وقال هولكو، فرس بأرأس وأمسك بأالعراق، سإنتاي
بأركة. وبأين بأينه الكر، نهر صار حتى فتأخر أصحابأه في القتل
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
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ً له يجد ولم الكر، نهر على بأركة وجاء وعاش هولكو، ورجع العبور، إلى سإبيل
بأركة وبأين بأينه العداوة وقويت فعلته، وفعل الفساد، تيار في وعام البلد، في

أعدائه. لمقاومة الجيش من حاذه وخف قاآن
ًا، العيون أجرى ما بأغداد على جرى لما ثم ًا، النفوس وأسإال دم اسإتأثر أسإف

موضع هولكو واتخذه المستعصمي، الخليفتي الدوادار بأن الدين بأجلل هولكو
شكا ذكرنا، كما جيشه، رعان وتضعضعت هولكو، كسر فلما سإره، ومكان رأيه،
جلل له فقال جنوده، وفناء الكسرة من أصابأه ما الدوادار بأن الدين جلل إلى

الخليفة قال: عسكر هم؟ قال: من هؤلء، من خير جيد عسكر الدين: عندي
فأعجب إليك، أجيبهم وأنا موجودين أحياء فهم وإل قطعهم العلقمي ابأن فإن

ًا منه ووقع كلمه، هولكو ًا، موقع جهزنا قد إننا مضمونها يراليغ له وكتب حسن
أن ومرسإومنا يفعل، بأما له ورسإمنا لنا، مهم شغل في الدوادار بأن الدين جلل
جلل أمر الناس وكافة والقراولت والنواب والمراء الخواتين جميع يمتثل
ل وأن يريد، من ويخلى يريد، من يقتل فعل، شاء مهما وأنه المذكور، الدين

السإباب.  من بأسبب عليه يعترض ول المور، من أمر في يعارض

أمراء من بأحده بأقى من كل في يده وحط الدين، جلل فتوجه ومثله هذا ومن
أنواع فيهم وفتك أراد، ما فيهم وفعل هولكو، عند والمقربأين وأكابأرهم، المغل
أراد ما منها وأخذ يعمله، أن يريد لما فيها واسإتعد بأغداد إلى وصل حتى الفتك،

ًا البرية ودخل أراد، ومن مصر، مملكة إلى الوصول عزم على هولكو من هاربأ
إليها. الوصول قبل أجله فأدركه

ما ثم والتنكيل، والقتل الفتك من المغل في الدين جلل فعله ما هولكو وبألغ
ًا بأه وخرج بأعده، من أخذه ًا ومات كبده، فانفطرت منه، هاربأ منه. غبن
ًا يملك ولم هولكو الصفهاني: ومات الدين شمس شيخنا قال مستقلً، ملك

ًا كان وإنما اسإتقل أن إلى بأعده، ومن أبأغا هكذا كان ثم منكوقان أخيه عن نائب
أمير التخت صاحب اسإم إلى السكة في اسإمه وأضاف بأالملك، أبأغا بأن أرغون

ومكانة كبيرة حرمة عندهم له وبأنيه هولكو مع إيران مملكة في مقيم يزال ل
السكة، على بأمفرده اسإمه فكتب أبأغا بأن غازان محمود ملك حتى محفوظة
ول وضع له يبق لم حتى أميره أمر وأهان التخت صاحب القان اسإم وأسإقط

أولده. في والسلطنة بأالملك واسإتقل الجانب، ذلك وامتهن حرمة
غازان محمود مدة هذا على المر وقام بأالسيف، إل البلد أخذت ما وقال: أنا

بأعده. ومن
ما أنهم يقولون هولكو، بأيت جنكيزخان بأني ملوك ينتقص الشيخ: ولهذا قال

بأاليد أخذوه وإنما جنكيزخان، تخت وارثا عن ول جنكيزخان عن الملك نقلوا
اليام. ومطاولة والعدوات

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
القبجاق دشت ملوك دعوى في أخرى شبهة إيران مملكة ترجمة في وسإأذكر

ما ثم وقت، كل في أخبارهم من يبلغنا كان ما على لهم وتوريز مراغة أن
ابأن وسإألت الحكم، بأن يحيى الفضائل أبأو الدين نظام الفاضل بأه حدثني
أولد من بأقى يعلمانه عمن الشيرازي، حيدرة بأن محمد والشريف الحكيم
محمد عن قيل ما إل النسب محقق أحد يبق لم أنه منهما كل فقال هولكو،

بأعدم وصحت الخبار جاءت ثم فيه، اختلف كثرة على عنبرجي إلى المنسوب
محمد.  هذا
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بأعض، على بأعضهم تفانوا البيت، هذا أهل الحكيم بأن الدين نظام لي وقال
ًا أن حتى ملكه، على منهم القائم لخوف يتخفون كانوا ملوكهم أبأناء من كثير

لتستسقط والمهانات الحرف إلى يخلد كان بأعضهم أن حتى القائم الملك من
ًا للخلص سإبيله هذا ويجعل فيترك، همته، كان بأعضهم أن حتى للسلمة، وطلب

ًا، الشعير بأاع وبأعضهم الدم في عمل وبأعضهم نساجة، عمل قد هذا ومن علف
ومخالط المهات، من التخليط لكثرة منهم منتسب كل أنساب في ويقال قال

ُبأهم، خفت حتى للعوام آبأائهم أحوالهم. فُجهلت أنسا
من اسإتقبل من أول أنه طايربأغا السلطنة نسيب المقدم الكبير المير وأخبرني

ثم بأالصاد خان جنكص الصحيح والتلفظ جنكيزخان، جدهم بأسلطان البيت هذا
بأن طولى (بأن قان مونككا ثم قان كيوك ثم اوكداي بأه الصحيح والتلفظ اوكديه

ثم طيزى تزي ثم بأرياي ثم دمرقان ثم قان قتلى ثم يكا ادي جنكيزخان) ثم
بأن سإندمرقان فهو جنكيزخان إلى نسبه فأما سإندمرقان، ثم قان قيسان

نسبه. وهذا جنكيزخان بأن طول بأن قان قبلى بأن جمكم طرماليابأن
جنكيزخان، بأن جغطاي وأولهم النهر وراء وما تركستان وهي الترك ملوك وأما
ولده ثم هولوو قرا ابأنه ثم مكتوكان (ولده ثم يستقل، لم أنه على نبهنا وقد

ابأن اوكداي بأن كيوك بأن تاشى بأن قيدو أن بألغه القان أن ثم مباركشاه
التخت وارثا كان عمه، كيوك لكوت فخافه المملكة، لهذه تسلطن جنكيزخان

بأن بأراق فسير جنكيزخان، أبأيه عن وارثه كان اكداي وأبأوه اوكداي، أبأيه عن
اسإتقل ثم مكانه)، وتعد فدفعه، قيدو، لدفع جغطاي بأن منكوكان ابأن بأسنطو

ًا دوا أولد ثم بأراق ولد دوا ثم بأراق ٍد بأعد واحد كيك ثم اسإنيغا ثم كنجك وهم واح
دوا بأابأن هو ليس رجل ثم الله رحمه ترماشيرين ثم دواتمس ثم الجكداي ثم

توثب من هؤلء خلل من (جنكيزخان) وتخلل ابأن بأاكان أو بأن توزون اسإمه
دولة.  أعلم لهم علت ول حال لهم ينتظم ولم الملك، على

بأن بأغاتمر بأن اركتمر ابأن بأيساوون يملك ولم كلمته، وعلت الملك، آراد وممن
ًا، الله رحمه ترماشيرين موت بأعد الملك وبأقى بأراق، هذا قام حتى متخبط

بأن بأراق بأن طر بأن دراتمر بأن جنغصو فهو جنكيزخان إلى نسبه فأما جنغصوا،
لما مصحح وهو جداي (اسإمه جنكيزخان، بأن جغطاي بأن مكتوكان بأن بأسنطو

بأه). عارف يقول
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ثم جنكيزخان بأن جوجى بأن بأاتو منهم ملك من فأول القبجاق، دشت ملوك وأما

بأركة. أخوه
ل قصدهم، من وتخويل الكرم، عليهم يغلب جنكيزخان بأني ملوك وجميع ثم

ل شيمته فتلك الخطا صاحب منهم الكبير القان فأما بأالقليل، منهم أحد يرضى
ذروة منهم تسنم من كل بأل بأعينه، واحد من هذا ليس ديمته، بأالذهب إل تسح
سإجاياه. هذه كانت التخت، ذلك
فيخشى جنكيزخان، ابأن طولى بأن منكوقان عن منهم القديم في يحكى ما أما

قوله.  في والمجاذفة حديثه الخرافة إلى ينسب أن حاكيه
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الغيبي المحاسإن أبأو بأن أحمد العباس أبأو الدين شمس الفاضل الشيخ حكى
تمر، منكو القان بأكرم قال: سإمعت الردويلي، البقاد أبأو الدين عز قال: حدثني

ًا حضرته فقصدت ً البلد، بأتلك متفرج ومالي مدة، بأابأه زمت ول إليه، ومتوصل
من هناك يوم ذات أنا فبينما دولته، أربأاب من أحد إلى ول إليه، يوصلني من

ّي رجل إلى فحملت التخصيص، على ُطلبت الناس جملة بأباب سإر
وحالي وبألدي اسإمي عن فسألني الرجل ذلك الترجمان فأمر منكوتمرقان،

فأمر فاسإتغربأك، فرآك القان فقال: أشرف أمري، له فشرحت ومقدمي،
إلى فأُحضرت طلبتي ثم (هنيهة)، الرجل ذهب ثم نعمله، ونحن عنك، بأالسؤال

وهو الرجل، ذلك يحدثا وبأقى الناس، من خف في وهو منكوتمرقان يدي بأين
ثم رأيت، وما وطريقي بألدي، أمور من أشياء عن ويسألني الترجمان، يحدثا

معك شيء وأي هنا؟ إلى البعيدة بألدك من بأك جاء لك: ما يقول قال: القان
القان، كرم من سإمعت ما إل بأي جاء له: ما فقلت له؟ تقدمه البلد طرق من

فلما وجئت، ووطني أهلي فارقت ما شيء معي كان ولو شيء، معي وليس
ًا ضحك كلمي، عليه أعادوا ما بأشيء لّي وأمر صدق، أنه أي إليهم، أشار ثم خفي
بأما القان لك أمر لي: قد المخاطب الرجل ذلك لي قال خرجت فلما فهمته،

إلى البحر قلت: له: في بألدك؟ إلى تعود جهة أي لي: على قال ثم إليك، يصل
بأعتها أمتعة، هناك المركب إلى لي فُحمل بألدي، إلى أعود ثم لحج الحجاز
درهم.  ألف بأألف ومكة بأعدن،

رجل قال: قصد الحكيم بأن يحيى الفضائل أبأو الدين نظام الفاضل لي وحكى
بأعض في فشرب له، وقدمه إليه، ووصل حلب، عمل من بأزجاج تمرقان منكو

من فقال: هذا الشراب، حمرة عن الزجاج جوهر من شف ما فأعجبه أوانيه،
حلب وإن وزرائه، بأعض فقال حلب، له فقال: يعطي حلب، له: من فقيل أين؟

له: فقالوا يغطيه، حتى الذهب عليه ويصب الرجل هذا قال: فيوقف لنا ليست
ول يموت أن بأهذا غرضكم فقال: أنتم الذهب، عليه ويصب كان خر في نوقفه
ً فجاء قاله، ما فعملوا فضاء، من يكون وقالوا فجمعوها، عظيمة، كثيرة ُجمل

يأخذه أن قبل عليه القان نظر يقع أن نريد ولكننا القان، رسإم ما عملنا له: قد
فاسإتكثره، هذا أبأصر أني إل قصدكم ما قال: أنتم رآه فلما فقال: هاتوه،

فأعطوه. أخرى مرة معه وقدره هذا أعطوه

ًا وحكى ًا أن أيض خدم ثم منكوتمر، أبأا جنكيزخان بأن تولي يخدم كان فراش
ًا هو فبينما يجده، فلم منكوتمر وتطلبه ُعدم، ثم بأعده، منكوتمرقان في يوم

وظفره، شعره وطال حاله، سإاءت وقد الجبال، بأعض في الفراش رأس الصيد
قال: هذا؟ على حملك فقال: ما البرية، هذه فقال: في كنت؟ له: أين فقال

له فقال للسكان، أقول ما فقال: هو الصحيح، لي قل قال: ل القسمة
أنت فلمن منكوتمر؛ُ له فقال فأطرق، العشق، إل هذا على حملك منكوتمر: ل

له: كأنك فقال جهته، من أحد في عاشق أنه منكوتمر فعلم فسكت، عاشق،
خواتينه من واحدة بأعد واحدة عليه يعد فلنة، إل ل فلنة إل ل، فلنة عاشق

الفراش، فسكت حظاياه، أّجل من واحدة ذكر أن إلى يقول: ل وهو وأتباعهن،
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له لها: فلن وقال طلبها، أنه ثم شك، بأل هذه في عاشق منكوتمر: أنت فقال
شيء هذا لك ول ذنب، هذا في وماله فيك، عاشق وهو وعلّي، حق أبأي علي

أتزوج بأعدك وقالت: ياقان فبكت بأه، أزوجك وأريد حيلة، فيه له ما بأقلبه، يتعلق
ًا، عمل أنه ثم أعمل، ما تبصرين فقال: سإوف بأهذا، أن المراء وسإأل طود

ًا للفراش ينصب أمر له: المر فقالوا الجميع، فوق وأجلسه فوقهم، كرسإي
ًا له فنصب القان، له وعمل الحظية، بأتلك وزوّجه عليه، وأجلسه فوقهم، كرسإي

ًا يرتا منهم. واحد مجرى وأجراه الكبار، للتوامين إل يصلح ل عظيم
أخذ فإنه وكرمه، الرجل هذا إحسان سإعة عرف الحكاية هذه تأمل قلت: ومن

ًا ًا، جعله إليه، يؤبأه ل غلم والجاه المال من بأمثله يسمح ل بأما له وسإمح ملك
والمحبوب.

الثاني الفصل
من

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الثاني الباب
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
 الكبير القان مملكة في

أن الول الفصل صدر في ذكرنا قد والخطا، الصين صاحب وهو التخت، صاحب
ملوك أجل وهو تخته، على والجالس جنكيزخان مقام القائم هو الكبير القان

أو جاورها بأما أو وبأها والبأاد، الدهور قديم من الترك مملكة من التي توران،
الذين عمه؛ُ لبأنّي الن هو ما القان هذا عن خرج أنه غير أفراسإياب، كان قاربأها
فإذا عليهم، كالخليفة وهو عمه أبأناء الثلثة إشارة القان هذا وإلى ذكرهما، تقدم
ٍد مملكة من تجدد بأذنب كبير أمير قتل أو عسكر لقاء مثل كبير مهم منهم أح

افتقار ول وأعلمه، إليه أرسإل هذا، يناسإب ما أو الحكم أي اليسق إليه أوصله
مرعية. عادة ولكنها اسإتئذانه إلى
يزال ما القان هذا : أن البوسإعيدي الكاتب الحكيم ابأن الدين نظام الفاضل قال

إليهم كتب إذا وأنه واللفة، بأالتحاد يأمرهم الثلثة، القانات من كل إلى يكتب
عليهم. بأالتقدم له مذعنون وكلهم قبلهم، بأاسإمه بأدأ

من عليه هم ما على وأنهم المملكة، هذه صاحب عليه مما بأكثير وحدثني
من إليها َيرد ومن مملكته، لهل الشاملة الفاضلة السيرة على الجاهلية؛ُ
التوت، شجر لحاء من بأقشور ومعاملتهم والحسان، العدل بأجناح الجافهم،
ًا وأخذ القان، هذا ثواب إلى حمله بأه، المتعاطى ذلك عتق فإذا بأاسإمه، مطبوع
من إليها يؤخذ ما على الضرب دار من يؤخذ كما لطيفة، خسارة مع عوضه
بأها. ليضرب والفضة، الذهب
فيها إليهم سإلمت التي البديعة والصنائع اللطيفة العمال أهل هم مملكته وأهل

ذكره. عن أغنانا بأما أحوالهم عن الكتب ملئت وقد المم،
ً عملوا إذا أنهم الصنائع في المجيدين عادة ومن ًا، عمل بأاب إلى حملوه بأديع

ُأسإدى عائب، من سإلم فإن كاملة، سإنة وتبقى الناس، ليراه بأه وعلق الملك،

الصانع، قدر ُوضع العيب، وتوجه عليه، عيب وإن الحسان، صنائع صانعه إلى
ًا عاب من قوبأل العيب، يتوجه لم وإن الذية.  قصد متوجه غير عيب
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ًا أن هذا في ُحكى ومما ًا الكمخاء الثياب نقوش في صور منهم صانع عصفور
كل اسإتحسنه مثله، يعلق حيث علقه فلما حقيقة، كأنه مثله حتى سإنبلة على
العصفور فقال: لن عبته؟ شيء لي فُسئل فعابأه، رجل، بأه مر حتى رآه، من
قوله، فاسإتحسن مائلة، هي ما مستقيمة وهذه أمالها، سإنبلة على قعد إذا

الصانع. قدر ووضع
لي فحكى والعيان، المشاهدة عن لي يحكى ما وأما عنهم، يحكى مما هذا

ًا عمل صناعهم بأعض أن التاجر، السإعردي حسن الدين بأدر الصدر من سإرج
موقع منه ووقع فأعجبه، القان، إلى قدمه ثم صناعته، وأبأدع ودهنه، البقر أختاء

له فقال السروج، بأقية مثل خشب من معمول أنه يشك ولم السإتحسان،
أختاء من أنه على فأوقفهم فقالوا: ل، خشبه؟، مما هذا علمتم صانعه: أما

تدقيقه. ولطف صناعته، جودة فاسإتحسنوا البقر،
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

ّناعهم بأعض أن لي وحكى ًا عمل ُص أنها على التجار من وبأاعها الورق، من ثيابأ
أطلعهم عليهم، هذا جاز لما أنه ثم أحد، فيها يشك ل الخطائية، الكمخاوات من

لهذا. فعجبوا حالها، حقيقة على
العقول، فيه تحار ما العمال هذه من منهم رأيت حسن: ولقد الدين بأدر قال

الجلل بأن حسن الدين تاج الشريف السيد بأه حدثني ما وأما الفكار، وتذهل
وقد الثقات، من وهو الفاق في وجال الرض، في جال ممن وهو السمرقندي،

قال: أقطاره، في وجال خلله، وجاس آفاقه، وجاب بألده، وجاز الصين، دخل
والجديدة وجديدة، قديمة مدينتان وهي بأالق، خان مدينة بأه الملك قاعدة إن

المذكورة ديدوا مدينة وسإط وفي ديدوا، بأاسإمه سإميت ملوكها، أحد ديدو بأناها
اللغة في ومعناه طاق كوك يسمى عظيم قصر وهو الكبير، القان منزل

«كوك» وهي «طاق» والخضر عندهم القصر الخضر» لن «القصر المغولية
الزرق.  هو فيها كوك فإن التركية، اللغة خلف

لهذا فإن المملكة هذه ترتيب قال: وأما قصره، خارج حوله المراء ونزول
الرتبة هذه في يكون من كل ويسمى الوزراء هم كبيرين أميرين القان

بأنجار الرتبة هذه في يكون من كل يسمى آخران أميران ودونهما جنكصان،
ودونهما سإمجين، الرتبة هذه في يكون من كل يسمى آخران أميران ودونهما
الكتاب ورأس يوجين، الرتبة هذه في يكون من كل يسمى آخران أميران

السر. كاتب بأمنزلة وهو كنجون الرتبة هذه في يكون من كل ويسمى
دار من عندهم هي شن تسمى فسيحة دار صدر في يوم كل القان ويجلس

على الشمال وعن اليمين عن المذكورون المراء حوله ويقف عندنا، العدل
أحد شكى فإذا آخرهم، في لنجون المسمى الكتاب ورأس الرتب، مقادير
ثم الرتبة)، في معه ومن (هو عليها فيقف المذكور، حاجة سإأل أو شكوى

بأما فيها ويأمر القان، إلى تصل أن إلى وكذا الرتبة، في يليهما من إلى يوصلنها
المفرط. والنصاف التام، العدل مع يراه

من أعلم قال: والذي مديد، وعسكر كبير، ملك ذو الكبير، القان قال: وهذا
ًا له أن أمره ًا عشرون المغل من وعساكره الخيل،  تركب2بأزدار وهي تومات
يحصى.  ل فما الخطا من وأما فارس، ألف مائتا
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ًا ورثا مدينة، ألف على تشتمل الصين قال: وبألد إلى والطريق منها، كثير
ًا، عشرون نيلي إلى سإمرقند من يذكر ما على بأالق خان إلى سإمرقند يوم

منها واحدة ولكل واحد، فرسإخ والخرى مدينة كل بأين مدن، أربأعة هي ونيلي
تلن، والخرى لنجك والخرى بأالق، نيلي والخرى نيلي فالواحدة يخصها، اسإم
ًا، عشرون المالق إلى المذكورة نيلي مدينة ومن إلى المالق ومن يوم

ًا، أربأعون الخطا، بألد أول هي قمحو إلى قراجواجا خان إلى قمحوا ومن يوم
ًا، أربأعون بأالق البر، في طريق طريقان؛ُ الخنسا إلى بأالق خان من ثم يوم

ًا، أربأعون الخنساء إلى بأالق خان من منهما كل وفي البحر، في وطريق يوم
ممتد واحد سإوق وسإطها وفي يوم، نصف وعرضها كامل، يوم الخنساء وطول

خمس وبأناؤها بأالبلط، مبلطة وأسإواقها شوارعها وكل آخرها، إلى أولها من
من أهلها وشرب والمسامير، بأالخشاب مبنية وكلها بأعض، فوق بأعضها طبقات،

والدجاج، والوز الجواميس لحوم أكلهم وغالب عيش، قشف في وأهلها البأار،
مصر بأمزاج شبيهة وهي رمان وقليل والليمون، السكر وقصب والموز والرز

قليل، ولكنه والقمح، الغنم إليها ويجلب متوسإطة، وأسإعارها وهوائها، حرها في
بأها يوجد فل الجمال وأما الكابأر، العيان عند قل ما إل الخيل من بأها يوجد ول

منه. عجبوا جمل إليها دخل فإن البتة، منها شيء
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
فمدينة بأالق، خان مدينة السمرقندي: وأما حسن الدين هلل الشريف قال

ويسيل الشتاء، زمن في الماء بأها ويجمد السإعار، رخية القوات، وافرة طيبة
ديدوانهر. مدينة وهي منها، المدينتين أحد ويشق الماء، بأه فيبرد الصيف، إلى
زيتون، ول ليمون ول تاريخ بأها وليس قليل، فإنه العنب، إل الفواكه أنواع وبأها

من بأها ما وأما الزيتون، مدينة من إلينا يحمل مما والنبات السكر بأها ويعمل
الحصاء.  في يدخل ل فما والغنام، والبأقار والخيل الجمال والدواب الزروع

ًا، واحد شهر الزيتون ومدينة بأالق خان قال: وبأين بأندر الزيتون ومدينة تقدير
الغمارة. آخر وهي المحيط، البحر على

العظيم، القان عساكر غالب فيها جليلة، مدينة فإنها قراقرم مدينة قال: وأما
إليه القان يحتاج ما وغالب الفائقة، والصنائع الفاخر المليح القماش بأها ويعمل

وأعمال. فائقة صناعات أهل وأهلها اسإتعمال، دار لنها منها، يستدعى
إلى بألد من متصلة عمارة كلها الصين السمرقندي: وبألد حسن الشريف قال
فمنها صغار، ومنها كبار ومنها التوت، بأورق ومعاملتهم قرية، إلى قرية ومن بألد
ومنها درهمين، مقام يقوم ما ومنها الواحد، الدرهم مقام المعاملة في يقوم ما
وهو ومائة، وخمسين وأربأعين ثلثين إلى وأكثر درهم خمسة مقام يقوم ما

المعاملت، بأه وتجري القان، بأاسإم ويختم اللين، التوت شجر لحاء من يؤخذ
قليل. غرم مع عوضه وأعطى الخزانة، إلى ُحمل واضمحل، عتق)، (فإذا
القان هذا مملكة في رأيت ما عجائب السمرقندي: ومن الشريف لي قال

عنده وهم كثيرة، أمم المسلمين من رعاياه وفي كافر، رجل أنه الكبير،
ًا، الكفار من أحد قتل ومتى محترمون، مكرمون هو القاتل، الكافر ُقتل مسلم

ًا، مسلم قتل وإن أموالهم، وتنهب بأيته، وأهل بأالدية، يطلب وإنما يقتل ل كافر
ذلك.  غير يطلب ل حمار، عندهم الكافر ودية
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العمال، وإتقان العقل، رزانة من عنهم يحكى وما الصين، أهل عن وسإألته
وارثا الدهر مزبأد وشيخنا سإيدنا بأحضرة جماعة وكنا يقال، مما أكثر فقال: هم

الشريف فقال الصفهاني محمود الثناء أبأي الدين شمس والحكمة العلم
ًا أشكو لي: كنت جرى ما لكم أحكي السمرقندي: أنا فرآني فمي، في ضرسإ

ِلغت كنت من بأعض عما فسألني الضربأان، لشدة أتألم وأنا الصين، بألد في بأه َأ
ًا فاسإتدعى ضرس، وجع إليه فشكوت بأي، ًا شخص فقال القامة، قصير حطابأ

هنيهة، بأيده أضراس يقلب وبأقى فمي في فنظر المسكين، هذا حال له: أبأصر
خريطة من أخرج ثم بأألم، لهما أشعر ولم الخر، ونصف الواحد ضرس أخرج ثم
ًا معه كانت له، ًا كوامل كانت أضراسإ ًا وأنصاف ًا وأثلث لوضعها عنده معدة وأربأاع
من موضعها وضع حتى لي قلع ما مواضع يقيس يزل لم ثم يقلع، ما مواضع في
ًا، عليها ذر ثم الضراس، تلك أن وأمرني لوقتها، بأه التأمت بأدهن، ودهنها ذرور

ًا، قلعت ما كأني ففعلت كله، يومي الماء عليها أشرب ل أضراسإه، وأراني شيئ
نوع من ليسوا أنه عليها ظاهر المستجدين أن فل يكون ما كأحسن فوجدناها

الول. النصف غير من الشعب نصف أن يظهر المشعوب، والضرس البقية
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

الثالث الفصل
فرقتان التورانيينوهم في

والقبجاق. خوارزم الثانية: في الفرقة النهر، وراء الولى: فيما الفرقة
من هي تركستان، ممالك من بأعدها وما قبلها وما النهر وراء فيما الولى الفرقة

ينبع الذي النهر وهو جيحون، هو لهم المشتهر والنهر وأشهرها، الممالك، أجل
طائلة السمعة، طائرة ممالك وهي خوارزم بأحيرة في يصب حتى ونج من

ومجرى وبأنود ألوية ومقعد أكابأر، ودارة علماء وأفق ملوك أسِإرة البقعة،
والغورية سإبكتكين وبأني سإامان وآل الخانية سإلطنة بأها كانت وجنود، سإوابأق

وغير والشروق، الشراق في وامتدت سإلجوق آل شمس بأزغت أفقها ومن
قربأها.  على الممالك هذه سإيول طم مما الدول هذه

ول ترام، ول تروم، ل الترك ملوك في فكانت السإلم إلى انتقالها قبل فأما
بأاليمان بأرقت المة، هذه ملكها وجازت السإلم، بأها خيم سإهام، لها تشق

والخوانق المدارس بأها بأنيت ثم ُقراها، والمساجد بأالجوامع وتطرزت أسإرتها،
لهم وسإارت أهلها، العلماء من وكثر عليها، الوقف وأجرى والزوايا، والربأط

منهم وكان والخلف، والصول والحديث الفقه في المشهورة التصانيف
هذه من ولبخاري والنظر، البحث أهل والكبراء والعلم والعيان الرؤسإاء

ّد ولم القسام، أوفر الفاضلة المزايا َع ًا، الفاق هذه الفقه علم ُي يعد ولم مشرق
ًا، الرض هذه علم وسإمرقند، بأخاري بألدها من مملكة في يقال وما محقق

مشهورة، وأخبارها المهات، هذه وأخوات وغزنة والمالق وخجند وترمذ،
من المتوشم عين مثل رأى التواريخ كتب من نظر ومن مشهودة، وآثارها
أو الثالث في منه ونادر (الرابأع في وافقة وهي فيها، ومن البلد، هذه أحوال
إذا الرض وأوسإع المعمورة، أوسإط يبلغه) من يكاد ول الخامس، إلى تمايل

ًء وأكثر الله، بألد أخصب أنها قيل ًعى، ما ِعد لم ومر أوصافها في الحق القائل ن
أو آفاقها، على الحلل ُنشرت كأنما الممتدة، والمروج السارحة النهار ذات

ايل ماء إلى السند ماء من طولها المملكة وهذه حصبائها، على الحلى كسرت
جيحون ماء منبع وهو ونج، من وعرضها الخطا، بأر يلى وهو قراخوجا المسمى
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السند وماء البتم، جبال الجنوب من وحدها خوارزم، عدة ما كركانج حدود إلى
وكلسكان خيلم على الخطا بألد أوائل الشرق ومن السند، وبأين بأينها الفاصل

إلى خراسإان وبأعض وكجند بأارات مراعي الشمال من ذلك سإمت على هو وما
ًا النهر مجرى إلى خوارزم إلى خراسإان بأعض الغرب ومن خوارزم، بأحيرة آخذ

الختل.  إلى

(آه) وبألد وشفه وأسإر واسإتيجاب والشاش فرغانة المملكة هذه بألد ومن
واقعة المملكة هذه وأقاليم جنوبأها إلى غزنة من السند من طرف وفيها الختل،

ًا اليتم جبال جانب على آخذة الختل وبألد يذكر، ما على فيها بأشمال، مغربأ
فرغانة، وبألد خوارزم يتاخم ما إلى تزيد ثم الشمال، في الصعورانات ويليها
ًا اليتم جبال جانب على آخذة ثم الشمال في السابأون بألد ويليها بأشمال شرق

في القلص بأحائط المعروف حميد بأن الله عبد حائط إلى وأعمالها الشاش
بأشرق. الشمال في اسإتيجاب بألد خارجه

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الغرب في خوارزم بأحيرة أطراف من الشمال نهاية في ممتدة الغزنة وبألد
بأينها الغزنة، بألد داخل وخجند بأاران، ومراعي الشرق في اسإتيجاب بألد إلى

من النازلة النهار نهاية على الوسإط في أشروسإنة وبألد القلص، حائط وبأين
المشرق. جهة من اليتم جبال
غزنة فإقليم الكبار، والمهات العظام القواعد وهي المشهورة مدتها أكابأر وأما

وهو الشاش وإقليم وترمذ، وخجنده وسإمرقند نجاري وهو النهر وراء ما وإقليم
وأوش وايدكان سإرهنك وربأاط بأدغينان وهو فرغانة، وإقليم الشاش. ومغالق،

كن وجاص وجكل ووأطرار. وشبرم وفارجند وجند شهركند تركستان وإقليم
كن ونيكي بألس، المسمى وهو وطران، وكنجك ونيلي وامزدابأان وبأرسإاكن
وبأدخشان وكاشفر وختن وقرشي وُحبوك مالق وبأيش والمالق وسإيكول

وقرى ورسإائق وأعمال مدن ذات واحدة كل وبألصاغون، ودراوران. ودّره
عقباتهم. وجو أسإودهم وغيل التراك، مأوى وضياع،

ثم الحد، نهاية في قراخوجا نهر علي وهي الن بأها الملك قاعدة وقرشي
ول ركابأهم إليها تسير ل مما بأخاري كانت وإن غزنة ثم سإمرقند ثم بأخاري
هذه ذكر وسإيأتي سإلطاتها، وسإالف مكانها، لعظمة ولكن خيامهم، عليها ترسإى

مواضعها.  في القواعد

وعشرين خمس بأعد فيما قريب عهد من إل المملكة هذه ملوك يسلم ولم
وأيد الله وأخلص الله، رحمه ترماشيرين منهم إسإلم من أول وسإبعمائة،

سإبق قد كان من فمنهم وعساكره أمراءه بأه وأمر القيام أشد بأه وقام السإلم،
عليهم وعل السإلم، فيهم وفشا وأسإلم، داعيه، أجاب من ومنهم إسإلمه،

والعام، الخاص بأملته فيها اشتمل حتى أعوام عشرة تمض لم حتى لواؤه،
التقياء، والمشايخ العلماء الئمة من الممالك تلك في ما هذا على وأعان

ما على الن وهم اليمان، بأدعوة فعاجلوهم الذعان، فرصة الترك من فاغتنموا
بأين الشبهات عن وأوقفهم دين، على الناس أحرص واسإتفاض، عندنا، اشتهر
طوائف من هذا يجحد ل والبأس، النجدة أهل هم وعساكرهم والحرام، الحلل
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مخالف. فيه يخالف ول جاحد، الترك
أن هولكو بأيت في قيل قال: إذا السلمي إسإماعيل الدين مجد خواجا حدثني

يحمل ل والقبجاق خوارزم، بألد من يعني الحديد بأاب من تحركت قد العساكر
ًا، لم منهم أحد جهة من يعني خراسإان من تحركت العساكر أن قيل فإذا هم

ًا، أقوى هؤلء لن السقط، هؤلء ًا، أكثر وأولئك ناصر ًا أن يقال لنه عدد واحد
أولئك. من بأمائة هؤلء من

من فيه يزال ول سإداده، يهمل ل عظيم ثغر عندهم خراسإان وقال: ولهذا
من صدورهم في لهؤلء وقر لما مقامه يقوم من أو التخت ميراثا يستحق

فيها. بأهم وابأتلوا الحروب، في يلوهم ما طال فإنهم طودها، يقلقل ل مهابأة

بألد أن معناه ما الحكيم بأن يحيى الفضائل أبأو الدين نظام الفاضل وحدثني
ول نهر ول بأحر بأينهما يفصل ل بأبعض، بأعضها متداخلة بأخراسإان متصلة هؤلء
خراسإان وبأين وبأينها خراسإان، قصد عن البلد هذه أهل يمنع مما شيء ول جبل
واسإتدرجوا المرعى في تنقلوا خراسإان أرادوا فإذا متصلة، ومراع جارية أنهار

ًا بأهم يشعر فل المرعى، في للتوسإع بأل بألد لقصد أنه يظهر ول يبين ل اسإتدراج
عبث فيا وعاثوا الديار، خلل بأها جاسإوا فيها، صاروا إذا حتى بأخراسإان، وهم إل

ول عليهم مشقة ل خراسإان إلى بألدهم من المجد سإيرهم مع وهم الذئاب،
ٍء من لنهم دوابأهم، على ٍء، إلى ما مرعى. إلى مرعى ومن ما
وهم إل بأهم يعلمون ل لنهم هؤلء عادية ملوكنا يخاف الحكيم: ولهذا ابأن قال

معهم.
مسعود السلطان عهد في السلجوقية الدولة نجم البلد هذه قلت: ومن

أبأحرهم، فاضت ثم معيتهم، ونبع نيرهم اسإتعلى ثم كوكبهم بأزغ ما السبكتكين،
من اشتهر حتى إليهم الملك لجر السبب هو المرعى في بأالتنقل الحتجاج وكان

وصفحات السير صدر في مرقوم هو ما على أيامهم وانتشرت أعلمهم،
التواريخ. 

يلزمون ل الهند سإكان (قديمة) وكان (المملكتين هذه لهل يزل ولم
بأالهند لله والحمد علت حتى مصادمتهم، الفيال بأصدور إل يتقون ول مقاومتهم،

ًا، القائم بألسطانها اليوم وزادت السإلم، دولة ًا، وتناهت علو عيون فنامت غلو
المخاتلة ثعالبهم وسإكتت هجوده، لعدم السلطان ذلك لهيبة البلد هذه أهل

خيولهم، الهند أطراف تجوس تزال ل المملكة هذه أهل كان ولقد أسإوده، بأزئير
وشمر الن، سإلطانه بأالهند نشأ حتى سإيوفهم، والولد الموال بأه وتحتجف
على البلد هذه أهل كلمة واختلفت قطر، كل في العداء وجاهد ذيله، للحرب
هذه ملوك وكان البين، ذات واختلف السلطان، ذلك لبأس فانكفوا ملوكها،
جنكيزخان، ياسإة على المحافظة من وأتباعهم جنكيزخان، أولد من المملكة

آراء إلى والميل الشمس، تعظيم من البيت هذا أهل . من المعهودة والتعبدات
تمسك مثل بأالنواجذ، عليه يعضون آبأاءهم، عليه وجدوا لما تابأعين البخشية،

خوارزم بأبلد الخرين الفخذين بأخلف بأها، مملكته إلى ومن الكبير، القان
جنكيزخان، أولد من الربأعة الملوك كان وإن إيران، مملكة وأهل والقبجاق،
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بأياسإته أشد والخطا، المملكة بأهذه لكن طلعوا، أفقه ومن تبعوا، تبعته ومن
ًا، ولطريقته تمسكا، ًا أبأيهما بأني أعدل هذا مع وهما إتباع في له وأنشرهما حكم
ورعاياهما. بألدهما

َعايا أن على التنبيه قدمنا وقد السإلم قدما من أهلها وقرارية المملكة هذه ر
أذيه إليهم تتطرف ل تزان، أل جانب في ملوكهم كفر مع وكانوا إليه، السابأقين

دان ذكرنا، كما ترماشيرين إلي الملك آل فلما مال، ول حال ول دين في
الشرعية، الحكام واتبع ملكه، خانقى في ونشر بألده، في وأظهره بأالسإلم،

ل الطرقات قبله وكانت صوب، كل من عليه الواردين التجار وأكرم بأها، واقتدى
بأالمرور منهم الرض في مضطرب يهم ول إليها، والشام مصر لتجار تفتح

حتى منه، شاكرين وعادوا له، التجار قصد كثر ترماشيرين، ملك فلما عليها،
ًا لهم بألده صارت ًا، طريق ًا قاصد ًا.  ومنهج مسلوك

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
بأه يعامل ترماشيرين كان بأما التاجر السإعردي حسن الدين بأدر الصدر حدثني
إمكان. بأكل قلوبأهم وأخذ الحسان، ومزيد الكرام من عليه والواردين التجار

أحضب من النهر وراء ما ومقدارها، الرض أشكال صفة كتاب صاحب قال
ًا، وأكثرها وأنزهها، منزلة، القاليم الخير، في رغبة إلى يرجعون وأهلها خير

ملك بأما وسإماحة ناحية وسإلمة غائله، قلة مع إليه دعاهم لمن واسإتجابأة
ُعدة وِعدة ونجدة وبأأس ومنعة شوكة شدة مع أيديهم، وبأسالة وكراع وآلة و

وصلح. وعلم
ًا أهله يقحط أل إقليم من فليس الخصب فأما النهر وراء ما يقحط أن قبل مرار
ٍد أو بأبرد أحسوا أن ثم واحدة من ففي وغلتهم، زروعهم على تأتي بأآفة أو بأحرا

شيء، عن بأه يستغنوا حتى بأأودهم يقوم ما بألدهم، عروض في يسلم ما فضل
أو قرى أو مدن من يخلو مكان النهر وراء بأما وليس بألدهم، غير من إليهم ينقل
أودهم، بأه يقيم ما منه وعندهم إل للفاس بأد ل بأشيء وليس لسوائمهم، مراع

لغيرهم. عنهم ويفضل
أعذب فإنها مياههم وأما ذكرناه، ما فعلى والكثرة السعة في طعامهم فأما

الجمد من التمكن إلى ومدنها وضواحيها جبالها عمت قد وأخفها، وأبأردها المياه
ما النتاج من ففيها الدواب وأما نواحيها، جميع من والثلوج أقطارها، جميع في
الملبوس وكذلك المفرطة، والسائمة الكثير، الغنم نتاج من ولهم كفايتهم، فيه
ًا المعادن من وبأبلدهم البز، وطرائف والقز الصوف من لهم فإن وخصوص

إذا فإنك فواكههم وأّما معدن، والكثرة الغزارة في يقاربأه ل الذي الزئبق
على يزيد ما فواكههم في رأيت والشاس، وفرغانة وأسإروشنه السفد توطنت

وطرف الشياء، محاسإن من إليها ويجلب دوابأهم، ترعاها حتى الفاق، سإائر
فيه.  الملوك يتنافس ما البلد

ٍة، دار في كأنهم النهر وراء ما في الناس فإن سإماحتهم وأما أحد ينزل ما واحد
كراهية، يطرقه طارق من المضيف يجد ل نفسه، دار دخل رجل كأنه إل بأأحد

بأل لمكافأة توقع ول تقدمت، معرفة غير من أوده، إقامة في جهده يستفرغ بأل
يده، ملكت فيما قدره على أمرىء كل في وهم بأأموالهم، السماحة اعتقاد
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قصر اقتناء همته كانت إل بأمؤنته يستقل ضيعة صاحب ترى ل أنك وحسبك
وهو يطرقه، لمن يصلح ما إعداد في نهاره فتراه للضياف، ومنزل فسيح،

وهم فيه، تنافسوا طارق، ناحية بأأهل حل فإذا ليكرمه، عليه وارد إلى متشوق
سإائر يتبارى كما بأأموالهم، يجحف حتى الشأن، هذا مثل في يتبارون بأينهم فيما

والمال. والمكاثرة الجمع في الناس
بأخيول داره بأاب على الوتاد ضربأت قد بأالصفد، منزل آثار شهدت قال: ولقد
نزولها من يمنع ل سإنة، مائة على يزيد ما يغلق ل مكث بأها ما أن الضيفان،

ً بأه نزل وربأما طارق، بأدوابأهم الناس من والكثر والمائتان المائة بأغتة على ليل
أن غير من يكفيهم، ما دوابأهم وعلف ودثارهم طعامهم من فيجدون وحشهم،

ًا المنزل صاحب يتكلف ًا، يتجشم أو بأذلك، أمر بأأضيافه البشاشة مع لدوامه عبئ
شهده. من كل بأهم سإروره لعلم
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

أنفسهم خاصة على أموالهم صرف والثروة المال أهل على الغالب قال: وترى
على والغالب بأينهم، فيما والمنافسات تعالى، الله يرضى ل وما الملهي، في
وبأناء المدارس عمل في أموالهم صرف النهر وراء ما في والمال الثروة أهل

وعقد الخير ووجوه الجهاد سإبيل على والوقاف الطرق وعمارة الربأاطات
قرية ول مطروق سإبيل ول بألد من وليس البطالة، ذوي من القليل إل القناطر

بأه. ينزل عمن يفضل ما الربأاطات من وفيا إل آهلة
إذا منها، كثير في ربأاط آلف عشرة على زيادة النهر وراء بأما أن قال: وبألغني

دابأته. على وعلق أطعم النازل نزل
َقّل ًا رأيت ما قال: و في بأسمرقند ناس مجمع أو محلة أو سإكة طرف أو خان

بأجمد.  ُمسبل ماء وبأه إل وظهرها المدينة

مكان ألفي على يزيد ما وظواهرها بأسمرقند أن خبرة له من قال: وحدثني
نحاس وجباب مبنية سإقاية بأين من الوقوف، عليه مسبل الجمد ماء فيها يسقى

الحيطان. في مثبتة خزف وقلل منصوبأة
الله، عبد سإأل المعتصم أن الخبار بأعض وفي مستفيض، فمشهور بأأسإهم وأما

إلى فأنفذ النهر، وراء وما خراسإان من حشده يمكنه من عن يسأله إليه كتب أو
كل من خرج إذا قرية، ألف ثلثمائة ثم أن إليه فكتب سإامان بأن أسإد ابأن نوح

فقدهم. أهلها يتبن لم وراجل فارس قرية
عند يوجد أنه البخاري زاذان بأن يوسإف الملك مجد الصدر حدثني قلت: ولقد

اقتنائها في عليه كلفة ل دابأة، خمسمائة إلى دابأة عشرين من العامة آحاد
والمرعى. الماء لكثرة

لمورهم المتولى أن حتى لمرائهم وانقياد لسلطينهم، طاعة أهل قال: وهم
ملكه، في المالك تصرف أحوالهم وسإائر وأمورهم أموالهم في يتصرف

ًا حقه، في والمستحق ًا ذلك، في متبسط صاحب ول يتحشى، هو ل يده ماد
بأصاحبه. راض العين، قرير القلب، طيب كلهما يتشكى، والحال المال

هم بأواعث لهم الغالب، في البلد هذه أهل أن السمرقندي الشريف وحدثني
إل الحميدة، الخلل في والمضاهاة الحق على والمظاهرة العلم، طلب على
هم.  ما وقليل قل من
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لؤلؤ الدين بأدر الرحيم الملك بأاسإم ألفه كتاب في مشرف بأن علي ذكر وقد
في الجنة أنموذج الدنيا في فقال: وهي النهر وراء ما فيه ذكر الموصل، صاحب
ًء فيها المسافر يحمل ل الخرة، ًا، ول ما ًا، يحتاج ول زاد يستشكل ول رفيق
ًا بأضائع له واحد، منهم مات تجار قفل إليها ورد وناسإك، فاتك مكان طريق
ماله، على الديوان نواب فاحتاط وارثا، له ثم يكن ولم كثر، وأموال جليلة،

التجار، ولمول نحن فقال: مالنا النكار، غاية فأنكر الناحية، سإلطان هذا وبألغ
وإل ميراثهم، من أمانتهم بألغوه وارثا له كان فإن بأحاله، أعلم هم رفاق ومعه
فامتنعوا، بأتسليمه، وأمرهم التجار، طلب ثم بأماله، وأولى بأرفيقهم، أحق فهم

ًا له نعرف ول بألده، في ول منا، له وارثا ل رجل وقالوا: هذا ول بأالجملة، وارث
مات وقد درهم، ألف ثمانمائة تقارب وتجارته المال، بأيت إل (من) يرثه نعلم
من مات من ميراثا إل نأخذ ما نحن والله وقال: ل فغضب، بأه، أحق وأنتم منا،

فاحملوه المال، خذوا بأميراثه، وأحق بألده، فملك هذا وأما له، وارثا ول بألدنا،
منها. كان الرجل لن لصاحبها، وأعطوه توريز، إلى معهم قال: فأخذوه إليه،
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

ًا، لؤلؤ الدين لبدر ألفه الرحلة تفضيل مؤلفه سإماه آخر كتاب في ورأيت أيض
كثيرة، بأبلد بأالق خان إلى طريقنا في وعبرنا قال: ، نفسه، مؤلفه يسم ولم

وإحسان حسن من شئت ما دونها العبارة تنفذ مما وهي النهر، وراء ما أجلها
إحسان بأرد عن ـــ قال كما ـــ وماء صنوان وغير صنوان وفاكهة وولدان وحور
قوم الطيش، ثباتهم عند ويليق العيش يلذ لهم وأقوام كثير، وخير كبير، ملك
اللعل ومنها الرجال، أشرفها معادن بألدهم ومن أحلم، أطواد لهم يخف ل كرام

المثال.  هذه من هو وما الزرق، واللزورد الحمر

فهو فيها المعادن من إليه أشار ما وأما كذلك، وهي وصفها في قلت: وبأالغ
تركستان، من ول منه، حقيقة وليس النهر، وراء ما مملكة مع وهي بأدخشان،

من بأديع كل حوى قد أخواته، مع للمحاورة معدود بأذاته قائم إقليم هو بأل
ونباته. ومعدته، حيواته،

عساكرهم من راح إذا أنه ملوكهم يسق من أن منهم بأه أثق ممن قلت: وبألغني
ًا، وتسعون تسعة تسعمائة منهم وقتل مكان إلى فارس ألف ذلك وسإلم فارسإ

حصل أن إل اللهم البقية، مع ُيقتل لم لكونه الواحد ذلك قتل الواحد، الفارس
سإلم. لمن النصر

بأني أحوال أن القول قدمنا وقد جنكيزخان، بأني من المملكة هذه وملوك
تمتاز تكاد ول جنكيزخان، ياسإة على لمشيهم ممالكهم، في متقاربأة جنكيزخان

قل. فيما إل الخرين عن ممالكهم من مملكة أهل
إيران ومعظم والقبجاق خوارزم، وأهل هؤلء، إيران قسمي ممالك ومعاملة
دراهم، أربأعة وهو بأالخراسإاني هذه بأعض وفي دراهم، سإتة وهو الرائج بأالدينار
قل وإن فهي مغشوشة، غير خالصة فضة من خاصة المملكة هذه أهل ودراهم

هذه لخلوص جوازها مثل تجوز فإنها والشام مصر معاملة الدرهم عن وزنها
ودرهم فلوس بأثمانية درهم نوعان؛ُ الدراهم تلك أن ثم لن تلك، وغش الدراهم

والحمص والشعير، القمح الحبوب من المملكة بأهذه ويوجد فلوس، بأأربأعة
الفول. خل الحبوب وسإائر والدخن والرز

ًا وأسإعارها أرخص مثل كانت الغلو، أغلى السإعار فيها غلت فإذا رخية جميع
والشام. بأمصر الرخص
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والكمثري والتفاح والرمان والتين العنب الثمار المنوعة الفواكه من وبأها
والخضر الصفر والبطيخ والتوت والمشمش والعين والخوخ والسفرجل

وإن أنواعه، أحسن والسمرقندي والبخاري نهاية، البلد بأهذه الصفر والبطيخ
مكانه.  في نذكره ما على واللذاذة الحسن في عليه يزيد الخوارزمي كان

أنواع وسإائر والقرع والباذنجان والكرنب والجزر واللقف والقثاء الخيار وبأها
والبنفسج والحبق والنيلوفر والس والنرجس الورد من الرياحين وأنواع البقول

قصب ول الموز ول والليم والليمون والتاريخ الترج بأها يوجد ول قل، وإن
إل الدوح، خالية الحدائق، عارية ذلك من فإنها الملوخيا، ول القلقاس ول السكر

ًا. إليها المحمضات من يأتي ما مجلوبأ
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
البغال وأقلها والغنم، والبقر البخت والبأل والحمير والبغال والخيل الدواب فأما

بأالمالق، الزرائب أعورتها يقال كما البلد هذه في فإنها الغنام وأكثرا والحمر
ل العتدال، من قريبة بألد وهي الشمس، عين ويسد الفضاء، بأمل يليها وما

مربأعة، متسعة ومراع سإارحة، وأنهار دافقة، عيون ذات بأرد، ول حر في تفرط
ومعادنها. ونباتها حيوانها يزكو مفرط، وخصب

بأالخانقاه الصوفيان الخجنديان ومحمد محمد الدين صدر الشيخان لي قال
لما السنوات، بأعض في وأغنامها المالق خيل في يقع موتان لول أنه الفوهية
نتاجها. وبأركات لكثرتها يشتريها، من يوجد ول أبأتيعت،

بأشيء نتكلم أن يمكنا لم البدخشاني اللعن معدل بأها بأدخشان قال: ومدينة
هذه قيمة يعرف ما فقال الدين؟ نجم يا القطعة هذه قيمة له: كم فقال قبله،

رأى ما حضر من وجميع والسلطان وأنت وأنا مثلها، رأى أو مثلها، ملك من إل
ًا ول مثلها، قوله حضر من وكل هو فاسإتحسن قيمتها؟ نعرف فكيف منها، قريب

صاحبها. وصالحوا
قاعدة بأفريبي نبدأ ما وأول البلد، هذه قواعد عليه هي مما جملة وسإنذكر

ًا تكن لم وإن بأها، الملك ًا، شيئ الزمان حالت اختلف على شيء ولها مذكور
السعادة نظرات من الن ملوكها دولة في بأه شملتها لما ولكن تذكر، شهرة

ديار، في متدبأرين ول جدار بأسكان ليسوا كانوا وإن لهم، سإكن أنها إل لنسبتها
بأه.  وسإمت لسإم ولكن

نجومهم قطب السامانية للدولة كانت وقد تقاسإيم، ويم أقاليم، فأم بأخاري وأما
ًا كلها الممالك تلك وكانت الدائرة، أفلكهم ومركز السائرة، آل وكان له، تبع

ل كالخلفاء المرة بأغير وسإموا ول بأالسلطنة، يتسموا لم وإن بأها، سإامان
قواعد ودسإت قوادهم، إل الحروب إلى يخرج ول نوابأهم، إل المور يباشروا
عظمة على بأويه بأين ملوك تكن ولم القطار، ملوك لهم وأذعنت دولتهم،

بأأسإمائهم المطرز والقماش الحمول إليهم يحملون لهم، كالتباع إل سإلطانهم
والحاجب. كالوزير دولتهم أربأاب وأسإماء
بأويه ابأن إلى بأن نوح ) وكتب37 ص العتبي: ....... (المخطو نصر أبأو وحكى

ًا تعدنا بأما فأتنا جدالنا، فأكثرت جادلتنا قد نوح جوابأه: يا فكتب فيه، يهدده كتابأ
ًا الجواب، هذا يرسإل لم ثم الصادقين، من كنت إن صدورهم في وقر لما خوف



مشكاة مكتبة              المصار ممالك في البأصار مسالك
 السإلمية

زمان وجاء زمانهم، وولى بأأمرة، فيهم الله قضى أن إلى سإامان آل مهابأة من
الشعلة. تلك العتبي: وخمدت قال إثره، على سإبكتكين

أحسن بألد بأظاهر أسإمع ولم أر، ومقدارها: لم الرض أشكال كتاب صاحب قال
خضرة على إل النواحي جميع من نظرك يقع ولم علوت إذا لنك بأخاري، من

تلوح أخضر، بأساط على زرقاء مكبة السماء فكأن السماء بألون خضرتها تتصل
العلوية وكالكواكب الملطية والحجب الشتية كالتراس ذلك بأين فيما القصور

ًا ًا بأياض بأغاية المرأة كوجه مهذمة بأالسإتواء، مقسومة وضياع أراٍض بأين ونور
ًا أحسن البلد من غيرها ول النهر وراء بأما وليس الهندسإة، للضياع بأالعمارة قيام

بأعضد متصلة المساحة، وفسحة المسافة سإعة في متنزهات كثرة مع منهم،
سإمرقند.

ًا عشر اثنا قطره سإور، ومزارعها وقراها بأبخاري قال: ويحيط مثلها، في فرسإخ
وبأاب المدينة، وهي: بأاب حديد أبأواب سإبعة ولبخاري زاهرة، ناضرة عامرة كلها

سإعد، بأني وبأاب أسإد، بأني وبأاب قهندز وبأاب الحديد، وبأاب جفره، وبأاب بأوت،
إلى يشرع الجامع، بأاب والخرى الريكستان، يعرف أحدهما بأابأان هنا ولقهندز
يعرف خراسإان، إلى يخرج درب فمنها دروب، الربأض وعلي الجامع، المسجد

يعرف درب ويليه إبأراهيم، بأدرب ويعرف المشرق، يلى ودرب الميدان، بأدرب
ويليه الوفهار، درب ويليه كلبأاذ، درب ويليه المردكسان، درب ويليه بأالربأعة،

َدس، درب ويليه الرامينيه، درب ويليه بأغاشلوز، درب ويليه سإمرقند، درب ح
غشج. درس ويليه

النهر من ومياهها لرتفاعها، جار ماء قهندزها، ول بأخاري مدينة في وليس
بأخاري مدينة في العظم النهر هذا من ويتشعب سإمرقند، من الجاري العظم

المردكشان درب في ويجري بأخاري، نهر من فيأخذ فنتيرديز بأنهر يعرف نهر
وعلى ميركيده، نهر في ويقع البلعمي بأاب إلى ينتهى حتى إبأراهيم بأاب حد على
منه.  وشهرتها كثيرة، وأراض وقصور بأستان ألفي نحو النهر هذا

من يأخذ يكاد بأاد بأحور يعرف ونهر فرسإخ نحو مغيضه إلى النهر هذا فم ومن
ًا المذكور كنده، بأني وبأغيض أحمد بأمسجد يعرف بأموضع المدينة وسإط في آنف

بأحومار يعرف ونهر بأستان ألف ونحو الربأض بأعض مشرب النهر هذا وعلى
فيسقى العارض، بأمسجد يعرف بأموضع المذكور النهر من يأخذ القواديرمين

من يأخذ نوكنده ونهر بأكار نهر من الراضي وأعمر أغزر وهو الربأض، بأعض
ويغيض الربأض بأعض فيسقى ختع، سإكة رأس عند المدينة ومن المذكور النهر
بأموضع المدينة في المذكور النهر من يأخذ الطاحونة نهر ويليه المفازة، في

إلى ينتهى حتى كثيرة أرجية ويدير الربأض أهل بأيوت وعليه بأالنوبأهار، يعرف
في النهر من يأخذ كشنه، بأنهر يعرف ونهر بأيكند، أهل شرب ومنه بأيكند،

وضياع حصون إلي فيفضي النوبأهار، أهل شرب عليه النوبأهار، عند المدينة
المعروف النهر من يأخذ تاج بأنهر يعرف ونهر كشنه، يجاور حتى وبأساتين

ألف نحو فيسقى ربأاح، قصر إلى وينتهى الربأض، بأعض ويسقى بأالريكستان،
البساتين. دون كثيرة وأراضي هناك وقصور بأستان
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يشرب ومنه الريكستان إلى بأقرب المذكور النهر من يأخذ الريكستان ونهر
ديزه. جلل قصور إلى ينتهى حتى المارة ودار القهندز وأهل الريكستان

حياض إلى الرض تحت جمدونه قنطرة بأقرب المذكور النهر من يأخذ ونهر
القهندز. فارقين في فضله ويقع أسإد، بأني بأباب
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
وأعمال نفيسة ونواح كثيرة، رسإاتق ولها وجنانها بأبخاري طائفة النهار وهذه
يضاهى ما إقليم أو ناحية لهل كان وإن بألد، لهل مثلها ليس وضياع جليلة

وكثرتها.  وفورها على كهي، فليس بأعضها،

أراضي وارتفاع المساكن في والتقدير البناء اسإتماك على بأخاري أبأنية وجميع
مغارة ول جبل الحائط هذا داخل في وليس بأالقهندزات محصنة فهي البأنية،
وفرش أبأنيتهم، حجارة ومنه وزكر، جبل إليها الجبال وأقرب عامرة، ولرض

ملحات، المدينة خارج ولهم والجص، والكلس الواني طين ومنه أرضهم،
والطرق. الفضاء من المفاوز من إليهم يحمل وما بأساتينهم، من ومحتطبهم

تنبت ل ولذلك السفد، ماء مغيض لنها الماء من قريبة كلها بأخاري وأراضي
الشجر هذا من كان وإذا أشبهها، وما والجوز المركب مثل بأها العالية الشجار

تام. غير قصير فهو شيء
فيكون الرض، من الواحد الجريب على أقام ربأما الرجل أن بأخاري عمارة ومن
أهله. وجماعة هو وكفافه، معاشه فيه

ومخلسب فالطواويس داخله فأما وخارجه، حائطها داخل في مدن ولبخاري
ومن منابأر، ذوات وكلها الحائط، داخل في كلها وهي وحجاره، وزبأيده ومغركلن

وجميع ومديامجكث، وجزعامكت وجدمنكن وكرمنينه وفرير بأيكند خارجه
قهندزات ولجميعها والعمارة القدر في متقاربأة الحائط داخل التي المدن

من بأها فإن بأييكند كان ما سإيما كثيرة، وبأساتين جادة، وأسإواق عامرة،
كان أنه ويقال يقاربأه، وما هوا، كربأاط النهر وراء ما بأيلدان ليس ما الربأاطات

بأنائه، وفي فيه، تونق جامع مسجد ولها حصين، عظيم سإور ولها ربأاط، ألف بأها
منه. زخرفة أحسن النهر وراء ما بأما وليس محرابأه، وزخرف

حصينة، نفسها في وهي عامرة، قرى ولها جيحون من قريبة مدينة وقرير
الحفاظ بأقية مدينة وهي اللذيذة، الطيبة والمآكل المطاعم بأفاخر مقصودة

وكفى البخاري إسإماعيل بأن محمد الله عبد أبأي والمغرب المشرق أهل قدوة
ًا بأه ًا، فخر ًا بأاقي ًا، وذكر وديانة وفقد وعلم أدب إلى يرجعون بأخاري وأهل دائم

نية وسإلمة معروف وبأذل خير وإفاضة معاملة وجميل سإيرة وحسن وأمانة
طويلة.  ونقاء

أنهم وهو أحاديثهم، من بأطريف اليام قديم على بأخاري أهل ويتحدثا
جنازة منها خرج ما أنه وقدرهم طلعهم بأركة من أن خلف، غير من يتفاوضون

ًء، فيه عقد ول قط، واٍل ًا، اتخذها من أول وكان منه، خرجت راية ول لوا دار
ًا وجعلها ولية جاءته فإنه أحمد، بأن إسإماعيل إبأراهيم أبأو سإامان آل من قرار

بأنوه عليها توالى ثم له، قاعدة واتخذها بأساحتها، فنزل بأها، مقيم وهو خراسإان
قدمنا. ما على أحكامهم وانقضاء أيامهم، آخر إلى



مشكاة مكتبة              المصار ممالك في البأصار مسالك
 السإلمية

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
على بأها الناظر يشرف وربأض قهندز ولها مرتفعة، مدينة فإنها سإمرقند وأما

على بأها الطرف يقع ل تتقد، وعمارة تطرد وأنهار تزهر وقصور أخضر شجر
سإتحسنه. إل بأستان ول مله إل مكان
بأطرائف فشهت السرو، أشكال قصصت الرض: وقد أشكال كتاب صاحب قال

بأعض على بأعضها المقبلة والوحوش والبقر والبأل الفيلة من الحيوان
وقصور المعاني ظريفة منجورة وبأرك تطرد أنهار إلى هذا كالمناجية،

مستشرفات.
بأشيء، يأتوا فلم شبهوها، سإمرقند، على أشرفت قتيبة: لما بأن مسلم قال

جداولها وكأن الزاهرة، النجوم قصورها وكأن الخضرة، في السماء فقال: كأنها
التشبيه. هذا فاسإتحسنوا المجرة، أنهار

بأباب ويعرف المشرق، يلي مما بأاب أبأواب، أربأعة ولها حصن وبأسمرقند
السفد، وادي على مطل كثيرة، بأدرج إليه ينزل الرض وجه عن مرتفع الصين،

ٍز على وهو النوبأهار، بأباب يعرف المغرب يلي مما وبأاب وبأاب الرض، من نش
كش. بأباب يعرف الجنوب، يلي مما وبأاب بأخاري، بأباب يعرف الشمال، يلي مما

والخانات والحمامات الحسان السإواق من العظام المدن في ما سإمرقند وفي
من عالية مسناة عليه بأني وفد نهر، في إليها تدخل جارية، مياه ولها والمساكن،

عليها يجرى حجاره من المشرق وسإط بأل) في المواضع، بأعض (في الرض
عظيم خندق المدينة بأاب مدخل أن إلى بأالصفارين، يعرف موضع من الماء

وهو المدينة، إلى الماء يجرى حتى الخندق هذا في مسناه إلى فاحتيج مستقل
أعظم من الطاق، بأرأس يعرف بأموضع أسإواقها وسإط في جاهلي قديم نهر

مرمانته على موقوفة مستغلت حاشيته على النهر ولهذا بأسمرقند، موضع
ًا الحفظة وعليه ومصالحه، ًء، صيف تغلق، أبأواب بأها الربأض لسور وليس وشتا

ًا أن الناس بأعض ويزعم وأن سإمرقند، مدينة ابأتنى كرب أبأا أسإعد المسمى َتبع
بأنائها. بأعض أتم القرنين هذا
على قال: رأيت الدمشقي بأكر أبأو الرض: وأخبرني أشكال كتاب صاحب قال
يتوارثون وأنهم بأالحميرية أنها أهلها زعم كتابأة وعليها حديد، صفيحة الكبير بأابأها
فرسإخ. ألف سإمرقند إلى صنعاء من أن الكتابأة وبأعض تبع، صنعة من إنها ذلك،

الصفيحة، هذه عليه كانت الذي الباب وأحرق بأسمرقند، القنعة وقعت قال: ثم
ًا، أسإد، بأن أحمد بأن نصر ابأن لقمان بأن محمد المظفر أبأو وأعاده كان كما حديد

الصفيحة. وتغيرت حديد من
المياه من البخارات كثرة ولول يابأسة، صحيحة سإمرقند الطباء: تربأة بأعض قال

فرط بأهم ضر ل عنده الخلف أشجار وكثرة ودورهم، سإكنهم في الجارية
وخشب. طين من وبأناؤها يبسها،

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
وسإككه طرقه كله والبلد سإواهم من أكثر المروءات إظهار من أهلها وكان

الوادي وهذا السفد، وادي من ومياههم بأالحجارة، مفروشة وأزقته وأسإواقه
بأحيرة، مثل بأمجىء يعرف ماء مجمع وله الصاغانيات، ظهر على المتم بألد من

من أزيد سإمرقند إلى ينتهى أن إلى الوادي هذا مبدأ ومن القرى، حواليها
ًا، عشرين يعرف نحصر منه انشعب مرحلتين، بأنحو سإمرقند جاور فإذا فرسإخ

ًا أعظم ول منه، عمارة أوفر نهر بأالصفد وليس بأقى، وماشية.  وقرى قصور
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بأخاري حد إلى كثيرة أنهار السفد وادي من ويتشعب السفد، ثلث وهو في ونهر
. والنهار والبساتين القرى مشتبكة سإتة المذكورة بأخاري أنهار منه تأخذ حيث
ًة لرأي السفد وادي على الجبل من مطلع اطلع ولو من يرى ل متصلًة خضر

عن مقطعة فرجة فأّما مشيد، سإامق قصر أو أبأيض قهندز غير أضعافها
ترى. فقلما غابأرة أو بأائرة أرض أو الخضرة

ًا السفد وادي إلى بأخاري حد الرض: ومن أشكال كتاب صاحب قال يمين
ً المسافة في ومقدارها خضرتها، ينقطع ل البتم جبال إلى تتصل ضياع وشمال

الجارية بأالنهار محفوفة والرياض الخضرة، البساتين مشتبكة أيام، ثمانية
على ممتدة والزروع الشجار مخضرة، ومبانيها رياضها، صدور في والحواض

مزارعها النهر جانبي على الخضرة وراء ومن الخضرة، وراء من واديها جانبي
كأنها خضرتها أضعاف في تبصر ومدينة مدينة كل من والقهندزات وقصورها،

أبأهى في قصورها صيف بأين وزينت مياهها، بأمجارى سُإير قد أخضر، ديباج ثوب
ًا وأحسنها الله بألد ًا. وأطيبها أشجار ثمار

ول سإكة تخلو فما الجارية، والمياه والحياض بأالبساتين سإمرقند مساكن وعامة
واقفة... بأركة أو جار نهر من قصبة ول دار ول سإوق ول ناحية ول محلة

والشجار المتصلة، والرياض المتخرقة النهار من النهر وراء ما وبأسائر
ول دمشق ول المصار، سإائر في مثله يوجد ل ما الكثيرة والثمار الملتفة،
بأعضهم وقال أحدها، دمشق غوطة أربأعة الدنيا متنزهات أن قيل وإن غيرها،

مدى، وأمد ماء، وأكثر وأفسح وأعرض أطول سإمرقند سإفد ولكن أفضلها، أنها
فضائه. في العين تجول

الحسيني المجاهد أبأي بأن حسن الدين جلل الشريف السيد حدثني
المعتاد.  بأالسير أيام عشرة فقال: بأقدر السفد مدى طول عن السمرقندي

يكاد ل فقال: ل أيام، ثمانية يكون أنه الرض أشكال صاحب قال قلت: وقد
من الماء منبع من كلها أو هذا من دمشق غوطة فأين أيام، عشرة من يقصر
ًا، السفد كون مع يوم نصف يبلغ ل تناهيه، إلى واديها من العين تسافر مكشوف

الجبلين لكتناف هكذا، دمشق غوطة وما نظر، مدى فرد في آخره إلى أوله
الخضرة، بأسيط في ممتدة خمائلها، خلل في واضحة السفد أنهار ولن لواديها،

مجرى في إل مكشوفة بأدمشق النهار وليست العين، عن يخفى ول يحتجب ل
تقع ول يليه، ما إل يرى ل فإنه عليها، المستشرف أشرف إذا فأما بأها، الوادي
من نابأها ما على البأصار متعة سإمرقند من بأقى ولقد يحاذيه، ما على إل عينيه

له تشيب مما أغصانها بأه وبأليت الشوائب، من أنهارها وأعترت النوائب،
تلك في الحدثان حوادثا من بأه رميت وما وأبأنائه، جنكيزخان أيام الذوائب

سإمرقند. سإفد من قطعة دمشق غوطة أن قيل التصاف حصل وإذا المدد،
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
والخضرة الترهة عليها والغالب منيفة، سإامقة شاهقة جبال فهو اليتم وأما

بأالناس. آهلة قرى وهي بأالطرخون، المعروفة والبقلة
ًا، منيعة حصون وبأاليتم كل وفي ونوشادر، وزاج وفضة ذهب معادن وفيها جد

وكواه. أبأوابأه من وأسإتوثق عليه، بأني وقد كالغار، اليتم جبال من جبل
هذا تلبد فإذا بأالليل، والنار بأالنهار الدخان يشبه بأخار منها يرتفع عين وفيها
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من البيت هذا وداخل النوشادر، منه قلع وسإقفه البيت ذلك حائط في الدخان
المبلولة، اللبود يلبس أن إل احترق، إل يدخله أن لحد يتهيأ ل ما الحرب شدة

ذلك. من عليه يقدر ما ويأخذ كالمختلس، ويدخل
خفى فإذا يظهر، حتى عليه فيحضر مكان إلى مكان من ينتقل البخار قال: وهذا

ًا عليه يكن لم وإذا يوجد، أن إلى آخر في عليه حضر مكان في البخار يمنع مبني
يدخله من احترق بأيت، من اختنق إذا حتى قاربأه، من يضر لم التفرق، من

الحر.  لشدة

الملة وأمين الدولة يمين السلطان والد سإبكتكين مستقر فكانت غزنة وإما
بأحد ملهيهم وتبدلت أيامه، بأابأتداء السامانية الدولة انقرضت فلما محمود،
قاعدة بأخاري عن ونقلوا بأها، اسإتمروا ومثواهم، دارهم غزنة وكانت حسامه،

الغورية، ملوك اسإتقرت ثم سإريرها، على الجلوس بأنو تناوب ثم إليها، الملك
أعوانهم. ومنبع سإلطانهم وقاعدة
ل وأرضها قليلة، بأها والغراض الماء، وعذوبأة الهواء بأصحة مخصوصة وغزنة

وتأمل النجاد، الرجال خرج ومنها المؤذية، والحشرات والعقارب الحيات تولد
ما والملك السإلم بأيضة عن وذبأهم والترك، الهند غزو في ملوكها مواقف
مددهم. وقصر عددهم، قصور على الله رحمهم الغورية أبأقيت

وسإنوابأها الهند، غزوات في سإبكتكين بأن محمود السلطان بأه بأدأ ما كملوا لقد
الهند فتحوا ما الحقيقة وعلي العظمى، الممالك تلك السإلم دخل حتى الفتوح

ذكره. تقدم ما هذا على وبأذلك الدنيا، فتحوا بأل
صفة كتاب صاحب وقال منها، أنها وقيل للسند، مضايقة مدينة فهي غزنة وأما

الثالث. في واقعة وهي السند بألد من غزنة أن الرض
الربأيع وفي أطيب، الصيف في بألدة أر ولم جرجان، زعيم منصور سإعيد أبأو قال

هواؤها، صح ولهذا الشجار، قليلة وهي غزنة، من أنظف الخيرات وفي أشبه،
العفنة. الشجر وأصول الوخمة، النقائع على مرورها من وسإلم

ًا لكانت انفردت لو فمملكة تركستان وأما ًا، ملك زهرة جليلة، وسإلطنة كبير
غابأاتها ومن غزلنها، رفعت كناسإها من حقيقة، الترك بألد الرض، وطراز الدنيا،

ومشب حماة، منشأ الذكر، قديمة المدى فسيح أقليم وهي ليوثهم، سإرحت
لتقاء تلحظها الملوك تزل ولم التراك، بألد بأقولهم المرادة وهي كماه،

أحوالها، الغير وغيرت معالمها، اليام نكرت ما فأشد زواخرها، والتقاء بأوادرها،
غضبهم، سإورة في قدامهم فجاءت التيار، أول في التتار حدة صادفت ولقد

عديده. قل من إل يبق ولم آجالهم، حصائد السيوف وأمالت نارهم، ولفحة

رسإوم إل نعالها من يبق لم أنه قراها في وجاز رسإاتيقها في رجال من لي حكي
فيأنس الكتاف مخضرة البناء مشيدة القرية البعد على بأالية وأطلق دائرة،

ًا بأها يجد لعله ًا، أنيس الهل من خالية البنيان عالية وجدها جاءها، فإذا سإاكن
وإنما زرٍع، ول حرثا بأذات ليست السائمة، وأصحاب العمد، أهل إل والسكان،

زرعها ول بأاذر، يذرها ل البرية النباتات من وبأها بأاربأيها، أطلقها مروج خضرتها
الماء. لعدم بأالترب التيمم ويجري العلماء، بأقايا من خلف بأها ويوجد زارع،
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ول بأخراسإان وليس أيام، ثلثة في يومين مسيرة عرضها فمقدار الشاش وأما
وقرى منابأر منها أكثر المساحة، صغر في قدرها على صغير أقليم النهر وراء ما

مرتفعة أرض ول جبل بأها ليس سإهلة أرض في وهي شوكة، وقوة عامرة،
وكلها المياه، فيها تجرى دورهم وعامة طين، من وأبأنيتهم نفر، أكثر هي حزقة

مسافتها. وتتقارب تتدانى كثيرة مدن ولها بأالخضرة، مستترة
والربأض فخراب. والمدينة القهندز أما وربأض، قهندز لها فمدينة اسإتيجاب وأما

مياه ربأضها وفي فرسإخ، مقدار بأها ويحيط سإور المدينة وعلى عامران،
وهي أبأواب، أربأعة ولها الرض، من مستوى وهي بأطين، وبأناؤها وبأساتين،

وتوجكرت الطراز مدنها ومن عليها، خراج ول وسإعة، خصب ذات مدينة
وكجفده.

وبأها يوم، من أقل والعرض الطول في ومقدارها الناحية، اسإم فهو بأاراب وإما
ومنها كندر، تسمى وقصبتها ومزارع، غياض ولها سإبخة، في وهي وبأأس، منعة

العلوم في (المتقدم القدماء، كتب مفسر البارابأي نصر أبأو السإلم فيلسوف
الباربأي الفارابأي) والصحيح يقولون والناس ومتأخر، متقدم كل على العقلية

فاء.  التركية اللغة في وليس تركية، تسمية هذه لن الموحدة بأالباء

بأأعمال منفردة وهي جملتها، في وهي لفرغانه، متاخمة فإنها خجنده وأما
وبأساتينها عرضها، من أكثر وطولها غربأيه، في الشاش نهر على وهي خاصة،
ولكنها حسنة وفواكهها نزهة، مدينة وهي يسيره، قرى ولها متفرقة، ودورها

إليهم وينحدر إليها، وأشروسإنه فرغاته من الغلت فتجلب ذرعاتها من بأها تنبق
حدود في إليه تجتمع بأأنهار ويعظم عظيم، نهر وهو الشاش، نهر من السنن بأها

أنهار إليه يجتمع ثم دوازكند، حدود في الترك بألد من يخرج نهر وعموده الترك،
حد جاوز وإذا بأاراب، إلى فيجرى سإاكت، على يمر خجنده، على ويمتد فيغزر،
في يقع حتى فيمتد الغربأية، التراك بألد حاشية في يكون بأرية في جرى صيران
خوارزم. بأحيرة

جيحون. نهر ثلثي نحو يكون امتد إذا نهر الرض: وهو أشكال كتاب صاحب قال
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
مدنها سإعة على موضوع عريض عمل وهو القليم اسإم فهو فرغانة وأما

أرض على الشاش، نهر شط على وهي اخشيلب، مدينة وقاعدتها وقراها،
وعلى طين، من وبأناؤها فرسإخ، ثلث نحو ومقدارها وربأض، قهندز ولها مسنوية،

كثيرة، وحياض جارية مياه الربأض وفي المدينة، من أبأواب وعليه سإور ربأضها
مقدار تنقطع ل وأنهارها ملتفة، بأساتين إلى يفضى ربأضها أبأواب من بأاب وكل

مرحلة، مقدار رمال كثيرة، ومزارع مروج الشاش عبر إذا ويحاذيها فرسإخين،
القهندز وربأض قهندز لها مدنها أتره من فرغانة، من وهي قنا مدينة ويليها
الربأض، في المارة ودار ربأضها، من وأسإواقها القهندز، من والجامع خراب
أوش الكبر في ويليها غزيرة ومياه كثيرة، بأساتين ولها بأه، محيط سإور وعليه

ربأض، ولها عامر، قهندز ذات عامرة مدينة وهي للجبل، ملصقة فرغانة، من
وربأض، قهندز لها فرغانة مدن آخر وهي وأوزكند أبأواب ثلثة ولها سإور وعليه

الجارية.  والمياه بأالبساتين مطرزة الربأض في وأسإواقها
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فرغانة، من قرى أكثر النهر وراء بأما الرض: وليس أشكال كتاب صاحب قال
المرعى، في مواشيهم وانتشار أهلها، لكثرة مرحلة القرية حد بألغ وربأما

أكثر فقال: كانت الفرغاني محمد بأن حميد المكارم أبأا العميد هذا عن وسإألت
ناسإها. قل قد ولكن التساع في الحال هذه على بأاقية والبلد قال، مما
من وبأها تومجكت، مدينة وقاعدتها كالسفد، لقليم اسإم فهو أشروسإنه وأما

ورامين. وسإابأاط وفنكت وعرق ارسإبانيكث المدن
من بأها يحيط أرض القطار: أشروشنة أخبار في المعطار الروض صاحب قال

الصفد بألد غربأيها ومن فرغانة، بأعض شرقيها من النهر وراء ما إقليم
واسإعة ومملكتها كثيرة، مدن ولشروسإنه الشاش، بألد وشمالها والصغانيان،

سإمرقند، نهر من يأتي عظيم واد ولها حصن أربأعمائة فيها أن ويقال جليلة،
الذهب. سإبانك الوادي ذلك في ويوجد
الولة، مسكن فهي تومجكث مدينة الرض: أما أشكال كتاب صاحب وقال
ولها سإور، وعليها وخشب، بأطين وبأناؤها رجل، آلف عشرة نحو رجالها تحزر
ذلك. وراء من ثالث سإور ولها سإور، ربأضها وعلى ربأض

المارة ودار والقهندز الجامع المسجد المدينة وداخل بأابأان؛ُ الداخلة وللمدينة
المير. مربأعة في الربأض في

بأساتين وبأها الداخلة، المدينة في وأسإواقها رحى عليه كبير نهر بأالمدينة ويجري
جميعها أنهار، سإتة ولها أبأواب، أربأعة ولها السفد، دون كله وذلك وزروع، وكروم

المدينة ومن أرحية عشرة على يزيد بأها ما مقدار واحد، ومنبع واحدة، عين من
على وهي زامين، مدينة الكبر في ويليها فرسإخ، نصف مقدار الماء منبع إلى

والبساتين والنزهة الكبر في متقاربأة بألدها وبأاقي السفد، إلى فرغانة طريق
والمياه.

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
والقبجاق خوارزم الثانيةفي الفرقة
متسعة المملكة هذه أن الموصلي الشحام بأن الدين نجم الشيخ حدثني

ً الجوانب ًا، طول يدخل ل كثير، عالم وبأها المدن، قليلة الصحراء، كثيرة وعرض
ٍد، تحت .  الخيل ورداءه السلح لقلة نفع كبير لهم وليس ح

غناء يقل فلهذا الوعار، فيها ربأيت خيل، تطيق ل الحجر قليلة سإهلة وأرضهم
وترتيب بأالوضاع، عناية عظيم لملوكهم وليس الحروب، في المملكة هذه أهل

في والعجم، العراق مملكة ترتيب وسإلطانه جيشه أمور في البلد هذه سإلطان
تصرف بأها والوزير اللوس لمير ليس ولكن والخدم، والحكام المراء عدة
لذلك ما نظير المملكة هذه لسلطان ول المملكة، بأتلك والوزير اللوس أمير

هذه أهل مشى ول والقرى، المدن وعدد والمجابأي الدخل من السلطان
أولئك. مثل الخلفاء قواعد على المملكة

أولئك مثل عنهم المور وإصدار معهم، الحكم في مشاركة هؤلء ولخواتين
خدابأنده، بأن بأهادر سإعيد أبأي إمرأة جوبأان بأنت بأغداد عليه كانت ما إل وأكثر
تحكمها، تحكمت امرأة أن زماننا قارب عمن سإمعنا ول زماننا، في رأينا ما فإننا
بأركة عهد من البلد هذه ملوك عن الصادرة الكتب من كثير علي وقفت وقد
هذا يجري ما أو كذا على والمراء الخواتين آراء وانفقت وفيها بأعده، وما

المجرى.
بأها بأنى وقد ونهر، رمل بأين صغيرة مدينة وهي السراي، بأها الملك وقاعدة
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العلم لجانب معظٌم وهو للعلم، مدرسإة خان ازبأك الن بأها القائم سإلطانها
وأهله.

ملتفت غير أزبأك السلطان هذا أن مسافر بأن عمر الدين زين الصدر وحدثني
جمل بأما يقنع الحوال، تفصيل دون المور جمليات إلى إل مملكته أمور من

خواتينه من امرأة لكل وإن والصرف، القبض في وجوهه عن يفحص ول إليه،
ًا عندها، اليوم ذلك يقيم منهن امرأة إلى يوم كل يركب وهو الجمل، من جانب
عليه، كانت التي ويخلع كاملة، قماش بأذلة وتلبسه ويشرب، بأيتها، في يأكل
وهو الثمن، غالي ول الجنس، بأفائق ليس وقماشه حوله، ممن يتفق من على

على محافظ بأالشريعة، والتمسك بأالديانة، متظاهر السإلم، حسن مسلم،
إليه.  والقاصدين الرعايا من قربأه مع الصيام ومداومة الصلة، إقامة

وغالب بألده، دخل بأه له وفى لما هذا أراد ولو بأالعطاء، بأمبسوطة يده وليست
والبقر الخيل من مواشيهم من أقواتهم الصحراء، في عمد أصحاب رعاياها
يوجد، يكاد فل الفول وأما والشعير، القمح وأقله قليل، عندهم والزرع والغنم،

الرض يخرج فيما وعليه أكلهم، منه والدخن الزروع، من عندهم الموجود وأكثر
غاية. إلى رضية المملكة هذه جميع في والسإعار كلهم،
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

فيها متماسإكة فإنها بأخوارزم، عنها المعبر وهي خوارزم، إقليم أم الكركانج
الرخص تعرف ل متوسإطة، أو مغلية إما هي بأل ترخص، أن قل الغلت، أسإعار

ًا، ًا رخيصة، فإنها اللحوم وأما أبأد البلد. بأهذه الخيل تذبأح ما وكثير
من أكلهم وغالب اللحم، بأينهم يشترى ول يباع ل فإنه منهم البر سإكان وأما

أو فرس مثل دابأة منهم لحد تلفت فإن والدخن، والسمن واللبن الصيد لحوم
لهم تلفت فإذا جيرانه، إلى وأهدى منها)، وأهله هو، (وأكل ذبأحها، شاة، أو بأقرة
ًا َهدى ذبأحها، فرس، أو بأقرة أو شاة أيض تخلوا تكاد فل إليه، ُأهدى من إلي وأ
قرض بأينهم اللحم هدية كأن بأينهم معروف هذا لن السبب بأهذا اللحم من بأيتهم
يؤتى.
مدن أهل وهم والص والروس الجركس طوائف المملكة هذه سإلطان وفي

وتجري الضرع، ويدر الزرع، عندهم ينبت مثمرة، مشجرة وجبال وآهلة، عامرة
كانت وإن معه، وهم البلد، هذه بأسلطان لهم طاقة ول الثمار، وتجنى النهار،

شن وإل عنهم، كف والطرف، والتحف بأالطاعة داروه فإن كالرعايا ملوك لهم
نساءهم وسإبى رجالهم، قتل مرة وكم بأالحصار، وضايقهم الغارات، عليهم

الرض.  أقطار إلى رقيقهم وجلب وذراريهم،

من الشمال نهاية في الترك من قوم السلطان هذا جناح إلى ينظم ومما
ٍد في وهم حدوده، زرع، لهم حاضرة أهل ليسوا لنهم العيش، قشف من جه
في رزانة ول بأدين مسكة لهم ل رعاع همج وهم مواشيهم، تهلك، البرد وشدة
ًا أحدهم وجد إذا الحال سإوء من بأهم ما لشدة وهم عقل، ولم سإلقة لحم

ويعاود العظام، يجمع ثم أخرى، مرة ليأكله اللحم وترك مرقه، وشرب ينضجه،
عيشهم. بأقية هذا على وقس مرقها، ويشرب أخرى، مرة سإلقها

أهل من كثير ليس أن التاجر؛ُ الحصني الله عبد الدين جمال الصدر وأخبرني
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غير أو مدبأوغة ميتة، أو مذكاة كانت أن سإواء الجلود، المملكة هذه بأادية
ما المأكل في يعرفون ول الطاهر، الحيوان غير أو الطاهر الحيوان من مدبأوغة،

أولدهم يبيعون الزمات في وأنهم التحليل، من التحريم ول يعاف ل مما يعاف
عمن ويقولون السنين، بأعض في الحوال بأهم ضاقت إذا بأأثمانهم ليتقوتوا
وهو. نحن نموت مما خير (ول) وهو نحن أولدهم: نعيش من يبيعونه

عما وسإألته البلد، هذه حديث في مسافر بأن عمر الدين زين الصدر وجاريت
صحيح.  بأه أخبرك ما فقال: كل الحصني، الله عبد قاله

ًا، الترك خيار هم البلد هذه قلت: وترك وتجنبهم وشجاعتهم، لوفائهم أجناسإ
معظم ومنهم شمائلهم، وظرافة صورهم، وحسن قاماتهم، تمام مع الغدر
الدين نجم الصالح الملك رغب منذ منهم وأمراءها سإلطينها لن مصر جيش
مالت إليهم، الملك انتقل ثم القبجاق، المماليك مشترى في الكامل بأن أيوب

آهلة بأهم مصر أصبحت حتى منهم، السإتكثار في ورغبت الحبشية، إلى ملوكهم
وزعماء مجالسها وصدور مواكبها، أقمار منهم الجوانب، محمية المعالم،
وجهادهم الدين، حماية في مواقفهم السإلم وحمد أرضها، وعظماء جيوشها
لومة الله في تأخذهم ول جنة)، لهم تميل (ل الله، من جنسهم، وأهل أقاربأهم،

قطز، المظفر الملك خرج لما جالوت عين نوبأة الولى بأالخيرة وكفى لئم،
هولكو عساكر وكسر وسإتمائة، وخمسين ثمان سإنة في ذاك إذ مصر، صاحب

ًا، حلب، عن هولكو ورحل جالوت، عين أعلى بأما المصري الجيش ونهض عائد
بأن محمد الدين جلل السلطان اجتهاد مع الرض أقطار ملك عنه عجزت

قتل. حتى الله، رحمه خوارزمشاه
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
في كالنقطة إل الجللية الجيوش إلى بأالنسبة المصري الجيش يكن ولم

قليلة فئة من وكم يشاء، من بأنصره يؤيد والله البحر)، من (والنغبة الدائرة،
الصابأرين. مع والله الله بأإذن كثيرة فئة غلبت

من طائفة تزال ل وسإلم عليه الله صلى قوله وهو النبوية المعجزات من وهذا ،
يأتي حتى خذلهم من يضرهم ل القيامة يوم إلى عاداهم من على ظاهرين أمتي
الغربأي.  الجند وهم أل ذلك على وهم الله أمر

تصح لم إن الرواية وهذه الروايات، في زيادة الغربأي الجند وهم أل وقوله
التي الظاهرة الطائفة كانت وهي الطائفة هذه لن بأالمعنى، صحت روايتها،
على يظهر لم لنه بأها، وعناهم قولهم في وسإلم عليه الله صلى النبي أرادها
بأغيرهم ل بأهم وكانت التتار، على النصرة دامت النصرة، وبأهذه سإواهم، التتار

بأهذه فتماسإك الجهاد، في واجتهادهم السإلم، ملوك من كان من كثرة مع
ووهي المة، شعب نصدع ل ولولهم الدين، بأقية وبأقيت السإلم، رمق المرة
جميع ودكت المغارب، أقصى إلى الشمس عبدة خيل ووصلت الملة، عمود
الرض. رعان
ذكر إلى الن ونعود البلد، تلك أهل بأذكر السإتطراد سإاقها معترضة جملة وهذه

فيها. وأحوالهم بألدهم ذكر من فيه كنا ما
ًء الرض أكثر البلد هذه ًا وأخصبها ومرعى ما حل أهل ولكنهم بأها، زرع إذا زرع
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قبل كانت ولقد والغراس، بأالزرع مبالة لهم ليس ماشية، أصحاب وترحال،
فيها العمارة تلك بأقايا في الن وهي الجوانب، معمورة عليها، التتار اسإتيلء

والتفاح والسفرجل والرمان العنب الفواكه من النواع، المختلفة الشجار
بأابأيك القبجاق بألغة تسمى فاكهة وبأها والجوز، والخوخ والمشمش والكمثري

من غراس من بأاد ما بأقايا من الن عندهم الموجودة والفواكه بأالتين، شبيهة
في الوجود كثيرة وهي والنصب، بأالزرع عناية لهم كان ممن هؤلء قبل كان

بأادوا. ما كثرة مع المدن إلى يحدثا وما جبالهم،
ما فإنه الصغر، خاصة غيرها على وشحت سإحابأه، عندهم فسحت البطيخ وأما

الطعم وطيب الحلوة، صدق غاية في وهو منه ويقدد السنة، طول عندهم يبقى
منه ويعقد ماءه يستخرج من ومنهم ورخصه، وجوده كثرة من يحكى ما مع

الحلوى.
في فأما ذلك، وغير والكرنب والجزر كاللفت الخضراوات من كثير وبأمدنهم

ًا، عندهم كثير فإنه واللص والروس الجركس مدن الكثير العسل وبأها جد
السإلم، فيهم الن نشأ وقد الحدة، من الخالي الطعم اللذيذ اللون البأيض
اليمان.  نور أقطارهم على وأشرق

جنكيزخان بأن جوجي بأن بأركة ملوكهم من الحنيف بأالدين دان من أول وكان
في وتقلصت الضحى، الن صدع أن إلى الشوارق آفاقهم في لمعت ومنه

على اسإتعلئهم ومع القليل، النادر في إل الدجى، جلبأيب المعظم جمهورهم
هؤلء أولد الطوائف تلك تختلس والرمن والماجار والروس الجركس جيوش
بأالشهادتين وإقرارهم الطائفة، هذه في السإلم ظهور ومع التجار، من وتبيعهم

ل وآخرها الطائفة هذه وأول المور، من كثير في لحكامها مخالفون فهم
أشد لبعض بأضهم مؤاخذة مع غيرهم وقوف جنكيزخان ياسإه مع يقفون

والعهود. المواثيق ونبذ والزنى الكذب في المؤاخذة
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ٍد على غضبوا إذا ملوكهم شأن ومن أولده، وبأاعوا ماله، أخذوا أتباعهم من أح

وبأاعهم، وأولده، السارق مال له المسروق اسإتحق سإرقة سإرق إذا وكذلك
كما عنها يسأله يعود ل ثم لها زوجه القليل، وأعطاه بأنته، أحد إلي خطب ومن
النهر. وراء ما مملكة في ذكرنا
أن الحكيم، بأن يحيى الفضائل أبأو الدين نظام الفاضل المولى لي وقال

ًا منهم يتأدى خراج، جميعهم على المملكة هذه لسلطان بأالخراج طولبوا ، ورع
فباعوا الجمد)، (وجماد الثلج سإقوط أو بأدوابأهم الموتان لوقوع ممهلة سإنة في

عليهم. ما لداء أولدهم
شهر في التاجر الكربألئي الحسيني محمد الدين شمس الشريف وحدثني

قد وكان البلد، هذه من عوده حالة وسإبعمائة وثلثين ثمان سإنة الفرد رجب
وقال البلغار، وبألد أقجاكرمان إلى ووصل فيها، وتغرب سإفره في فيها تجول

لحتياجهم وأمهاتهم آبأائهم من وجواري مماليك هذه سإفرته في اشترى لي: أنه
أولدهم بأيع إلى واحتاجوا إيران، بألد إلى بأالركوب إليهم ملكهم يسق لخروج
ًا منهم وجلب ًا رقيق ًا.  عالي غالي
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ًا المملكة وهذه القبجاق صارت التتار عليها فاضت فلما القبجاق بألد هي قديم
فصار والصل، الجبلة على الرض وغلبت وناسإبوهم، خالطوهم ثم رعايا، لهم

ومصاهرتهم القبجاق بأأرض المغل لسكن واحد جنس كأنهم كالقبجاق الكل
التجايز تجوز وأرض بألد كل في المكث طول وهكذا أرضهم، في وبألدهم لهم،
اللوان اختلف يقل (وقد ذكره، قدمنا كما طباغها إلى الغرائز ويحول إليها،
البلدية). غير آخر لسبب ويزيد

ذكر إيمان، ومستقر إسإلم دار قديم من والبلغار السرب في كان قلت: ولقد
الذهب. مروج في المسعدوي هذا
ًا بأإيماتها تبدلت فقد الن فأما ّباد من طائفة وتداولتها كفر ووصلت الصليب، ع

سإلطانها إلى بأكتاب وثلثين إحدى سإنه مصر سإلطان حضرة إلى رسإل منهم
ًا منه ويسأل مودته، على نفسه يعرض والبلغار، السرب صاحب من سإيف

ًا يقلده، خلعة معه له وجهز نزله وأعد رسإوله، فأكرم بأه، أعداؤه ُيقهر وسإنجق
وكلوته اسإكندري، مفترح على مقندس بأسنجاب مقصب وحش طرد كاملة،
محلي، وسإيف ذهب وكلليب ذهب ومنطقة رقم بأطرزين وشاش زركش

سإلطانه لعظمة القبجاق سإلطان يدارون وهم مذهب، أصفر سإلطاني وسإنجق
منه. لقربأهم بأخناقهم وأخذه عليهم

في معه الروم وملك القبجاق، ملك لطراف مجاورة قلت: والقسطنطينية
جمرته توقد على الروم وملك وقت كل في متعددة واقتراحات دائم، طلب
معه ويدافع بأالمداراة، إليه ويتقرب شره، عادية يخاف وأنصاره حماته وكثرة
ملوك مع حالهم تلك زالت وما هكذا اليام زالت وما وقت، إلى وقت من اليام
تجديد من مدة منهم تخلو وما الرض، هذه تدبأروا منذ جنكيزخان، أبأناء من هذه

إلى الروم ملوك جهة من تحمل وأشياء بأينهم، تؤجل مدد إلى ومسالمة عهود،
القبجاق. بأمملكة القان

ّفار، التاجر الروس حسن الدين بأدر أن الربأيلي الحسن العز ذكر أن حدثه الس
وبأاركند. وجند وسإوداق وصقناق خوارزم جيجون جهة من المملكة هذه حدود

وبألغار، والكل وسإقسين سإوداق وكفه والجاكرمان ماجروازاق ومدينة وسإراي
سإبر أعمال حدود يتصل جولمان بأصر ثم وجولمان (وبأاشغرد، سإبروابأو وأعمال

الخطا. بألد بأأوائل) حدود
الذي الحديد الباب وعندها شروان، أقليم مدن أحد هي بأاكو قال: ومدينة

إلى بأاكو مدينة عن عبارة هو الذي الحديد الباب ومن دمرقبو الترك يسميه
أشهر، خمسة مسيرة القفل مسيير يكون سإبروأبأر جهة من الخطا بألد حدود

المشهورة، الكثيرة النهار من المملكة هذه وفي المملكة هذه طول هو هذا
طونا إلى سإيحون فمن وطرلو، وتن، وبأاين، وايتل، وطونا، وجيحون، سإيحون،
ًا، عشر خمسة وجيحون سإيحون وبأين أشهر، أربأعة مسيرة جيحون ومن يوم

ًا، عشر خمسة بأاين إلى تن إلى أتيل ومن أيام، عشرة أتيل إلى بأاين ومن يوم
واحد، شهر طونا إلى طرلو ومن أيام، عشرة طرلو إلى تن ومن واحد، شهر

تحت ورمل مقصبة، إلى منهى وسإيحون القلزم بأحر إلى وأتيل جيحون ويقلب
عمان، بأحر إلى تقلب المذكورة النهر وتأتي هناك، فيقلب إيام بأثلثة جند مدينة
النهر وراء ما أقليم إلى منها ويتصل المملكة، هذه في أنهر السبعة وهذه

وجيحون. سإيحون
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نهر بأها ويقع فرسإخ، مائة نحو ملح بأحيرة في يقلب جيحون أن يصح قلت: الذي

ًا، الشاش وإنما منه، فغلط القلزم في يرمى جيحون أن زعم من وأما أيض
من نحو الشاش ونهر جيحون مرمى وبأين البحرة، هذه لعظم ذلك اشتبه
يجمد جفر يسمى جبل وسإطها وعلى خوارزم، بأبحيرة هذه وتعرف أيام، عشرة
الصيف. إلى يبقى حتى الماء عنده
ونصف.  سإاعات أربأع ليلها وأقصر بألغار، مدنها مشاهير الربأيلي: ومن قال

جربأناها فقال هذا عن بأالبلغار الموقت مسعود سإألت الرومي: ثم حسن قال
ًا، ونصف سإاعات أربأع فوجدناه الرصدية، بأاللت الليل نقصان غاية وهو تحرير

أقصر ونصف سإاعات ثلثا ليلها أقصر فوجدنا فحررناها افتكون قصبة بأها. وأما
واحدة. بأساعة البلغار ليل من

ًا عشرين مسافة وافتكون بألغار قال: وبأين في والقصبة المعتاد، بأالسير يوم
الصغيرة. المدينة العجم مصطلح

المسافر سإافر فإذا جولمان بألد بأعدها ثم وأبأر، سإبر، بألد افتكون قال: وبأعد
القان وبأها الخطا بألد إلى ثم قراقرم مدينة إلى يصل شرقيها على جولمان من

إلى وصل غربأيها على المسافر سإافر وإن قال الصين، بألد من وهي الكبير،
فمقر الن (قلت: أما الغربأي، البحر وسإكان الفرنج بألد إلى ثم الروس، بألد

بألد وفي بأاشغرد إلى مضافة وجولمان السبر وبألد قال بأالق)، خان القان
يفارقهم ل البرودة شديدة وجولمان السبر وبألد معتبر، مسلم قاضي بأاشغرد

ولهذا ولهذا وبألدهم وبأيوتهم جبالهم على يسقط يزال ل أشهر، سإتة مدة الثلج
من وإليهم عندهم والواصل الشمال، قلب سإكان وهم عندهم، مواشيهم تقل

يجمع منهم النسان أن عنهم ويحكى قليلة، عندهم والقوات قليل، الناس
مرات سإبع وبأعد يتركها ثم كفايته بأقدر عليها يغلي أنه ثم كان، حيوان أي عظام

الدهن. من شيء فيها يبقى ل
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

ول أجسامهم من أنعم الرقيق أجناس في ليس العيش ضيق مع قال: وهم
زرق عجيبة ونعومة وبأياض حسن في الخلقة تامة صورهم بأياضهم، من أحسن

العيون. 

أكثرها، وذكر البلد هذه في سإافر الرومي الربأيلي: وحسن حسن العز وقال
المملكة هذه طول أن الخوارزمي النعمان بأن الدين علء الشيخ لي وقال: قال

بألغار بألد إلى بألغار من وعرضها أشهر، سإتة أرلين نهر إلى اسإطنبول بأحر من
ًا، أشهر أربأعة الحديد بأاب إلى أن القبجاق ملوك دعوى في الشبهة وأما تقريب

يحيى الفضائل أبأو الدين نظام المولى بأه أخبرني ما على لهم ومراغة توريز،
يتعص كان ومن السإماعيلية، لقتل هولكو جرد لما الكبير، القان أن الطياري
واحد كل عسكر من معه فجرد معه، الجيوش تكثير في هولكو سإأله بأالجبال،

ًا. جنكيزخان بأني ملوك من عسكر
منهم فرقة لكل فرتب معه العساكر تلك بأقيت البلد من فتح ما بأهم فتح فلما

جهة من معه المجرد للعسكر رتب ما فكان القطار، من قطر على علوقه
منها، علوفتهم يأخذوا فبقوا ومراغه، توريز على وخوارزم القبجاق بألد صاحب
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أن يريد بأركة سإلطانهم أن بأطريق خادعوه ابأغا ولده وملك هولكو، مات لما ثم
ًا يبنى ثم بأركة؛ُ السلطان اسإم عليه وكتبوا فبنوه، منه، فمكنهم بأتوريز جامع

وبأقوا منها، فمكنهم بأها لهم أقمشة لسإتعمال كرخاتاه لهم يعملوا أن سإألوا
وقع أن إلى هذا على الحال ودام بأركة، للسلطان القماش بأها يستعملون

الكرخاناه.  وأبأطل أبأغا فحنق لبأغا بأركة وكسر وتلقيا، بأينهما،

ُهدىء الكائنة الواقعة تلك ُنسيت لما ثم أعيدت الملكين، ُملكي بأين ما و
ً بألدهم من يحضرون هم أنهم على الكرخاناه، فيها، شاءوا ما لسإتعمال أموال

بأركة السلطان بأاسإم المبنين والكرخاناه الجامع وجعلوا المدد، تمادت فلما
ًا توريز يطلب غازان محمود إلى رسإلهم جاءت ولقد الدعوى، لهذه سإبب

بأالرثا وحقنا لنا وهي بأُسيوفهم، فتحها أبأينا، جيوش هذه له وقالوا ومراغه،
ل بأالسيف إل الملك أخذت ما قازان: أنا لهم فقال حقنا، فأعطنا عنهم،

فيها، السيف وبأينكم وبأيني ومراغه، توريز بأسيفي وحزته أخذته وما بأالميراثا،
هذه بأحبال يتعلق القبجاق بأمملكة الن القائم أزبأك السلطان يزل لم ثم

عن النعمان بأن الدين علء الشيخ وسإئل الوراثة، هذه بأدعوى ويطالب الشبهة
لكن أعلم، ل فقال بأالتقريب؟ هم كم فقال الحصر، تفوق كثيرة فقال جيشوه

وقطع وتغلب، النهر، وراء ما سإلطان أسإنبغا الكبير القان وعلى عليه مرة خرج
ًا وأخرج السيارة، ونهب منهما، بأالملك أحق وقال: أنا الطريق، طاعة عن يد

ٍد، عشرة كل من إليه فجرد يقاتله، بأأن تقنقا إلي القان فكتب القان فبلغ واح
ًا، وخمسين مائتا المجردين عدد العدد تحت دخل الذي وهذا قال: النعمان ألف

والطماغة. المجتمعة سإوى والحصاء
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

ًا وثلثين بأغلمين، فارس كل قال: وألزم من رءوس وخمسة الغنم من رأسإ
ًا، وقدرين الخيل وكسره، اسإتنبغا، وغزا السلح، حمل يرسإم وعجلة نحاسإ

ًا عاد ثم ظاهرة، نصرة عليه وانتصر ًا. مؤيد منصور
بأناء من مدينة وهي قبو دمر من المملكة هذه عرض مبدأ قال: النعمان

وطولها بأوغرة، بألد إلى الن، هو وليس الحديد، من بأاب عليها كان السإكندر
إلى الخطا بألد ناحية من بأكثير مصر نيل من أعظم وهو لمرنس، ماء من

ً الطول هذا وتجاوز اصطنبول نمج. تسمى بألد إلى قليل
.

والفرنج.  الروس بألد بأين مشتركة نمج قال: وبألد

وتجار جولمان، بألد إلى يسافرون بألغار مدينة يتعدون ل النعمان: والتجار قال
عمارة بأعدها وليس الشمال أقصى في لنها بأوغَزه بألد إلى يسافرون جولمان

مذهب بأعده وليس العالية المنارة هيئة على السإكندر بأناء من عظيم بأرج غير
الظلمات؟ عندك شيء فسئل: أي الظلمات، إل

فيها ينبت ول الشمس عليها تطلع ول والبرد، الثلج يفارقها ل وجبال قال: صحار
والغيم يمطر، يزال ل أسإود بأبحر متصلة أصلً، حيوان فيها يعيش ول نبات،
ً الشمس عليه تطلع ول عليها، منعقد ًا. أصل أبأد

من القريبة الظلمات جبال أوائل بأأطراف مر السإكندر قال: النعمان: إن
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ًا فيها فرأى العمارة يعرف ل بأالوحوش، الناس أشبه التراك جنس من إنسان
المجاورة الجبال نبات من يأكلون يده، من فروا أحد مسكهم وإذا بألغتهم، أحد

ًا بأعضهم أكل قحطوا فإذا لهم، يعترضهم. ولم بأهم فمر بأعض
سإكان الملك هذا رعية وأكثر القبجاق، مملكة صاحب ذكر وقد قال: النعمان

دشت أتراك بأعدهم من ثم روس، وأكثرهم يحصون، ل أمم وهم الشمال، غربأي
وقت أولدهم ويبيعون كفار، وفيهم مسلمون، فيهم كثيرة، قبائل وهم القبجاق،

يبيعون ول البنين، دون البنات بأبيع فيسمحون الرخص في وأما والقحط، الغلء
غلبة. عن إل الذكر الولد

مدينة أن الترجمان الخوارزمي الرحمن عبد الدين شجاع الفاضل وحدثني
ٍر، بأغير سإبخة أرض في وهي توران، نهر شط على قان بأركة بأناها السراي سإو

ويحيط بأالمصري، قنطاران ذهب هلل عليائه على عظيم، قصر بأها الملك ودار
مشتاهم. القصر وبأهذا لمرائه، مساكن أبأراج بأه سإور بأالقصر

الكبار السفن بأه وتجري أكثر، أو مرات ثلثا النيل قدر يكون النهر قال: وهذا
ًا النهر هذا وأصل والصقلب، الروس إلى تسافر الصقلب.  بألد من أيض

مقصودة ووجوه وحمامات أسإواق ذات كبيرة مدينة السراي يعني قال: وهي
للسإتعمال، ماءوها يستعمل النهر، هذا من ماءوها بأركة وسإطها في بأالجلب

العجلت، على ويصف فخار، جرار في لهم يستقى النهر، فمن شربأهم وأما
ُبأعدها بأها، وتباع المدينة، إلى وتجر وبأين وبأينها ونصف، شهر نحو خوارزم عن و

دراهم. سإتة عنه رائج ودينارهم قطلوكت، ومدينة وحق مدينة السراي
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

والرطل بأينهما، ما تيباين يكاد ل والسراي خوارزم في قال: والسإعار
ًا، وثلثون ثلثمائة وزنه الخوارزمي والشعير القمح من يذكر فيما وأقواتها درهم

البرسإيم بأحب شبيه وهو والجاورس والماش الزرن عندهم ويسمى والدخن
وحمل بأكذا، حمار حمل كل يقال بأالرطل إل الحبوب هذه عندهم يباع وليس
بأدينارين للقمح المتوسإط والسعر الرطل، بأهذا رطل، مائة عندهم الحمار

أو الجاورس وكذلك الدخن وكذلك بأدينارين، والشعير الماش وكذلك ونصف،
واللحم الشعير وسإعر القمح، سإعر قياس سإعره يكون أن والغالب أزيد،

بأدرهم. أرطال ثلثة كل في المتوسإط السعر على الضاني
والترج والموز السكر وقصب والزيتون النخل إل الفواكه أنواع من وبأها

ًا الغزلن وبأها والوحش، الطير أنواع من وفيها والنارنج، والليمون ًا، كبار جد
الوحش. بأقر قد الغزال يكون
ول سإنة، سإتين نحو القدرة تقيم قدور، منها يعمل أحجار منه يخرج معدن وبأها

المراض ذوو بأه تعرف عين بأه خوارزم، من الخيل جبل له يقال جبل وبأها يتغير،
وعشية، بأكرة بأمائها يغتسلون يوم كل في أيام سإبعة عندها يقيمون المزمنة،

ويجيحون البرء، له فيحصل يتضلعوا أن إلى اغتسال كل عقيب ويشربأون
فكلها وإل بأشعب الظهر سإلسلة في الذي الميل إل عظم بأها يوجد ل سإمكة

غضروف. ورأسإها لحم
بأيت مائة وبأخوارزم السراويل، مثل منه شعبتين بأين جيحون على وخوارزم

ذلك.  على الزيادة في لهم يسمح ول غير، ل نصارى بأيت ومائة يهود،
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طولها منقشلغ، المدورة الرض هذه وتسمى مدورة أرض خوارزم ويلي
البرجان، من كثيرة أمم وسإكانها صحراء، وكلها كذلك، وعرضها أشهر، خمسة
خراسإان، شمالي بألقان آق اسإمه جبل جيحون وبأين الرض هذه بأين ويفصل

من المفاوز فيها ويحيط النهر، وراء وعما خراسإان عن منقطع أقليم وخوارزم
وشرقيه وجنوبأيه والغرب الشمال، يلي مما الغربأة بأحد متصل وحده جانب، كل

منه، الشمالي الجنوبأي في وقصبته جيحون، جانبي على وهي خراسإان،
الجرجانية. الجنوبأي الجانب وفي الخوازرمية، بأاللغة كات ويسمى

يلي مما الظاهرية يسمى بألد خوارزم مدن وأول مدن، عدة القليم هذا وفي
ًا، جيحون جانبي في العمارة وتمتد آمل، مشتاهم المملكة هذه وملوك مع

بأم. ويصيفهم ذكرنا، كما السراي
إلى الصين أقصى من طوله طاغ آراق اسإمه بأجبل وتتارها توران ملوك وجميع
الرومي، البحر ويقع سإبته، منتهى عند المحيط بأالبحر ينقطع الغرب، أقصى
جنوبأه. في توران بألد وسإائر منه أشتق وكلما
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

ً أزبأك مملكة مجموع وحدود كاشغر إلى المشرق من خوارزم درغان من طول
ًا والسنجاب، السمور منها يجلب التي سإبر بألد أقصى إلى خوارزم من وعرض

شيء. العمارة في بأعدهم قال: وليس الصقالبة، بألد من وهي
يغيب ل بألد أهل صلة تكون كيف أهلها بأعض من فتى بأجدى جاء وقال: وقد

هذه صارت قال: فلما الليل؟ انقاء لسرعة الصبح يطلع حتى الشفق عندهم
خوارزم بأعساكر اسإتمروا جنكيزخان بأني إلى الخوارزمية ملوك بأعد المملكة

ابأنائه. بأيد الن هو شيء، آبأائه بأيد كان من وكل إقطاعاتهم، على حالهم على
ًا دينار ألف مائتي السنة في بألده يغل من منهم بألد لهم قال: والمراء وما رائج

ًا.  دينار ألف مائة إلى ذلك دون رائج

لكل سإواء، وكلهم النطع، علي من تؤخذ نقود إل منهم لحد فليس الجند وأما
ًا، دينار مائتا السنة في منهم واحد والشام مصر عسكر زي زيهم كان وقد رائج
بأعمائم أنهم إل التتار زي فزيهم الن فأما ذلك يناسإب وما السإلمية، الدولة في

مدورة. صغار
الرابأع الفصل

اليرانيين فيمملكة
ً المملكة هذه وخراسإان، والعجم العراق وهي المحيط جيحون نهر من طول
ًا الشام، وبأين بأينها القاطع الفرات إلى خراسإان حد بأآخر كرمان من وعرض

بأقايا بأيد كان ما نهاية إلى الهندي البحر من المنقسم الفارس بأالبحر المتصل
الرومي، البحر من وإنطاكية العليا حدود نهاية على بأالروم، السلجوقية الملوك
المجاور النهر القبجاق بألد وبأين المملكة هذه بأين الشمالي الجانب في ويفصل

وهو طبرسإتان وبأحر دمرتايو، التركية بأاللغة المسمى وهو الحديد، لباب
وبأالقلزم. الخزر بأبحر المسمى
هذه أن الطياري الحكيم بأن يحيى الفضائل أبأو الدين نظام الفاضل أخبرني
وعرضها أشهر، أربأعة المعتاد بأالسير طولها فيكون تربأيعة، تكون تكاد المملكة

بأن تولي بأن هولكو بأيت إلى الصائرة المملكة هي وهذه أشهر، أربأعة
الن. إلى أبأنائها من السلطين وتداولها جنكيزخان،

الطول في وأوسإطها الرض ممالك أّجل من المعمور؛ُ في متوسإطة وهي
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قاعدة بأها اسإتقرت ثم السإلم، تسلمه أن إلى الكاسإرة تخت وبأها والعرض،
على مشتملة كثيرة، كثيرة. ومدن أقاليم ذات اليام، آخر إلى العباسإية الخلفة
وجهات. وخطط وأعمال رسإاتيق
من الملك أن يرون هولكو وبأيت السلطانية ثم توريز الن بأها الملك وقاعدة

توريز. ظواهر في وأوجان بأاوجان التخت على قعد
وخراسإان العجم وعراق العرب، عراق العراقان؛ُ العظيمة الممالك من وفيها

والجزيرة وربأيعة بأكر وديار والجبال والري وآران وآذربأيجان وفارس وكرمان
على الدنيا قلب كانت المملكة هذه أنصفت وإذا والروم، وكرجستان وأرمينية
الحقيقة.

كصاحب سإلطانها، عبيد كلهم ملوك عدة مطاويها في تندرج المملكة وهذه
سإمنان وصاحب كيلن، وصاحب كرمان وصاحب هراة، اسإمها وأصل هرى،

بأها. الملك قواعد على نتكلم ونحن أرزن، وصاحب مالين وصاحب
السعادة في أغرقت قديمة، مدينة وهي آذربأيجان، في فواقعة توريز أما

قواعدها. النعمة في وثبتت أنسابأها،
أو خدابأنده محمد السلطان بأناها العجم عراق في فواقعة السلطانية وأما

ُأتقنت قناءها، ووسإع بأناءها، هولكو، بأن أبأغا بأن أرغوت بأخانتوين في قسمتها و
مملكته، أقطار ومن الرض)، أقطار (من الناس إليها وجلب والسإواق الخطط

عامرة الن وهي والحسان، العدل من لسكانها بأسط بأما إليها واسإتجلبهم
من وأولد بأها وتأهل اسإتوطنها، من لكثرة سإنين، مئين عليها مرت كأنما آهلة،
إلى جاز من ومنهم الرجال، مبالغ بأنوها بألغ مدة عليها مضت وقد فيها، الولد
الكتهال. رتبة
اتخذه قصر وبأها جم، وماء ممتدة مروج ذات توريز بأظاهر فهي أوجان وأما

ًا صار ملوكهم أواخر ًا المراء أكابأر وبأنى السلطان، لمنزل معد لمنازلهم قصور
ًا يتخذون فإنهم والكراء، والمراء الخواتين عامة فأما حوله، القصب من زروبأ

حظائرهم مع وينصبون مشاتيهم، في بأأوجان نزولهم أيام بأها ينزلون كالحظائر،
متسعة مدينة بأها، مشتهاهم مدة وتبقى السإواق، وتمتد والخيم، الحزكاوات

عنها، راحلين مصيفهم (عنها) إلى رجعوا إذا حتى المذاهب، فسيحة الجوانب،
والحيات.  الفاعي من يحرق إل فيها يتولد ما لكثرة الحظائر، تلك أحرقوا

تلك على ُيغرم أنه الحكيم بأن يحيى الفضائل أبأو الدين نظام الفاضل أخبرني
مشتاهم المملكة هذه وملوك يبالون؛ُ ل يحرقونها ثم أموال خزائن الحظائر
وحتى التركية بأاللغة فيقرابأاغ مصيفهم وأما بأبغداد، السنين بأعض وفي بأاوجان،
كثير والماء، الهواء صحيح وهو ممتدة، قرى ثم سإوداء، وتربأته السإود، البستان

بأه المراء وأحدثا السلطان، محلة هو والردو الردو، بأه نزل وإذا المرعى،
كل من بأها يوجد منوعة، وأسإواق جامعة مساجد بأه ينصب منازلهم والخواتين

ينكر ومحلت) ول أسإواق للخياطات يكون (حتى الكبار، المدن أمهات في ما
من كثرتها على الموجودات وإنما اسإتحسن، وما امرىء كل بأل أحد على

ًا، غالية الصنائع وأجر والماعون، والمشارب (الملبأس) والمأكل لكلفة جد
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وأكثر. مرتين مثله ثمن الشيء يبلغ حتى السإفار، ومؤنة المحمل،
وبأها إليها، مساق والماء المقدار كبيرة غير مدينة فإنها توريز في الكلم وأما

الكثرة. في بأغاية ليست ولكنها الفواكه، أنواع
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ًا وأكثرهم حشمة، الناس أظهر فمن أهلها وأما الموال ولهم بأالنعمة، تطاهر

جميعه زيهم في التجمل ولهم للدنايا، البأية والنفوس الوافرة والنعم المديدة
يذكر أن يأنف من إل منهم وما والمركوب، والملبوس والمشروب، المأكول من

بأالرائج، عندهم مسمى وهو بأالدينار إل بأينهم معاملة ل بأل معاملته في الدرهم
وخراسإان. وبألدها بأغداد إل المملكة تلك معاملة هو دراهم، سإتة عندهم

دراهم، أربأعة فدينارها خراسإان وأما مكانها، في فستأتي بأغداد معاملت فأما
الرائج.  هذا بأعضها وفي النهر، وراء ما مملكة في ذكره تقدم كما

بأخارقة ليست مدينة أنها فذكرنا توريز، أمور من ذكره في كنا ما إلى ولنرجع
ًا إيران أم اليوم وهي خارجها، في حواضر لها ول الكبر، في القاصد لتوجه جميع
ّفار، التجار رحال محط وبأها إليها، جهة كل من المراء أكثر دور وبأها والس

أوقاتهم، أكثر مستقر وهي أوجان، من لقربأها لسطاتها، المصاحبين الكبراء
ًا، بأتوريز البرد ويشتد في أهلها سإروات ليتخذ أنه حتى بأها التلوج وتتوالى كثير
ُدر أدرهم ما إل لها ضوء ول دوائرها في ول سإقوفها وفي انفراج ل مستوية أ
عليها. المركب الزجاج وراء من حيطاتها طاقات تؤديه
ًء بأقعة فأوسإع السلطانية وأما ًء، فاكهة وأكثر وقضا بأعض كون مع وهي وما

مرجلة مبنية قلعة وبأها توريز، من أقل بأها إلمامهم أنشأها، البيت هذا سإلطين
خل أنواعها فمن الفواكه من وبأالسلطانية بأتوريز الموجود فأما بأسيطها، على

والرطب والليمون والليم والنارنج كالترج البرد المفرطة البلد في يطلع ل ما
ً إل إليها يجيء ل فإنه المجرى، هذا يجري وما والموز، والقصب من محمول
والرياحين الثمار من هذا عدا ما فأما نبات، بأها للزيتون ما بألد هي العراق،
على وقليل ومتوسإط كثير من وأنواعها تعدم، ل فإنها الخضروات، وغالب
متوسإط والفول والعدس، والحمص والشعير والقمح والنبات الشجر اختلف
وعظمت مغلتها، لكثرت والزرع الفلحة على الدواعي توفرت ولو بأها، الوجود
ذلك.  إلى لهم القفات ل ملوكها لكن جباياها

أسإعارها غلت جهة، على السلطان نزل فمتى والسلطانية بأتوريز السإعار فأما
عليه ينزل ل ما وأما الصل، في الزرع قلة مع معه، والنازلين أتباعه لكثرة

وبألدهم والسلطانية بأتوريز يباع ول غاية، إلى ول زخية، فأسإعاره السلطان،
ًا)، المملكة هذه أهل (يعني سإوى مما شيء ول شعير ول قمح الغالب في غالب

زنته فيكون بأالبغدادي رطلن بأتوريز وهو المن إل لهم وليس بأالميزان، إل هذا
ًا، وسإتين مائتين معاملتهم وأما درهم سإتمائة زنته المن وبأالسلطانية درهم
الرائج. بأالدينار تقدم فكما
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

المتوسإط السعر عن الحكيم بأن يحيى الفضل أبأا الدين نظام الفاضل سإألت
مع وأما كان، حيث فغلء السلطان نزول مع فقال: أما والسلطانية، توريز في
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واحد، درهم وهو دينار، بأسدس منين كل الخبز يباع يتفاوت، يكاد فل نزوله عدم
وأما السعر، هذا نسبة فعلى السلطانية في وأما قليلً، رخص إذا الشعير وهكذا

ًا. فكثير الكل في اللحم وأما حمولته، لتكليفه فأغلى بأالردو، يباع ما جد
السإلم ومدار السلم دار بأغداد مدينة المملكة هذه في ذكره من بأد ل ومما
وإن فإنها، حالها، عن شيء من الكتاب هذا وإخلء ذكرها إهمال يجوز ل مما لنه
أن القول تقدم وقد الوجود، ملك كرسإي فإنها ُملك، كرسإي اليوم تكن لم

كل وغربأي شرقي دجلة، ضفتي على جنبان وهي بأناها، جعفر أبأا المنصور
المنصور، بأناء إحداهما الخرى، عن بأنفسها غنية عظيمة كبيرة مدينة منهما

أحدهما منصوبأان، جسران وبأينهما معسكره، موضع المهدي بأناها والخرى
ًا دجلة على منصوبأان وهما بأالجديد، والثاني بأالعتيق يعرف على بأغرب شرق
المكعبة الحديد السلسإل بأينها ومدت الماء، في أوقفت وزواريق سإفن

يمر بأالقير مغدف التراب وعليهما الممدد الخشب وفوقها الثقال، بأالكعاب
دجلة ضفتي وعلى والحمول، والخيل بأالجمال الخر إلى جانب كل أهل عليها

على المطلة والطاقات بأالشبابأيك العلية، والبأنية والمدارس الخلفة قصور
دجلة. 

بأالطوب مفروش هو ما بأيوتها ومن الطوب، بأمصر المسمى وهو بأالجر وبأناؤها
تتلقى وبأها بأالطوب، التزويق في العجيبة الصنائع ولهم بأالقير، مفروش هو وما

المحدقة. والحدائق المونقة، البساتين وبأها والفرات، دجلة
ٍة أنواع من سإواها ما على فضل فلثمراتها النخيل وأما والرطب التمر من منوع
يكاد ل الغالب، في متوسإط وسإعرها والغلل، والخضروات الرياحين أنواع وبأها

ًا، عشر اثنا عنه العوان يسمى أحدهما ديناران بأها يرخص، بأقيراط الدرهم درهم
ًا عشرون الدينار وذلك وحبتين، أربأع حبة كل حبات، ثلثا قيراط كل ، قيراط
أحمران. فلسان كل عن نقرة فلوس
عشرة عنه تجارهم ومعاملت ومبايعاتهم أكثر بأه المرسإل الدينار والثاني
دراهم.

ًا، وثلثون مائة فوزنه البغدادي الرطل فأما وهو توريز، من مثله بأها والمن درهم
كاره وكل كاره ثلثون وهو الكز، فأكثرها بأها الغلل كيل وأما بأالتوراني، رطلن
آق. عشر خمس والمكوك مكوكان والقفيز قفيز، سإتون الكز فيكون قفيزان
مائتان منهما كل كارة وهو والهرطبان، والقمح الغلل في الكاره وتختلف
والحمص الشعير من كل وكارة رطل، ثلثمائة الرز وكارة رطلً، وأربأعون
بأالشونيز المسماه السوداء الحبة وكارة رطل، (والهرطبان) مائتا والعدس

رطل. مائة
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
كز أن بأبغداد القانون إن الحكيم بأن يحيى الفضائل أبأو الدين نظام الفاضل قال

ًا وثلثون تسعة القمح ًا، عشر خمسة والشعير دينار، ونصف دينار كلهما دينار
العوان. من

إذا وأما معدله، عن القانون فيه يميل يكاد ل المتوسإط، السعر هذا قال: ولعل
السلطان شتى وإذا الزائد، والغلء القوات بأقلة فناهيك بأبغداد، المشتى كان

ُدر من بأالجاتليق تعرف بأدار نزل القوات)، بأقلة (ناهيك بأبغداد وهي الخلفة، أ
الملوك.  لمنازل صالحة البهجة تامة البناء بأاقية الن
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بأل الخلفاء، ديار من ليست أنها الغوري الحسن محمد أبأو القضاة قاضي قال
ًا وكان هولكو، زمان في الجاثليق نزلها قد وكان الكبير الدوادار دار هي معظم

هولكو. زوجة خاتون قطر من لمكانته عنده
بأبلد الغلل قلة في السبب عن الدوري بأن الدين مجد الصدر سإألت ولقد

الّزراع قلة سإببان فقال: لهذا للنبات، أرضها وقبول سإوادها امتداد مع العراق
البلد. من جاوره لما العراق ومبرة هولكو، زمان القتل اسإتهلكه لما

الجوامع من الباقية والثار الجميلة الثار عامة المملكة وهذه خاصة وبأبغداد
الجارية والصدقات سإتانات والبيمار والربأط والخوانق والمدارس والمساجد

المتعددة. البر ووجوه
من بأالعهد وما الفاق، ملوك قبلة كانت وقد العراق، محاسإن صفات يوفى ومن
الحداق. وإثمد القبل لمى وترابأها العناق، قلئد ومنها قدم،

الوقاف كانت إن الحكيم بأن يحيى الفضائل أبأا الدين نظام الفاضل وسإألت
فأخبرني العدوان، أيدي تناولتها أم الن عليها المملكة هذه نواحي في بأاقية
ول هولكو دولة في ل متعرض إليها يتعرض لم مجاريها، من جارية جميعها بأأنها
نقص من يقال ما وكل عليه الولية له ومن متوليه بأيد وقف كل بأل بأعدها فيما

ًا بأإيران الوقاف أحوال سإواهم. من ل أمورها ولة سإوء من هو جميع
بأكثير الطياري الحكيم بأن يحيى الفضائل أبأو الدين نظام الفاضل هذا وحدثني

حدثني فمما وجيوشها، جنودها وترتيب ملوكها وقواعد المملكة هذه أحوال من
متحصلت في ول البلد، في نهي ول أمر إلى لهم التفات ل بأها السلطين أن

في المطلق التصرف وله العباء، هذه حامل هو الوزير بأل فيها والخرج الدخل
من جل ما على إل السلطان يشاور ل والمنع، والعطاء والعزل الولية

معنى، البلد وصاحب حقيقة، السلطان هو بأل المور، من قل وفيما، المهمات،
وحلها.  عقدها وبأيده كلها، المور ترجع وإليه

يك، بأكلري المسمى وهو اللوس أمراء كبير فإلى والعساكر الجيوش أمر فأما
محمد وأخيه غازان محمود السلطانيين مع قطلوشاه كان كما المراء، أمير أي

سإعيد بأو السلطان ولده مع بأعده ثم خدابأنده محمد مع وجوان خدابأنده
السلطان أنه مع آقيغا بأن حسين بأن حسن الشيخ الن القائم وهذا بأهادرخان،

بأك، بأكلري أربأعة اللوس وأمراء عبرجى بأن اسإتمر بأن طشتمر بأن محمد
هم هؤلء يكون أن ويشترط القول، أمراء الربأعة هؤلء ويسمى آخر، وثلثة
اسإم ثم السلطان، اسإم بأعد والفرمانات اليراليغ في أسإماؤهم ُتكتب الذين
عن منهم غائب هو ممن السإماء من اسإم كتابأة في يتوقف ول بأعدهم الوزير
غاب، من منهم وغاب حضر من منهم حضر كلهم، أسإماؤهم ُتكتب بأل الردو،

أمرا إمرة هي التي الوظيفة بأهذه القائم عن أمره يخرج ل سإيف ذي وكل
المراء وطبقات الوزير، عن يخرج ل شرعي ومنصب قلم ذي وكل اللوس،

أمير ثم مائة، أمير ثم ألف، أمير ثم آلف، عشرة أمير وهو والنوين أعلها
تزال ل العسكر وعامة عليها مزيد ول فيها نقص ل رتبهم طبقات هذه عشرة،

فارس الديوان في عليهم طائفة كل بأل الفراد على دواوينهم في أسإماؤهم
المطلوبأة. العدة منهم رعبوا بأالركوب، له رسإم إذا معين،
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
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فقال: أما الجيش عدة مقدار عن الحكيم بأن يحيى الفضائل أبأا الفاضل وسإألت
ًا، عشرين يبلغ فما دواوينهم في المنزل بأثلثين ركبوا أرادوا إذا وأما تومان
لهم يلتم ل آراء، وشتات شمل، انبتات في اليوم وهم عليها يزيد وما تومانا،
فقال: أما الرزاق؟ من لهؤلء ما مقدار له: فكم قلت وفاق، يضمهم ول جمع،

كبارهم من أحدهم يرضى فل هولكو زمان من دواوينهم في لهم مستقر هو ما
له.  المستقر منهم واحد يتجاوز فما الصغار وأما مرات، بأأضعافه ول بأه

لي: فقال الن؟ كبارهم يقنع وبأكم الديوان؟ في المستقر هو قلت: فكم
عنها رائج دينار آلف عشرة وهو تومان أميرتومان، نوين لكل قديم من المقزر
وهي تومان بأخمسين إل منهم النوين يقنع فما اليوم وأما درهم، ألف سإتون

إلى تومان خمسين ومن درهم، ألف آلف ثلثة عنها رائج، دينار ألف خمسمائة
بأعده لمن ثم لجوبأان اسإتقر فالذي بأك بأكلري كبيرهم وأما تومان، أربأعين
مع درهم، ألف ألف عشر ثمانية عنها دينار ألف ألف ثلثة وهي تومان، ثلثمائة

جميعها البلد في الكثيرة الحذم من الربأعة اللوس أمراء من لكل يحصل ما
موضعه. في عليه تنبه ما على ضمانها، على لها الضمان تقديرات عند

الديوان في القديم مقرره منهم أحد يتجاوز فل دونه ومن اللف أمير قال: وأما
والعشرة، المائة أمير وأما درهم، آلف سإتة عنها رائج دينار ألف اللف لمير
ٍد وكل ل درهم سإتمائة عنها رائج، دينار فمائة الجند، أي العسكرية من واح

أو المائة أمير مزية تبقى وإنما قديم، من الجاري المقرر هو هذا بأينهم، تفاوت
ًا لنفسه يأخذ أنه العشرة للعسكرية. هو مما شيئ

هذه هولكو ملك منذ السلف عن الخلف توارثها لنزولهم أرض طائفة ولكل
بأالحرثا يعيشون ل لكنهم لقواتهم، مزدرع بأها ولهم منازلهم، فيها البلد،

والزرع.
وأما الديوان، في مستقر هو وما ازداد، مما إيران لعساكر هو ما جملة هذه

ألف وهو تومان، مائتا الواحدة، للخاتون يبلغ ما منه الن لهن فالذي الخواتين
تومان، عشرين إلى ذلك دون وما درهم، ألف ألف عشر اثنا عنها دينار، ألف
درهم. ألف ومائتان ألف ألفان عنها دينار ألف مائتا وهو

وينقص. يزيد قد الحكيم: وهذا بأن يحيى الفضائل أبأو الفاضل لي وقال
ًا، وخمسون مائة فله الوزير وأما رائج، دينار ألف وخمسمائة ألف ألف هو تومان
البلد. تقارير في هذا أضعاف بأعشرة يقنع قال: ول درهم، ألف آلف تسعة عنها

وهي تومانا، ثلثين السنة في يبلغ من فمنهم القلم أربأاب من الخواجكية وأّما
ما المملكة قال: وبأهذه درهم، ألف ألف. وثمانمائة ألف عنها دينار ألف ثلثمائة

تبلغ الرواتب بأعض أن حتى والمرسإومات، والمعيشات الدرارات من يحصى ل
لصاحبها تبقى فإنها القرى أو المبلغ من الدرارات وأما دينار، ألف عشرين

لمدة المعايش أرادوا لمن ووقف وهبة بأيع من شاء، كيف فيه يتصرف كللك
يحصى. ل ما قال: وهي والنعامات، المرسإومات غير الحياة
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

الممالك. أقطار اتساع على الضبط له من المستوفيين من هؤلء قال: ومن
السلطان صحبة في بأها يكون أن المملكة هذه فعادة القضاة وظيفة قال: وأما
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إل أقطارها تنائى على المملكة جميع في يولى وهو الممالك قضاة قاضي
عراق جميع بألدها وفي بأها، يولى بأها، مستقل قضاة قاضي لبغداد فإن العراق،
الغرب.

سإت له اسإتقر ما آخر أن الغوري، الحسن محمد أبأو القضاة قاضي لي وقال
السنة. في دينار آلف عشرة وتومان قرى
المملكة هذه ملوك الحكيم: أن بأن يحيى الفضائل أبأو الدين نظام الفاضل قال

وأمور بألذاتهم، كله اشتغالهم فملوكها الشراب، إلى كلي ميل لهم وأمراءها
سإلطينهم ولشتغال تقدم، ما على والوزير اللوس أمراء بأين منقسمة دولتهم
تدبأير عن أعرضوا شهواتهم ومنتهى نفوسإهم، منى على وانعكافهم بأاللذات

ونعمان، كبش وبأمملكتهم قل، أو كثر أن مالها في يفكروا ولم وأحوالهم، البلد
ذهب. معدن جيلها في وبأالدامغان اللؤلؤ، مغامس وهما
محمود الثناء أبأو الدين شمس الدهر فريد العلّمة المام شيخنا لي قال

حتى الكلف من يحتاج ما لكثرة المتحصل قليل المعدن هذا الصفهاني: إن
وهو اليائل بأمعاليق يوجد الحيواني، البازهر العجم شرقي وبأشتكاره يستخرج،

السموم.  مقاومة في شيء يباريه ل الذي

الحيوانية السموم من النفع وخاصته الغبر ثم الصغر وأجوده البيطار ابأن قال
ًا منه شرب وإذا ولدغها، الهوام عض ومن والنباتية، ً أو مسحوق وزن مسحول

نثر وإن نقعه، للسم تبادر امتصه وإذا الموت، من خلص شعيرة، عشر أثنى
يوم مسافة على الثمد وبأها السم، اجتذب يلسع خين الهوام لسع موضع على
النوع قل وإنما مقامه، شيء يقوم ل الذي وهو بأالرض، حفر في أصبهان من

الن. الجيد
فقال: لنقطاع قلته، سإبب عن الصفهاني محمود الدين شمس شيخنا سإألت
منه. يرى ل ما إل يوجد منه بأقى فما عرقه،
والعتابأي والكمخا والمخمل النخ من الفاخر القماش مستعملت المملكة وبأهذه

البسط ويعمل بأابأه، في النهاية في وهو المارديني، البأيض والصوف والتصافي
وتوريز. وأقصرا شيراز مثل بأها مواضع في الفاخرة
بأمدينة أن الصفهاني محمود الثناء أبأو الدين شمس الدهر فريد شيخنا وحدثني

ماؤها يسمى نزرة، سإارحة ماء عن أصفهان عين أيام ثلثة مسرة قمشمير
أتاها التي الرض إلى إناء في مائها من يحمل أن خاصيته الجرادلة، بأماء

يقال طير، من يحصى ل ما فيقصدها الرض، تلك في الناء ذلك فيعلق الجراد،
يفنى. حتى الجراد من فيها ما يأكل سإار له

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
يمس ل بأحيث خاصيته، في شرط الناء هذه الدين: وتعليق شمي شيخنا قال

تعليق. مكان في ول طريقه من الرض
بأين أنه الشيرازي حيدر بأن محمد كتابأه في المجيد السيد المير لي وحكى

ًا خراسإان من واسإترابأاذ الدامغان ماؤها فار نجاسإة، فيها ألقى إذا ظاهرة عين
جوها.  وتكدر وأزيدت
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وهي بأمازنذران، أن الصفهاني الدين شمس الدهر فريد شيخنا وحدثني
أنملة طول دودة تبعته مائها، من حمل من ماء، عين طبرسإتان المسماة
واحد كل تبع الماء، يحمل لم عاشر معهم وكان تسعة، الماء حمل فلو النسان،

ًا، يحمل لم الذي العاشر يتبع ولم دودة، حمل ممن تلك منهم واحد قتل فإن شيئ
ًا الماء اسإتحال الدودة ًا، وراءه هو من كل ماء واسإتحال لوقته، ُمر من وأما مر

ماؤه. يستحيل فل جانبه على هو
من أعيان ومرتحل حل كل في الردو في يصحبه أن السلطان هذا عادة ومن

فقهاء منهم كل ومع السلطان، على جاريات بأرواتب والمدرسإين العلماء
الحواصلية أعيان ومعهم السيارة، بأمدرس المسمون هم وهؤلء وطلبه،

حتى والمهن، الصنائع أربأاب جميع ومن والكتاب الدواوين وطوائف الرؤسإاء،
الدين مجد الصدر وأخبرني معه، ويرحل ينزل العظيمة، كالمدينة الردو يكون

لمن للناس تكترى منصوبأة وخركاوات خيم بأالزدو يوجد أنه السلمي إسإماعيل
ًا يجيء من أو مأوى وماله الردو يصحب وبأها فيها، وينزل يكتريها، إليه، غريب
على مشتملة بأالبازار، المسماة وهي وأسإواقهم، والصغار والمتوسإطات الكبار

بأما ذلك وغير والمشروب والمطعوم الملبوس من العظام المدن في يكون ما
من قاتلهم ول فاتكهم، على ناسإكهم يعترض وليس ذكره، إلى بأنا حاجة ل

بأاسإلهم.
ً نزل إذا أنه السلطان هذا قاعدة ومن ينصبه البيرق، عنده المسمى وهو منزل

فما الداب، أعظم معه يلتزم وأمراؤه راكبه، يتجاوزهم ل علمان منه بأالبعد
ينزل إل أكثر أو نشاب علوة عشرين نحو على القان خركاه قارب إذا أحد منهم
ويمشى. فرسإه عن
من بألغ كان ما على جوبأان رأى أنه إسإماعيل الدين مجد الصدر لي قال

نزل، الردو، على عينه وقعت متى وهو معنى، بأل اسإم معه سإعيد وبأو العظمة،
يمشي، ثم ليستريح، صندلي كرسإي على فيقعد المسافة، لبعد فيتعب ومشى،

الخان.  بأاب وهو الكربأاس بأاب إلى يصل حتى مرات ليستريح يقعد ثم

وكل فيه، ينزل بأذاته، يرق الكابأر المراء من وكل الخواتين، من قال: ولكل
ل أن السلطان هذا عادة من إليه يحتاج ما وكل بأالسإواق، كاهل هذه من يرق

بأل إليه مظالم وإبألغ عليه، قصص لقراءة ول لخدمة، يجلس ول مراكب يعمل
من منهم يكاد ل هم، هؤلء فيه البأناء، لهم يقال له، خاصة المراء أبأناء من له

يفارقه.
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
لهم وينصب الكربأاس، بأاب إلى اليام غالب في يركبون فإنهم المراء فأما

ثم العلى مراتبهم بأحسب كرسإي على أمير كل يجلس صندليه، كراسإي هناك
بأاب على المراء ويبقى القان، على يوم كل بأكرة في الوزير ويدخل الدنى،

القان، طعام حضر فإذا هذا، ول هذا ل أو لهم يأذن أو القان يخرج إما الكربأاس،
ًا منهم أمير كل إلى بأعث لم معه، انتظم ومن هو يأكل بأمفرده، للكل شيئ

ٍد كل يتفرقون لم ومن حضر من المراء من يحضون أنفق من بأرية إلى واح
طلب. منهم أحد طلب إلى الحاجة دعت أن إل بأحضور يطلب لم يحضر

يجتمعون فهم أيامهم غالب في الصيد إلى بأالركوب شاغل شغل ولهؤلء
له من فأما خدمة، ول بأموكب مخصوص يوم لهم ما ولهذا بأبعض، بأعضهم
كانت وإن اللوس، أمير إلى بأالعسكرية متعلقة كانت إن فشكواه ظلمة،
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أمير يكون ما الغالب وفي الوزير، إلى فشكواه والرعايا والموال بأالبلد متعلقة
من ثغر قصد أو الصيد أو المشتى في أو المصيف في ولنفراد بأالردو، اللوس
الوزير. إلى مردودة إطلقها على الشكاوى فغالب الثغور،
انضوى من كل بأل نظامها، على تمشي محفوظة قاعدة للبلد هذه في وليست

بأأمره قام الخواصكية، من كبير أو المراء من أمير أو الخواتين من خاتون إلى
والمراء، الخواتين من حتى يشكوها ظلمة إزالة أو يطلبها حاجة قضاء في إما
اللوس.  أمير ول القان أمر بأغير بأيده ويوسإط يقتل من

الطرطمغا، يسمى بأالموال فالمتعلق عنهم الصادرة والحكام اليرالغ وأما
يسمى... البريد وهو بأاللجية والمتعلق وأمره الوزارة، رأي عن صادرة وهذه
ًا وهي ًا لها أقام قد الوزير، عن صادرة أيض إليه، ومرجوعهم بأذاتهم، أناسإ

اللوس. أمير عن صادر وهو يسمى...، بأالعسكر والمتعلق
ما بأكتابأة الوزير يأمر أن العادة وإنما الوزير، إل خط الجميع على لحد وليس
مسودة، تحرر ثم يكتب، الذي ذلك في المحدثين خطوط تؤخذ ثم يرى،

قبل فيما عليه نبهنا كما ـــ كتب بأيضت فإذا بأتبيضها، فيأمر الوزير، على وتعرض
موضع هو مكان، تحته ويخلى الربأعة المراء اسإم تحته ثم السلطان، اسإم ـــ

غير لذلك، معد شخص بأالتاريخ ويختمه الحكم، أو البرلغ يكمل ثم الوزير، خط
كلم هذا أي سإوري، فلن الخالي المكان في ويكتب الوزير يأتي ثم يكتب، من

ًا كان إن ثم نفسه، يسمى فلن، فل، وإل مثله، يثبته حيث أثبت بأالمال، متعلق
بأقية على ثم بأه يأمر اللوس، أمير عن فيه المر فمنشأ بأالعسكر المتعلق وأما

بأيده. اللوس لمير خط ول الترتيب،
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

يعلم ل والشام، بأمصر هو كما عندهم الدواوين من الولئم أصحاب وقاعدة
عنده. نزل قد أنه ليعلم أولً، عليه نائبه خط يرى حتى علمة صاحب

ل والعسكرية للمراء الذي أن الحكيم بأن يحيى الفضائل أبأو الفاضل وأخبرني
الجهات على وهم آبأائها، عن ذلك في مالها ورثت طائفة كل لن مرسإوم، يكتب
حضلت الذين المراء أكابأر إل نقص، ول بأزيادة يتغير ل هولكو لهم قررها التي
عنه. الوزراء بأها أصدر القان، بأأمر بأها لهم كتب الوقت ذلك فإن الزيادات، لهم

ًا بأعضه أو بأماله أخذ من والمراء الخواتين قال: ومن أخذ من وكثير له، مما بألد
ًا أضعافه.  الملك ذلك متحصل مبلغ عن بألد

وخلطوهم منهم، وتزوجوا وزوجوهم العجم، داخلهم قد المملكة هذه وأهل
الخلقاء عوائد على وجرت قواعدهم، تفخمت فلهذا المور في بأالنفوس
على بأغداد أخذ ما أول من هولكو كان ولقد قوانينهم، المور غالب في والملوك

له تهيأ ما ولكنه كانت، ما على الحوال وإبأقاء مجاريها، في المور إجراء نية
لكثرة فإنهم منهم، الناس تخوف وإفراط المغولية، على معه كان من لشدة

ولقد أحوالهم، عليهم وتغيرت رتبهم، عنهم فزالت لقاءه، تجنبوا منه خوفهم
ولكن البلء، اسإتئصال عن بأالمال والمداراة والنقياد بأالطاعة منهم يقنع كان

أحكامها. تصد ول سإهامها، ترد ل المقادير
في خراسإان من هرى وهي هرى، صاحب مثل ملوك عدة المملكة هذه وفي
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يتوارثون السبكتكينية ملوك بأقايا من ملك وبأها لكرمان، مجاورة البلد، أخريات
عشرون أنها يقال عسكر ولسلطانها وأموال وجباية وأعمال بألد ذات ملكها،

ًا، محمد الدين غياثا إلى ملكها آل قد وكان ذلك، يبلغون ل وهم ألف
السلطن مع واقعته في إيران ألوس أمير جلو بأن جوبأان لجأ وإليه السبكتكيني،

ابأن وهو خلوقان ولده جوبأان مع وكان بأينهما، كانت لصحبة فإن سإعيد، بأو
فتلقاهما سإعيد، أبأو السلطان أخت وهي خدابأنده اولجابأتو محمد السلطان
ًا خنقهما، ثم عنده، القلعة في وأنزلهما وبأعث سإعيد، بأو السلطان إلى تقربأ

ًا سإعيد، بأو حضرة إلى زائدة، أصبغ بأها وكان جوبأان، بأإبأهام قتله. بأتحقيق إعلم
بأإقامة فأمر منه، تبحيره بأعد جوبأان بأنت خاتون بأبغداد تزوج قد سإعيد بأو وكان

إلى حمل ثم عليهما، العزاء وجدد حضرته، إلى جثتيهما نقل ثم عليهما، العزاء
بأالبقيع فدفنا النبوية، الشريفة المدينة إلى حمل ثم بأهما، فطيف المعظمة، مكة
لولده.  بأعده الملك وانتقل المذكور، الزين غياثا ومات منها،

بأالحسن موصوفة مشهورة خراسإان، مدن أجل من جليلة مدينة هرى وهذه
ما حكم حكمها السإعار، رخية الكثير، والشجر السارح الماء وبأها والنعمة،

صاحب طاعة في وكلهم ملوك، تتداولها مملكة أنها إل خراسإان، من سإواها
البأس ذوو البهالوين وفيهم الفرس، من هرى وعسكر أمره، وتحت إيران،

والقوة.
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

أن الصفهاني، محمود الثناء أبأو الدين شمس الدهر فريد شيخنا وأخبرني
القدر، جليل الجامي، أحمد الدين شهاب اسإمه موجود شيخ هرى من بأالقرب

ومكاسإبهم أرزاقه، في يصرفهم مملوك آلف خمسة له والمال، الُحرمة واسإع
وعمله له الحرير واسإتخراج القز دودة وتربأية وزروعه أملكه ومستغلت كثيرة

تحصر. تكاد ل التي الكثيرة الجمل منه يجيء بأما
إلى سإجادته يفرش كان إيران، سإلطين عند الجانب مرعى الجامي قال: وهذا

قال: الرتبة؟ هذه منك هذا بألغ لخدابأنده: كيف فقيل خدابأنده، السلطان جانب
ًا كنت الوقت بأنا فضاق فارس، ألف بأستين غازان محمود أخي زمان في ُمجرد
ماله. من أشهر أربأعة الشيخ هذا جميعنا بأنا فأقام ودوابأنا، نحن نأكل ما لقلة

وأثقل جمل ألف ومعه حاج وهو منى على رآه أنه بأقوله أثق من لي وحكى
وأثقاله. أمواله عليها

ًا هرى صاحب الدين غياثا قال: ورأيت قاعد والجامي الجامي، خدمة في واقف
يديه. بأين هرى صاحب بأوقوف يكترثا ل

الربأعة الدنيا متنزهات نصف وهما بأوان، وشعب البصرة أبألة المملكة وبأهذه
المنوعة. المحاسإن ذات
نهر والبألة كان، ما على متنزهها وبأقى الن، دثرت قديمة فمدينة البألة فأما

أن من أشهر والبصرة بأساتينها، يسقى البصرة إلى مرفوع دجلة، من مشتق
بأدائع من رياضها بأه تفتر وما المحتفة، وجداولها الملتفة، حدائقها توصف

الثمرات.  يانع من حدائقها بأه وتفردت الزهرات،
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البساتين وبأينهما معقل، نهر مقابألة زيادة سإعة البألة ونهر الجاحظ، قال
وعشاياة، بأكرة وتتهلل مجراه، يتسلسل البديعة، والمباني العالية والقصور

العيان، يشهد، حيث الحسن من وهي الطير، زمر بأه وتغنى الشجر، وتظله
البصرة، اختطت وإنما القديمة، المدينة هي والبألة الفتان، فنون ويظهر

التنوخي. القاضي يقول وفيه عوضها،
الذي معقل بأنهر إلّي «أحببت

َمعقُل» همومي عن التسلى فيه
َعذُب ناهْل فيه حل ما إذا «
ينهُل» ِحّب ريق في فكأنُه

لصفائه وكأنه «متسلسل
يتسلُل» كاعب نجدى َدمع

أعين أو ياقوتة «وكأنُه
وتفصُل» فينها تلم زرق

ٌء تدري فما «عذب سَإلَسُل» رحيق أم المذاقة ماءوهاند أما
َوله ٍد « ذاهٍب جزر َبأعد بأم

َذهُب جيشان يقبُل» وهذا ذا ي
خلتها البألة إلى نظرت «وإذا

تخيُل» حين الفردوس جنة من
َها من منزل «كم الُسرو إلى نهر

َيترُل» ل غيرها في فإنه ر
عرائَس القصوُر تلك «وكأنما

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ترفُل» فيه وهي ُحلٌي والّروض

أرجائها في الطير قيان «غنت
ًا الوُل» الثقيل لها يقل هزج

فاذكرْت الغصون تلك «وتعانقت
يترحُل» وغيرهم الوداع يوم

كفُه فحاكت بأها الّربأيع «ربأع
تحلُل» الهموم عقد بأها حلل

.
ومدثٌر وموشٌح «فمديٌح
ّبٌر ومعّمد َهلُل» ومح وم

ًا وذا َذاعينا «فتخال وذا خد
ًا ًة يعضض ثغر ّبُل» مر َويق

في سإلكيهما بأين صارت فلهذا معقل ونهر لها، المشتق نهرها بأالبألة ويحيط
خضر في المائلت القدود المايسات، النخيل وبأها معقل، وأحرز منظر أبأهى

بأل المذاب السكر كأنها الهنية وثمراتها الجنية، رطبها شيء يفوق ل البرود،
ٍر شفاه الرضاب.  معسولة لعم

بأالفارسإية له يقال جبل من عليها يشرف همدان، بأظاهر فهو بأوان شعب وأما
من عليه تنحدر والنهار صبحه، ثغر الفق تضاحك سإفحه في والشعب الرند،
على ويترامى مقبلً، أنديتها على يتيه الغزل بأرقة حبها ويناجيه الجبل، أعلى
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بأقاة ُحلها، في الغواني فأوهمت ربأاها، على تكسرت قد مقبلً، الخو شفاهها
أبأدع من وهو اعتذار، كأنها إليها حدائقها والتفتت كالعذار، المخضرة عواضها

ًا، الرض بأقاع ًا وأندى منظر ًا. دوح نضر
سإلسإل كأنه منحدر بأماء فإذا فنظرت بأوان، شعب على المبرد: أشرفت قال

وأطيار متهادلة، وأشجار الموشي، كالثوب وروضة كالكافور، وتربأة فضة،
متجاوبأة.

بأها ويذهب بأاللباب تذهب إنها بأثراها، مفارقة وطيب رآها، من حدثني ولقد
من تغيب الكواكب ول أردائها، من تسقط الشمس تكاد ل الشباب، عصر

أغصانها. فرجات
بأويه بأن الدولة عضد إلى توجه لما بأوان بأشعب المتنبي الطيب أبأو مر ولقد

ً واسإتطال واسإتطابأة ًا واسإتطار بأه، نزول من الحمام هزه فيه هزه بأما إعجابأ
اسإتغرب البكم، قومه فصاحة إلى وقاس العجم، أهل لغة سإمع فلما طريه،
فقال: نفسه، بأينهم

ْعب «مغاني ًا الّش ّيب المغاني في ط
الّزماِن» من الربأيع بأمنزلة
فيها العربأّي الفتى «ولكّن
ِه غريُب ِد الوج ّلساِن» والي وال

ٍة «ملعُب َن فيها سإار لو ِج
بأترجماِن لسار، سُإليماُن

.
َنا «طبْت َن حتى والخيَل فُرسَإا
الِحراِن من َكُرْمَن وإن خشيُت
ْونا َغد ُفُض « ْن ْغصاُن َت َل ِفها فيهالى ا الُجَماِن» مثل َأعرا

َفِسْرُت ْين وقد « ّني الشمس َحَج ع
ْئَن ِء ِمَن َوِج َكفاني» بأما الّضيا
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

ثيابأي في منها الشرق «وألقى
ًا ِفّر دنانير َبناِن» من َت ال

ْنه إليَك تشيُر َثَمُر «لها ِم
ٍة ْفَن بأأِشربأ َق َ و َواِن» ِبأل أ

حَصاني بأوان بأشعب يقول
 الطعاِن يَساُرعن هذا أعن

من وجمل القاليم، من الجليلة المملكة هذه عليه اشتملت ما ذكرنا وقد
الجبال بألد ذلك فمن منه بأد ل ما الن وسإنذكر ترتيبها، المملكة، هذه محاسإن

الشرقي وحدها والكوفة، البصرة على تجري التي المياه على تشمل وهي
والري الديلم والشمالي آذربأيجان، والغربأي وأصبهان، وفارس خراسإان مفازة

ذكرناها مشهورة مدن على وتشتمل وخوزسإتان العراق والجنوبأي وقزوين،
بألد فهو السهل فأما وجبلن، سإهل وهي الديلم، وبألد الكتاب، من تقدم فيما

من عليها ممتد والجبل كيلن، تسمى بأمجموعها الن وهي معها، وما الجيل
زندران ما وكذلك حكمها في أو كيلن هي وطبرسإتان الشمال، إلى الجنوب
ذكرهم، سإيأتي لملوك مقررة فإنها المملكة هذه من كان وإن وكيلن،
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وسإجستان.

السند وأرض بأكران أرض بأين مفازة الشرق يلي مما بأها تحيط بألد هرمز ومنها
وما الهند، أرض من وشيء خراسإان الغرب ناحية ومن وفارس، سإجستان وبأين
وفارس سإجستان بأين التي المفازة الجنوب يلي ومما الهند، أرض الشمال يلي

سإجستان نواحي شرقيه من بأه ويحيط كور على ويشتمل وخراسإان، وكرمان
وراء ما وشماليه ُجرجان، وناحية القرية مفازة وغربأية الغور، وجبال الهند، وبألد
حبر من الغرب ومن وريفه، فارس مفازة وجنوبأيه الترك، بألد من وشيء النهر

ًا خوارزم إلى الخزر وبأحر جرجان حد من وفيها الغرب، إلى قوس على تقويس
العمارة. 

ًء مدنها وأقدم بأذاتها بأعدها من ومنهم خراسإان من هراة بأعد من الناس ومن بأنا
عن بأعيدة مستوية أرض وهي القرنين ذي بأناء من أنها يقال مروالشاهجمان،

في العباس بأني دولة ظهرت وفيها الرمال كثيرة وهي جبل، فيها يرى ل الجبال،
الحصانة غاية في وهي نَسا، مدينة مدنها وأحصن المعيطي، النجم أبأي آل دار

أمير شيعة كلهم وأهلها قوهستان خراسإان ومن والبساتين المياه كثيرة
حدودها وآذربأيجان وآران وأرمينية السلم، عليه طالب أبأي بأن علي المؤمنين

حدود الغرب يلي ومما الخزر بأحر وشرقي الديلم، وبألد الجبال الشرق يلي مما
وبأعض العراق الجنوب ومن القبق، وجبال اللن الشمال جهة ومن الرمن، بألد

ًا مدنها وأجل أذربأيجان النواحي هذه وأَجل الجزيرة، أردبأيل. قديم
ًا، ثلثين أعمالها قال: الزواوي: تكون صدر في البأارة كبار كانت وبأها فرسإخ

ًا وكانت مراغة، تليها كانت ثم السإلم ًا قديم وبأينها أرمينية، وتليها للجند مقر
فيها وتختلف دابأة، ول سإمك بأها وليس مالحة وهي كبودان بأحيرة مراغة وبأين

ًا، عشرين نحو وطولها ومراغة أرمينية بأين المراكب توريز ُبأنيت قد فأما فرسإخ
الخزر بأحر على مدينة وهي البأواب بأاب آران وفي سإواها، معها بأذكره تبق لم

السفن. مرس وإليها البحر ذلك ميناء وهي
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

ثيابأي في منها الشرق «وألقى
ًا ِفّر دنانير َبناِن» من َت ال

ْنه إليَك تشيُر َثَمُر «لها ِم
ٍة ْفَن بأأِشربأ َق َ و َواِن» ِبأل أ

حَصاني بأوان بأشعب يقول
 الطعاِن يَساُرعن هذا أعن

من وجمل القاليم، من الجليلة المملكة هذه عليه اشتملت ما ذكرنا وقد
الجبال بألد ذلك فمن منه بأد ل ما الن وسإنذكر ترتيبها، المملكة، هذه محاسإن

الشرقي وحدها والكوفة، البصرة على تجري التي المياه على تشمل وهي
والري الديلم والشمالي آذربأيجان، والغربأي وأصبهان، وفارس خراسإان مفازة

ذكرناها مشهورة مدن على وتشتمل وخوزسإتان العراق والجنوبأي وقزوين،
بألد فهو السهل فأما وجبلن، سإهل وهي الديلم، وبألد الكتاب، من تقدم فيما

من عليها ممتد والجبل كيلن، تسمى بأمجموعها الن وهي معها، وما الجيل
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زندران ما وكذلك حكمها في أو كيلن هي وطبرسإتان الشمال، إلى الجنوب
ذكرهم، سإيأتي لملوك مقررة فإنها المملكة هذه من كان وإن وكيلن،

وسإجستان.
السند وأرض بأكران أرض بأين مفازة الشرق يلي مما بأها تحيط بألد هرمز ومنها
وما الهند، أرض من وشيء خراسإان الغرب ناحية ومن وفارس، سإجستان وبأين
وفارس سإجستان بأين التي المفازة الجنوب يلي ومما الهند، أرض الشمال يلي

سإجستان نواحي شرقيه من بأه ويحيط كور على ويشتمل وخراسإان، وكرمان
وراء ما وشماليه ُجرجان، وناحية القرية مفازة وغربأية الغور، وجبال الهند، وبألد
حبر من الغرب ومن وريفه، فارس مفازة وجنوبأيه الترك، بألد من وشيء النهر

ًا خوارزم إلى الخزر وبأحر جرجان حد من وفيها الغرب، إلى قوس على تقويس
العمارة. 

ًء مدنها وأقدم بأذاتها بأعدها من ومنهم خراسإان من هراة بأعد من الناس ومن بأنا
عن بأعيدة مستوية أرض وهي القرنين ذي بأناء من أنها يقال مروالشاهجمان،

في العباس بأني دولة ظهرت وفيها الرمال كثيرة وهي جبل، فيها يرى ل الجبال،
الحصانة غاية في وهي نَسا، مدينة مدنها وأحصن المعيطي، النجم أبأي آل دار

أمير شيعة كلهم وأهلها قوهستان خراسإان ومن والبساتين المياه كثيرة
حدودها وآذربأيجان وآران وأرمينية السلم، عليه طالب أبأي بأن علي المؤمنين

حدود الغرب يلي ومما الخزر بأحر وشرقي الديلم، وبألد الجبال الشرق يلي مما
وبأعض العراق الجنوب ومن القبق، وجبال اللن الشمال جهة ومن الرمن، بألد

ًا مدنها وأجل أذربأيجان النواحي هذه وأَجل الجزيرة، أردبأيل. قديم
ًا، ثلثين أعمالها قال: الزواوي: تكون صدر في البأارة كبار كانت وبأها فرسإخ

ًا وكانت مراغة، تليها كانت ثم السإلم ًا قديم وبأينها أرمينية، وتليها للجند مقر
فيها وتختلف دابأة، ول سإمك بأها وليس مالحة وهي كبودان بأحيرة مراغة وبأين

ًا، عشرين نحو وطولها ومراغة أرمينية بأين المراكب توريز ُبأنيت قد فأما فرسإخ
الخزر بأحر على مدينة وهي البأواب بأاب آران وفي سإواها، معها بأذكره تبق لم

السفن. مرس وإليها البحر ذلك ميناء وهي

نهر على تفليس ومدينتها أرمينية مع ذكرنا ما حدود في داخلة هي وكرجستان
ً الحال ذكر تقدم وقد الكر، وربأيعة بأكر وديار والجزيرة تقدم، فيما مفصل

ودجلة الفرات بأين والجزيرة العرب، وجزيرة العراق لبلد ملحقة وهي ومضر
التابأكية الدولة في بأذاتها قائمة جليلة مملكة بأمجموعها هذه كانت وقد

حد وشماليها واسإط، رسإتاق وغربأها وأصبهان، فارس جد وشرقيها وخوزسإتان
على يتصل حتى والكر مفرقة، قصور وهو دلف، أبأي كرج والكرج، الصيمرة

وبأعضه فارس بأحر إلى بأعضه ينتهى والجنوبأي أصبهان، إلى أي الجبال غربأي
وجبال الغربأي أول إلى الشرقي آخر من عليها دائر والبحر واسإط رسإتاق إلى

وقريبها البحر من قريبة الجنوب، يلي مما الجنوبأي حدها في والبلوص القفص
عامرة. جبال وكلها كرمان من جيرفت مدينة قريب الفضة، جبال
منهم إل أحد من القفص أهل يخاف ول القفص، الجبال سإفح ففي البلوص وأما
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ًا، يؤذون ول الشعر بأيوت يسكنون بأادية وهم ذات منيعة خصبة بأادن وجبال أحد
ًا أهلها وكان أشجار، الدولة أوائل في أسإلموا ثم أمية بأني زمان مجوسإ

ٍة في وبأقوا العباسإية جبالهم فملكوا الصغار ابأنا وعمر يعقوب ولّي حتى منع
والختان خراسإان، فتجر بألد وهي جيرفت، ثم السيرجان ومدينتهم وكرمات،
يوصف ول اليتيمتان، والفريدتان الختين بأين الجمع فيهما رخص وقد التوأمان،

ما وأفضل والمطر، والبحر والبصر، السمع اثنتين كانت إذا إل الواحدة إل بأاليتم
المتألقان، والنيران المعنقان الفرقدان عمر وفتحه الجيوش، بأكر أبأو له جهز

نجومها وأفتا الدائرة تلك قطبا والقلم، والسيوف والعلم العلم، مركز
والثاني أكبر، والول العرب، وعراق العجم، وعراق العرب، عراق الزاهرة

جليلة. عظيمة العجم عراق وكور منها، الخلفاء لمكان أشهر
دونه، فهو العرب عراق وأما عليه، نبني ما القاليم ذكر عنه تقدم فيها ذكرنا
دليران الفرس ملوك وكان الضخامة، في ونهاية الفخامة من غاية كان وإن

كورة.  عشر اثنا ومعناه........... وهو إيران

كورة كل أن البوسإعيدي الطيارى الحكيم بأن يحيى الفضائل أبأو الفاضل وقال
ًا سإتون وطساسإجه اسإتان منها الطسوج وترجمة إجازة، وترجمة طسوج

وطسوج طساسإيج خمسة وهو فيروز سإتارسإان كورة الولى فالكورة ناحية،
تامرا. سإقى الشرقي الجانب ومن خانقين،
بأشابأور طسوج طساسإيج ثمانية وهي مهر شاد سإار كورة الثانية والكورة
يسمى وبأها قديمة، مدينة وهي كلواذا، وبأها كلواذا وطسوج بأوق نهر وطسوج

وجمشيد وطهمورثا كيومرثا منها المعدود المشهورة الطائفة الكلدانيون
وطسوج العتيقة، المدينة وطسوج جازر طسوج بأين نهر وطسوج والضحاك

السإفل. زاذان وطسوج العلى، زاذان
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

رسإتاقياذ، طسوج طساسإيج، ثمانية وهي سإارشادقناد، كورة الثالثة والكورة
الدسإكرة وطسوج جلولء، وطسوج سإتسل، وطسوج مهرود، وطسوج

والرسإاتيق.
طسوج طساسإيج، خمسة وهي خسره، بأارنجان كورة الرابأعة والكورة
السإفل، النهروان وطسوج الوسإط، النهروان وطسوج العلى، النهروان
وهي سإابأور سإارشاد كورة الخامسة والكورة بأاكسايا وطسوج بأادريا، وطسوج

الثرثور، وطسوج الزندورة، وطسوج والفرات، دجلة طسوج طساسإيج، خمسة
الخوارج. وطسوج السإان، وطسوج
بأهمن طسوج طساسإيج، أربأعة وهو بأهمن، سإاشاد كورة السادسإة، والكورة
وطسوج البألة، وهو ميسان دسإت وطسوج ميسان، وطسوج أردشير،
أثرقتادة.
سإابأور فيروز طسوج طساسإيج، أربأعة وهي العليا سإتان كورة السابأعة والكورة

بأادروبأا. وطسوج قطربأل، وطسوج دحيل، وهو مسكن وطسوج التيار، وهي
نهر طسوج طساسإيج خمسة وهي سإيربأايكان سإان كورة وهي الثامنة والكورة

جوير. نهر وطسوج درفيط، وطسوج كومي، وطسوج الرومتان، وطسوج سإبر
طساسإيج، ثلثة وهي الروابأي وهي بأدروبأرشان كورة وهي التاسإعة والكورة
السإفل.  الزاب وطسوج الوسإط، الزاب وطسوج العلى، الزاب طسوج
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طسوج طساسإيج، سإتة وهي العلى تهقياد سإنان كورة وهي العاشرة والكورة
السفلى، الفلوجة وطسوج العليا، الفلوجة وطسوج ، وبأه خطر وطسوج بأابأل،

التمر. عين وطسوج النهرين، وطسوج
طساسإيج، أربأعة وهي الوسإط تهقياد سإتان كورة هي عشر الحادية والكورة
وطسوج بأاروسإما، وطسوج وبأاروسإما، سإوار وطسوج والدواه، الحبة طسوج

الملك. نهر
خمسة وهي السإفل، تهقياد سإتان كورة وهي تمام وهي عشرة الثانية والكورة

تستر، وطسوج النسالحين، وطسوج وبأادفلى، فرات طسوج طساسإيج،
دخره. هرمز وطسوج رومستان، وطسوج

القاليم ذكر عند تقدم قد ولنها لكثرتها هنا المملكة هذه مدن أذكر قلت: ولم
من الن ذكرناه والذي زيادة، إلى يفتقر نقص ولقيه إعادة، إلى معه بأاليحتاج

هو ما دون السواد من بأها يختص فيما حسابأه الداخل بأغداد عمل هو العراق كور
إنما ذكره تقدم مما هنا ذكره أعدنا والذ والبلد، المدن من معها ما لبقية مفرد

والمصار القاليم من أطرافها جمعت وما الملكة، هذه بأمقدار للعلم هو
ودأبأت الكاسإرة، جمعة في اجتمعت مما الكبار، والمدن العظيمة والممالك

هولكو. بأيت ملوك بأيد كلها صارت وقد تحصيله، في العباسإية الدولة
فسبحان العلياء، وأسإرة الدنيا وسإرة المعمور وخالصة الرض واسإطة وهي
احتساب بأل ويعطى حساب، بأغير يشاء من بأرزق الكريم الوهاب العظيم الله

ممن الملك ويترع يشاء، لمن الملك يؤتى أعطى، لما مانع ول قضى لما لراو
يشاء.

على وهوان نجمه، وهوى نظمه، وهي قد هذا وقتنا في البيت هذا أن على
آخر بأهادرخان سإعيد بأو مات منذ جمرة الرماد تحت وخمدت أمره، الفاس

ل معتمة، وعمياء مظلمة، دهياء في بأعده هم ثم طاعته، على المجمع ملوكهم،
ذات فساد ول اجتماع، إلى المفرقة جملتهم ول الصباح، إلى ليلتهم يقضي
ًا وخائف، بأاسإمه يدعى هاتف ناحية كل في صلح، إلى بأينهم ًا آخذ إلى جانب

ًا، وتقيم تتغلب طائفة وكل قسمه، إلى وتنسبه القان، أبأناء من هو يقول قائم
فل يدعى حتى تبلغ دعوته تلحق ول قريب، عن أمره يضمحل ثم فلن، بأن فلن

ًا كانوا وإن البيت، هذا وملوك بأعجيب، الدهر من ذلك وما يجيب، قديم من ملوك
وجدوا ما على متألفهم وكان الشنآن، من الملوك بأين يكون ما وبأينهم الزمان،

لها تذل هم أهل فإنهم آبأاءهم، يتركون ول للسإلم ينيبون ل آبأاءهم، عليه
مبلغهم على دليل فأول وبأأسإهم نجدتهم فأما الموال، بأه تذهب وكرم الجبال،

اليام، تقادمت ما الن والي الشام إلى المشرق من بأسيوفهم ملكوه ما منه
عليه. يدل ما منه ذكرنا قد كرمهم وأما

الله أطال الصفهاني القسم أبأي بأن محمود الثناء أبأو الدهر فريد شيخنا حدثني
ًا ألف الدولة. وله رشيد خواجا أن بأقاه للسلطان (سإماه....) وقدمه كتابأ

ًا عمل أرسإطو أن له وقال خدابأنده، للسإكندر، (المسمى....) وقدمه كتابأ
السإكندر، دون يكون أن يرضى ممن أنت وما دينار، ألف ألف عليه فأجازه

بأه فأخذ لرسإطو، السإكندر بأه أمر ما بأنظير له وأمر الكتاب، خدابأنده فقبل
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ًا الدولة رشيد خواجة ًا أملك قال: مرات، ثلثا المبلغ قدر قيمتها وعقار
وذريته. أولده يد ف الن إلى والملك

لها فأطلق بأغداد، من مغنية امرأة بألغنا ما على المذكور السلطان قلت: وأحب
حساب.  في يدخل ل وما يحصى ل ما

في صحبه أن فاتفق بأرجل، يأنس كان هولكو أبأغابأن أن بأه أثق من وحدثني
ويأخذ إليها يدخل أن بأه فأمر أموالهم، خزانة ذاك يوم وكانت ما، جهة إلى سإفر

حضر فلما فيه، في عمله واحد دينار سإوى يأخذ لم إليها دخل فلما منها، أراد ما
وامتلت شبعت وقال: ياقان فيه، من الدينار فألقى أخذ، عما سإأله يديه بأين

عنها توامين؛ُ بأعشرة له وأمر قاله، ما منه وأعجبه فضحك، فمي، من خرج حتى
فأخذها. درهم، ألف بأستمائة رائج، ألف مائة

ًا أن الغوري الحسن محمد أبأو القضاة قاضي وحدثني في بأكيخيتو وقف فقير
رائج ألف ثلثون وهي توامين، بأثلثة له فأمر ضرره، إليه وشكا سإلطنته، أيام

يشاوره،) أن تجاسإر (وما وزيره، طاجار هذا فاسإتكثر درهم، ألف وثمانين بأمائة
عليها عبر فلما المبلغ، فيستكثر ليبصرها، كيختو طريق في نطع على فسكبها
هذا فقال الفقير، لذلك بأه رسإمت الذي هذا له عنها. فقيل سإأل رآها، كيخبتو

أعطيناه أنا *) أعتقد2كنت(* والله أنا، مسكين قال: والله قالوا: نعم بأس؟، هو
ًا، فأعطوه. أخرى، مرة مثله أعطوه شيء، هو ما وهذا شيئ
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

الثالث الباب
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الجيل مملكة في

فصول: أربأعة وفيه
بأومن. الول: في الفصل
توليم. الثاني: في الفصل
كسكر. الثالث: في الفصل
رسإفت. الرابأع: في الفصل
جملة. ذكره لنا تيسر ما الجيل مملكة من رسإفت في الباب هذا في نذكر ونحن

وطأة في كيلن بألد أن الحبلي الواحد عبد بأن أحمد بأن محمد الشريف حدثني
ومن موقان، الغرب ومن مازندران، إقليم الشرق من حدود، أربأعة بأها يحيط

في بأأشناده يعرف مازنذران يعرف جبل بأينهما يفصل العجم، عراق الغرب
وبأأيدي كيلن، مملكة في داخلة التارم بألد تسمى ممتدة قرى الجنوبأي سإفحه

جبل وهو العصر، إلى الشمس طلوع من إل يرقى ل عاٍل جبل وهو ملوكها،
مشجر. 

على ويأخذ القلزم، بأحر الشمال ومن الكراد، من سإكان وبأه كثيرة، عيون فيها
الغالب في منها مدينة لكل كبار، مدن أربأعة على مشتمل وكيلن فيه، توريز
إلى الجبل من قريبة بأومن وهي إليه المضافة وأعمالها بأها، بأذاته ينفرد ملك

مصاقبة موقان جهة إلى تليها وكسكر بأشرق، البحر إلى تليها وتوليم وسإطه،
شرق وهو الربأعة الملوك هؤلء أيدي في مما كيلن مجموع وطول للبحر،
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وتنقص، تزيد أيام ثلثة نحو بأشمال جنوب وهو وعرضها، أيام، عشرة نحو بأغرب
حنابألة. أهلها وجميع

وقصب والموز النخل خل والفواكه كثيرة، والنهار المطار شديدة قال: وهي
غير كيلن ومدن مازندران، من المحمضات إليها ويجلب والمشمش، السكر

مفرشة المشوي، بأالطوب كيلن مباني وجميع علية، قصور ولملوكهم مسورة،
قش وعليها أقباء، معقودة وبأعضها بأالخشب، مسقفة بأغداد، مثل بأالطوب
أقل، أو ثلثة أو ذراعين نحو المستقى قريبة آبأار ديارها غالب وفي مضفور،
مدينة. كل تحكم والنهار
القمح تيسر مع ورقاق مليح، خبز منه يعمل الرز، كيلن أقوات وغالب

أرخص. إلى متوسإطة وأسإعارها عندهم، كثيرة والبقر والغنم، والشعير،
وحمامات وزوايا الخوانق، عندهم تسمى ومدارس الجليلة المساجد وبأها

نواحي في حصون ولها الكثير، الحرير وبأها النهار، من الماء إليها يجرى لطاف،
وبأها ماء، بأها يجري ول وفواكه، وبألوط رمان وبأها القلزم، في وجزائر مازندران
لهم.  العدو مغالبة عند تحصنهم

ٌي ولملوكهم بألدهم، لضيق بأالكثير ليس فإنه بألدهم، دخل قدر على َجِميٌل ز
بأالرقبة الملك ويركب الطبلخانات أمراء لهم فيها، مؤذي ول بأها مكس ل ولنها

ويركب المجرورة، والجنايب والجمدارية، داريه والسلح والحجاب السلطانية،
ضيقة إسإلمية أقبية ولباسإهم وأكثر، وخمسة أربأعة صاحب ووراءه المير

جياد بأراذين وخيلهم والبنود، المناطق ويشدون صغار، وتخافيف الكمام
العسكري الزي من قريب كلهم وزيهم بأالفضة، المحلى منها وسإروج مشكورة،

ًا ميادين ملوكهم قصور بأظواهر ويتخذ الخوارزمي، أوسإاطها في يعمل خضر
ًا ًا قصور والمظالم. للخدم جلوسإهم فيها الخشب، من صغار

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ميدونه بأين ما (فارس ألف عشرين نحو الربأعة الملوك هؤلء جنود وجميع

الملوك وهؤلء والراجل)، الفارس من والحشود الجموع يضمهم ممن ومطوعه
تألفت عنهم)، (خارجي عدو قصدهم إذا حتى الخلق بأينهم يزال ل الربأعة

ًا وصاروا كلمتهم، واجتمعت قلوبأهم، ًا حزبأ أيام قصدوا ولقد عدوهم، على واحد
على وانتصر فارس، ألف سإبعين في شاه قطلوا ثم عليهم، قدر فما هولكو
ًا معه وضرب توليم، صاحب وامتنع وكسكر، تومن صاحب بأالفارس مصاف

أحّس بأه قاز فلما إليه، مقفل أنه على قطلوشاه بأنفسه وحمل والراجل،
ًا، فولى منه، بأالغدر قطلوشاه إليه، فنزل قتيلً، فرسإه عن فألقاه فطعنه، منهزم

عليهما وقطع التتار، إلى وسإاق ركب ثم فيهما، اللتين بأالحلقتين أذنيه وقطع
وراحوا الشريد، إل فأفناهم العظيمة، بأالخشاب الطرق عليهم وسإد المياه،

بألدهم بأحصانة وهم بأالجبال وضال الطين، في متوحل وغريق قتيل بأين كلهم
أحد يطمع ول إيران لملوك يدينون ل إليهم، المسالك وتوعير جانب من بأالبحر

ملكهم. في
متجاورات، قطع الرض وفي تعالى الله قال كما والجبل ومازندران وطبرسإتان

سإود.  وغرابأيب ألوانها مختلف وحمر بأيض جدد الجبال ومن
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تاريخ في اغا شاه صاحب قول ذكرت أهلها بأأس شدة من ذكر قلت: وبأما
مردة. قال: وهم أهلها وعصيان قازنذران ذكر الفرس. وقد

وملك بأاللهجان ملك ملوك ثماني بأين مقسومة الجبل الشريف: وبألد قال
وملك كسكر وملك توليم وملك بأومن وملك تسفت وملك يرشب وملك سإخام
رسإت، وملك كسكر وملك توليم وملك بأومن ملك وهم كبار أربأعة منهم بأنفس،

ول لملك ملك منهم ينقاد فل هذا ومع هؤلء، دون الخرون الربأعة والملوك
لخر: أحد يذعن

سإخية، أقطارها وفاكهة، وحب ولحم ورخاء خصبة بألد الجبل بألد قال: وجملة
التتار، ملوك بأاسإم السكة تضرب وإنما للتتار، بأها يخطب ول رخية، وأسإعارها

بألد في دراهمه تخرج لم بأاسإمه، السكة الجبل ملوك من واحد ضرب لو لنه
والجفوة. الحقد، من بأينهم ما لشدة الخر جاره

واحد يتعدى ول أحرار، أهلها كل بأل جارية ول مملوك الجبل بألد يدخل قال: ول
الكثير العدد ليقضى منم الفلح أن حتى عليه كان وما أبأيه، شأن منهم

على يتجاسإر ل هذا ومع بأأثمانها، ويربأح ليبيعها، الخيل ) من321 (المخطوط
أحكام من بأها يجري ما وغالب وخوانيق ربأض وبأالجبل قتل، ركبها ولو ركوبأها،
أربأعة إل ملوكها نذكر ل ونحن عنه، الله رضي حنبل بأن أحمد المام مذهب

ذكرناه. ما على الكتاب هذا في لهم المترجم المشاهير
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

الول الفصل
بأومن في

عليه نشأ مذهب الجبل، بألد من معه من دون المذهب، شافعي بأومن صاحب
قليلة، بألدهم اللهيجان، صاحب وهو فارس، اللف على يزيد وعسكره ملوكها،

مكارمة التتار وبأين بأينهما ولهذا كثير، بأهما والحرير التجار من دخلها غالب وإنما
عندهما ما إلى واحتياجهما منهما، الحرير لجلب لبلد التجار لدخول ومهاداة،

ًا محتاجة الجبل بألد وبأقية إليهما، يدخل من على الحرير، من بأومن، إلى أيض
القماش من بأها يوجد لما أكثر، بأومن إلى وحاجتهما هذا، أجل من واللهيجان

حديد.  معدن الجبل من يحاذيها فيما وبأها والمعمولت،

العلم بأأهل اعتناء وله الشرف، بأيت إلى النسب يدعى بأومن قال: وصاحب
علمائها ولباس التتار، لباس من نوع بأها والملك والجند، الملك ولباس والفضل،

كعامة أهلها وعامة قدامهم، إلى كالصوفية عذبأات ولهم التجار، زي من قريب
جاورهم. من

الثالث الفصل
توليم صاحب في

المذهب، حنبلي وهو بأبلده، حرير ل ولكن بأومن، صاحب من قيب أمره صاحبها
هذا وقتنا في ولصاحبها إخوانهم، أفرس وهم فارس ألف نحو عسكره وعدة
واقعة في لهم كان توليم عسكر لن اسإتظهار، سإيما الجيل ملوك على

هو ما جيرانهم قلوب في لهم فثبت الغالب، والبطش الطولى، اليد قطلوشاه
أخواتها. كزي وزيها الن، إلى عليهم ظاهر

الثالث الفصل
كسكر في

ًا أكثر وجيشه توليم، ملوك في حولة له وصاحبهما الجيل، ملوك بأقية من عدد
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ًا وأكثر أخصب وأرضه أوسإع وبألده ًا وفاكهة حب ًا وأغنام ولها حولها، مما وأبأقار
وأسإعارها الجلب، من إليها يجلبه وما الكراد، من يجاورها ممن زائد رفق

أخواتها. كزي وزيها سإواها، مما وأرخص أرخى
الرابأع الفصل

رسإقت في
وهي منها، الجبل إلى أونى رسإقت وإنما البحر، عن وأبأعد الجبل، إلى أميل وهم

الشيخ ومنها والطير، السمك كثيرة وهي أحوالها، غالب في لخواتها مناسإبة
القليل وهو ضريحه، ونور روحه الله قدس الكيلني القادر عبد السيد العارف

ًا الواحد مثلً، العديم مثلً، في ترجمته الله شاء إن (وسإتأتي وعملً، علم
مكانها).

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الرابأع الباب
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الجبال مملكة في

فصول: أربأعة وهي
الجبال. سإكان لحوال جامع فصل وفيه الكراد الول: في الفصل
ّلر. الثاني: في الفصل ال
الشول. الثالث: في الفصل
شنكاره. الرابأع: في الفصل
ًا وبألدهم متشابأه وثمر وفواكه، وزروع وموارد ومزارع زائد خصب بألد جميع

وامتناع. وحصانة ودفاع غناء أهل وكلهم متشابأه، وغير
الول الفصل

 الكراد في

أتى جنس (كل نوعهم في دخل وإن الكراد، أن التوفيق، وبأالله نقول الذي
العراق قارب ما وهم نوع) عام من خاص جنس فإنهم الفصول، هذه في ذكره
واليمن، بأالشام طوائف ومنهم العجم، بألد في توغل من دون العرب وبألد

وغلب جمهرتهم، العرب وديار العراق وحول القطار، في مفترقة فرق ومنهم
مالو، بأالعزيز المسمى علي بأن إبأراهيم منهم ماردين، يقارب بأما زماننا في

ودروع، سإنة بأها وبأرقت جموع عليه واجتمعت شوكته، وقويت أمره، واسإتفحل
بأعده، ابأنه وقام مات، ثم المساعي، غايته دون وتقيدت الداعي، بأاسإمه دنوه

السإد. موضع الشبل سإد ول الولد الوالد حكى ما ولكنه
وبأالله نقول فإنا (هؤلء) وغيرهم الجبال سإكان لحوال الجامع الفصل وأما

العرب ديار بأين الحاجزة الجبال هي المصطلح على بأالجبال المراد أن التوفيق،
من الكفرة صياصي وانتهاؤها وشهرزور، همذان جبال وابأتداؤها العجم، وديار

لدن. بأيت بأأيدي إليها مضاف هو وما سإيس مملكة وهي التكفور، بألد
ًا، بأه كنت من إل عشائرهم من أذكر ولم ملٍك بأيت إل منهم فيها أسإم ولم خبير

ًء إمارة أو من الجزيرة دجلة إلى وتنتهي وأربأل، وشهرزور همذان بأجبال ابأتدا
بأه الحتفال لقلة الفرات نهر إلى دجلة النهر وراء ما ونترك الموصل، إلى كوار
وقرى الجزيرة أكراد إل يبق لم إذ المقصود خلصة هو ذكرته الذي أن على

ليست أماكنهم أن مع الماردين، العداء من جاورهم من لكل وهم ماردين،
همذان بأجبال طائفة فمنهم مستطيعة، غير للعصيان ومساكنهم منيعة
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وحمية، شوكة أولوا وكلهم ودعية، جند منهم الكورانية لهم يقال وشهرزور
درتنك له يقال ثان ومكان محمد، المير رياوسإت له يقال بأموضع مقيمون،
محمد).  المير (أميرهم

الكللية بأعدهم ومن خلف، ول بأينهم لبأين آلف، خمسة على تزيد القوم وعدة
ومقامهم صبور، الدين سإيف بأجماعة تعرف وكمية، مقدار لهم قوم وهم

وأميرهم وقوية مقاتلة رجل ألف وعدتهم شهرزور، قرب إلى ونهاوند دانترك
على ويقدر جنده على الملك حكم الكردية العصابأة من جاورهم من على يحكم
سإيرته. وحسن كلمته، بأصدق واقفون لنهم عشيرته، أصناف عدد جمع
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ألف وعددهم دقوق بأنواحي مقيمة إحداهما طائفتان؛ُ هؤلء سإوى الكللية ومن

أكثر وكانوا مائتان، رجالها عدة آذربأيجان نواحي من بأاشنة والخرى دونها، أو
ًا، ذلك من ًا، وأوفر عدد أربأل صاحب سإلر بأن الدين شرف الملك كان لما مدد
بأعضهم وهاجر الكفار، على قومه فعصى الكفار من رجل قتله التتر جهة من
ًا محمد المير ولده وبأقى والشام، مصر إلى وولده قبيلته من بأاشنه على حاكم

ًا عثمان المير توفاهم ولده توفى فلما عشيرته، من بأوطنه أقام لمن أمير
َواهم. سإ

وحيلة شجاعة أصحاب رنكليه، لهم يقال قوم همذان بأجبال الكللية ويلي
وما كنكور بألد على يحكم بأالن، الدين جمال جماعة لهم يقال ألفان، وعدتهم
والكور.  البقاع من جاورها

أكثرهم البلد، خراب قبل الكراد من طوائف يسكنها فكان شهرزور بألد وأما
ً وأوفرهم رجال تعرف والخرى اللوسإة، أنها يقال إحداهما طائفتان؛ُ إل أموال

في بأغداد واقعة بأعد عنها ترحوا وضرب، وطعمة وإقبال حرب رجال بأالبابأيرية،
مصر إلى ووفدوا ديارهم، وأخلوا والولد، بأالنساء السواد أهل من كثير عدد

المصاب، فيهم وعظم الوصاب، وأصابأتهم الحزاب، منهم وتفرقت والشام،
لهم يقال قوم مساكنهم في وسإكن أماكنهم، في بأقى وقد كتاب، أجل ولكل

بأاشنة، وبأين بأينها أخر قوم شهرزور وبأبلد الكراد صميم من ليسوا الخريسة،
ٍة شجاعة، ذوو السيولية، لهم يقال نفر، ألفي عددهم يبلغ وهم لهم، وحمي

داود، بأالمير يعرف قسم والخر محمود، الدين عز بأن تورك قسم قسمان
بأستار، بألد بأعض يسكنون وهم الفرماوية يليهم ثم بأدران بأداوود ويعرف
أميرهم كان نفر، آلف أربأعة على عددهم يزيد أخر، أماكن أربأل بألد من وبأيدهم

الدين. شهاب ولده بأعدهم وتولهم الدين، بأسيف يلقب بأكر أبأو
ثلثة على ينقسمون قوية، أنفس ذوو الحسنائية، لهم يقال قبيلة يليهم ثم

كراتي، الدين شهاب بأن عيسى طائفة بأظونهم أكبر اللف، نحو وهم بأطون
والحامي. بأري لقلعة الجفر ولهم
المير وكان بأالجاكية، يعرف والخر البلية لهم يقال نفر نفران بأطونهم وثاني

الدين لفخر كان بأطونهم وثالث النقرين، أمير زنكي الدين شهاب بأن الله عبد
بأكر. أبأي بأن عمر الدين إختيار أخوه والن قيم، أمير
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المأخوذة الخضارة في الفرياوية وتشاركهم الكركار، بأبلد الحسائية وتختص
الخرين.  مشاركة قرايلي بأدربأند

وكان سإبعمائة، على تزيد عدتهم الساقية، ودقموق الكرجين بألد يليهم ثم
ًا رمامي، بأابأكر، الدين شجاع أميرهم ًا دينه، عن ذابأ ذلك ومن حزبأه، عن محاربأ
ويدارون للدولتين، يتخدمون قوم إربأل، أعمال من الجبلين بأين له يقال موضع

سإرايا يعينون الصيف وفي بأالمجاملة، التتر يعاملون الشتاء في فهم الفئتين،
الخضرين الدين تاج أميرهم وكان الكللية، كعدد وعددهم المجاملة، في الشام

ًا سإليمان قلوون السيفي المنصوري الملكي الباب إلى وفد ولسان ذابأنان كاتب
العادلية اليام في أوطانهم إلى الربأعة أولده وعاد المنية، اخترمته ثم بأمصر
من الدين شجاع بأن والمبارز الشهرزورية من سإنقر الدين عز مع الزينية

في لهم يجدوا لم إذا الحميدية، من خوش الدين جمال ابأن الدين وبأهاء الرخية،
ًا ول مرعية حرمة الزينية الدولة مرضية. أخبار

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
يبق لم الحميدية، إلى ينسبون طائفة وهم المازنجانية، أربأل من هؤلء يلي ثم

تنقص ول ورخائهم، شدتهم، في إليهم قتضاف وعدتهم أمرائهم، غير أمير لهم
الصلفة، يتعانون المازنجانية، هم وهؤلء مقاتل، ألف عن الحميدية عدة

من الخلفة أمراء من كان أميرهم لن واللباس، اللت في بأالناس ويتشبهون
يدعى وكان كنك، واسإمه الدين بأمبارز الخلفة ديون من لقب العباسإية، الدولة
عنده من مثلها إليها أضاف ثم قبلها، إليه حملت فإذا النذور، له وتنذر الصلح
ًا. بأهما وصدق مع

وقد النصاري، سإاعد بأن محمد الله عبد أبأو الدين شمس الفاضل الحكيم قال
وتثبت وسإياسإية وتدبأير وفكر وعقل ومكر وتحيل وصبر شجاعة ذا كان ذكره

ًا يهمل ل ورئاسإة ًا بأه أراد من يهاب ول وحقارته، لصغره عدو لعظمته سإوء
وجسارته. 

محمد، الدين سإيف أبأيه خبز أعطاه حين قال أنه الله رحمه الصليا ابأن عن نقل
فكان سإواه، أحد في أتوسإمها لم سإعادة الشاب هذا في توسإمت لقد وحياه،

المقام، ذلك في التتر في أقام إذ كذلك، فرآه الله، رحمه الصاحب توسإمه كما
من عهد ما وانحل السإلم، أهل وتشتت سإام، ابأن من يافث ابأن وتمكن
أعجز فما الجبال السإكان القتال على القادرين الرجال من يبق ولم النظام،
والخديعة، بأالمكر عاملوهم تنالهم، ل سإهامهم أن وتحققوا اسإتئصالهم، الكفار

ًا الخراج، تخلية على وهادنوهم وحكموهما اثنتين، منهم وقدموا للذريعة، سإد
الوجهين. من عليهم

ًا كنك، الدين مبارز كان العجم بألد وجه من كان فما من كان وما فيه، متحدث
وأعطوهما ملكين، وجعلوهما لنواحيه، الحائز منكاكين السإدين كان العجم مدن

ومالها، سإيفها في وصرفوه وأعمالها، أربأل في لمبارزكنك اسإتنابأوا ثم ، بأائزتين
على وقدموه هفتون، هراوتل إليه وأضافوا بأكمالها، سإوس عقر وأقطعوه
يزيدون. أو فارس خمسمائة

المراء عشيرته في وكثر يومه، أمسه على وأناف قومه، بأسعادته وسإعد
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غلب، لمن والدنيا الدولة بأعناية أقرانه على وغلب النسب، في معه لشتباكهم
ابأن وهو المملكة هذه وتولى تسعين، ابأن وهو الشبان، همة همته ترى وكان
التتر ملوك من ملك رسإم ول منه، الله مكنه إل عدو قصده ما عشرين، نحو

رجاله، وكثرة ملكه، من بألغ ما يبلغ ولم وامتثاله، أمره نقاذ قبل هلك إل بأقتله
يكنى وكان الدين عز ولده وخلقه مات ثم وإقباله، سإعادته لكن جباله، تمنعه ول
خضر.  الدين نجم أخوه ثم عنه، وعرف منه ألف فيما بأه

مصفوفة، ونمارق موضوعة وأكواب مرفوعة، سإرر على الرفاهية من وكان
وعقار وغاشية، حاشية إلي موروثه أبأوه ترك مما ونعم مبثوثة، وزرابأي

ل والتتارية السإلمية الدولتين في ومكانة وناشئة، قديمة وسإعادات وماشية،
وشرف اللذات، في وإنبساط تحاول، ل الجهتين في عالية ورتبته تطاول،
كنوز من تنفق بأما بألغتها تبالي ول أدب، في تقصر ل ويد والذات، بأالعرص

والذهب. الفضة
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

بأماء تنهل كتب، منه الشام ونواب بأمصر السلطانية البأواب على ترد وكانت
الله، رحمه مات ثم العرب، البأكار إحبائها من وتسرح كالسحب، الفصاحة

منيته. بأيته أهل في بأه وتمت سإنته، على وجرى ولده، وخلفه
المشهورين السهرية وبألد وبألدها، حفتون وتل وأعمالها يسار ويلي

بأخفتيان ويعرف على، أبأى خفتيان إلى شقلبأاد بألد من وهي بأاللصوصية،
ًا، عددهم يبلغ ل قوم وهم الكبير، والدربأند الدسإت من ذلك بأين وما الصغير، ألف
ويتقلب الكبير، الزاب يشقهما شاهقين، جبلين بأين ودربأندهم عاصية، وحبالهم

بأالحجر منهما إثنان قناطر ثلثا عليه قوي، وهدير مفرع بأصوت صخورهما على
مائة الماء جهة عن علوها كالحصير الخشب من مضفور والوسإطى والجير،

ًا، خمسون الجبلين بأين وطولها الهواء، في ذراع وقد ذراعين، عرص في ذراع
الدواب عليه تمر ثم عرضه، في يزاد أو طوله من فينقص أرضه من تارة ينقل

يخاطر وتنقبض، وتبسط وتنخفض، ترتفع وهي بأرجالها والخيل بأأحمالها،
ما يخيلون عندها الخضارة يأخذون وهم بأعقله، ويضامر بأنفسه، عليها المجتاز
بأعدها. شاءوا

ل شنيعة، وقبائح وخديعة، غدر أهل وهم عميق، نهر على مضيق الدربأند فإن
بأنفسه.  سإلمته ترضيه بأل فيه، مدافعتهم المسافر يستطيع

الجن إلى الكراد من أحد ُنسب أن سإاعد بأن محمد الدين شمس الحكيم قال
ًا، هؤلء فهم كان وأشقى، المسالك، أصعب فهذا دربأند، مسلك صعب وإن حق

يقال قوم ومجاورهم أبأقى، ول ترك ما أنقى قميان، عم بأن الحسام أميرهم
الذئب. . ولد معناها أعجمية كلمة وهي الزرزارية لهم

أهل بأعض ذكره ملوكهم، إلى المنسوبأين العجم من تكرد ممن أنهم ويقال
رجالهم عدة تبلغ وفقراء، وأغنياء وأمراء زراع منهم جم، عدد ولهم التاريخ،
في يعتمد وفقهاء إليهم، يشار زهاد ومنهم الخلف، بأينهم قليل آلف، خمسة
عليهم. الفتوى

اليمين، ذات من أسإنة على المشرف جنجرين جبل إلى مرت من مساكنهم
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وكأنه الزمهرير هواه كان الجهات، جميع على بأمكانه مشرف عال، جبل وهو
طول أحجار، ثلثة للتخدير عليه نصب قد بأالخاصة، يجذبأها مغناطيس، للسحب

في ذراع على تزيد وثخسانته المقدار، هذا ربأع وعرضه أشبار، عشرة حجر كل
من وهي المعالم، سإوى منها يبق لم قديمة، كتابأة الثلثة من كل على التقدير،

سإنين، ألوف في إل يتأثر ول الحر، ول البرد يغيره ل الذي الخضر المانع الحجر
ثلث في والخران الجبل، رأس بأسطة على منها فالوسإط يبين، يكاد ل تاثير

عليها المكتوب وأن النذار، لمعنى نصبت أنها يقال نزل، أو صعد لمن عقبتيه
ويدركون تحته، الخضارة يأخذون وهم الصيف، في والبرد الثلج أهلكه من أخبار

بأبرده. هلك من يوارون أو

ًا الزرزاريه وبأيد ول وضياعها، ومزارعها بأقلعها والرسإتاق ملزكرد بألد أيض
ٍد يحملون ًا لح لشوكتهم مانع لكلمتهم، جامع أمير لهم وكان ارتفاعها، من شيئ
جيده، المسمى ولده بأعده من وتولهم توفى، ثم بأاسإاك بأن الدين نجم يسمى

ًا لهم وكان الله، عبد ولده تولهم وتوفى، الجل أدركه ولما شجاع أمير أيض
عصبة عشيرته من حوله الصغير، شير الحسام له يقال وتدبأير رأي له عفيف
ًا آخر أمير لهم كان وكذلك بأسيرته، تسير شير الحسام بأاسإاك. ابأن يسمى جيد

علي، أبأي الدين جمال بأن الدين بأهاء يدعى قوى بأأس له منهم وآخر الكبير،
قدر يبلغ ل إذ جماعتهم، في ويدخل طاعتهم في ينطوى ممن هؤلء غير وأمراء

تقدم. بأمن اسإمه ذكر عن يستغنى اسإتطاعتهم
قرينتها بأاسإم تسمى كالمدد لهم هي العدد قليلة شرذمة الزرزارية إلى وينضم
بأاليد الخضارة عليها يأخذون الخان، عقبة على مشرف بأمكان، منفردة بأالكان،
قومه وعاد الدين، نجم مع توبأك أميرهم ُقتل الحسائية، بأين ويجولون القوية،

رجل. ثلثمائة عدتهم يبلغ بأالرعية، لهم
من طائفة هم بأل النفر، إلى ل الوطن، إلى نسبوا قوم وهم الجولمركية، ومنهم

عليهم، الرجال غلبة عند بأالجبال، اعتصموا حكمية، أنها يقال أمية، بأني
ًا الناس، ومخالطة البأس، اسإتعمال عند بأمنعتها واسإتغنوا من للسلمة طلب
ًا أعدائهم، الن وهم فسلموا، الكراد، سإلك في فانخرطوا اعتدائهم، من وفرار

بأن السإد بأن الدين عماد ملكهم كان آلف، ثلثة على يزيدون كثير، عدد في
من ينقل ما المعادن يده وتحت الدين، أسإد الملك ولده خلفه ثم متكلن،

يسمع لئل فأخفى، اللزورد، معدن له ظهر وكان الماكن، سإائر إلى الزرينجين،
فيطلبونه.  التتر، ملوك بأه

قرين بأذاته، مقطوع عال، جبل على المعاقل أمنع من عليه يعتمد الذي ومعقله
من حوله فيما راسإخ الهواء في شامخ النفصال مع وسإطها في قائم الجبال
للجيش محط ل ربأه، بأإذن وبأينها بأينه فاصل بأه، محدق الكبير والزاب الماء،
جوابأنه من ضلع كل وفي متسع، للزراعة سإطحه إليه، للسهام وصول ول عليه،
والثلج بأأسإاسإه، محيط والماء فيمتنع، للمتناع، شاء من إليه يأوى مرتفع، كهف

العبور يستدعى الطريق بأعض في إليه والصعود بأرأسإه، سإببه يشتغل، يزال ل
بأالحبال جر التسليق، يستطيع ل ومن يطيق، لمن مصلحة مضروبأة أوتاد على
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كل في إليها يحتاج التي والذخائر للطواحين البغال ترفع بأها) وكذلك (يعلق
حين.

بأن الدين بأهاء يدعى اعتماد، كلمته على ولهم الكراد، عند معتبر عليهم والملك
له وكان أبأاه، سإيرته في ويخلف محراه، يجرى الملك في وولده الدين، قطب

ًة، العداء دولة على عصا داود، الدين بأشمس يدعى آخر عم ابأن وعجزوا مد
الحسان في فبالغوا عليه، يقدروا فلم حيلة، بأكل غيلته في اجتهدوا وقد عنه،
في التوصل فاحتصن اعتصامه، ليأمنوا الجبل عن بأالنتقال وأمروه إليه،

للسلطان، بأنيت كانت دار في قر فلما المدن بأبعض سإكن حتى التوسإل،
ًا حولها ما في وغرس ًا بأستان الثمار، مختلفة أفتان، ذات لشجار جامع

والدار دينار، ألف ألف عشرون دنانيرهم من مغلة ارتفاع بأالرتفاع ومحفوفة
فخولوه المثمنة، واللت البسط من فيها لما السلطنة دار من يكون أعظم. ما

فترك المنون، ريب اخترمه أن إلى وثمنها، بأالفاكهة له وسإمحوا سإكنها، في
من شاء ما منها ويقطع بألده، خراج إليه يؤدي حربأهم، إلى وعاد الحركة، ولده

إلى تبريز من آذربأيجان من الطرقات، جميع من الخفارة ويأخذ وأجناده، أقاربأه
والنواب والمنتدين الكتاب من بأضمان مستخدميه وظائف وكل ونقشوان، خوى

إلى المعلوم الليل ثلث إلى ضيفانه طعامهم يقدم ول والوكلء، والمتصرفين
ًء، الليل ثلث إلي ضيفانه يطعم ول كان، غذاء أي النهار نصف في يجعل ول عشا
ًا خبزه ًا كان من منه ليأكل ملح ًا. حربأ وصلح

مركوان، تدعى بألد من الجبال يسكنون قوم الكراد من الجولمركية ويجاور
وصيفها والزهار، النبات بأأنواع زاهر ربأيعها مخصبة والمطار الثلوج كثيرة
المنوعة، اللحوم غزير واللبان السإمان وافر وشتاؤا الطيار، بأألحان منوط
والمير الدين بأدر أميران بأها لهم وكان آذربأيجان، بألد من لرمية مترخمة وهي

لمن وهم آلف، ثلثة عدتهم تبلغ رفيقان، وبأالرعايا شقيقان، أخوان حسن،
والحسان.  بأالرأفة ويعاملونهم أخلف، والجولمركية الزرزارية من جاورهم

سإعة ذات كواره، لها يقال وبألد جبال الروم بألد قبل من الجولمركية ويجاور
من ينسب وإليها الحيان، سإائر في مستمر وخصب للحيوان، ومرعى وإمكان،

قبيله. من فيحسبانه السكان، من بأها
ويلي آلف، ثلثة قومه وعدة عنهم، المداري هو الدين شمس المير وكان

الهكلر. وبألد الزيبار وبألد العمادية، وبألد شوشن عقر وجه الجولمركية
ًا، خمسمائة فيبلغون الزيبارية أما وكان وبألد، سإوق لهم بأازاريه، أصحاب عدد

ًا، المازنجانية وبأين بأينهم حروب ملكهم وكان (واتحدوا)، قرارهم، قر ثم ُمدد
ًا وكان الزابأي، محمد المير بأن إبأراهيم المير أحدهما الخلفة، زمن في موقر
ًا ًا، بأعده ولده وبأقى بأالحْشمة، معروف بأالمبارزكنك، العتضاد إلى فاحتاج صغير
ًا، له ليكون ًا، وخلفه أبأوه، توفى بأرش، الدين بأدر بأن الشهاب والثاني ظهير كبير
ًا، سإواه لهم يدع لم المازنجانية ولول ًء الرعية علي فاسإتولى أمير ًا. اسإتيل كبير
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آلف أربأعة على عدتهم تزيد العمادية، بألد في مقيمون فإنهم الهكارية وأّما
المير والخر بأكر، أبأو المير أحدهما أخوين، أميرين إلى إمارتهم وكانت حربأية،
ًا كان فإنه بأكر أبأو فأما بأالطوراشي، والدهما يعرف علي، وكثرة بأرجاله، ممتنع

أنه مع بأه، ول بأهم يعبأ ل مدة وبأقى وأحزابأه، وجيوشه ونوابأه جباله وقوة احتياله
نصراني بأالموصل حكم أن إلى ماكر، بأكل عليه واسإتعان العساكر، له سإير
البكري القزويني بأابأا الدين رضى المير عنها وعزل البرقوطي، مسعود له يقال

في عليه وأعانه حيلة، بأكل بأكر أبأي المير على النصراني فاحتال الله، رحمه
يديه، على الطاعة في والنزول إليه، الوفوق له فحسنوا القبيلة، بأعض المكيدة

والثاني مباركشاه أحدهما السلطان، إلى الصبيان من أربأعة الرهائن له وسإير
أحمد والخران أبأوه، العقد في اسإتنابأه الذي المبارزكنك، بأن الدين سإيف

ًا بأاربأل كان الدين، بأكر فبلغ والدهما، وجركتم ونزل فاغتر الزمان، ذلك في نائب
وقالوا العتراض، ذوو فيه عدت إلى المقدار، معظم السلطان عند وبأقى البابأا،

ّيراليهم معه طلبوا ولما اعتراض، عليه فما وأهله، ولده أحضر أن بأالنزول، سإ
ًا وعاد بأالقبول، أمره يأخذوا فلم حضورهم، وتأخر بأرسإول، لطلبهم مؤكد

من معه من وعلى عليه بأالحتياط فأمر أمورهم، السلطان على فاشتبهت
ًا ذاك إذ وكان أصحابأه، مراغة إلى وصلوا فلما أحزابأه في حمص إلى متوجه

ًا وكان السلطان؛ُ داعي أجابأة حسان، توجه آذربأيجان، المكان في عنده موثق
ما وركب الرفاق، من معه من وخلص الوثاق، من الخروج في الفرصة فانتهز

ًا الخيل من وجد ًء وسإاق، عربأ ًا قريب، الجبل أن على بأنا يدركه أن في وطمع
ونادوا: أولم سإلطانهم، صولة خافوا بأفراره، القوم أحسن فلما فيستتر، الليل،
يحث (وهو الخيل، رعاة وهو الختاجية، من قوم عليه فتنبه أثاره، على أولم

عليه وتواثبوا بأه، أصابأه بأسهم، أحدهم فرماه مذبأة، وهي فرسإه) بأكزلك،
 دخل قد انهزموا لما كان، رجل إل أحد منهم ينج فلم أصحابأه،

البلد.
فلحق منهم، كل وهرب ولده، سإرق من سإير البارزشير فإن الرهائن أكثر وأما

ً أخوه علي، المير وبأقى ولده، اليقين، أتاه أن إلى وحده بأالهكاربأة مستقل
المير بأن محمد المير ونشأ هروز، قلعة صاحب الدين غرس ولده فيهم فخلف

ًا، بأكر أبأي أن وأراد الدور، من بأها ما وأحرق فأخذها، الجبال، قلعة فقصد شجاع
المقدور. القدر سإاعده إْن بأها، يقيم

الجزيرة، جبل إلى بأخاري من كثيرة أماكن في الخفارة يأخذون والهكارية
أوطان الماكن وهذه داود، وكهف القمرانية جبال المرج قبل من ويليهم

خصاصة، على مبذور وطعامهم رماة حماة لكنهم هم، ما وقليل البستكية
له........ ويقابأل يقال بأالقمرانية مقيم وأميرهم خمسمائة، على تزيد ل وعدتهم

لكنهم الحميدية، يضاهون كانوا قوم وهم البختية، الموصل قبل من الجولمركيه
وتشتت أمراؤهم، فهلك وأعيان كبراء لهم فكان أكثر، وقبيلهم أكثر، شعبهم

تفرقت قليلة، مشرذمة إل منهم يبق ولم المعهود، جمعهم وتفرق كبراؤهم،
ماردين صاحب خدم الدين فخر أمرائهم بأقايا من وكان والشعوب، القبائل بأين

قيلت. لقوال فأبأعده
البأصار الكتاب: مسالك اسإم



مشكاة مكتبة              المصار ممالك في البأصار مسالك
 السإلمية

ًا، شعبهم أكثر وهو السندية منهم متفرقة وقبائلهم كثيرة، وشعبهم عدد
ًا، وأوفرهم وكان والمحمدية، مخاتل مختال مقاتل ألف ثلثين يبلغون مدد
ٍد أولى كانوا والراسإتية رجل، سإتمائة على تزيد ل شروين، أميرهم ٍد َعد ُعد و

والولد، بأالهل البلد، ذلك من كيايك بأن البدر أميرهم نزح أن إلى ومدد وجمع
بألد في تزيد ل عدتهم وعاشاه، جمعهم وتفرق شملهم، تشتت وقد متعة إلى

ول إبأراهيم، بأن كورك الدين علء وأميرهم رجل، ألف على تزيد ل الموصل،
بأهاء بأن وموسإى علي أبأي بأن عمر وأميرهم خمسمائة في القعر بألد من ينقص
بأالخضارة مطلوبأون والمختار المقلوب، الجبال يسكنون وهم والدينلية الدين،

كل في متمزقين البلد، في متفرقين ألف على عدتم تزيد ول كلتي، أميرهم
واد.

الثاني الفصل
 اللر في

وإمارة، ملك وفيهم البلد، في مفرقة فرق ومنهم العدد، كثيرة طائفة؛ُ وهؤلء
الرجل يقف القول، في وصدق الحركات، في خفة ولهم وشطارة، وإقدام

يصعد ثم بأه، القائمة الزوايا بأأحد بأطنه ويلصق المرتفع، البناء جانب إلى منهم
منه، ويأخذه ماله، الرجل يخالس من ومنهم العليا، صهوته، يرتقى أن إلى فيه
ُعوقب بأالسياط، وُضرَب منهم، الرجل ُأمِسك يدري. وربأما ل وهو أشد و

أقر بأه، عليه وأقسم الله، بأستر حلف فإذا يعرفه، ول أخذه، أنه يقر فل العقاب،
واعترف.

في ولهم معظمهم، الشامية بألد وفي طوائف، منهم والشام مصر بألد وفي
مشهودة. وأحوال مشهورة، وقائع هذا
الله، رحمه أيوب بأن يوسإف المظفر أبأا الدين صلح السلطان أن يحكى وما

الخفيفة، وحركاته اللطيفة، أفعاله من أشياء له وأظهر منهم، رجل إليه حضر
اسإتوى حتى وارتفع بأه، والتصق وارتفع مرتفع، بأناء جانب إلى وقف أنه حتى
حركته، وخفة شطارته، من العجب يظهر الله رحمه الدين وصلح أعله، على

على وحمله وأكرمه، عليه، ضلع نزل فلما مثله، عليه يقدر ل ما على وقدرته
ًا وأقطعه فرس منكم، جماعة عندنا يكون أن له: اشتهى وقال جليلً، أقطاع
العداء. حصون إلى بأكم لنتوصل عنكم نستغنى ما فإننا

ًا له يجلب اللرى هذا فبقى جاء فكلما منهم، هذا على يقدر ممن واحد بأعد واحد
أحد يبق لم حتى القطاع، وأقطعه عليه، وخلع الدين، صلح أكرمه منهم واحد

ًا ُيحِضر لم مدة وبأقى منهم، عدت ما شيء له: لي فقال الدين، صلح إلى أحد
ًا؟ لنا جبت فلما مثلنا، هذا على يقدر أحد بأقى ما مولي يا فقال: والله أحد

كل خلف وأوقف جمعهم، ثم نفسه، في أسإرها ذلك، في الدين صلح تحقق
لما الدين صلح لن النفر، أولئك رقاب فضربأوا إليه، وأومأ رجلً، منهم رجل
ذلك. رأى
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
مثل يفعل من وراءه يبقى وجده، قتله هو إن وخاف نفسه، على منهم فزع

بأه.  فيقتله أحدهم عليه ينزل لئل بأذلك عليهم فاحتال فعله،
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من قامات على المنصوبأة، الحبال على الطائفة هذه مشى من يروى ما وأما
ًا منهم الرجل رأس يصير حتى الهواء، في عليها وانقلبأهم الرض، إلى منكوسإ
الحبل على يمشي ثم قامته، على يستوى ثم بأالحبل متعلقة ورجله الرض،

لنوادر فيه ويحاك اللباب، له تحار ما بأالمخاريق، فوقها ويلعب بأالقبقاب،
في عنها تطيح ثم مركض، أشد وتركضها يفعلن، نساءهم وإن العجاب، العجب

ًا تصير ثم ظهرها، على فيستوى عليها تثب ثم الرض إلى جريها قوة حزام
تلقاء من وتارة أعلها من تارة العنق وتعنق الفرس، صهوة تنزل ثم لبطنها،
المجال. في الخفة وغرائب الفعال عجائب من ذلك غير إلى صدرها
وقد إليه، أيديهم ووصلت عليه قدروا ما أحد الشام في منهم هو من ودأب
بأستر يحلف بأل اتهم إذا منهم أحد يضرب، بأقى فما الضرب، على صبرهم عرف

قبيح، نأخذ ويقول: نحن أخذه، ما ويرد ويعترف، فيقر، بأه، عليه ويقسم الله
مليح. نرد ونحن

منعة، أهل بأبلدهم وهم عليه، هي ما على بأعبارتهم اللفظتين هاتين أوردنا وقد
هكذا الشرقة على يقطع ل وسإارقهم وأمير ومأمور وصغير كبير إن اللرا، وهي
بألدنا. في عادتهم جرت

الثالث الفصل
الشول في

إل العقول، موازنة في بأعض عن بأعضهم يبعد وما شنكاره، حكم حكمهم وهؤلء
وسإماح، كرم وفيهم تحل، بأينهم فيما ومواثيق تطل، دماء من بأينهم يخلو ل أنه

فيها، ولهم وقراهم، ضيافتهم في وتقيم قراهم، في وتنزل الفقراء يقصدهم
ويصبح يمس بأيوتهم، في أنزلوه الفقير أنزلهم إذا الظن حسن فيهم ولهم

ٍم، إلى تطرق أو خان أنه منهم أحد على اطلعوا فإن نسائهم، وبأين عندهم حري
ًا يقتلون ول فقتل أدرك، وإما نجا فإما وتبعوه، بأيوتهم، من أخرجوه منهم أحد

ًا بأيوتهم، في ًا حريمهم، على سإتر ظنهم لحسن عنهم، الفقراء تنفير من وخوف
فيهم.

الرابأع الفصل
 شنكاره في

ًا، اللر من أحسن وهم ًا، وأقل طريق من وتمسك الذمام، رعاية وفيهم فريق
وطاعة، سإمع لمرائهم وعندهم وشجاعة، بأأس ولهم بأزمام، المطهرة الشريعة

الرجل يكون وثبوا، إذا البروق من وأخف غضبوا، إذا السإود من أشد أنهم على
السهم، محاربأه ويرشق الصعود، في يأخذ ثم العالي، الجبل أسإفل في منهم
قدر. على وإياه هو يوافى أو انحدر وما غايته، بألغ وقد السهم، يسبق فيكاد
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

الخامس الباب
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
بأالروم التراك مملكة في
مرام، إليها يحلق ول ترام، ل مملكة كانت فقد الروم بأمملكة الن المسماة أما

ًا القسطنطيني الخليج من هو مما وهي وماء ، بأنطس بأحر جنوب على ممتد
في بأعوائدها، الطرف ويخل صهواتها، عن الطرف يزل بأجبال محجوزة بأنطس
الخيرة معدن سإلجوق، بأني بأقايا زمان، وقت آخر وكانت حجراتها، اقتحام
إرثا من لسلطانها وكان والطير، القبة صاحب الملك، مسكن ومسلك والخير،
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هذا في تقدم وقد ملحوظة، الملوك معاطف على ونعمة محفوظة، حرمة أبأائه
والتلد. الطارف من المجد في البلد لهذه ما على ينبه ما الكتاب

ومشتبك العنة، محتبك الن إلى نعتهم، عليها الباقي الروم؛ُ عهد على كانت
وكانت العلياء، الرتبة لملكها وكان الكاسإرة، ومكسر القياصرة، دار السإنة،
ملوك إل الرض ملوك من يسمى يكن لم لنه الدنيا، ثلث التعديل بأقسمة
والترك. والروم الفرس
فالروم بأالثلثا، بأينهم الرض الثلثة الملوك هؤلء حد فريدون، قسم وهكذا

في وقع مما الن، ذكره في نحن الذي وهذا التثليث أهل وهم الثلث لهم
الخليج شرقي على الواقع الذي هو اسإمهم، بأطبائع وقتنا إلى وطبع قسمهم،

ً القسطنطيني والشام.  والعواصم العرب وديار بأأرمينية متصل

شبابأه في الوجه، كالح الثلوج بأكثرة أنه خل احتشام بأل الممالك أثرى وهو
فيه بأارق ول يسأم، (ول لتراك، محب بأه يستسقى ل قبابأه في اللمة أشيب

ًء تتفجر صخوره أن إل يشأم، ول بأرق)، لعارضة ًء، وتتفجر ما دون يعقد أنوا
ّنة ورق وتخصف ضرعها، المحل ويحطم زرعها، فتخصب بأسماء، السماء الج

من ومخبرها البديع، لمنظرها ورقها وتطرب وينعها، تمرها الخلئق، على
الشجى، وتشجى النجى تناجي مطربأة كل إل تسمع فل الربأيع، صنعاء صناعة
ثوبأها يعجب الحلى، من أطواقها في ما الغواني وتهب الخلي، قلب وتخلب

أرضها في تجول فل القندسإي، سإجافها النهار بأذيل المتعلق ونباتها السندس،
كالملئك. وولدانا العين، كالحور نساء إل ينظر ول أرائك على إل

وسإناء، بأهجة دار ذكره قدمنا ما على السلجوقية أيام في كانت ما وآخر
ًا بأها العيش انتهبوا وغناء، لكؤوس أنس ومجلس بأالمسرات اليام وقطعوا نهب

ًا، فيها كل من الرض على فاضوا لما جنكيزخان، أولد ملك عليها جرى ثم وثب
من معهم وحكموا بأالروم، الملك السلجوقية بأقايا على أبأقوا أنهم إل مكان،

ثم ويحتلب، الثدي من خلوا ما عبر ولهم وتشتد، تثب أن الرابأضة أسإودهم يمنع
الظلم. سإتور لتمتد وأزاحتهم، اليام، إزالتهم

ص (المخطوص البندقداري بأيبرس الفتح أبأي الظاهر الملك دخول من وكان
رؤوس من طائفة عليها وكسر مشهور، هو ما قيسارية، إلى ) الصالحي،931

ولبس سإلجوق، آل تخت على جلس أن بأعد قرار، بأها له يقر ولم عاد، ثم التتار،
خاف لكنه الدار، تلك أهل بأه واسإتبشرت والدرهم الدينار بأاسإمه وضرب التاج،
آن قد يكن ولم ضدهم، ورجم سإعدهم لنجم الوقت طالع لموافقة عاقبة

فاسإتمرت قربأها، عليها يجمد أن سإيوفهم لجدول ول لهبها، يخمد أن لجمرتهم
فغلبت يديها، في سإقط حتى سإلجوق آل ملك واضمحل عليها، المغل أيدي

من المغل حفظت بأقية إل المالك؟ تلك من كثير على هنالك التراك طوائف
على المغل ملوك التراك طوائف ودارت رمقها، آخر وأمسكت أفقها، مطالع

ول إليهم، يسلم أنه على طاعتهم في يدخل من منهم وبأقى عليه، غلبت ما
والتذكار والعصيان الطاعة من معهم أحوالهم واسإتمرت يديه، من شيء يخرج

بأعض منه وهي أو الجنكيزخانية الدولة رواق وخر المدد، تمادت حتى والنسيان
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ٍذ العمد، أيامهم. السإتمرار مغارس في وثبتت أقدامهم، ثبتت فحينئ
ًا، واتخذوهم مصر، ملوك كاتبوا الروم، على غلبوا ومنذ لحوادثا وعدوهم ظهر
ًا، اليام فيه، هو فيما بأالنيابأة له يكتب تقليد في رغب من منهم أن حتى ذخر
والسيف التمام والتشاريف والعلم واللوية بأالصناجق إليه وجهز له فكتب

وصفاء ود أهل هذا يومنا إلى وهم والجنائب، المركوب والحصان المحلي
مصر اتخذ من منهم وصل المتزاج بأه خلطهم ما لكثرة ووفاء، عهد وحسن
ًا، والشام المطاع، المر حكم تحت فيها وجرى والقطاع، المرة بأهما وأخذ دار

وصادرات، واردات والمكاتبات الشام، مصرو عن تنقطع ل الن حتى ورسإلهم
ٍد كل كله هذه ومع وسإائرات، مقيمة والهدايا فضله من الله أتاه بأما منهم واح

بأالقليل. ونكتفي التفصيل، على نذكرهم الن ونحن
اسإتولت التي والمملكة البلد هذه على متغلبة طائفة كل حال نشرح نحن وها

موضعه).  في عليه تنبه ما على يديها (في اسإتقر وما عليها،

الله رحمه الظاهر الملك دخول الظاهر عبد بأن الله عبد الفضل أبأو ذكر وقد
يقتدح ول قرار، بأنا يستقر ل فيها: وسإرنا قال رسإالة في وخروجه البلد، هذه
ْبأك غير من يتزود أو الهبة، من الزائر يتزيد ما بأقدر إل نقيم ول نار، الخيل سإنا

بأنا حاول إذا خلفنا البرق ويكبوا العتاق، الخيل همنا تحمل التغبة، من الطائر
حربأهم، لمات بأإدراع عساكره جميع أمر قد حلب من السلطان وكان اللحاق،
قد المعهود، المر على جرائد حلب من ورحلوا وضربأهم، طعنهم آلت وحمل
سُإلوك فيها تشتهي جبال في فسرنا الغمود، السيف عن حتى شيء كل خفقوا

واسإتقبلنا الرض، من الفروج ملئت إذا فيها السإواط تهلك وأودية الرض،
المتنبي: قال كما الدرب

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ّدْرَب «َرَمى ُيوُل» الّسهام أن علموا وما الورى إلى العتاِق بأالخيِل ال ُخ
َلما ٍد كل علت وصنجة َدلوك من تجلى «ف وعويل» رنًة طو
َلى َع ّطرق على فيها ُطرٍق « َعٌة ال َها وفي رف ِر ُلنيس عند ذك ُخُموُل» ا
أزهارها، تبسم عن ضاحكة سإكانها، على بأاكية رسإوم وهي دلوك من ومررنا
في موقدة تزاويق ونيران موطدة، وأركان مشيدة، بأروج ذات غدرانها، وتقهقه

ليلة في وذلك نتهادى، الديباج مرج إلى وسإرنا ممددة، كنائسها من عمد
المار قدم تحت ُتربأها يثبت ل جمادى، من تكن لم وإن أندية، ذات مدلهمة
هار.  جرف شفا على يمشي سإاكنها وكأنما

هجوع، هجمة فيها العين وتتمنى الملسوع، ليلة إليها بأالنسبة نستخف وبأتنا
افتقار عن وتشغله رفيقه، عن الرفيق تخفى أشجار غابأات اختراق في وأخذنا

مخائض بأينها تفطرت، جبال أو تغيرت، قبور كأنها أحجار معاثر حولها طريقه،
تمنطقت قد جبال إلى إل منها خرجنا ما فجرت، بأحار كأنها مغائص لبأل

إلى فهو قائل، وهو إل أحد فل مسالكها وعميت بأالثلوج، وتيممت بأالجداول،
وتلتف الواحد بأمشي مناهجها تضيق خروج، من سإبيل إلى أو سإبيل من خروج

وأودية شرقة، وصدور زلقة، أوعار ذات بأالساعدة الكمال القفاف شجراتها
مختنقة. بأالمزدحمين
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كان المحترقة، ومعناها بأكينوك الن المسمى الحمراء الحدثا إلى وصلنا حتى
وتملكها، وأحرقها الروم، أصحاب من أخذها قد سإيس صاحب والد قسطنطين

ّير السإلم، لبلد الضرر بأها وعم ًا إليها السلطان سإ فافتتحها حلب، من عسكر
ذلك من وخربأت والذرية، الحريم وسإبى الرجال من بأها من كل وقتل بأالسيف،

يبين. يكاد من منها بأقى وما الحين،
المنايا وموج بأالقفا، يقرع فالقنا حمدان، بأن الدولة سإيف بأناه ما منها وشاهدنا
الدهر غضب العزائم، تأتي العزم أهل قدر على هناك لسلطاننا وقيل تتلطم،

خال. الدهر وجنة في فبناها عليها والملوك
جر تكاسإلت وإن البطون، على كالراقم مشت زلفت إذا وجيادنا بأها فبتنا

ًا بأعضها سإواقع، مخائض ذلك أثناء في وخضنا شجون، والحديث بأالصهيل بأعض
بأحر هذا قلت كلما سإابأح، ذلك لجل منها كل سإمى بأها الخيل عموم لجل كأنها

يشتهون واد، لنا بأان طلعناه قد جبل هذا لنا وكلما جبل، لنا أعرض قطعناه قد
الجل.  نفاد فيه الهوى دون

سإنة منه الكامل الملك رد الذي الزرق النهر وهو صو، كوك إلى وصلنا ثم
ًا عبرنا وللوقت الروم، إلى التوجه قصد لما الدربأندات، الخيل، وأعجلت ركض

ًا، قطعت أم لجة خاضت هل درت فما الخر، النهر هذا بأر من الناس وبأات أرض
الصم، الجبال تلك من يسمع السنابأك ووقع الشم، تلك في متسللين وأصبحوا

نعلة ول صفاها، لمصافحة فرس يد ثبتت فما أقجادربأند، إلى وصلوا حتى
قواها. لمطارحة رجلة ول رحاها، لمكافة

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الوعال تعودت ما وتعودت التطرق في والزدحام القتحام على الخيل وتمرنت

ارتفاع وترتفع الهيدب، انحطاط تنحط والتسلق الشرب من الوعار في
ٍة في السلطان وبأات الدربأند، منتهى من الخروج حصل حتى الكوكب، وطا

ٍد من شاءت بأما السحب وسإمحت هناك، ُبأرد َبأر الجار، ألم بأما الريح وجاءت ، و
على الطرق وملكت المفاوز، ملت حتى العساكر وانتشرت الجلد، واسإتنفذ

على فوقع الجاليش في الشقر سإنقر تقدم وقد الجائز، على وأخذتها المار،
منهم وأخذ يديه، بأين من فانهزموا كراي، مقدمهم التتار، من فارس آلف ثلثة
يؤخذ فيمن منه تلك واسإتمرت وأمتار، تهمته فأكل السلطاني، للسيف قدم من
على المسلمون وبأات ونظر، ترتيب أجمل على التتر وبأات ويؤسإره، التتار، من

وحذر. تيقظ أجمل
قد القوم بأأن الخبر، بأعد الخبر تتابأع القعدة ذي عاشر الجمعة يوم كان فلما

يجب، ما على التثبت في جنوده السلطان ووصى ووثبوا، تأبأوا وأنهم قربأوا،
يحتجب.  ل ما رأيه نور من وأراهم

وكان بألستين، تلدا من منا صخرات على مشترفة جبال من العساكر وطلعت
ًا تلك ليلته العدو جيحان، اسإمه وأصل جهان، نهر أصل وهو زمان، نهر على بأايت

ًا عشر أحد المغل فترتب عسكر وعزلوا فارس، ألف على يزيد طلب كل طلب
ًا الكرج عسكر وجعلوا منهم، خيفة الروم ًا منهم طلب ولما بأمفرده، واحد

وكأنها المقترحة، الصفر الخوذ وعليهم حولها، ومن السلطان صناجق شاهدوا
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العزائم من عقدوا كانوا ما إلى رجعوا مقتدحة، نيران الشمس شعاع في
أعلى من إليهم الخيل وأنصبت ضلوا، قد أنهم ورأوا أيديهم في وسإقط فحلوا،
عن فشمروا الحيل، وبأقى منهم ألحيلة وبأطلت السيل، إنصباب الجبل

الواحد. الرجل وقفة ووقفوا السواعد،
عشرة، مائة كل ومن مائة، ألف كل من آبأقا اختارهم قد المغل هؤلء وكان
تداون، الكبار المقدمين من فيهم وكان اليوم، هذا لجل واحد، عشرة كل ومن

اللوف أمراء ومن ونمادربأخشى، تداون أخو وأرختو الروم، بألد أمر إليه وتقووا
وعاجت فقاتلت، الرض إلى فرقة المغل من وأخلدت وقراق آبأغا وصهر زيرك
منهم ماهان وأصبح مكان، كل من الموت العدو وجاء وعاجلت، نفوسإهم على

وذي سإهم، كنانته في يبق لم حتى قوسإه سإلم ما شهم من فيهم وكم وقدهان،
الميسرة، جهة من العدو من فرقة واشتدت تثلم، حتى طارحه فما طارح سإن

السلطانية. الصناجق على معرجين
فرار». فيه سإلحهم أدى قتال إل الطراد «فلزهم

سإباع وأقرى أشمط، بأكل منهم فضحى عليهم وثب إليهم السلطان وثاب
كل من فأخذهم الجبال في التحصن قصد من ولحق فأفرط، والطير الوحش

يسيرة، جماعة وانهزمت بأاقية، من لهم ترى فهل وقتلهم الرابأية، الخذة رابأية
نجا فما المهاوي وأخذتهم نفسه، عن يدفع كان ل من العوام من فيها طمع
أمسه. في عده حياة من آيس إل منهم
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

عثار». بأأرءوسإهم لرجلهم فيها لعضاء متسابأقو «مضوا
القفار».  العطش من بأأرماح تناولتهم الرماح قاتوا «إذا

فقاتلهم شديد، وبأأس ذو المغل، من جماعة عسكرنا ميمنة ووصدت
ما اليدي فتقاسإمت العدو وأما الحديد، من الحديد ضجر حتى المسلمون

وكتاين، وقسى سإيوف من بأه يصولون وما والصوافق، الصواهل من يمتطونه
أصناف جميع من يتمسلونه وما وجواشن، وذروع خوذ من يلبسونه وما

قتل ومن رضوان، المسلمين من اسإتشهد من وتسلم هنالك، ما فغنم المعادن،
ووطاقاتهم فنزلوها منازلهم، المسلمين الله وأورثا مالك، التتار من

قيل: كما أعدائه مع السلطان وكان فتمولوها، وخركاواتهم
ُبأسطهم «فمَساهم حرير و

ُبأسطهم وصبحهم تراب» و
رؤوسإهم وكأنما السيل، الدماء من تتخللها أجسادهم، جزر كأنما العداء وأصبح

من والرجل اليدي صوالح بأها تلعب أكر، المقصور الدهليز لدى المجموعة
وجهه جهامة في يتفرس الوسإامة، حُسن الهامة مهيب من فيهم وكم الَخيل،

وكثرت قدماه، الحقيقة على السن فقرع فاه، الرمح فض قد الفخامة،
لنبي كان {وما الله بأقول وعمل البعض كبرائهم من السلطان فاختار السإاري،

في قيصرية مدينة البرواناه الرض} ودخل من يثخن حتى أسإرى له تكون أن
الشهر. عشر ثاني الحد يوم سإحر

الدين مجد والتابأك عليا الدين فخر الصاحب سإلطانها الدين غياثا فأفهم
والمير النائب، ميكائيل الدين بأدر والمير المستوفى الدين جمال والمير

أن المناشير، طرز يكتب وهو البرواناه، أخي الدين عز ولد وهو الطغرائي
دخول منهم ونخشى منهزمون، وبأقيتهم المغل بأعض كسروا المسلمين



مشكاة مكتبة              المصار ممالك في البأصار مسالك
 السإلمية

الدين غياثا بأنت خاتون كرجى زوجته فاحذر بأها، يكون من واتلف قيصرية،
في الروم صاحب الدين غياثا السلطان وزوجها الكرج ملكة وأمها أزر، صاحب

جارية. أربأعمائة
كلهم وتوجهوا واللت، والخيام النجاتي من الروم لصاحب كان ل ما لها وكان
ّول أيام، أربأعة قصيرية عن حصن وهو توقات جهة إلى أمراء بأقية على وه

يخبر ل حتى معه من وأمر أمره البرواناه وأخفى منهم، قليل إل فاتبعوه الروم،
عنهم. 

إل كالهرم قائم جبل سإن حول وبأيوتها رمان، قرية قريب فنزل السلطان ورحل
ًا حوله سإفحه في البيوت وعمرت ملموم، أنه مجرة كأنها وبأدت بأيت، فوق بأيت

(ورواشون) قد منجورة داربأيزينات ذوات مقاعد وبأه إل بأيت منها وما النجوم
منزل رأسإها من ويعلوها بأنيان، أحسن أعلها من يحمها صورة، أحسن في بأدت

بأل أسإوار لها كأنها الجبال بأها ويطوف السنان، الصعدة يعلوه كما الرأس مسنم
غير تسع ل قناطر ذوات أنهار وفيها نار، جذوة فيه إناء وسإطها في وكأنها سإوار،
ًا فنزلنا مناكب، غيرها تلقى ل مضائق راكب، تخلص من تخلص حتى منها قريب
تربأص. قد المضائق في كان من وحضر

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
أمطارها، تيجان الرض حبت قد والسماء ورحلنا حصحص، الن كل وقال

تتماسإك ل الرض وأصبحت أوكارها، في والقح أحجارها، في الهوام وأغرقت
من بأها تضع عواصم، للعصم تكون أن تتمالك ل والجبال الراقم، ولمرور حتى

النمل. أرجل صقليها على وتزلق حمل، ذات كل الدواب
أيدي بأتسلمنا وقطعناه الغروب قريب إلى كله نهارنا الحالة هذه على سإرنا

ًء فنزلنا الدروب، من الدروب شاهقة، جبال بأها يطوف أرض مستنقع في عشا
صاروس أعمال من فشلرهار بأوطأة الرض تلك قاعدة تعرف دافقة، ومياه

الفضة.  معدن الجهة تلك من ويضرب العتيق،

وإذا الشتيت، الشمل تجمع ولم المبيت، أهبة في شرعنا قد نحن وبأينما
ًا بأأن عقيرته، عقر قد بأالصارخ وفي اسإتتروا قد فجوة في هنالك التتار من فوج

على وعزموا السلح، في والناس السلطان فركب انتظروا، قد نفرة فجوة
وعاد الله لطف ثم الجناج، مبلول يطير وكيف الغيث، تتابأع فعاقهم المطار،

سإالمة أخطارنا وصارت السليم، نومة فنمنا بأأس، ل يقول وهو السلطان
ونبسط الوصيف، بأها يحيط ل جبالً، فسلكنا وأصبحنا تهيم، واد كل في شاعرة

الهوى، عن تضعف جنادل إلى منها ينحط الطرف، يكبو حين فيها الطرف عذر
حجر من وخان قناطر وتحتها أوزاك، قرية على ومررنا الجادل، قوى إليها

والذي سإمند حصن قريب هناك رابأية، رأس على للسبيل خان ثم منحوت
قوله: في بأه الطيب أبأو عرض
ِدْم «فإن ْد ُيق َنا فق سَإَمند ُزْر

ٌه ُيحجْم وإن ْلَخليُج فْموعد ا
وأذعق وقبله فقبله نائبها إلى بأكتاب خواصه إليها سإير قد السلطان وكان

فشكر اسإتنزله، أن عنها السلطان لمر والنزول المنيع، لحصنها بأالتسليم
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حسابأه. الشكر من ووفاه الجابأة، تلك له السلطان
ولكلمة وأطاعوه، أجابأوه فكلهم دوالوه، قلعة وإلى درنده قلعة إلى وكذلك
الناس وكان بأحمرهاه، تعرف قرية من قريب وطأة في ونزلنا والوه، الذعان

فمالت عليق، بأل ليالي الخيل وبأاتت كادت، أو خيلهم علوفات فرغت قد
ول طروقها في سإاعدتها وما عليقها، في الكسوب خيول وشاركها ومادت،
وأحسنت أرماقها، أمسكت أتيان، بأعض الليلة هذه في فصادفنا طريقها،
يتمنى أودية في وهابأطين الول، تلك كأنها جبال من راحلين وأصبحنا إرفاقها،
الجبل.  قبه ترقى عاد لو مضائقها لشدة سإالكها

وطلب بأانيه، همة شرف على يدل بأقرطاي، يعرف هناك خان على أشرفنا ثم
ًا، سإعة البأنية أكبر من وهو فيه، تعالى الله ثواب ً وأحسنها وارتفاع شكل

ًا، ومن زخام، كأنه الذي الحمر المصقول المنحوت بأالحجر مبنى كله وأوضاع
بأابأه خارج وله بأالقلم، مثلها يرسإم أن يمكن ل نقوش، وأركانه أسإواره ظاهر
الخان وأبأواب حوانيت، فيه الرض، مبلط حصينة، بأأسإوار يبابأين الربأض مثل

شتوية، وأمكنة ضيقة، اواوين وداخله اسإتعماله، يكون ما أحسن من حديد
ما إل منها ول بأكيف؟ عنها يعبر النسان يحسن ل الصورة، هذه على واصطبلت

والفرش والودية والمرسإتان الحمام وفيه والصيف الشتاء رحلة الكافر يعده
قدره. على طارق لكل والضيافة والواني

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
إليه، ول إليها أحد وصل فما الناس وكثر عليه مر لما السلطان إلى وحمل
دواوين وله البلد، من غيره وفي حوله كثيرة وضياع عظيمة، أوقاف وعليه
التتار يتعرض ولم فيه، والنفاق أمواله، اسإتخراج يتولون ومباشرون، وكتاب

يبالغون الروم وأهل تكريمه، عوائد على وأبأقوه رسإومه، من شيء أبأطال إلى
قريبة قرية قريب الليلة تلك فنزلنا وتعظيمه، ـــ الله رحمه ـــ بأانيه تبجيل في
الشاعر القيس امرىء قبر وفيه بأعسيب المعروفة الجبل شرقي قيصرية من

يقول: وفيه
ُطوَب إَن «أجارتنا تنوُب الُخ

عسيُب» أقاَم ما ُمقيٌم وإني
َنا َت َباِن إنا «إجار ِري هنا ها َغ

ُكُل َنِسيُب» للغريب غريٍب و
لتساميه، المثال الروم بأه يضرب الذي وهو أرجاش جبل يعلوه الجبل وهذا

دون إل السحاب ذيول تسحب ل العالية، الدنيا جميع في الجبال وتتضاءل
المتصعدة، البأخرة لهيال ول ثلوجه من صيفه من شتاؤه يعرف ول سإفحه،

صبحه. من وعشاؤه
ركبت الزهرة، شرق يوم وهو القعدة، ذي منتصف الربأعاء يوم كان فلما

في السلطان فركب متسربأة، الفضاء وملت مترتبة، المنصورة العساكر
ًا بأه ويصيح ميدان أفسح في جواده بأه يختال وإمرته، أمره ودوى زمرته، مرح
ًا سإلطان.  إنه درى نشوان كأنه وفرح
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سإجدا». وتلقاه هلكي تفارقه له خاشعة الرض ملوك «تظل
وصغارها، ونساؤها ورعاياها وتجارها وزهادها وعلماؤها قيصرية أهل وخرج
ًا وعلماؤهم قضاتهم وتلقى مسعاهم، وشكر ممساهم السلطان فأكرم ركبان

ًا وحادثهم ًا، إنسان جد حالت والناس الفقراء من لجماعة وحصلت إنسان
صاحب الدين غياثا السلطان شعار وكان معجبة، ذكر وصرخات مضطربأة

الجوسإق قريب وطأة في جميعه بأقى قد سإلطنته وشعار وخيامه، الروم
في طبقاتهم اختلف على الناس فترجل بأكيخسرو، المعروف والبستان

والتكبير، بأالتهليل الصوات وارتفعت ومأمور، وأمير ملك من الشريف الركاب
دهليزه بأاب على سإلجوق بأني نوبأة وضربأت المضارب، تلك في السلطان ونزل
العادة. على
أصحاب وحضر فسطاط، شريف إلى التقرب في للناس السلطان وإذن

فالتمسوا وراءكم، لهم: ارجعوا وقيل النواهي، بأغير ظفروا فما الملهي،
هذا وما هنا، تتفق ل الهنات، هذه سإوءه فاقت الوادي هذا غير واد إلى وذهبوا
الغنى.  موضع بأل الغناء موضع

ًا جهة كل في وعين اللها إنفاق في السلطان وشرع لها، وقال: أنت شخص
كل وأعطى النيابأة في جاليش المير على واعتمد وعلم، وعلم وحكم، وحكم
فلما خاف، من وتأمين بأالسإتعطاف، نزح من على الحجة وأقام كتابأه بأيمينه

ل الطاعة في أصبحوا إن وإنهم يصلحون، ل التتار ولغير يفلحون، ل أنهم علم
إليه بأدا ما أن وأختار الوعود، تلك عن عاد يصبحون، ل أمسوا وإن يمسون،

ً القعدة ذي عشر سإابأع الجمعة يوم فركب يعود، ونصب الخير، الله من مستقبل
وصاحب والّسبع، القنة صاحب منه الناس فرأى رأسإه، على سإلجوق بأني خبر

قد السلطنة دار وكانت اليوم، هذا بأكرة في قيصرية ودخل والطير، القبة
)841 (المخطوط وهي لحلوله، هيىء قد سإلجوق بأني وتخت لنزوله، فرشت
عذبأة بأساتين بأها تحف المبتنى، أنيقة ويلهو، يتعبد من ومفازة تزهو، منازل

مصرحة، نقوشه وبأأجمل مصفحة، القاشاني أضاف بأأحسن جدرانها المجتبى،
أسإعد بأحلوله التخت ونال وقت أسإعد في الملك مرتبة في السلطان فجلس
البخت.

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
يصلح». الندب الظاهر المليك لغير نصبه حين من التخت هذا كان «وما

وتفتح». المواضي البيض صوارق له فتحت ما الله اسإم على «مليك
وتصفح». كثير عن تعفو رأيناك قائل والكل الروم وفود «أتته

ًا «فأوسإعهم ًا وجادلهم حلم وأصبحوا». وأمٍن مٍن على وأمسوا يد
حضرت ثم يقبلونه الشريف كفه يهنونه. وعلى السلطان على الناس وأقبل

بأني عادة على العمائم أصحاب من الرواتب ودور والصوفية والفقهاء القضاة
وله عندهم، المعدلة كبير وهو المحفل أمير ووقف جمعة، كل في سإلجوق
عمامة.  وأكبر كم أوسإع وله وفخامه، وسإامه

ًا وانتصب القدار، قدر على المحفل ترتيب في وأخذ السلطان يدي بأين قائم
ًا ًا يقرأون القراء وشرع يشار، بأه إليه ما منتظر تلحين بأأحسن وفرادي جميع
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ًا، المحفل أمير شرح فرغوا فلما تحسين، وأجمل ًا، فمه وبأكور صارخ نافخ
أطاب، وما وأطال مقوله، ويهلول مدلوله، يعجب ما بأالفارسإية، وأورد فأنشد

بأالصواب. أعلم والله قوله، مقاله يعرف من واسإتصوب
ًا مدوا ذلك انقضى ولما منه الناس فأكل الملوك، همم يناسإب ليس سإماط

مكان إلى السلطان وقام فوقف، مكانه إلى كل عاد ثم للسرف، ل للشرف
بأدار وكان العين، قرير مخيمه إلى عاد ثم سإاعتين، أو سإاعة فأقام الراحة،
خدام، ومشايخ حرير، سإتور أسإمال أبأوابأهم على السلجوقية، حرم الملك

وأحسن وآنسهم، السلطان، فجبرهم بأالكبير، يدعى أن منهم لكل يستحق
ًا فيها تقام جمع سإبع وبأها بأقيصرية، الجمعة صلة إلى وتوجه إليهم، أنهم إل خطب

ملوكها احتفال على يدل ل جامع وهو السلطان، جامع في فصلينا كالنعام
إرادتهم.  بأحسن تقضى ما الخير دلئل فيه ول عباداتهم، بأبيوت

ًا وجلسوا وأكابأرها، المدينة أهل فحضر ًا ل حلق البحث من وأجروا صفوف
ًا، بأالعجمية القراءة فتخارجوا العزيز الكتاب حفاظ من جماعة واجتمعت صنوف

والحان مترنمة، أصوات تبرزها إنها بأل الدراية عن بأعيدة قراءة وهي آية، آية
على يتوقفون ول اتفقت، كيف بأالحروف ينطقون مقسمة، الكلمات لتفريق
عليه صبي قام الذان، وقت آن ولما نطقت، ول ُنطقت بأها إنها الحروف مخارج

بأالتكبير فابأتدأ المؤذنين، دكة على قعود أقبية، عليهم جماعة وسإط من قباء،
ً ًا أول بأأصوات جميعهم سإاعدوه تشهد ولّما إبأانة، ول إعانة غير من بأمفرده وثاني

ويترنمون تلحين، بأأطيب النغم له يحيكون متنوعة ونغمات ملعلعة، مجمجمة
الصبي غير أحد منهم ما قعود، وكلهم الذان، وفرغ التأذين، آخر إلى بأالصوات

كبير شيخ طلع الذان، فرغ ولما عرف، الذان من لكلمة أحد منا وما وقف قد
ٍء في وشرع المنبر، ذروة فصعد المنبر، محفل بأأمير يعرف السن نعرفه، ل دعا

ٍء بأين خصم خصمه لمشاورة أحضره شرع وكيل أو مخاصم كأنه نألفه، ل وإدعا
مشاركة، بأغير للسلطان ودعا فخطب، ذلك بأعد الخطيب وطلع حاكم، يدي

المسطورة. الصورة هذه على الجمعة وانفضت
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

فشاهدنا اليوم هذا في إليه الدراهم وأحضرت السلطان، بأاسإم السكة وضربأت
ًا ً وجه العيون، وقرت النعمة، بأهذه اللسنة وأقرت الميمون، بأاسإمه متهلل

ًا، وخوانق مدارس بأقيصرية وشاهدت ورغبتهم بأانيها، اهتمام على تدل وربأط
المنقوشة المصقولة الحمر الحجاز بأأحسن مشتدة الشريفة، العلوم في

الجمل بأالقاشاني مؤزرة وصقفها وأواينها مفروشة، ذلك بأأجمل وأراضيها
ولها الجارية، المياه وفيها والقالية، الكرخية بأالبسط مفروشة وجميعها صورة،

الحسنة.  البساتين على الشبابأيك

سإوق، ول دكان المدينة داخل وليس حولها، من بأها طائف قيصرية وسإوق
يحسن ل وهو علي، خواجا الدين فخر بأالصاحب يعرف الروم بألد في والوزير
دخل غير ودخله مملوك، مائتا خاصة مماليكه من وخلفه الخط، ول الكتابأة،
سإلطانية، درهم آلف سإبعة وخواصه؟ ولولده له التي القطاعات وغير أولده
ًا وخركاواته خيامه من مدرسإته في شاهدت ولقد الملوك، لكبر يكون ل شيئ
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معروف. وبأالخير ومعروف بأر وله
الوجود من لهم فظهر خاتون كرجى وزوجته البرواناه سإليمان الدين معين وأما

سإليمان ملك على موجودهما من السلطان واسإتولى نفيس، كل للعيون البادي
عساكره، أمر في فكر المدة، هذه بأقيصرية أقام ولما بألقيس وعرش

لن وذلك الله، أراه بأما حالهم في ونظر سإواه، يعرفه ل بأما ومصالحهم
كلت. المصارمة من والسواعد ملت، المضاربأة من والسيوف قلت، القوات

في بأقى وما يجزى، السوء بأجزاء ول يغزى، من الكفار من بأالروم بأقى ما وأنه
وإن عاقلة، ول عاقل على منهم لكفر دية ول الهاملة، كالسوائم رعايا إل البلد
قد بأالدوس الروم وأعشاب تصله، ل بألده ومواد تحمله، ل بأالبلد أقام

خيول ترضى ول لكفاية، ترجى ل وزوعها قلت، قد وعلوفاتها اضمحلت،
وإن والرعاية، الرعى من الروم خيول بأه ترضى بأما المنصورة العساكر
عامهم أعجبهم كان إن وإنه القاتل، يد في التتار بأه قلت الذي الصقل الحسام

قابأل.  من الروم إلى فيعودون

كلما وخواصه أمراءه أعطى أن بأعد القعدة ذي من العشرون الثنين يوم فرحل
في فنزل النعمة، اسإم غولة على يطلق وكلما والزمة، العنة من إليه أحضر
والبرواناه، الدين غياثا رسإول إليه وصل فيها بأقبرلولو، تعرف منزلة

ْقفونه، ًا المر وكان يستو حسن عليه السلطان فعدد سإيواس، إلى إنها شائع
ما وأنهم َبأعده، مع ملكه أقصى من مرة، بأعد مرة دعاهم أجاب وأنه عهده، وفاء

لما وأنه المسيرة، الرسإائل يمضمون وفوا ول المقررة، الشرائط عند وقفوا
ًة طلبوا الباطل وزهق الحق جاء عساكر أن السلطان وعلم ميسرة، إلى نظر

ل عيش طيبة وأهل حرب، أهل ل طرف وأهل نفاذ، أهل ل البداد أهل الروم
عرفت قد أني له وقال: قل وهدده، البرواناه سإليمان إلى فرد جيش قواد

النصر من جرى ما ويكفينا وولده، بأنته وابأن معي أسإيرة وأمه وطرقاته، الروم
فريضة قضى من كل ول عزيز، لقوى الله إن ينصره من الله ولينصرن الوجيز،

ابأتغينا فقد ونحن مهاجرة، المهاجرة هذه بأعد ول المجاورة، عليه تجب الحج
وما الخرة، الدار أموالهم، نهب وعدم الروم، أهل دماء حقن من الله أتانا فيما
أنه لتعلمكم إل سإلجوق آل بأتخت تنجح لزيادة مملكتكم تخت في جلوسإنا كان

ًا وأن يعوق، المور، من أمر عن لنا عائق ل سإطوة، لنا يأمن أن له ينبغي ل أحد
من أعظم الله بأحمد وسإروجنا خطوة، لنا جمعة مسافة كل أن كل وليتحقق

ذلك آية نحن ملك كرس ممالكنا في وكم منالً، وأرفع حللً، التخت ذلك
القدسإي. الفتح فوق لله والحمد فتح، لنا وكم الكرسإي

السلطان خان قريب فنزل رحل ثم الروميين، أكابأر معه السلطان واسإتصحب
خان تشبه من عظيمة بأنية الخان وهذا بأكرواصواي، ويعرف كيقباد، الدين علء

للواردين نتاجها يذبأح كثيرة، أغنام جملتها من عظيمة، أوقاف وعليه قطراي،
ٍة في نزلنا ثم عليه، رحلنا ثم الوطأة، تلك جبال اسإم كودلوزكودلو، رويزان وطأ

عليها توجهنا كنا التي غير طريق من سإمندو حصن خلف وطأة في نهر فعارضنا
عالي العتراض، واسإع المخاض، صعب وهو صو، فزل بأنهر يعرف بأمكان
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من السالك يجد ل المستقى، بأعيد المرتقى، مرتفع المسقط، زلق المهبط،
ًا إل حافتيه أوحال زلقا. صعيد
وجميع هو العمل وبأاشر بأيده، سإيفه وجرد بأنفسه عليه السلطان فوقف

ً ووقف جميعه، المكان هيأ حتى خواصه، ً الناس يعير راحل ً أول كبير من فأول
لمن التأديب ويكرر يزدحم، من على يكبر ذلك أثناء في وهو وعلم، وصغير
ركب المرور، إل يبق ولم البرور، خفت فلما يقتحم، أنه رفيقة بأأذية يطلب

الماء. وعبر فرسإه،
رحل، ثم بأوان، لشعب ول ومرائي كالسعدان ول مرعى بأه هناك واد في ونزل
بأازار قبالة مضى فيما عامرة كان قرية وهي حصار، قراجا صخرات عند فنزل
فيه ويباع الرض، أقطار من إليه تجتمع الخلئق كانت الذي هو البازار وهذا بألو،
القاليم. في يجلب شيء كل من
المعركة مكان على السلطان وعبر البألستين، وطأة نزلنا حتى سإرنا ثم

ومن كواسإرها، العقبان من عليهم تعاقبت كيف ورأى التتار، مع المتقدمة
التي أن تحققوا وكيف البوم، إل تندبأهم ل أصبحوا وكيف مناسإرها، النسور
متصرفة، أجسامهم في والهوام وشاهدهم الروم، زرق ل السإنة زرق أهلكهم

وهذه متكرعة، صديدهم من فهذه والرياح، الوحوش حتى شيء كل بأهم هزأ قد
متقصفة. عليهم

الغربأان».  مسفه فيه فكان شعورهم الجبال شجر سإودت «قد

فاسإتخبرهم والدين، التقى أهل من جماعة هناك البألستين أهل من وحضرت
من فاسإتفهم العاديين، شأن فقالوا: ما المغل، قتلى عدة عن السلطان

يعلمهم ما بأعدتهم، أعلم الله فقال: قل قتيل؟ من كم المغل عدة عن كبيرهم
وسإبعمائة آلف سإبعة أعددت أنا الكتاب من علم عنده الذي فقال قليل، إل

ًا وسإبعين ماء من يعصمه جبل إلى آوى من غير هذا الحساب، وضاع نفر
سإلمه. في يسلمه فرسإه أن اعتقد ومن عصمه، فما السيوف
ثم أقجادربأند، على والدهليز والخزائن الثقال بأتقدير ورسإم السلطان، فنزلهم

ًا ينتظر يومين أقام ًا أو بأعن العدو من صعيد يحن، السيف إلى دمائهم من دم
ًا، يجد لم فلما الوعار على فسلك منها، حضر التي غير طريق من رحل أحد

ًا ًا، طريق من حملت كف منها كل كان هضاب في الجبال قنن من وطلع يبس
ًا، النجم قياس. في يدخل ل ما الشدة من اليوم هذا في الناس فقاس قبس

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
حد مثل على ولكن فساقوا الناس، تدارك الله أن لول يهلكوا أن الناس وكاد

يستصعبها جبال من وهبطوا كيف، الخيل حوافر سإل ولكن وتسللوا السيف،
عقابأها في وقوعه المحلق الحجر يستصحب الطيف، طارق حتى شيء كل

بأشعابأها. تعلقه الثاقب النجم ويستهول
الخيل قضيم وكان هناك، السلطان وبأات الزرق، النهر وهو صو بأباكوك وعد
محوط، شعير بأيسير له الله عناية أمست من إل البلوط ورق الليلة تلك في

فزال مرعش طريق إلى وعدل ذكرها، المقدم كينوك ونزل السلطان ورحل
العقاب. تلك عقاب الله بأحمد

ونزلنا وشراب، بأارد مغتسل هذا بأرجلك أركض منا لكل المتلقية النهار وقالت
رحل ثم بأالخان، يعرف نهر جانب إلى بأالسإكركيس تعرف خراب، قلعة قريب

أحد مرى عقبة فنزل رحل ثم مرعش بألد من بأركلوجا قريب السلطان
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ورحل دريساك، قبالة فنزل ورحل السإود، النهر جانب إلى سإيس دربأندات
عصا وألقى تقدم، فيما بأه كان الذي منزله قريب فنزل حارم، قبالة فنزل

الدر.  هذه الدرار هذه ولهل الخيام هذه الخيام لهل وقال النسيان،

الوزير هذا دخل عن ذكره وفيما الروم، أحوال من كثير في كافية الرسإالة هذه
بأه يعرف ما والتباع الجند من له يكون لعله من بأقية غير المماليك له ومن
أبأناء وتستر محلها، إلى السعود ووفود دخلها ووفور المملكة هذه شأن عظم

بأظلها. دهرها عين من الزمان
وسإع لما المفاسإد، أكف بأها وكفت واحد، لسلطان البلد هذه اجتمعت قد ولو

وهذا جنابأه، غير في ذاهب زمان كل وارتجاع سإحابأه انتجاع إل الرض ملوك
لبيت ما بأعض وهو الروم، بألد من بأيبرس الظاهر الملك دخله ذكره، الذي

فكيف إليه، أشرنا قد ما على المال، وكثرة المقدار، جللة من وهو جنكيزخان
نيطش. بأحر إلى القسطنطيني الخليج هو ما جميع
ذلك أخرى، ودنيا كبرى وسإلطنة نظيم وسإلك عقيم، فلك ذلك أن أكبر الله

العظيم. الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه الله فضل
حيدر الشيخ حدثني فقد الروم، في التراك ممالك من ذكره بأصدد نحن ما وأما

الروم، بألد من حصر سإبر مدينة أهل من وهو الرومي، حصري السبر العريان
أل نقود التراك أمراء لهؤلء قال: إن جنكيزخان، بأيت ملوك أيدي في هو مما

وربأع نصف تقدير في الغالب في ودرهمهم الخر، بألد في منهم واحد نقد يخرج
عشر اثني زنة بأالتقريب وأكثرها عندهم، مختلف والرطل نقدنا، من درهم
ً أرطال. ثمانية زنة وأقلها بأالمصري، رطل

ونصف أردب تقدير يجيء وهو بأالوط، يعرف لهم بأكيل فتباع الغلت قال: وأما
بأالمصري.

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الحوامض إل الفواكه. كلها أنواع من فيه جميعه الروم بأل البلد قال: وهذه

قل ما يوجد وقد والموز، كالرطب الصرود في يوجد ل وما والنارنج كالليمون
البحر.  سإاحل على هو مما بأعضها في الحوامض من

الخيل من حساب أو إحصاء عليها يقع أن من فأكثر والسوائم الدواب وأما
ًا وأعظمها والبقر، والغنم ًا وأنماها عدد الرض فرش تبسط فإنها الغنم، ولد

الشام أهل قنية وغالب الحرير، لنغم المضاهية الوبأار ذوات الموغر المعز منها
منها، إليها ويجلب عنها، يفضل مما وذبأائحهم العجم، وديار والعراق بأكر وديار
ًا، البلد أغنام أطيب وهي ًا، وأشهى لحم للثلج المضاهي العسل وبأها شحم

ًا، ًا، اللذاذة في والسكر بأياض الكل. توقف حلوة إفراط ول فيه حدة ل طعم
المراعي وكثرة المكوس قلة منها لسإباب رخيصة بأالروم كلها والسإعار
البحر. واكتتاف التجارة، سإبب واتساع المباحة،

والشام. بأمصر قيمتها دون بأها الغلت قال: وقيمة
فرخية أنواعها اختلف على واللبن اللحم فأما الغالب، في مثلها أو وقيمتها
ًا عشر اثني يجاوز ل يكون رأس فخيار الغنم أما رخيصة، دراهمهم، من درهم

ذلك. دون ما إلى دراهمنا من دراهم تسعة بأنحو يكون
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زمن في وأما  لكثرته،1بأكيف؟ عنه يسأل مما هو فما منه يعمل وما اللبن وأما
الروم في أحد يخلو يكاد ل لنه يبيع من ول يشتري من له يوجد ل فإنه الربأيع

له. فيبيعه إليه يحتاج ول ليشتريه، يحتاج فل اللبن له تحلب أغنام من
الرطل ذلك وهو بأرطلهم دراهم ثلثة الرطل تتجاوز فل العسل قال: وأما

اللبان حكم أوانها في الفواكه وأما الصغير، الدرهم ذلك وهو ودرهمم الكبير،
الربأيع. زمان في

وأرخص. أقبل وإذا الشام، بأسعر كانت وأقحطت غلت إذا الروم وقال: وبألد
مدينة بأأراضي أحدها فضة معادن ثلثة بأالروم جنكيزخان بأيت نواب قال: ومع

بأاجرت. مدينة بأأراضي والثالث لبن، مدينة بأأراضي والثاني لؤلؤة،
ُله وسإبعمائة، وثلثين ثلثا سإنة حدود في فارقتها أن إلي قال: وهي عما
بأها.  الخالصة الفضة تستخرج مستمرة

دخوله، قبل له تستعد سإكانه أن إل شتاءوه يوصف ل البرد، شديد قال: والروم
والدهان القديد من وتستكثر بأيوتها، في وتدخره إليه، تحتاج ما وتحصل

من تخرج ول عندهم العيش بأهنية اليام تلك الشتاء مدة طول فتأكل والخمور،
معايشها. إلى فتخرج الثلوج، تذوب حتى قدرت لما ذلك أرادت ولو بأيوتها،
مملكة عشر أحد بأالروم التراك ممالك جملة أن العريان حيدر الشيخ هذا وذكر
ً سإنذكره ما على تبين ما خلف هو وهذا جنكيزخان، بأيت بأيد ما غير عن نقل

أدرى. ويليان الجنوبأي يليان
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
بأن خضر وصاحبها انطاليا، مملكة فهو التراك ممالك من العريان عده ما فأما

وهو قبله، من الن بأها هو الذي وأميرها افنيكا، مدينة لصاحبها وقال: أن دندار،
فارس. ألف أربأعين نحو عسكره عدة وقال: إن منتشا، أولد من

ًا، سإلطينها تحف من ولهم انتماء، مصر ملوك إلى دندار بأني قلت: ولهؤلء نعم
بأن تمرتاش مهلك بأعد بألده إلى عاد ثم فيها، إمرة له من منهم بأمصر وكان

ًا وفر لجله، بألده ترك قد كان لنه جوبأان قد كانت لعداوة يده من هاربأ
تمرتاش مجاورة من خلت فلما أمورها، واضطربأت شرورها، بأينهما اضطرمت

له اسإتقر وما هناك، قتل أنه ذكره، التي الجنوبأي يليان وأخبرني عاد البلد، تلك
بألد. له سإلمت ول حال،

فارس. آلف ثلثة عن يزيد ل وقال: عسكره منتشا، ابأن بألد رملش ومملكة
فارس، آلف عشرة نحو عسكره وأن ايدين، بأن محمد بألد بأركري ومملكة

له أن ول الماما، الممالك ملوك من حوله من له بأأن أعرف ما آيدين ابأن وهذا
ًا ًا ترد أخيار ًا، ول طروق ول مخالط ول جانب، كل من عزلة في هو بأل لمام

مجانب.
آلف ثمانية بأقارب ُجمع إذا قال: وعسكره صاروخان، بألد بأرديك كاس ومملكة
فارس. 

وبأينهما كردما مدينة قال: وله قراشي بأن دمرخان بألد كسرى بأالي ومملكة
منيعة، محصنة البلد قال: وهذه سإبغا، واسإمه قبيلة من كردما وأمير يومان،

فارس، مائتي يجاوز ل ضئيل، قليل فعسكره هذا ومع وسإيعة، رخية أقطار ولها
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منافس. فيها ينافسه ول بألده، بأمنعة مطمئن لكنه
وهو فارس، ألف وعشرون خمسة قال: وعسكره عمان أورجادين بألد ومملكة
في ولها الغلب، القسطنطينية صاحب وبأين وبأينه القسطنطيني، الخليج مجاور
مال، على الروم ملك يداريه ولهذا القلب، صدور تشق سإهام الروم صدور
ًة البحر جاز قال: ولقد هلل، كل إليه يحمله في وعاش النصارى، بألد إلى مر

سإيول تعتلج بأحيث علوجها وألقى فلحيها، ل بأطارقتها على وشد نواحيها،
الكفر رخم وأذّل بأتأييده، الله أمده العداء، من النصر سإيوف وتختلج الدماء،
صناديد. بأعقبان

الن قال: ومالكها كوناي، مملكة قال: كرسإي أرغدشار، بألد كرميان ومملكة
وقائد مطاع، أمير وهو العريان، حيدر الشيخ قال هكذا غدشار، بأن كرميان
متاقاته في منهم كل بأبذل تتقيه التراك وأمراء متاع، سإيوفهم لبوارق جيوش

وغي، فوارس وهم فارس، ألف أربأعين يقارب قال: وعسكره اسإتطاع، ما
تبتغي. ل عليا وفوارع
فارس. آلف خمسة نحو قال: وعسكره شاهين، بألد كرداله مملكة

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
فارس. آلف ثلثة قال: وعسكره جاكو، أمير بألد حصار كونيك ومملكة
سإليمان بأن إبأراهيم الن قال: وصاحبها بأاشا، سإليمان بألد كصطمونيه ومملكة

واسإمه قبله، من وأميرها سإنوب، منية ماله مشهور ومن وقلع، مدن وله بأاشا،
بأك.  مراد وأميرها وبأودي جلبى، غازي

مكاتبات وبأينهم وبأينه اتحاد، مصر بأملوك له ممن كصطمونيه قلت: وصاحب
وبأبلده يزيدون، أو فارس ألف ثلثين نحو ويبلغنا لنا يقال ما على ونحوه ووداد
الخيل من سإابأق كل على بأعضها المفضل الفائقة، الرومية المخاص الخيل

وأحساب محفوظة بأأنساب العرب، خيول مثل مشهورة بأيوت وهي العّراب،
ًا أثمانها، في ويغالى ملحوظة، قيمة لتبلغ قيمتها أن حتى مكانها في خصوص

ًا، دينار ألف ول دينار، ألف على قيمته ويزيد المقدار هذا يتجاوز ما ومنها ذهب
في قصد وإذا السوم، اشتطاط يستغلى ول مال، بأذل فيها يعرفها من يستكثر

يشرفه كصطموني قال: هذا الغالي، بأالثمن منها خال اكديش بأيع الروم بألد
النسبة. هذه تجاه البيع في وينفقه الوسإم، بأهذا

من قرمان، بأن محمد المير وصاحبها قرمان، ابأن بألد وهي أرمصال ومملكة
بألده سإاحل وفي يأمره، إل منهم قائم يخاطب ول البلد، هذه توارثوا بأيت أهل

اسإمه قبله من وأميرها بأالعليا، الناس ألسة على المعروفة العلئية مدينة
إسإحق واسإمه قبله من وأميرها أيام، ثلثة على عنه وهي مدينة وله يوسإف،

ٍد ذات عصبة قرمان ولولد بأك، أصحاب وهم العدد، كثيرة وجيوش ويد أي
وبألد الرمن مع ولهم الحيال، الحرب وأنتجت الجبال، ضعضعت التي الحروب
أسإوده وتلتهمم القشاعم، عقبانه تتخطفهم الكفور، إل يجحدها ل وقائع التكفور

الضراغم.
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ألقى بأيت أهل وهم مديد، درق ومنه شديد، بأأس بأه لهم حديد، معدن بأبلدهم
ًا، أربأعين جمع أميرهم شاء وإذا منه، محبة عليهم الله عليه، هو ما وهو ألف

تغب ل مصر، ملوك مع بأيته أهل من سإلف ومن هو وهواه التتار، ملوك يدارى
بأموالة، واعتدادهم عليه، وإقبالهم لهم، خدمته بأذل ينقطع ول بأينهم، المكاتبات

ًا طلب قد من منهم كان وقد فكتب الروم، بألد من بأيده ما بأإتيائه بأمصر تقليد
وكتب هولكو، بأيت سإلطين عن انحرف كان بأالروم الحاكم سإلمش أن ثم له،
ًا يسأل بأمصر السلطانية البأواب إلى تكون وأن أجمعه، الروم حكم بأملك تقليد

محمود الثناء أبأي شيخنا إنشاء من فكتب طوعه، في سإواهم ومن قرمان أولد
أصغت من أولى فإن وبأعد ومنه الله، رحمه الكاتب الحلبي فهد بأن سإلمان بأن

بأالولء تميزه دعاء العميمة مكارمنا وأجابأت إخلصه، نداء إلى الشريفة عزائمنا
ظفر ما على لعانته بأالنفير الدين في اسإتنصاره مراسإمنا وقابألت واختصاصه،

اقتناصه) وتكفلت إلى وقابألت أول من (تكرار واقتناصه الكفر، يد من بأإقتلعه
من العدو يئس الشريف، بأاسإمه وسإمه مذ ملك على بأالمن مهابأتنا له

وتتابأع القواضب، ولمعان الكتائب، ليرعان السإتنجاد في كتبه وأتت اسإتخلصه،
أمواج وتدفق والمغارب، المشارق كواهل بأحملها سإتنوء التي جيوشا إمداد

وتألق لهارب مفر ول المفر؟ أين العدى ملوك طلئعها ينشد الذي عسكرنا
أول الجمعان التقى ما إذا قبيلنا بأأن الشاهدة ألويتنا، خفق من النصر، بأروق

من أوامرنا وقلدته والحسان، بأالعدل الحكم مراسإمنا إليه وفوضت غالب،
التيجان، معاقد بأدره حلت لو الملوك جباه تود ما الممالك تلك في النظر عقود

إل تنفذ ما المعتبرة المور وكذا مواقعه، بأنا تنفذ ما الوامر من بأه وعقدت
على فأصبح السإلم، دين إلى وهداه قلبه في اليمان الله ألقى من بأسلطان

ًا بأه وأراد ربأه، من بأينة من وأيقظه حزبأه، إلى الشيطان حزب من فنقله خير
 بأه وعلم قصده، ورأى رشده، بأه أبأصر لما المم على أوجبها التي طاعتنا

ًا، يجده ولم بأقيعه كسراب فيه كان الذي أن الله وجد إليه، انتقل الذي وأن شيئ
ًا كان من على النهوض بأه حتم بأما موالتنا من وأنهته عنده بأنور وأخرجه مسلم

ًا وجوههم أغشيت كأنما خوفنا، تركهم الذين أعدائه عداء من الهدى من قطع
السإلم، ملك أورثنا تعالى الله أن بأه علم ما الرشد وأراه مطلما، الليل

ًا، منها اغتصبت فمن البسيطة، مقاليد وأعطانا إليه، النتماء يتم فبطاعتنا شيئ
الذي الظل إلى العالية أبأوابأنا من فلجأ يديه من المسومة بأجنوده الله انتزعه

قارحينا التي بأجيوشنا العتصام كرمنا من ورجاء وسإرير، منير ذي كل إليه يلجأ
ًا بأها السإلم، فئة إلى منا تسير) وتخير (والجبال تسيل الرمال أن ظن إل عدو

بأذمة إلينا ومّت الحلم، على يسلمها كيف تعلم هي التي بأسيوفنا وانتصر
النظرات رأته إذا معادنه من منا الحكم تقليده وطلب الذمم، أبأر وهي السإلم،
لمسلم وهل رجاؤه، بأنا وعقد ورم، تحمه فيمن الشحم يسحب كان أن الصادقة

من لرام راحة تعد وهل آماله، كتائب بأنا وأنزل معدل من السإلم ملك من
الذي بأحرمنا انتمائه وفادة وأحلت بأالترحيب، قصده كرائم نغمها فتلفت منزل
في مشهورة هي التي جنودنا نصرته إلى وتسارعت قريب، ونصره بأعيد شاءه

انتزاحها في منصورة وأعلمها وغدوها، رواحها في مشكورة وآثارها، عددها،
ًا، بأعضها تبايع وتوالت ودنوها، المتلطم، والموج المتراكم، الغمام تتابأع بأعض
عنده، طلئعها أن بأوادرها وتعلم البعيد، المد من القريب بأالنصر غلبه وتقدم
له ووطد أراد، ما الخير، بأه الله أراد الذي هو فلن كان ولما بأالصعيد، وبأانيها
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ًا، بأه الجهل بأعد له وجعل وشاد الرشاد أركان بأعنايته فما بأرحمته وتداركه علم
ًا، للسإلم أمسى ًا، معه ومن هو أصبح حتى عدو وبأرحمته الله بأفضل قل سإلم
وبأإرشاده ويشرحوا صدورهم فليستفتحوا العميم وبأكرمه فليفرحوا، فبذلك
هذه له وضحت وحين وينصحوا، ذلك إلى قومهم فليدعوا نبيه وهدى الجلي

 الطاعة، إلى الشريفة خدمتنا من أرشدته الطرف

الجماعة، فارق فقد بأها يتمسك لم من التي السإلم ملك مولة على وبأادلته
ولي بأطاعة وسإلم عليه الله صلى رسإوله وطاعة طاعته قرن تعالى الله فإن

كالقابأض بأدينه فيه التمسك يكون وقت في الجماعة ملزمة على وحث المر،
ًا بأه الله أراد من فعل وهذا الجمر على الله دين في يحسن من وسإعى خير

ًة ًا، سإير الجهاد على عزمه إمضاء الشريفة آراءونا اقتضت ولذلك وسإير
كما الجيوش وأرسإلها السإعاد، بأالسإعاف العناء أهل في سإهمه وانقاذ بأالنجاد،

كمى، كل ويأخذون النازح المدى ويستقربأون الصحاصح، يطأون شرحه تقدم
علو طلب في النفقة ويحتسبون بأالرامح، يتسم لم السماك اسإتطاع فلو

ًا السإلم ًا يقطعون ول كبيرة، ول صغيرة نفقة ينفقون ل أنهم علم كتب إل وادي
أجياد ويقلد الدول يهب زال ل الشريف بأالمر فرسإم صاحل، عمل بأه لهم

نيابأة إليه يفوض أن الول، الملوك تيجان فرائده بأبعض تحلت لو تود ما العظماء
ًا، الرومية المملكة من انتزاعها حاول من على بأه ويصول قلعها ليصون تفويض

يكدر ول سإربأه، يروع ل أمر من ممالكنا، ألفت ما على ويجرها واقتلعها، يده،
وإن بأغى سإيف يجرد من ول بأسببه، السبيل يخاف بأاغ فيه يوحد ول شربأه،
وليعمل حفظه، التقليد وهذا اسإتودعه، ما الطراف من وليحفظ بأه، قتل جرده

َيا تعالى بأقوله العد، من مجاوريه قتال في ّيها { ِذيَن أ ّل ُنوا ا ُلوا آَم ِت ِذيَن َقا ّل ا
ُكم َن ُلو ِر ِمَن َي َفا ُك ُدوا ال ُليَج ُكم َو ُلطًة}، ِفي إليه المسير في جيوشنا أن وليعلم ِغ

ًا، قصد متى سإنابأكها وأنفت طلها، جيادها وجادت خيالها، خيولها سإابأقت عدو
ونهضت وأقدمت، تقدمت قد هي وها نعالها، العداء جماجم غير تجعل أن

َها فلو لنجاده، الجبال قصد أو لخاضت، الله سإبيل في البحار تخوض أن سَإاَم
تقدم، ما كل على السابأق وأمره المقدم، مهمة الشريف والشرع لصدمت،

حكامه، ويعضد أحكامه، وينقذ وأنواره، أموره في وليستشف مناره، فليعل
ًا، حكمه عن عدل ومن ًا ترك أو معاند ًا حكمه من شيئ  بأرئت فقد جاحد

فإن الله، إلى وينيب عناده عن ويرجع الله، أمر إلى يفيء حتى دمه، من الذمة
عباده. عن التوبأة يقبل الذي وهو أناب من إليه يهدى الله

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الخامس الباب
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

المذكورة) اسإلمش هذا حديث من (وكان
وكاتب الشام، إلى النحياز فأراد أعداءه قصد غازان محمود السلطان إن

ًا فأرسإل لجين، المنصور الملك الرومي، بأالمخلص ُيعرف جهته من شخص
ّنا وقيل عليه، الدولة وأربأاب السلطان فأقبل واتصل إلينا، هاجر من ُنكره ل إ

ًا إليه فبعث المصريين، مراسإلة غازان محمود بأالسلطان لمحاربأته، عسكر
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) بأعض261 (المخطوط عليه خامر القتال التحم فلما الروم، بأبلد معه فالتقوا
بأالشام فالتحق الهزيمة عليه وحقت أصحابأه، من قٍل في فبقى معه، كان من
السلطانية البأواب إلى يحضره من معه جهز حلب أتى فلما جيشه، من قٍل في

إن بأمصر المقام في وخير بأالنعام وعوجل بأالكرام، عومل وصل فلما بأمصر،
عسكر تجريد وسإأل وأولده، وأهله ماله وراءه ترك أنه فذكر الشام، أو شاء

من معه فجهز سإواها، عما اللتفات مقطوع الشامية، بأالبلد ليقيم لحضارهم
الرمن. بألد على الروم بألد بأهم دخل الجلمى، بأكتمر مع طائفة الجلو العسكر

الدروب، عليهم فأمسكوا التتار من طائفة عنده وكان الخبر، سإيس متملك وبألغ
إلى ولجأ سإلمش، وفر الجلمى، قتل أن من بأأسإرع كان فما بأاللقاء وعاجلوهم

ُأحضر طلبه، في غازان محمود السلطان فأرسإل الروم، قلع من قلعة إليه، ف
قبلة. غير على وذبأحه قتلة، شر فقتله
ًا بأمصر السلطانية بأالبأواب خلف قد سإلمش وكان قطقطو اسإمه له أخ

ًا وأقطعا بأها، فاسإتقرا الرومي، والمخلص ًا عليهما وأجرى بأها، إقطاع فيها.  راتب

بأني أمراء ولن بأالروم، لتعلقه المكان هذا في سإلمش حديث ذكرنا وإنما
ً معه والداخلين لجين، المنصور وبأين بأينه المؤلفين كانوا هم قرمان ًا أول وآخر

دينهم، في يظن ول رأيهم، في يرتاب ل الذين هم قرمان أولد وهؤلء فيه
المحامل. أحسن على وحمل بأالقبول، تلقى جهتهم من ورد فمهما
ًا ارتنا طلب وكذلك ًا تقليد قاضي الدين سإراج هذا في وتردد الروم، بأنيابأة ناصري

منابأر الناصرية. على الخطبة دعوة وأقام المواله، فخلص له، فكتب قيسارية
المضروبأة الدراهم معه وجهز الشريف بأالسإم السكة وضرب الرومية، البلد
ما وعرف إليهم، تردد من حدثني ولقد لحكم، إذعان ل طاعة أظهر كله وذلك

بأحنقها يرد ول حفيظة، لهم يستخف ل صبر وقوم صدق، رجال أنهم عليه، هم
ًا لهم يطأون ل الروم أمراء ولهذا مغيظة، صدور لهم يواطئون ول بأغيظ، موطئ
يحسدهم ممن أحد وما مغيظ، ول ) مشتى361 (المخطوط شهور عدة لهم

عليهم ويعدد بأالتتار، عليهم يستجيش من إل فضله من الله أتاهم ما على
تحفظهم. القوم عيون عن وحباطبة تكفيهم، الله ووقاية الكبار، الذنوب عظائم

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ًا الباغي أطلب أنا يقول غازان محمود السلطان كان ولقد ًا، شرق والباغي وغربأ
عليهم. يسلط لم هذا ومع قرمان، أولد عن ثوبأي، في

ًا قال أنه النجيب أخو اللطيف عبد الدين شمس الصدر لي وحكى لول يوم
ل قال: وكان الشمس، مغرب نجيلي دسإت الروم وتركان قرمان وأولد الكراد

إل انصرف لما وجهه خل ولول عليهم، قدر ما هذا ومع لهم، إل الشام بأعد يريد
إليهم. 

السلطان، حقيقة هو وكان إيران، بأمملكة بأك أميرجوبأان اسإتفحل ولما
طلب في وجد ممالك، عدة بأه وانتزع الروم، على تمرتاش ابأنه واسإتولى

ذلك طول شرابأنه بأه واسإتدفعت جوبأان، أبأيه مصافاة قرمان أولد رأت الباقي،
نصره، أعز سإلطاننا من والعانة اللهية، العناية من لهم كان ما مع الزمان

من الجائر جارهم عند كان لما والنفائس النفس وسإلبوا عليهم، لتى هذا ولول
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وقت، كل في عليهم الشكوى لرفع الرمن، متملك التكفور وطوالة السإتعداد،
وطائتهم، ثقل من بأه ينوء مما وتضرره منهم، بألده أهل ينوب مما وتضرره

وينتظرون والمماسإاة، المصابأحة يترقبون خائفين، السنين تلك في وكانوا
والمقيل. البيات

يبعث بأيت كل وفي والرمن، التكفور قلوب في روعة البيت هذا قلت: ولهل
ل وهو بألده، عن بأالكف أميرهم إلى المطاعة المراسإم بأروز يسأل التكفور

لضجيجهم سإمعه في يدخل ول جواره، حق للرمن يرعى ل جهاده، سإيف يتعمد
جيوشه ديارهم خلل ويجوس غاراته، وقت كل في عليهم يشن جواءر،

جبل. ذروة على أرمناك مدينة وكرسإيه وسإراياه،
عن يحكى وقد أيام، ثلثة العلية وبأين وبأينها كثيرة، وجيرانه متسعة أرزاقه

ٍر ألف افتض أنه الدين بأدر الن القائم أميرهم . بأك
ل أنه حتى وناطق صامت من يملك ما كل على يطلق أنه كرمه من ويوصف

ًا له يدع ًا، له يدع ل حتى يملكه ما كل أطلق أثرى فإذا يتحول ثم البتة، شيئ شيئ
حسابأه.  الله على يعرض وبأهذا دأبأه، هكذا

إلى قرمان ابأن موسإى الدين بأهاء المير أخواه سإنين من وصل قلت: ولقد
الحج، فريضة لداء توجه ثم الشريف بأالباب ُمديدة وأقام السلطانية، الحضرة

يلي ما وارتجاع الرمن، على الشريفة العزائم وحرك الحضرة، إلى وعاد
في بأالجميل وعومل بألده، إلى عاد ثم جهان، نهر من السإلمية الممالك
تكبير في وأجرى المشورة، أمراء المراء، أكابأر وأجلس وإيراده، إصداره،

ًا وطلب مجراهم، القدر ًا منشور سإيفه تولى التكفور، مملكة من بأبلد سإلطاني
وما طلب، ما على له فكتب وإرتجاعها أيديهم من ضالتها واسإتعاد انتزاعها

الطلب. في ولكنه الن، إلى أخذها
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
البلد. هذه أمور من تبيانها في انساق وما العريان ذكره ما بأمعنى جملة هذه
له ممن وهو المعزى، بأهادر الكبير المير عتيق الجنوى بألبان ذكره ما وأما

هذا واسإم البلد، هذه تصوير كيفية أفاد الذي وهو يحكيه، بأما التامة الخبرة
ٍم بأيت من هو بأار دور بأادا بأابأن دور نوكين دوما بألده في بألبان جنوة، في حكي
قال. ما أحدثا وعنه العتقال في المقادير وبأينه بأيني جمعت أنه اتفق

تأخر وممن الول، أمرائها أبأناء الن بأالروم الذين التراك أمراء هؤلء أن حدثني
وممن البقية تلك بأقايا من هذا يومنا إلى فيها وهم الدول، تلك سإالف عن

هولكو بأيت وبأأيدي الجبل، بأأيديهم اسإتقر السلجوقية، اليام بأرود عنهم فصحت
بأعض له وتذعن كرمان، لصاحب تقر التراك المراء هؤلء وجميع السهل،
بأالتقديم، له وتعترف السلطان، مجرى أحوالها من كثير في وتجريه الذعان،

الوقات.  بأحسب هدايا بأعضهم وعلى ينقص، ل مقرر بأعضهم على وله

تكاتبه كالتباع، أو أتباع، له والبقية المطاع، الملك فيهم الحال ظاهر في وهو
ُتسر بأمعاضدته، بأعض على بأعضهم ويقوي بأرأيه وتتيمن المور، معضلت في و

الولية إمضاء على يقدر لم وإن وهو وتكريماته، وتقاليده وإنصافه بأخلعه
ومع فيها، ينازع ل وغاية مقدارها، يجهل ل مكانة عندهم له فإن فيهم، والعزل



مشكاة مكتبة              المصار ممالك في البأصار مسالك
 السإلمية

قاعدة معه يلزم البلد، ملوك مع الخلفاء بأأواخر شبه معهم أمره ففي هذا
آخر في سإامان آل كحال أو غلب من مع وهو لتعظيم، مخاطبتها في الدب

ًا الكل أوسإع وهو الزمان، ًا. رعايا الكل أكثر أو بألد وأجناد
من السلجقة بأقايا مع نوابأهم بأأيدي يزل لم فإنه جنكيزخان لبيت هو ما وأما
حتى مهادنة، ل مداهنة التراك هؤلء وبأين وبأينهم منه، نقص ول عليه، زيادة غير

قدرة يلفت ما إليه، التراك ممالك من فاسإتضاف جوبأان بأن تمرتاش حكم
ذلك... فمن جليل قدر لها وممالك كبير، جانب وهو سإيوفه،
وجنوبأي درندار، أولد مملكة غربأي الروم شمال في وموقعها شرف ابأن مملكه

بأذاتها، مستقلة وكانت بأشمال، جنكيزخان بأيت بألد وشرقي قرمان، ابأن بألد
الن. إلى هم فارس ألف سإبعين تتناهز وعساكرها بأكسرى، وكرسإيها

أمسك وخمسين، وخمسة ومائة مدينة وسإتين خمسة المملكة هذه وتجمع
عنقه. في وعلقهما ابأنيه، وقطع بأه، ومثل وقتله، صاحبها، تمرتاش
مدينة وله قراصار، وكرسإيها أشرف ابأن غربأي وهي طرغت، ابأن مملكة وكذلك

فارس. خمسمائة وعسكره سإكنجر،
على يزيد وعسكره سإار، وكمش لوليا ومدنها أعزلو، الدين شجاع بألد وكذلك

لم هذه عزلو وبألد طرغست، ابأن غربأي هذه بألده وموقع فارس، ألف عشرين
معدن ذات سإهرهى كمسر وهذه قبله، من كأنه بأيده، أبأقاها بأل منه، ينتزعها

بألبان. هذا ذكره ما هذا الفضة منه يخرج
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ذكره... تقدم وقد لوليا من قال: يخرج فإنه العريان، ذكره ما وأما

بأاشا، سإليمان بألد وجنوبأي طرابأزون غربأي وهي جق طوعان بألد أخذ وكذلك
بأاشا.  سإليمان ومغاريب كرميان، مشاريق في كرمبان وبأين

تارة وكان مجاور، كل على وجار قيراسإارى، وهي يعقوب، بألد أخذ وكذلك
المعاقل، وفتح الممالك، دوخ حتى بأالخديعة يداور وتارة بأالسيف يصالب

شوكته وقويت خراجه، وعظم جباياته، وكثر شعوبأه واتسعت أعماله، وامتدت
بأالملك. السإتقلل وقت في وطلب القليم، ذلك في

أجل، أو سإلجوق آل ملك مثل وهوى بأاسإمه، السكة وضرب لنفسه وخطب
التركمان ومن المغل، من تومانات تسع بأه وقرر واسإتقل، العبء بأهذا وقام

موضع هذا وما يحاول، ول يحارب ول يقاول، ول يقاوم ل وصار أكثر، أو مثلهم
في ذكرناه وقد الروم، من جنكيزخان بأيت بأأيدي ما لذكر ذكرناه وإنما ذكره،

موضعه.
واعتيادها، حكامها، بأاختلف بألدها في لتختلف ومعاملتها البلد هذه نفوذ وأما

على مملكة عشرة سإت وهو خاصة، الن التراك بأيد هو ما الن نذكره والذي
بأيت بأيد ما إلى أقربأها وهي كرميان، مملكة وأجلها الجنوبأي، بألبان ذكره ما

ً منها كرميان وموقع جنكيزخان، ًا يمتد شمال بأيت بأأيدي وما بأغرب، شرق
ًا شرقها. فطاقت من التراك ممالك عليها دارت وقد جنوبأها، جنكيزخان نطاق

شرقيها من لحدودها المماس إليها القرب وهو الول فالنطاق نطاق، وراء
بألد وبأين بأينها تفصل قوس، كأنها الشمال إلى الجنوب من أخذت ممالك، ثلثا

الهيئة. هذه على ممتد جبل كرميان
منيع عظيم جبل وهو القسيس جبل الجنوب يلي مما الثلثة الممالك هذه وأول

مسكونة، وسإفوحه الجبل هذا وفيه مثمرة أشجاره وكل الفواكه، بأأنواع مشجر
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ًا الثمرات كل من فيه ماء، ول زاد بأغير أيام عدة طوله في ويمشي عند من رزق
سإبق من وحمل، أكل لمن مباح هو بأل مالك، بأاحتجاز ول غارس، بأغرس ل الله،
الوجود، عجائب من هو اقتنى، شجرة من شيء على يده وضع ومن اجتنى، إليه

في طغرلو مملكة الجبل هذا أخريات وفي المعبود، له إل بأه من ما وغرائب
عميدلي مملكة شماليها في يليها ثم تواز، مملكة شماليها في يليها ثم شماليه،

بأيت وآخذة أشرف ابأن بأيد كان ما إلى هناك التراك مملكة تنتهي ثم
جنكيزخان. 

آخذة مملكة عشر اثني وهو الثاني، النطاق شرقيها على الممالك هذه يلي ثم
ممتد جبل تلك وبأين بأينها يفصل قوس، كأنها الشمال إلى الجنوب من عنها
خارج الثلثة الممالك وتلك الثلثة، الممالك تلك خارج فهذه الهيئة، هذه على

أشرنا التي عشر الثنا الممالك وهذه جنكيزخان، بأيت خارج وكرمينان كرمينان،
يليها ثم فاديا مملكة يليها ثم كصطمونية مملكة الجنوب إلى مال مما أولها إليها

مملكة يليها ثم نيف، مملكة يليها ثم اكيرا، مملكة يليها ثم بأعرشا، مملكة
ثم توله، مملكة يليها ثم بأرلي، مملكة يليها ثم مرمرا، مملكة يليها ثم مغيسا،

نحن وها ازمناك، مملكة يليها ثم قراصار، ملكة يليها ثم انطاليا، مملكة يليها
مفصلة. نذكرها

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الول الفصل

كرمينان مملكة في
عليها أخذ كالقوس مشاريقها في جبل بأها أحاط الجاموس، قرن مثل وهي
ًا ًا أخذ جبل مغاريبها في بأها وأحاط بأشمال، جنوبأ ًا عطف ثم بأشمال غربأ مشرق

ً أخذ ثم قرن كأنه فكان فاجتمعا، الول الجبل لقى حتى يغرب شمال
العظيم. الخلق فسبحان الجاموس،

نهر الغربأي جبلها من وينزل منتفع، فيه ما ذكرها من تقدم قد المملكة وهذه
ول أول له ل زاخر فجر زاد إذا فأما كالنيل كان نقص إذا وهو العظم، مندروس

بأها يصطاد نافعة، جليلة بأحيرة وسإطها ويجري، البلد، هذه يشق وهو آخر،
الجبل في مقطع على مندروس يمضي ثم الديار، تلك أهل فيها وتتنزه الحيتان،
ثم بأركي بألد إلى يخرج ثم عليها يمر ثم طغرلوا، بألد إلى يخرج حتى الشرقي

بأنطس. ماء إلى القسطنطيني، الخليج من المؤدي المالح البحر في يصب
منه ويخرج فيه، وتنحدر تصعد والمراكب، السفن مجرى مندروس نهر وهذا

يتجهز ومنه السإفار في مرافق بأه البلد، تلك لهل إليه الملح ومن الملح،
فيه، سإخن إذا الهواء يؤثر ول يتغير، يكاد ل البرد، قاطع وهو والبحار، الغزاة
جوانبه.  واتساع مائه، لكثرة

في وتبسط الجميع، على تسلط وله التراك، ملوك أكبر هو كرمينان وصاحب
قلعة ذات كبيرة، مدينة وهي كونتاي، مدينة ملكه وكرسإي الوسإيع، ملكهم
سإائمة، دواب ذوات وبألد مكان، كل من ورسإاتيق وسإيعة، وأعمال جليلة،
كثيرة. عساكر وله وقلعة، مدينة، سإبعمائة نحو له أن ويقال وسإكان وعمار

فقال: وأكثر، أضعافها يلبان وقال مديونه، فارس أربأعون: ألف العربأان: له قال
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ونايل، ورامح وراجل فارس بأين ما مقاتل ألف مائتي جمع وحشد، جمع إذا أنه
وسإلح حصينة، ُعدد ولهم واحتيال، ومصالته وقتال، حرب أهل قال: وهم

هذا يذهب وما الحمر، والطلس المجوهر، الفولد من وللزينة، للحرب
المذهب.

في نهاية وخيلهم الخالق، إل يحصيها ل ونعم وناطق، صامت من جم مال ولهم
لحق، يلحقها ول الغبراء، بأغبارها يتعلق ول سإابأق، يسبقها ل الروميات،

أبأوه وهذا فلن، أمه هذه بأينهم معروفة الثمان من غل بأما عندهم مسومها
دينار ألف مائة نحو مقررة أتاوة القسطنطينية صاحب على وله فلن،

وقت كل في وهو مستحسنة، وهدايا فاخرة، بأتحف معها ويتحفه قسطنطينية،
والكفاح. الحرب أماكن ويعد ويستعد والسلح والعدد بأالخيل جيوشه يعرض

ومطابأخ واصطبلت وخزائن وغلمان وحاشية وكتاب وقضاة ووزراء أمراء وله
ملكية. وأبأهة سإلطاني، وهيئة ملوكي، ورخت وبأيوت

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
وهو جنكيزخان، بأيت بأأيدي ما غير وهي الفضة، مدينة سإاراي، كمش مدينة وله

بأيت بأأيدي الذي من أعظم العائدة، جزيل الفائدة جليل المتحصل، كبير معدن
ًا، وأسإهل فضة، وأجود جنكيزخان، ًا وأهون مكان ًا.  تخليص واسإتخراج

ل مدينة وهي سإركوي مدينة وله أموال، بأحمل منه يباع تسب معدن بأها وكذلك
حرام، ول حلل في يفكرون ل ولكنهم كرام، الملكة هذه وأهل الرز، إل تزرع
ول فعلوا، بأما يبالون ل الماء كمزاود تنهل واراقتها، الدماء سإفك عليهم ما أهون

ًء ومعاهد مسوغة، موارد أوان كل في لهم قتلوا، بأمن يعبأون السإنة بأأنياب أعدا
رشاش، نبلهم بأل لو يردى ول العطاش، سإيوفهم الحروب في يردى ل محصنة،

ولم الحديد، صخر خداش على سإيوفهم من تتكاثر الروم ظباء تزال ول
فيه هم ما يسوى مالهم هجروا، ول قالوا وما اليام أعمار ومضت يضجروا،

تصرف الدولة هذه ولهل معاذ سإواهم وهي وجوههم، تخرج أن بأغير ول التذاذ،
الكتساب. وأصناف والسإباب، المعابأس أنواع في

هذه ودرهم يختلف، يكاد ل واحد زي فهو الروم جميع ولبس لبسهم قال: وأما
ًا زنته بأها والرطل خالصة، فضة درهم وربأع نصف المملكة آلف ثلثة تحرير

ًا، وعشرون ومائة ًا، مصري وربأع أردب نحو وهو الُمد يسمى وكيلها درهم تقريب
العريان. قاله ما تقدم وقد بأليان، فيه قاله ما هذا

ًا، عشر خمسة القمح فمد المتوسإط السعر قال: وأما أو الشعير، وكذلك درهم
ٍد، بأدرهم رطل كل واللحم بأقليل، دونه والعسال واللبان الفواكه وأما واح

ًا، فرخيصة بأكر في فيها كأنهم طيبة، والزراع والفلحين الرعايا وأوقات جد
مذهبة. وآصال مفضضة،

)071 (المخطوط صاحبها السائب ابأن وهذا الّسائب ابأن بألد بألده جملة ومن
بألده لن الن، إلى بأقيت كانت ما له مصاهرته ولول كرمينان، صاحب صهر هو

بأيت بألد من وهي غربأها، من لها مجاورة كرمينان، عن خارجة هي هذه
شرقها. في جنكيزخان

صاحب ارتمى بألدهم وأخذ التراك، من جاوره من إلى تمرتاش امتد ولما
بأه، واعتصم القاهرة، بأيده تمرتاش على وقوى وصاهره، إليه، وانتمى كرمينان،

جاهده من على وامتنع الظاهرة، مصافاته على واسإتمر الساهرة، عينه ونامت
وجاهره. 
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عليها اسإتدار جبل وبأبلدها بأها ويحيط مشهورة، مدينة وهي قراسإاي، وكرسإيه
كرمينان، بألد وحكم اليوم وحكمها بأالحدقة إحاطة وأحاطها الحلقة، اسإتدارة

مدينة له وليس فيها، قبله من كأنه الن فهو صاحبها، كان وإن السائب وابأن
وبألده فارس آلف أربأعة يقارب وعسكره قرية، ألف ولها قراسإاري، سإوى

إلى فرع بأها سإما التي ذوائبها من وشمخ الجبال، من بأها أحاط بأما حصينة
ينال. ل النجم
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

الثاني الفصل
طغرلو مملكة في

نهر ويشقها يلنج، اسإمه صاحبها المملكة وهذه الول، النطاق أول وهي
ما جنوبأي وموقعها بأشمال، غربأه في القسيس، جبل جانب إلى وهي مندروس،

خطة تصوير في دمشق وكأنها كرسإيه، طغرلو ومدينة بأركي، إلى مرمر بأين
ًء دمشق من أكثر لكنها مختطة، حولها وبأساتين غوطة، وأوسإع وفاكهة، ما

قرى قاعدة لها أن إل إياها، إل عمل ول سإواها، مدينة لصاحبها ليس ولكن
وهو الرمان الفاكهة من فيها ما وأكثر ازدراع، كثيرة ول بأكثيرة، ليست وضياع

أو شرارنار كأنه مكّسر له، عجم بأل وكله بأدرهم، ألف ويباع ألوان، عدة على
غاية في وهو أبأطار، نهود في عشاق مدامع أو نصار، ثوب في أدرج بأهرمان،

ُيعتصر المأكل، ولذاذة والرخص، الكثرة هو نزل إذا دبأس منه ويعمل ماءوه، و
ًا أشد شراب منه ويعمل وأشكل، بأينهما، ما الفرق إبأهم والعسل، من إسإكار

َطاة أكثر وهم التمر، من يعمل مما مشابأهة إليه وأقرب الخمر، َعا من له م
عندهم. كثرته على الخمر

تفضيل على العقلء إجماع مع هذا في السبب عن بألبان سإألت لمر إل ذاك وما
ٍر، كل على الخمر إل لها الُحْب يوجب ول السبب، يعلم ل فقال: أنه مسك

الجنب.  مضاحكة

شموس عن نقب ولماطة كؤوس، لرتضاع خلقوا كأنما البلد، هذه قال: وأهل
فهم العين، الخرد قدود من مائس واعتناق معين، من كأس اغتباق غير فمالهم

ًا يشكون ول عدل، عليهم ولميرهم الظفر، مع وأمنية الوطم، في بألهينة في أبأد
دم أو الراقي، أعجزت صدغ عقرب إل معه يخافون ول الساقي، الجور معه

الباقي. الغانيات خدود على أو يطل عاشق
حواضرها في كلها قرية أربأعمائة بأطغرلو والضياع القرى تكوى ما قال: وأكثر

فضة درهم نصف ودرهمهم وراجل، فارس آلف عشرة نحو ولصاحبها القريبة،
أردب، وربأع نصف نحو ومدهم بأالمصري، أرطال سإبعة نحو ورطلهم خالصة،

أوان. كل اختلف في لها ومقاربأة لكرمينان، مشابأهة وأسإعارهم
الثالث الفصل

توازا مملكة في
شرقي تقع وهي أزبأية، على صاحبها المملكة وهذه الول، النطاق ثانية وهي

ًا، كرمينان توازا، وكرسإيه فوكه، إلى بأركي جنوبأي بأين ما وموقعها محض
فارس آلف أربأعة نحو وعساكره قرية، سإتمائة ونحو قلع أربأع ولصاحبها
كثير وهو كرمينان، مثل ومدهم ورطلهم ودرهمهم راجل، آلف وعشرة
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كرمينان. صاحب إلى الترامي
لين مع وخمرة، لبن ضربأيا كأنها وحمرة بأبياض بأديع حسن الملكة هذه ولهل
بأرادة ضغائرهم وعلى مسبول، صباح ثوب عليهم كأن شعره، وصهوبأة بأشرة،
الحسن حجرات توقد ولهجة ومأكلها، النظر تأكل حلوة مع مسحول، ذهب

. وتشعلها
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

الرابأع الفصل
 عبدلي مملكة في

أنطاليا، صاحب أخويونس دندار صاحبها المملكة وهذه الول، النطاق ثالثة وهي
قراصار، إلى فوكه من وموقعها عبدلي إقليم أم وهي بأرلو، مدين وكرسإيه

ًا ولصاحبها مدنها بألد وهذه دور، اكرى وإقليم عاج فرا وإقليم يلواج، إقليم أيض
قلعة، عشر وخمسة مدن، تسعة له أن يقال ممتد، ومداها كثيرة، وقراها قليلة،

يتفقد وقت كل في وهو رجاله، ومثلهم فارس، ألف عشر خمسة وعسكره
للسيوف ويهب العدو، ويقاتل مجاله، ويوسإع للحرب، ويتأهب ورجاله، فرسإانه
إلى أخذ ما نهاية وهي كرمينان، تلي التي الثلثة، الممالك آخر هي وهذه آجاله،

وهي تليها، التي الممالك بأذكر نعقبها ونحن الول النطاق تم وبأها الشمال،
نذكره ما هو وأولها مملكة، عشرة إثنتا وعدتها شرقيها في عليها الثاني النطاق

الن.
الخامس الفصل

كصطمونية مملكة في
حياة في وكان شاه، إبأراهيم لولده الن وهي بأاشا، سإليمان مملكة هذه وهي
أن إلى ذكرها، إلى بأنا حاجة ل أمور أبأيه مع له جرت ثم سُإنوب، صاحب أبأيه

قبله. من سإنوب وولى أبأيه، ملك مع له سإنوب واسإتمرت ملك،
بأوى سإلطان بألد وجنوبأي جاورها، وما حق، طوغان بألد شمال هي وهذه

إليها المشار عشر الثنا الممالك أول وهي جنكيزخان، بأيت لممالك المصاقبين
ومن زك، جزيرة وقبالتها بأنطس، بأحر ضفة على المملكة وهذه الشرق، من

ويقع إليها، البر ذلك مدن أقرب لنها سإوداق إلى خرج سإنوب من البحر ركب
هذه نقصد هذا ولجل البلد، هذه حد أول على الشرقي بأزون طرا بألد طرف
والبلغار. والروس الخزر وبألد القبجاق بأر إلى البحر لجواز الرض
أو مثلها وقلع مدينة أربأعين نحو ولصاحبها كصطمونية، المملكة هذه وكرس

في النهاية هي وخيلهم فارس، ألف وعشرين خمسة نحوه وعسكره أزيد،
والبزاة البلغار وبأها ذلك في القول تقدم وقد نفسها، في والغاية جنسها

يشترى ومنها النواع، هذه بأمحاسإن منفردة وهي الجودة، غاية في والشواهين،
نزاع.  ول فيه مخالفة ل وحسنها ويبتاع،

بأختة، والبختي خطة منها العربأي عدم قد البتة عندهم توجد فل الجمال وأما
المملكة هذه وملوك بأشعرة، تعلق لو بأها متعلق كل يود وعرة، جبال بألد لنها
وأياديهم الجمة، بأمواهبهم وتشرق انتظام، ـــ مصر ملوك ـــ ملوكنا مع لهم

سإماء إلى لديه ونظرت الفجاج، مدد سإلطاننا إلى رسإلهم وتتابأعت العظام،
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ًء الجاج، البحر قاطعة وهي العداء، على بأها واسإتنصرت زجاج، وراء من العليا
في الن حتى وهم والحجاج الحجاج، بأقطع الشريفة الجوبأة عليهم وعادت
ذبأحها. حسب في حزبأها وفي الناصرية، القاهرة الدولة

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
مصالحهم على وإقبال لمرائهم، طاعة أهل منهم البلد هذه رعايا وأما

رطل عشر سإتة نحو ورطلهم خالصة، فضة درهم نصف ودرهمهم ودولتهم،
كرمينان. نحو وأسإعارهم مصري، أردب نحو ومدهم بأالمصري،

السادس الفصل
فاويا مملكة في

تجاوز ومملكته حمزة، الدين مراد وصاحبها الثاني، النطاق من الثانية وهي
القسيس وجبل جنوبأها، ذكره المقدم بأاشا سإليمان وبألد غربأها، من سإمسون

البلد هذه شرقي هي وسإمسون سإمسون، إلى السفار طريق وبألد غربأيها،
من بأنطس، بأحر ضفة على بأالروم التراك بألد رسإتايق على المار الجبل خارج
زك وتبقى مجلبة أقرب الكفا على خروجه كان القبجاق بأر إلى منها البحر ركب

التجار من المترددين طرق أكثر حمزة، الدين مراد هذا بألد وعلى جنوبأية،
البلد. تلك إلى والشام مصر من المتوجهين والسفار
وعسكره قلع، ومثلها مدن عشر لصاحبها فاويا، مدينة المملكة هذه وكرسإي

بأهم، اسإتجاش أراد متى عددهم، فكثير الرجالة فأما فارس، آلف سإبعة نحو
ًا، وجمع ًا أسإنة وشرع أمم رداء في لهم ول طالعة، معه للعداء وليست وهمم
تسقط أن العصافير تتجاسإر ول رخاخة، من البياذق تتفرزن ل منازعة، ملكه
سإنة، ول يوم بأودهم يستحيل ل أمته، قوم البلد هذه وأهل فخاخة، على

تكاد ل الجلب ولكثرة هي بأل كصطمونيه مثل وأسإعارهم ومدهم درهمهم
دقلية. تكون

السابأع الفصل
 بأرسإا مملكة في

مدينة وكرسإيه طمان، بأن أرخان وصاحبها الثاني، النطاق من الثالثة وهي
وبأعض سإمسون بأعض وغربأي حمزة، الدين ُمران بألد شرقي وموقعها بأرسإا،

من أكثر قلعه وعدد مدينة خمسون ولصاحبها غربأيها، القسيس وجيل سإنوب،
ًا تعد، تكاد فل الرجالة وأما فارس، ألف أربأعين نحو وعساكره ذلك، إذا خصوص

معناها، ل صورتهم تهول غناهم، قليل أنه يقال لكن وجاش، وحشد اسإتجاش
حروب له هذا ومع ناصره لمن والمناصرة جاوره، لمن المسالمة كثير وهو

فرسإان الرواح، عليها ُتقتنص وخيول رجال، أنوف إرغام في ودروب سإجال،
بأعض ومشاقة الرعية، اسإتقامة لعدم عسكره، غناء قلة وإنما عجال،

وعمائمهم الغل، على بأواطنهم تنطوي أخبث، رعاياه أن يقال له، المجاورين
خالصة، فضة وهو الكاملي، الدرهم وزن درهمها البلد وهذه المكزتلت، على
هذه وفي الوان، غالب في أرخص وسإعرها كرمينان، مثل ورطلها مدها وهو

البارد بأالبلغم المرضى ويقصدها الناضج، السخين الماء منها يطلع جمة ثلثمائة
ويجد وجل عز الله بأإذن يبرأ وغالبهم بأها، ويستشفى فيها، ليغتسل والفالج،
عليها. والصحة الشفاء

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
هذا اجتماع أعرف ل ولكني الرض، وأقطار البلد، في كثيرة قلت: الحمامات
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كلها الرض هذه تكون لن وأظنه هذا، سإوى واحد مكان في الكثير العدد
وفوق علمه، بأنا اتصل ما هذا الحمامات هذه فيها كثرت فلهذا سإواخة، كبريتية

أعلم. بأغيبه والله عليم، علم ذي كل
الثامن الفصل

اكيرا مملكة في
بألد تجاور وبألده قراشي، بأن ومرخان وصاحبها الثاني، النطاق أربأعة وهي

شمالها، وسإنوب تغريب، على جنوبأها القسيس وجبل الشمال، إلى آخذة أرخان
سإنوب.  طرق من طريق وهي

بأاٍع أطول وأهلها أرخان، بألد من أكثر وعساكرها وقلعها مدنها المملكة وهذه
ٍد حرب ذو وصاحبها والمكان، والمكان المكنة في ٍد، وي بأكيد، تدفع ل وقوة وأي
طاروا كم المدائن، لها وتهتز الفاين، بأها تطير حروب، الروم مع البحر في وله
الرياح. من لسليمان سإخر ما الله سإبيل في لهم وسإخر جناح، على الغراب من

النصارى بألد إلى ويحمل واللذن الحرير من يحصى ل ما منها يخرج البلد وهذه
يعمل ومنه القسطنطيني، والقماش الرومي الديباج يوافق وحريرها منه،

نحو ومدها بأالمصري، أرطال ثمانية ورطلها قبلها، الذي مثل ودرهمها غالبه،
ًا، رخيصة وأسإعارها ونصف، أردب ٍد حال على جد تتعدى. ول تتجاوزه تكاد ل واح

التاسإع الفصل
مرمرا مملكة في

المقدم دمرخان أخو قراشى بأن يحيى وصاحبها الثاني، النطاق خامسة وهي
ًا أخيه بألد جوار وبألده ذكره، ًا بألده وطرف بأشمال، غربأ شمالي على جنوبأ

جبال على وكلها قلع ومثلها مدينة، عشر خمسة نحو ولصاحبها طغرلو،
له، رجالة ول فارس، ألف عشرين نحو وعكسره المالح، البحر على شاهقة،

قوة له نفاع، وعسكره ويقوم، فيها يقصد ثارات، معهم وله للروم، مثاغر وهو
غربأانها وأطاروا منونها، البحر في فامتطوا المراكب، لهم ذللت وقد ودفاع،
بأها والتصريف الفاين ظهور على للركوب مجهز اسإطول ولهم نونها وأجروا

وتعجب راكبها، وسإبح ناعق، غراب منها الروم بألد صبح طالما كالصوافن،
أنه إل أعداء لها وزحفت ) مدن،671 (المخطوط لها وزحقت الخالق، لقدرة

الجبن. من
لهم ينزل ل سإراة، تلين ول حصانهم، سإراة تستكين ل غزاة، المملكة هذه وأهل

سإاكن عن ول سإوره، بألد عن يحجبهم ول سإفين، عن قلع ول جواد، عن لبد
ظباؤه، الخزر ومن جآذره، الروم من بأهم تقتض سإرب، يغلبهم ول بأرخباؤه،

بأالمصري، أرطال أربأعة ورطلها خالصة، فضة درهم نصف درهمها البلد وهذه
كثير. السبي لكثرة بأها والرقيق رخيص، وسإعرها واحد، أردب ومدها

البابأه. هذه في دخل ومن وجلبأة تجار من هذا لجل تخلوا ول
العاشر الفصل

نيف مملكة في
في جاره وهو صاروخان، أخو بأاشا علي وصاحبها الثاني، النطاق سإابأعة وهي
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وهذه رول، بأيد وجنوبأي طغرلوا شمالي وبألده نيف، مدينة وكرسإيه المكان،
في خارجة التراك بأبلد المحيط الشرقي الجبل خارج من شماليها بأيدرول
فارس، آلف ثمانية وعسكره قلعة، ثلثين ونحو مدن ثمان ولصاحبها البحر،
ل الجبال، قنن على كلها ومملكته نبالة، رماة أكثرهم الرجالة، من كثير وخلق
دون الرياح وفود تهوى لتعشيشه، السماء نسر يلحقها ول بأريته الغمام يلحقها

ول مجتار، وهو إل البرق بأها يمر ول أنيتها، فائض السحب وتستقى أوديتها،
من وعليها وتتوسإوس العمائم، رؤيتها قبل تميل أوفار، على وهو إل البرق

مغنيسيا. تسبة من وسإعرها ومدها ورطلها ودرهمها تمائم، النجوم
عشر الحادي الفصل

مغنيسيا مملكة في
ًا يخشى مملكة تجاور البلد وهذه مغنيسيا، وكرسإيه صاروخان وصاحبها عذبأ
المملكة هذه ولصاحب كيول، جزيرة البحر في وقبالتها طغرلو وجنوبأها بأشمال،

آلف عشرة على يزيد وعسكره قلعة، وعشرين مدينة عشر خمسة نحو
البحر في غزاة ومنهم الدرب، فم بأه يضيق وطعن، حرب أهل وهم فارس،
جارهم حال مثل هذا في وحالهم نمرة، لهم تهتبل ل السإرة على الملوك كأنهم
كذلك، وسإعرها ومدها ورطلها ودرهمها يعول، عليه جهاد منهما ولكل الول،
ذلك. يقارب ما أو قبلهم ما نسبة ومن

عشر الثاني الفصل
 بأركي مملكة في

وموقها بأركي، مدينة وكرسإيه أندين، ابأن وصاحبها الثاني، النطاق ثامنة وهي
قلعة وثلثمائة مدينة سإتين نحو ولصاحبها تدرقل وجنوبأي وتوازا طغرلو، شمال

سإيوف وعرضه وكفاح، حرب أشلء فارس ألف سإبعون وعسكره أزيد، أو
لها وأيام عظيمة حروب الصفر، بأني وطوائف والفرنج الروم مع ولهم ورماح،

من إليه تصعد السجايا ومج وقائقها، من والبحر البر ضج معلومة، وحجول غور
سإدوا راجع، وآخر لغزوة متأهب بأين إل تراهم ول مضاجع لهم تهدأ ل بأقائعها،

ًا، البحر صدور وأوقروا خيلً، البر فروج حبالً، هذا على بأرسإي لكاتب وجروا سإفن
ًا، ذاك على وتسرى عيال عليهم الكفار، غزوات في التراك ملوك وكل مدن

ول المهج، بأصيد إل يرضى ل الجبال الحرب يلفح الذكور المهندة وبأسيوفهم
أو غراب جناح من كونوا كأنما حرج، ول فيه إثم ل لها بأقتيل إل يوم يمضي
ًا المطية خلقوا أو مطهم صهوة هذه يمين، ول شمال لهم تفرغ ل وأدهم، نقار
يختلج ما الصفر بأني ملوك قلوب في ولمهابأتهم سإفين، بأقلع وهذه جواد، بأعنان

تحرك قد أنه قيل وإذا سإرائرهم، عليه الجماع التي، وتختلف ضمائرهم بأه
رؤوسإها تلمس حتى حياتها في وسإكت نفوسإها يريد إنه طيب، متحرك منهم

بأيديها.
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

يفل ل العزيمة، هذه على أجمعين وجنوده تعالى الله أثابأه البلد هذه وملك
ومن السبي، كثرة سإبب وهم وليدها، ول والدها يكف ول حديدها، ول وحدها،
كلمتهم وأعلى بأالظفر الله فأمدهم ونسائهم، الروم أولد من الفاق إلى يجلب
رطلها فأما صاروخان، مملكة نحو ومدها دهمها البلد وهذه كفر، من على

871ً (المخطوط عشر فستة مما وثمارها رخية، وأسإعارها بأالمصري، ) رطل
سإخية. الرض وتنبت البحر يحمل
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عشر الثالث الفصل
 فوكه مملكة في

فوكه، مدينة وكرسإيه منتشا بأن أورخان وصاحبها الثاني النطاق تاسإعة وهي
جزيرة البلد هذه وقبالة دفنوسإة، جزيرة مشاريقها شمالي وبأموقعها

مدينة، خمسين نحو فوكه صاحب ولهذا بأسواء، سإواء بألده وراء تقع المصطكي
غمده، يألف ل سإيف وله يزيدون، أو ألف مائة وعساكره وحصن، قلعة ومائتي

ًا، عاده من يقاتل حده، يكف ول ًا، بأر ًا ناوأه من ويخاتل وبأحر أو كان مسلم
ًا، ول وسإاد، بأه يطمئن ل والليل، النهار ويخوض والخيل، السفن يركب كافر

وتذيب الوليد، مفرق تشيب وقائع ولعدائه له يزال ول جهاد، مفرش له يستكن
صوب، كل في سإراياه يبث وعيد، أو وعد على منها الدهر وتبيت الحديد، قلب

ول حيلة، الكفار رأت فما وأوب، توجه كل في والبحر، البر في مطاياه ويحث
ّنهد، طفقت صواريها سإبابأات ورفعت إل سإفائنها على طلئعه أقبلت ول تت
إلى توجهت أن َقّل التحركات، سإعيدة النقيبة، ميمونة العساكر وهذه تتشهد،

منهم، المعروف هو وهذا أعدائها، من قصدها وبألغت بأمرادها وظفرت جهة،
يخالط، ول مخالف يعرفهم، ممن هذا في يخالف ل عنهم، حديثه والمستفاض

من كرمينان صاحب يداريه، من يتم ول سإالف ول حديث، في عندهم شك هذا
صاحب إل عليه يقدم ول منه، موالة بأأيسر ويقنع ويراهنه سإواه، التراك أمراء

ًا، فدونه سإواه من كل فأما كرمينان، والمزيد المزية عليهم وله ومكانة قدر
كرمينان. مثل وأسإعارها ومدها ورطلها المملكة، هذه ودرهم
عشر الرابأع الفصل

إنطاليا مملكة في
وهي إنطاليا، وكرسإيه يونس بأن خضر وصاحبها الثاني، النطاق عاشرة وهي

إليها والسفر البحر ضفة على وهي درندار، ابأن بألد عميدلي مملكة شمالي
قلعة، وعشرون وخمسة مدينة، عشر اثنا ولصاحبها وعنها، عليها والخبار ومنها

هائل، ول هائب منهم ول طائل، حرب بأأهل وليس فارس، آلف ثمانية وعسكره
أردب ومدا بأالمصري أرطال أربأعة ورطلها خالصة، فضة درهم نصف ودرهمها

واحد.
عشر الخامس الفصل

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
 قراصار مملكة في

غاية، إلى ضيقة مملكة وهي زكريا وصاحبها الثاني، النطاق عشر حادية وهي
واثنا مدن، ثلثا وله قراصار، صاحبها وكرس بأغرب، عميدلي إلى شمالي وهي
وخمسمائة ألف وعسكره البقعة، مدى وقرب الرقعة، ضيق على قلعة عشر

تقوى مات لما ثم أنطاليا، صاحب يونس مملوك زكريا؛ُ هذا أصل وكان فارس،
مثل ومدهم ورطلهم ودرهمهم بأيده، الملك وأخذ فغلبه، وغالبه ولده، على

مرتجعة. مالكها يد في كان ومما مقتطعة ملك من البلد وهذه أنطاليا،
عشر السادس الفصل

أزمناك مملكة في
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أزمناك، مملكته وكرس قرمان، ابأن وصاحبها الثاني، النطاق عشر ثانية وهي
خمسة يناهز وعسركه قلعة وخمسين ومائة مدينة، عشر أربأعة نحو وله

وهي أرندة، مدينة مدنه مشاهير ومن رّجالة، ومثليهم فارس، ألف وعشرين
هذه وموقع العوام، عند بأاعليا المسماة وهي العلئية، ومدينة جليلة، مدينة
الرمن مدن وأقرب جنوبأها، شرف ابأن وبألد بأشمال، الرمن بألد شرقي البلد

تقدم وقد الملح، البحر ضفة على البلد وهذه واذنه، طرسإوس إليها جنوبأها،
الله خلد مصر صاحب لسلطاننا وموالتهم عليه، هم وما المملكة هذه ذكر

من سإاكنهم ومن الرمن، في الجهاد من عليه هم وما إليه، وميلهم ملكه،
التراك، ممالك ذكر تم وبأهذا والنهار، الليل آناء غزوهم سإيوف وتجريد الكفار،

فيها ما على الروايتين طرق أوضحنا وقد لنا وتبين بألغنا، ما على عليه هي وما
الناقل. على والعهدة اجتهدت أنني على الخلف من

ودخول التتار غلبة عند الروم أحوال من إليه أشرنا كنا ما تتمة نذكر ونحن
الديار.  هاتيك طوائفها

جهاتها، على كتائبهم غمائم وأسإتنهلت فيها التتار قدم اسإتقلت لما أنه فنقول
ما لهم بأل تصرف ول حكم لهم ل غير ل بأالسإم معهم سإلجوق آل ملوك بأقى
لنواب كله والمر اللزمة، ونفقاتهم الظاهر ملكهم وشعار وبأيوتهم، بأهم، يقيم

ُيضرب ُيخطب الجنكيزخانية الملوك وبأاسإم والصدار اليراد وعنهم التتار، و
تلك بأذهاب أيامها وآذنت السلجوقية، الدولة ضعفت فلما والدينار، الدرهم سإكة

الحصار تعرف ول الجبال، تلك صعود على تقدر ل المغول وكانت البقية،
تلك من كثير على هنالك التراك طوائف فغلب والقلع، المعاقل ومطاولة
على لسإتولت القطار، عمت التي وسإطوتها التتار، شوكة قوة ولول الممالك
مكان. كل من بأجنباتها وأخذت الجبال، مع السهول

آخر وأمسكت أفقها مطالع المغل حفظت بأقية إل البلد معظم ملكت أنها مع
وبأقى عليه غلبت ما على المغل ملوك التراك، طوائف زال إذ ودارت رمقها،

يديه، من بأشيء يخرج ول إليه، يسلم أنه على طاعتهم في يدخل منهم كل
والنسيان. حتى والتذكار والعصيان، الطاعة على معهم أحوالهم واسإتمرت

ٍذ العمد، بأعض منه وهي أو المغولية، الدولة رواق وخر المدد، تهادت ثبتت فحينئ
من بأأيديهم ما على غلبوا ومنذ أيامهم، السإتمرار مفارس في ونبتت أقدامهم،

ذكرنا. كما الفضل مزيد عليهم كرمينان لصاحب الروم

جهاد في وتبسطوا بأشأنه مشتغل بأمكانة مستقل التراك هؤلء من واحد وكل
بأين يكون ما التنافس من بأينهم وبأقى دينهم، هذا وصار الكفار، من جاورهم من

سإعادتهم بأريح ويطيروا بأمظاهرتهم ليتقوا الملوك عظماء كاتبوا ولهذا النظراء،
بأقى من وحفظ منهم، مضى من الله رحم مصر ملوك سإلطيننا كاتبوا وأكثرهم

وخلد الناصرية، الملكية الدولة صاحب الرض، ملوك مالك سإلطاننا حياة وأدام
إلى بأالميل وتطيعوا العزيزة، البأواب بأهذه ولذوا واليام، الليالي خلود سإلطانه

ملوك فاتخذوا كالغريزة، طباعهم في الموالة صارت حتى القاهرة الدولة هذه
ًا، لهم الله، نصرهم مصر، ًا، للحوادثا وعدوهم ظهر من منهم أن حتى ذخر
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ُكتب فيه، هو فيما بأالنيابأة له يكتب تقليد في رغب بأالصناجق وُجهز إليه ف
المركوب والحصان المحلي والسيف التمام، والتشاريف والعلم واللوية،
تدخل من إل منهم وما الطائلة، والجنائب الكاملة والعدة الذهب، والسرج
ًا وانشرح وترامي، وهم تعمهم، الشاملة والصدقات تغمرهم، والنعامات مرام

المتزاج بأه خلطهم ما وبأكثرة ووفاء، عهد وحسن وصفاء، ود أهل هذا يومنا إلى
ًا، والشام مصر اتخذ من منهم وصل وجرى والقطاع المرة بأهما وأخذ دار
وإخلص نية، بأصدق تنقطع ل الن حتى ورسإلهم المطاع، المر تحت فيهما

كل كله هذا ومع وسإائرة، مقيمة والهدايا وصادرة، واردة والمكاتبات طوية،
المتناع، من عليه هم ما على التراك وأمراء الله، آتاه مما غنى منهم واحد

العديد بأكثرة وقوتهم المغل، عن وبأعدهم والقلع الجبال بأشوامخ والتحصن
ملوكهم، وتخدم جنكيزخان، ملوك تداري اليد، ذات ووفور والسلح، والعدد

لكل إليهم بأالمقربأين وتعضد وتهاديهم، جهتهم، من ويتردد منهم يصل ومن
في ويخطب عنه، بأالمدافعة ومتكفل ورائه من هو ومن الردوا، في منهم واحد

عليهم الروم بأأسإمائهم. وكتائب السكة وتضرب هولكو، بأيت من للقائم بألدهم
بأخاطر بأالخذ المغل قانات من خلفه من ويتوقون بأها، يتأقونه وتحف ألطاف
نائبهم. 

إلى بأه يكتب ما رهن وهم لهم، المجاور جارهم لنه ) هذا281 ص (المخطوطة
ورسإت النيابأة بأهذه اسإتقل قد جوبأان، بأن تمرتاس كان ولما حقهم، وفي الردو

إلى بأه يكتب ما رهن وهم لهم، المجاور وأبأاد الفتوحات، وفتح أعلمه، فيها
حقهم. وفي الردو
وفتح أعلمه، فيها ورسإت النيابأة بأهذه اسإتقل قد جوبأان، بأن تمرتاش كان ولما

أبأاه وكاتبت بأأسإه، التراك أمراء خافت بأها، له المخالفين وأبأاد الفتوحات،
وقضت تجاهه، تمرتاش سإيوف مواقع من وتترسإت بأظله، وتسترت جوبأان،

غفلن لهم ويترصد بأالبوائق، يرميهم كله هذا ومع وأشباهه، بأهذا معه المدة تلك
الوقت.

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الله وما قال الكاسإرة، في جوبأين بأهرام قاله ما جنكيزخان بأيت وقال: غفلن
ًا (تعالى) جعل الزمان، آخر إلى سإاسإان آل دولة تبقى أن العباد على حتم

سإيعد أبأا ذلك فبلغ فعل، وما وهم بأه وبأاح المر، هذا من يسره كان ما وأظهر
فعل من جوبأان فقرأ جوبأان، أبأيه على فعتب الوقت، ذلك سإلطان بأهادرخان

ٍء وقت في إليه ونهض تمرتاش، ولده ٍد طاقة ل شتا إلى وقطع بأسلوكه، لح
ًا، معه يضرب أن تمرتاش وأراد النظر، عنه نزل ثلج جبل كل الروم مصاف

في الردو إلى وأحضره أبأوه وأخذه وأذعن، كف حتى وراسإله أبأوه، فلطفه
المقهور. المأسإور هيئة

أمره، في سإعيد أبأي السلطان مخادعة ويبطن خلفة، ويسر هذا، ُيظهر وجوبأان
أعاده ثم مدة، بأالردو وتركه عليه وخلع إسإاره، فك يديه، بأين تمرتاش مثل فلما
بأقدره. والتنويه تخويله في وزاد عليه، كان ما على الروم إلى
التراك أمراء قويت كان ما منهم وكان الزوال، وبأنيه جوبأان لدولة آن لما ثم

اضطراب كثرة على الحال هذا على الن إلى هم ثم قواهم وانتعشت بأالروم،
أهوائهم. وتفرق المغل أمر
(أن) يلتفت إلى التراك أمراء من أحد اسإتطاع ما هذا مع كلها المود هذه في
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كان مما شيء ارتجاع ول ) ل381 (المخطوط الروم من بأأيديهم مما شيء إلى
بأيده.  ما إلى واسإتضافه وافتتحه ملوكه أبأان قد جوبأان بأن تمرتاش

دخل مما تضمنه ما الروم، أخبار من التأليف هذا مقدار حمله ما جملة وهذه
ننسب. وإليه نتوكل وعليه ونستهدي، نسترشد وبأالله اللزوم، بأدللة فيه
كلها الروم ممالك الجنوبأي: أن بألبان قال فقد النصارى بأأيدي هو ما وأما

طرابأزون. ثم القسطنطينية مملكة ثم الباب موضع رومية، إلى تترامى
وعلى القدر، جليلة مملكة الصليب عباد ممالك من فهي طرابأوزن، مملكة فأما

ًا أخذت مملكة وهي ينطش، ماء خرجة على البحر سإاحل على بأشرق غربأ
دق الروم، جنوبأي في وهي بأنا، المتصل البر في التراك مملكة أطراف
المركز، خارج من الفرجار جانبها على دار كأنما وسإطها، واتسع طرفاها
الجنوبأي. بأليان صورها التصور هذا وعلى الهليلجة، شكل على فجاءت

مدينة بأاني قسطنطين، أولد من الملك في عريق رومي ملك وقال: وصاحبها
سإلطانية، وحاشية ملكية، ووظائف وتاج، تخت صاحب وهو القسطنطينية،

فائق، جمال أهل والباقي، منهم الغابأر أهله، وجميع وهو الباب، عند رفيع وقدر
عجم على منهما لكل وإياه الن بأها القائمة الملك هذا أهل أن إل فاتن وحسن
خارج. ذنب كأنها وعرضه البأهام طول تكون بأارزة، ممتدة رقيقة سإلقه الصلب

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
نقله عن توقفت هذا لي قال ولما هذا، مثل فيهم قوم المملكة هذه وقال: وفي

من آخر هذا مثل وحكى اليواني، بأهادر هذا بأمثل حدثني حتى فيه وشككت عنه
ٍذ آخر ثم وآخر السير أهل والقدوة عليهم، والعهدة هذا كتابأي في نقلته حينئ

من فسبحان تعلمون ل ما ويخلق مختار فاعل وتعالى سإبحانه والله صالحة،
ترجعون. وإليه شيء كل ملكوت بأيده
بألد أم لمن مسلوك طريق وعليهم وبأأس نجدة أهل بأزون طرا وأهل قال

الشمال. سإكان وطوائف التعفجاق وصحراء القزم
ًا وأجل الكرج، مملكة من أوسإع طرابأزون قال: ومملكة ملوك عند مقدار

ٍد أشد أولئك وإنما النصرانية، وقوة.  أي

ًا أعلى وهو الرمن، ملك يسمى كما التكفور يسمى طرابأزون قال: وملك نسب
منصبه، على يعلى ل فخر عليه وله بأها، المملكة في الن القائم الروم ملك من
مغالب، مدد ول غالب عدد بأذي ليسوا قالوا: وجنده منكبه، عن رداؤه يعلى ول

كلها قال: وأحوالها فرائس، لها يحلى ل ليوثا، وأعيان فوارس أقران هم وإنما
التراك. ممالك من يليها ما تشابأه

الجنوبأي: بألبان قال
ًا اصطنبول تسمى الن وهي القسطنطينية مملكة وأما فإنها بأبرطانية، وقديم

ومن الصليب، عباد ملوك جميع على التقدم ولملوكها الروم، مملكة كرسإي
وجميع العمودية، بأني على العليا اليد لهم وكانت القديم القائم الملك أهلها

العيسوية. طوائف
أولد من الروم دول وتداولتها السإكندر تخت كان بأها قيصر مملكة وهي

واشتعلت ملك، ريح بأها للفرنج هبت ثم خوارج، عليهم وخرجت قسطنطين،
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َية، نار بأها لهم واشتعلت دولة، ذؤابأة بأها لهم واسإتمرت الروم إلى عادت ثم َعل
اليوم. إلى

العرب بأغلبة وتغيرهم عنهم الشام ملك لخروج بأالروم تزرى قال: والفرنج
الملم. وتوسإعهم بأهذا، وتعيبهم السإلم، مبدأ في يعني عليهم،

حقه وتوفيه الرومي، الملك هذا إجلل إل الفرنج ملوك يسع فل هذا قال: ومع
أو أقطاع صاحب إل فيهم ما مديونه، فارس ألف مائتا وعساكره التعظيم، من

ٍد لكل وأرزاقهم نقد، دينار، وخمسمائة ألف إلى دينار مائتا السنة في منهم واح
ًا، عشر اثنا والدينار دينار، ألفي يبلغ من وفيهم عن ينقص درهم وهو درهم

ذهب من مسكوك دينار حقيقة بأل مسمى دينار هو ما والدينار بأقليل، البندقي
بأرير. الدينار هذا قال: واسإم ثمنه، نقص فلهذا مغشوش،
إمرة في يتقدم قديمة، بأيوت في محفوظة فإنها الروم عند المرة وقال: وأما

لخر. أول ) ويورثها581 (المخطوط كابأر عن كابأر يتوارثها منهم واحد كل

قال: سإواه، النصرانية الملوك من لحد ليست قدرة، القسطنطيية قال: ولملك
على ويقف البطريرك، ومعه بأها، العظمى الكنيسة إلى يوم كل في يركب لنه
للبطريرك. وبأغلة للملك فرس أبأوابأها كثرة على الكنيسة أبأواب من بأاب كل

الملوكي للموكب بأد ل بأما الملك، إليه يحتاج ما بأجميع كامل سإلطنته وشعار
ًا، والبطريرك هو الكنيسة، أبأواب من خرج بأاب أي فمن منه، الملك وسإار ركب
ًا كان بأما الكامل السلطنة وشعار التمام، الملك أبأهة في الباب على له معد

ًا كان ما دون منه خرج الذي ما نظير منها بأاب كل وعلى البأواب بأقية على معد
الكامل. الملك بأشعار وسإار الملك، منه خرج الذي الباب على كان

ًا جميعها مملكته في أحد يلبس ل أنه وهو بأها، يتميز ميزة قال: وللملك خف
القبية من والمغل التراك زي نوع من لباسإهم في الروم وزي غيره، أحمر

الطبق، كأنه مرحرح، متسع رؤوسإهم على الكبائس أن خل والمحضرة، التترية
وسإيوفهم ثقال، ومناطقهم والسيوف، المناطق أوسإاطهم في ويشدون

الجوخ ولباسإهم أشكالها، وعلى العربأيات، من أخف المغربأية، كالسيوف
الحرير.  أنواع وسإائر والديباج الطلسي والحرير والصوف

بأناء من قديمة الواحدة المملكة، بأدار معروفتان داران قال: وللملك
وفي نائبة، بأعيدة ودهاليز طوال حارات ذات البحر، كبد في خارجة السإكندرية،

صوة وفيها الحيوان، أنواع وسإائر النسان صورة على نحاس تماثيل جانبيها
المعروفة الحيوانات من أكبر وكلها آخر، وأشكال وحيوانات خيل على فرسإان

الحكام الصنعة غاية في وهي الطبيعية، الشكال على ظاهرة زيادة يزيد بأما
أو الزينة لظاهر عملت هل يعرف ول الغريبة، والتخاطيط العجيبة بأالنقوش

رفيعة وأبأينة منظمة بأعقود البناء، هائلة عظيمة دار وهي الحكمة من لباطن
المسن من وضروب والملون والجزع البأيض بأالرخام مفروشة رحبة واسإعة

أنها ويقولون بأها، ميتشامون عصر منذ يسكنوها لم الخضر. قال: والملوك
ل أصلة مثال على يتراءى من فيهم وأن الشياطين، وفساق بأمردة مسكونة

على وهي إليها وتسكن الملوك، الن يسكنها التي هي الخرى والدار نطاق،
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المكان في تدانيها ول السإكندر دار تقارب ل قدرها وفخامة مكانها جللة
والتنميق. التأنيق ورونق والتشييد

إليهم وتؤدي القيجاق، ملوك تراقب القسطنطينة ملوك كانت قال: ولقد
أثقال عنهم ووضع فأمنهم منهم خان أزبأك السلطان هذا تزوج حتى القطيعة

غمم عنهم ورفعت المن، مهاد في الن وناموا التاوة تلك وأصر القطيعة، تلك
التكليف.

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
قلت: نفع، بأل عدد فقال: هم الروم، جيوش عدد عن سإألته وقد غيره لي وقال
كانوا وإن أنهم عنهم والمأثور ومكان زمان كل في عندهم المشهور هو وهذا

اعتدادهم أقوى هان وإن كانوا، وإن شيء الشيء من ليسوا عدل ذووي
عود، أو بأجنك إل ضارب فيهم ما والحرير، الديباج حبهم وأوفى والخمير المخمر

ًا يشربأون ول ونهون، أعكان بأين إل طاعن ول ول جريح، إبأريق فم من إل دم
ً يرون ول الصحاف، ملبقات في إل وقائع لهم ول طريح، زق شخص إل قتيل
ولحاف.  فراش بأين إل مواقع

إل العجاج ول الدمى، سإمراء كل إل السمر ول الدمى، البأيض البيض يعرفون ل
إل مقام ول جوهر عقد كأنه شنيب ثغر في إل السيوف أثر ول عنبر، دخان من
اصطباح أو لغيوق إل التماس ول أفراح، بأمجلس إل اهتمام ول راج، مجلس في
جواد راكب منهم ما أقداح من يقتدح أو كأس في ناره تتوقد مما إل اقتباسإه ول
غير أسإنتها تلعلع عوال ول مستلذة، فرصة في إل جهاد صاحب ول اللذة، إل

الدمع. من الغيد مآقى من يتخير مما إل عويل ول الشمع،
بأركوب عادة ول البحر بأامتطاء لهم معروفة ل الروم بأليان: وطوائف قال

تعد ول خيل، أصحاب هم وإنما النزهة، مواضع إلى فيه سإيارتهم وأبأعد السفن،
قاطع من التراك بألد من كرائمها إليهم يجلب وإنما الخيل جياد في خيالهم
بأغاٍل. تباع بأغال هم وإنما الخليج،

البديع الجمال أهلها وفي والفروش، والمراكب الملبأس في دبأر تجمل ولهم
العرب. وطرق الروم وأجسام الترك وجوه المثل وفي التام، والكمال

ولها والثمار، للزروع صالحة جيدة أرض فكلها القسطنطينية منابأت قال: فأما
الوجود كثيرة بأها والرزاق وأشجار زرع مساقي عليه المقدار، متوسإط نهر

مدني، المسمى بأها الطعام وكيل المصري الرطل نظير القسطنطين والرطل
فأما الكثيرة، الغلل يباع وبأه بأالمصري، ونصف أردبأين يكون جمل حمل وهو

بأالرطل.  فيباع منها، القليل

بأالرغل المعروفة بأاللة له ويضرب الطرب، مجلسه يفارق ل الملك قال: وهذا
قلت: وقد القلب، بأمجامع تأخذ مطربأة غريبة وألحان عجيب وضع ذات وهي
لي: هذا فقال بأه، للضارب هذا فقلت بأالقاهرة ثم بأدمشق الرغل هذا رأيت
بأه يضرب والذي الضرب، له تسير أصوات معه وما ويحمل يفكك صغير أرغل

أصحاب من عدة وله يزايله، ل مكان في مستقر الكبير البحر الروم لملوك
الرغل وصورة هذا، مثل في يكون ل رونق بأذلك وله له، تسير المطربأة، النغام
الصائغ، كور بأمثل ونحر نحاس، شريط وأوتار نحاس بأكر وله مركب، خشب
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الحديث. تتمة إلى نعود القانون. ثم تسمى التي بأالله شيبه ونقمه
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
وأصحاب المغاني من سإماطين بأين إل الطعام يمد ل بألبان: والملك قال

الملهي.
بأعض من وهو السلطانية، بأالبأواب العشرات أمراء أحد الرومي آقسنقر حدثني
الرسإل جملة في حضر قد وكان بأالقسطنطينية القديمة المرة العشرة بأيوت
في والقامة الشريف، والنعام التشريف وشمله وأسإلم العالية، البأواب إلى

شأن تعظيم في يبالغ وسإمعته الحوال، هذه بأمثل السلطانية السعيدة الخدمة
ورعاياهم. دولتهم أولياء لمصالح والمراعاة الموافة بأحسن ويصفهم ملوكهم،

أولده أكبر على جرى الروم أمراء من مات من إذا بأأنه جارية عادتهم وقال: إن
انقرض فإن أهله، أكبر على كان ولد له يكن لم فإن أبأيه، على يجري كان ما

ًا الميت ترك فإن بأرأيه، فيه الملك تصرف ول لبأيهم كان ما بأهم يقوم ل أولد
البقية. حال في ونظر لبأيهم، كان ما الماثل على جرى عليهم توزع إذا يكفيهم

ًا أبأوه دام ما جهتم من رزقا أمير ولد يعطى ل أن الملوك هؤلء قال: وعادة حي
ًا يعطيه أن الملك أراد وإن لبأيه، مما ارتزاقه بأل يرزق، مقدار لبأيه أعطى شيئ

جهة من ل جهة من ولده على هو يجريه أن أمره ثم لبأنه، يجعله أن يريد ما
الملك. 

ول فيه يفسح ول الظلم يستحسن ول منهم أحد يظلم فل عدل أهل قال: وهم
يعرف ول مملكته، ورعايا دولته أربأاب من الناس أيدي في مما شي إلى يتطلع

عندهم. هذا
الكرام في تضيق ول عليهم حجر ل الروم ملوك خدمة في هو من قال: وجميع

وما نفسه بأين فخلي المور، من أمر في دسإتور أخذ ول مرتبة خدمة بأحضور
أملكهم جهات وإلى والتنزه الصيد إلى والسفر والنزول الركوب في يريد

ويغيب أراد، جهة إلى أراد متى يسافر رأيه مع كله ذلك في هو بأل وأقطاعاتهم
ٍد ول لملك إذن بأغير يغيب أن له يقدر ما يغيب من وفيهم عنه، ينوب ممن لح

شيء لي ول أبأطأت؟ كيف ول سإافرت؟ لم له يقال ول فوقها، فما السنة
إل أمر في عليهم تشديد لملك ول عليه، ينكر ول يعتب ول الخدمة؟ عن انقطت

بأحق. المؤاخذة أو حرب إلى بأالتوجه اللزام في
يكف ول بأناء، له يفوض ل عيش، أرغد في منه فهم الملك مملكة أهل قال: وما

على إل معول ل لنه الملك، على الحاكم هو والبطريرك قالوا: كلهم إناء، له
وإليه إقليم، دخل معدلة يعدل عظيم، رزق وله بأقضائه إل حكم يفصل ول رأيه،
سإنة كل في لها ويحصل والديارات الكنائس وسإائر العظمى، الكنيسة أمر

الملوك ومهاداة والتحف، والقربأانات والنذور الوقوف من طائلة جمة أموال
والتجار. والكنود

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
التي العظمى الكنيسة على جميعها. وقف مقدونية بألد أن الروم يزعم وفيما

إليها، مضاف هي وما السإكندرية، هي مقدونية وبألد بأالوصفية، المسماة لهم
جاء هذا وعلى العلى، الصعيد إل بأأسإرها كلها مصر الزمان قديم في ذلك وكان

السإلم.  صدر في الفتوح
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من وينقل كرامتها، في وتفتقد الكنيسة هذه تعظيم في تبالغ قلت: والروم

عقد وإن النصرانية، بأدين التدين على قسطنيطين اجتماع كان بأها أن التواريخ
موسإى وعصا الصلبوت صليب يقول ما وفيها بأها، المذبأح على كان التفاق

زمان وفي طليطلة، من إليها صار أنه يقال مما المسيح ومسح مريم وزنار
في تسأله الفرنج رسإل إليه جاءت روحه، الله قدس الدين صلح الناصر الملك
واتصل العبيدين خزائن إلى صار قد أنه وزعموا إليها، الصلبوت صليب إرسإال

في حضر كان الذي بأالرجل حروبأه بأعض في بأه ظفر الدين صلح أن ثم إليه،
ًا الله رحمه الفاصل وكتب فصلب، بأه فأمر الصليب، طلب فيه. هذا ذكر كتابأ

الصلبوت، صليب طلب في حصون تقدم كان بأمن الظفر فقال: وحصل
يصلب، أن بأه آمر الن بأه ظفر فلما يفوت، ل أنه وعلم الوقت، ذلك في وأطلقه
ذكره ما (مثله) هذا مثله وجعلة الخشب، الصليب على وسإمره مثلة، وجعله

المعنى.  هذا في

وطلبة الرض، في المتجولين وكلم الناس ألسنة على الذائع الشائع وأما
إلى صارت ثم القسطنطينية، كنيسة في الكنوز علم أن فهو والخبايا، الكنوز

القبط، وبألد الشام عن خلت لما الروم أن يقول من ومنهم القسطنطينية،
ًا اكتنزت ًا بأها وكتبت لذلك، بأعدها كانت مواضع في أموالها من كثير بأإعلم كتب

ًا الكتب تلك وأودعت إليها، الوصول وطرق مواضعها، كنيسة في مكان
من الشام سإكان أن زعم من ومنهم معرفتها، تستفاد منها وإن القسطنطينية،

اليونان من قبلهم كان من كنوز بأمعالم بأكتب ظفروا وإنما يكنزوا، لم الروم،
الشام، على غلبوا فلما الول، المم من تقدمهم ومن والكلدانيين والصابأئة

خدم من إل إليها يصل ل أنه الكنيسة، فأودعوها المعالم تلك واسإتصحبوا
ونصيب بأخطه، واحدة ورقة أعطى انقضت، فإذا عندهم، معلومة مدة الكنيسة

أكذبأها، ول أصدقها ل وأنا بأجنسها، حكايات ومثله هذا في ولهم عليه، يدل فيما
ذكره يدور ما هذا كان إذ والتندير الحكاية سإبيل على هنا هذا منها ذكرت وإنما
شيء وإما كله إما يستبعد ل مما وهو الكنيسة، هذه ذكروا إذا الناس حديث في
زمان. أهل فواضل من يخلو ل ولنه المكان، حيز في لدخوله منه

مواضع في تدفنها طوال بأسلسإل قدور في أموالها تكتنز العرب وهؤلء
ذلك، أشبه وما والُربأى، الجبال من تتغير ل بأأعلم وتعلمها البر، في متغلغلة

ًا القسطنطينية في أن فهو فيه شك ل ما فأما الحكماء حذاق كتب من جليلة كتب
منه السإلم فلسإفة إلى وصل ول قومه دار عن خرج ل ما القدماء، والفلسإفة

وحفظه، خزنة على خزانة ومحافظة بأه، سإهم وسإوء بأطارقتهم، لضنانة شيء،
على والقوة الشأن هذا أهل بأه عمل لو مما الموسإيقى دقائق فيها أن ويقال

حتى العقاقير من بأه معالجتهم في بأه لسإتغنوا المطاوعة الصوات أصحاب
ويندم. ويبكي ويضحك الصعب، ويقاد القاس، يلين ما فيها أن يقال

ًا فيها أن الكيمياء علم أصحاب ويدعى بأأسإهل الصحيح العلم فيها جليلة كتب
الله صلوات موسإى عن تلقى مما أنه وتدعى الوصول، إلى وأقربأها الطرق

عليه.
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بأه تفتح القرنين وذي والسإكندر الخضر علوم من أثرا فيها أن قال: ويقال

أحد حوجج فإذا العداء، وتهزم النواصي، وتملك المعاقل، وتتسلم المغالق،
الداء على ضلوعكم تلوون أنتم ، له وقيل وحوقق القول هذا يقول ممن

ًا الدقيق، المراد وبألغتم الثار، بأتلك أخذتم فهل منكم، الشام أخذ على غيط
من بأقى ما يقولوا أن إل حجة لهم تكن ولم وسإكنوا، ايلسوا المهم وكفيتم
مشتغل هو من تم ما أو يعلمها من بأاد أو طولع تزيد أو زمانها ذهب أو يعرفها

بأها.
الطين فهو الحكماء العلماء ذخائر بأقايا من ظاهر عندهم الن هو الذي وأما

ل وعلماء أفاضل رؤسإاء المصرية بأالديار ومنهم الزمان، أطباء ورأيت المختوم،
تستحسنه، لكنها التحقيق، على يثبته من فيهم ما الوائل، درجات عن تقصر
الطين هو بأأنه يجزم ول ويتوقف، القصد، بأه يحصل مليح طين هو وتقول

جالينوس. عهد على وختم وطبع عمل طين المختوم الطين ويقول المختوم،
بأركة أو قراره على هيكل على تجلس البحر في جزيرة في امرأة كانت ويقال
من معلوم وقت في القربأان سإبيل على التيوس هناك فتذبأح السيل، يأتيها

وقالوا: إنه الدم، عليه وجمد السبل عنه جف مما التراب من ويؤخذ السنة،
ًا، ويقرص مخصوص، طالع في بأالدم ُيجبل ومنهم لها، متخذ بأطابأع ويطبع أقراص

للطالع يقول من ومنهم البقعة، تلك لخاصية هو إنما فعله إن يقول من
الجتماعية. الهيئة في عليه أفيض لشيء بأل يقول من ومنهم المخصوص،

فأما أحمر، ونوع أبأيض نوعين على هو الن المجلوب المختوم الطين وهذا
يشوبأه ما ومنه وروي فمنه الحمر أما البياض، شديد ومنه أغبر فمنه البأيض
عن الطباء أوقف مما الختلف وهذا مختلفة، طوابأعه أو المغرا لون كأنه سإواد

أوصافه.  في القدماء ذكرت ما كل فيه يجدوا لم ولنه هو هو أنه بأه، الجزم

رأيته وقد الله، رحمه المتطيب داوود بأن سإليمان الدين أمين الرئيس لي وقال
جالينوس، عهد على عمل المختوم والطين المختوم، الطين هو ما هذا منه

ًا وكان الجزيرة، تلك على البحر وغطى بأعده، يعمل لم ثم بأالكثير ليس مقدار
عمل ما بأقدر كان ولول طويل زمان ولهذا منه، تستعمل عمل منذ والناس
ًا بأه. وليس يشبه، شيء هو وإنما فرغ، قد لكان مضاعفة أضعاف
فأما الوردي، أن ثم المغرا، بألون المشتبه الطين هذا من الطباء يحمد ما وأكثر

ًا رأيت فما البأيض جلبأته فأما بأه، يعبأ ول وصف، في رآها إذا يقدمه، منهم أحد
فحمدت منه، جربأت والذين الروم، صفاته وتصف فتذكره القسطنطينية من
إلى نعود ثم الفائدة، المحل هذا ذكرت وقد بأالمغرا المشبه هو أنواعه من

القسطنطينية. على الكلم
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
وقال كلهم، قالوا الجلبي بألبان بأن وعلي الجنوبأي وبألبان الرومي آقسنقر قال

في الميناء إلى ماء منه يدخل البحر، من جزر على القسطنطينية غيرهم: إن
من القطار سإائر من والسفارة والتجار مسورها ويدخل القسطنطينية، جانب

ول فيها، ويشتري ويبيع بأها، وينزل إليها يأتي وغيرهم، والنصارى المسلمين
تضييق.  ول عليهم حرج
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المسلمين من سإكان فيها وإكرام، أعزاز جانب على فيها والمسلمون

وأئمة مساجد ولهم هوان، ول ذل الحمد ولله يمسهم ل اليوم، إلى يسكنونها
الذية بأكف اهتمام وللملك السإلم، بأشعائر فيها فتظاهر الجماعة، بأهم تصلي
ٍد على إليه المسلم شكى وإذا عنهم، عظماء من أنه ولو النصارى، من أح

هذا مملكة جميع في ضيم ول اضطهاد، ول منه، وأنصفه أشكاه البطارقة،
تغيير على الملك يقدر ل الحوال، واختلفت الملوك، تغيرت ولو عليهم الملك
وسإارت ملوكهم، بأها تدين عادة لنها فيه تقدمه لمن مخالفة ول هذا، في حاله

البطريرك، لمنعه عنها، الملك عدل فلو سإيرهم، النصرانية ملوك في بأها
وإل رجع، فإن منعه، في واشتد أسإلفه، عادة إلى بأالرجوع وآخذه بأه ووآخذه

لخلعه. السبب كان وإن رجع، فإن بأتحريمه، السبب كان
ًا، الكرماء في واسإمك النصرانية، الطوائف جميع من أسإخى والروم نفوسإ
ًا، وأمسك في يقاربأهم ول كرم، في العرب يداني من فيهم فما هذا ومع ناموسإ

في فينفقه بأه، يتنغم فيما إل ينفق ل النصارى، طباع في غريزة والشح جود،
وفهم أخبارهم، من ذكروه ما جملة وهذه قليلة، فيهم والنخوة والطرب، اللهو
كلمهم.  من

غزوة الممدود من ومالها القسطنطينية عظم على دليل أول أن أقوله ومما
إليها وجهه قد المهدي أبأوه كان ومائة، وسإتين خمس سإنة إياها الرشيد هارون

بأقيت ليلة عشرة لحدى السبت يوم فخرج المهدي، أبأيه عهد ولي ذاك إذ وهو
ًا الخرة جمادى من فتوغل موله، الربأيع المهدي إليه وضم الروم، بألد إلى غازي

القوامسة بأقطياقوس خيول ولقيه ماجده فافتتح الروم، بألد في الرشيد هارون
أثخنه، حتى يزيد فضربأه بأقطيا، سإقط ثم يزيد فأرجل مزيد، بأن يزيد فبارزه

في معه بأمن الرشيد هارون وسإار عسكره، على يزيد وغلب الروم، وانهزمت
ًا وخمسين وأربأعمائة ألف ألف وسإبعين وثلثة دينار ألف ألف مائة ومن دينار

وثمانمائة ألف عشر وأربأعة ألف ألف وعشرين وإحدى ألف ألف مائة الورق
الروم وصاحب القسطنطينية، خليج قطع حتى الرشيد هارون وسإار درهم،
ٍذ ًا، كان ابأنها أن وذلك النون امرأة عسطه يومئ في وهو أبأوه هلك قد صغير

والموادعة، الصلح طلب في السفراء الرشيد وبأين بأينها فجرت حجرها،
أعطت، بأما الوفاء عليها وشرط الرشيد، هارون منها ذلك فقبل الفدية وإعطاء

ً دخل أنه وذلك طريقه، في والسإواق الدلء له تقيم وأن ًا مدخل ًا ضيق تخوف
المسلمين. على

وثلثة وسإبعمائة ألف وتسعين خمسة في هارون الطبري: وسإار جعفر أبأو قال
ً وسإبعين جرت وقال: إنه هذا، مثل ذكر ثم المطوعة سإوى المرتزقة من رجل

وأن الوفاء عليها فشرط الصلح طلب في والسفراء الرسإل هارون وبأين بأينها
وبأينها بأينه الصلح عليه وقع والذي فأجابأته، طريقه في والسإواق الولد له تقيم

وقيل حزيران، في مثله سإنة، كل في الول نيسان في تؤديها دينار ألف سإبعون
ً معه ووجهت منصرفه، في السإواق وأقامت منها، ذلك بأما المهدي إلى رسإل

والعرض، والفضة الذهب من يتيسر ما تؤدي أن على بأذلت وربأما له بأعثت
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أن إلى هارون على الله أفاء الذي وكان سإنين، ثلثا إلى الهدنة كتاب وكتبوا
وقتل رأس، وأربأعون وثلثة وسإتمائة رأس آلف خمسة بأالجزية الروم أذعنت

ُقتل ألف وخمسون أربأعة الوقائع في الروم من ًا السإاري في و ألفان صبر
ًا، وتسعون والدرع دراهم، عشرة من بأأقل والبغل بأدرهم، البرذون وبأيع أسإير

ًا وعشرون درهم، من بأأقل بأدرهم. سإيف
الرشيد. يمدح حفص أبأي بأن مروان فقال

ًا الروم بأقسطنطينية «لطفت سإورها». الذل أكتسى حتى القنا إليها مسند
قدورها». تغلى والحرب بأجزيتها ملوكها أتتك حتى «ومارمتها

سإيرها». داٍن الموج ووفود بأه تنل لم البحر مالح إليهم «وجزت
يسيرها». عظيم قناطير ألوف قيصر خزائن من منها «وأخرجت

منيرها». منه العداء على ودام محمد ابأن الندى هارون «فبورك
ًا منه المهدي جرد «لقد صدورها». اللقاء يوم بأه يعض مهند

ًا سإمته «على نورها». أشرق الوضاح وجهه من لئح ينوه سإر
أمورها». اسإتقامت حتى لمسعاهما أحمد أمة الرحمن أصلح «لقد

سإريرها». للملوك سإرير وكل بألدها حلت حيث عدل «أيمتد
وقد المقاصد، بأهذه السنة هذه أحداثا في الواقعة هذه الطبري ذكر وقد

تاريخه في عساكر ابأن القسم أبأو الحافظ ذكره مما بأشيء الفصل هذه الحقت
البطال.  محمد أبأي ترجمة في

مع خرج ممن قال: وكان انطاكية ينزل كان النطاكي، يحيى بأن الله عبد قال
أنه الملك عبد أراد قال: لما الروم، بألد إلى مروان بأن الملك عبد بأن مسلمة

الملك، عبد بأن مسلمة عليكم أمّرت قال: قد الروم، بألد إلى مسلمة يوجه
ّطال، والشام الجزيرة أهل رؤسإاء على قال: وولى َب بأالليل فليعس وأمره، ال

يشيعه الملك عبد وخرج مسلمة، فخرج مقدام، شجاع أمين ثقة فإنه العسكر،
دمشق. بأاب إلى

أن شيوخنا بأعض قال: حدثني مسلمة، بأن الوليد عن يسنده الحافظ وذكر
ّطال عقد الملك عبد بأن مسلمة َب فجعلهم المسلمين، من آلف عشرة على لل
يتخوفون ومن الروم، حصون من يليهم وما المسلمين عسكر بأين ما سإيادة

بأينهم فيما يتعلفون المسلمون ويخرج وعلفاتهم، المسلمين نشر في اعتراضه
العسكر. بأهم فيأمن ويخطئون فيصيبون العسكر، وبأين
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
قال: سإألني أنه البطال عن النطاكي مروان أبأو مسلم: حدثني بأن الوليد وقال
في خرجت فقلت، فيهم، أمري من كان ما أعجب عن أمية بأني ولة بأعض
تحركوا ول خيولكم، لجم لصحابأي: أرخوا وقلت قرية، إلى وخرجنا ليلً، سإرية
ًا ٍة، في فإنهم القرية، تشحنوا حتى سإبى ول بأقتل أحد وتفرقوا قال: ففعلوا، نوم
وامرأة سإراجه، يزهر بأيت إلى أصحابأي من ناٍس في ودفعت أزقتها، في

ّطال إلى لدفعتك أو لتسكتن تقول، وهي بأكائه، من ابأنها تسكت َب انتشلته ثم ال
فأخذته.  بأطال، يا فقالت: امسك سإريره، من
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ًا يوم ذات قال: خرجت يحدثا، سإمعه أنه مروان أبأو حدثني الوليد وقال متوحد
ًا غفلة لصيب فرسإي على خبر فيه ومسربأل فرسإي، عليق فيها مخلة مسمط

على فعلقت فنزلت، طيب بأقل فيه بأبستان مررت إذ أسإير أنا فبينما وشواء،
فاختلفت بأطني، أسإهلني إذ البستان، يتصل الشواء ذلك من وأصبت فرسإي،
ًا، ولزمت فركبت، فبادرت، الركوب، عن وضعفي دوامه، من فأشفقت متواري
ًا، حتى الركوب عن وضعفت أنزل، أن كراهية سإرجي على واسإتفرغني طريق
ًا فرسإي، عتق لزمت إذ لي، يذهب أين أدري ل لي وذهب عنه أسإقط أن خوف

دير فإذا  عيني691 ص (المخطوط ففتحت بألط، على حوافره وقع سإمعت
الذير. أبأواب من يتطلعن نسوة وإذا الدير، وسإط في بأي فوقف

وقفت حتى منهن صاحية جارية فأتتني النزول، عن وضعفي حالي رأين فلما
ودعت بأي، ما وغسلن ثيابأي فنزعن لهن، ورطنت وجهي، في ونظرت علّي،
لها سإرير على فجعلت بأي، أمرت ثم فشربأته، دواء أو وترياق فالبستنيها، بأثياب
أنا ما أدري ل الليلة وتلك يومي وأقمت بأه فأتت لي ُتهىء بأطعام وأمرت ودثار،

الركوب. عن ضعيف وأنا السبات، عني ذهب حتى وليلتين يومين ومكثت فيه،
ًا أن يخبرها من جاءها الثالث اليوم كان فلما موكبه. في أقبل قد البطريق فلن

البطريق أنزلت ثم فيه، أنا الذي بأيتي بأاب علّي وأغلق ُقغيب، نبرس فأمرت
ًا جاء قد وكان وأصحابأه، عن يخبره من جاءه إذ ذلك، على هو فبينما لها، خاطب

تعرضني، هو إْن فأقْسمت علّي، يهجم أن فهم علّي وإغلقهم فرسإي، موضع
فدعوت وخرجت تزوج، ثم اليوم، ذلك قائلة وأقام فأمسك حاجته، لنال

فقالت: إلّي، فخرجت بأفرسإي
حتى أثره فقفوت وركبت عليها، فأبأيت يذهب، دعه لك، يكمن أن آمن إل إني

عني، فهربأوا أصحابأه وطلبت فقتلته أصحابأه عنه فانفرج عليه، وشددت لحقته
ودعوتها الرأس، فألقيت الدير إلى ورجعت رأسإه، وسإمطت فرسإه وأخذت

وخدمها. نسائها من معها ومن

إلى بأهن وسإرت الدير دواب على معها ومن بأالرحلة، وأمرتها يدي، بأين فوقفت
نفلي فجعل الوالي إلى بأهن دفعت حتى العسكر إلى بأهن دفعت حتى العسكر،

أم وأتخذتها المقسم في الغنيمة سإائر وسإلمت بأعينها، المرأة فتنفلت منهن،
أبأني.

ًا أبأوها وكان مروان، قال: أبأو يهاديه شرف له الروم بأطارقة من بأطريق
ويكاتبه. ويكارمه

البطال: من سإمعه عمن يخبر الخزاعي راشد بأن الله عبد الوليد: سإمعت وقال
ًا أن يخبر ثغر على اسإتعمله قد كان أمية بأني خلفاء من غيره أو هشام

بأالخبر، لتأتيه سإرية فوجه الروم، خبر عليه راثا وأنه يليها، وما المصيصة
الجل. فاسإتوعبوا أجلً، واجلتهم فتوجهوا

ًا فخرجت الخليفة، ولئمة مصيبتهم، من قال: فأشفقت في أوغلت حتى متوحد
ًا، أجدلهم فلم بأها، أمرتهم التي الناحية أهل بأغفلة أخبروا أنهم فعرفت خبر
هم مما اسإتنقذهم ولم لهم، أرجع أن وكرهت إليها، فتوجهوا الخرى، الناحية

ًا كان إن فيه، ًا أجد فلم إليه، أسإكن ما خبرهم من وأعرف يكاثرهم، عدو أحد
وقلت بأابأها، فضربأت عمورية بأاب على أقف حتى فمضيت بأشيء، يخبرني
بأه. أشبه وكنت ورسإوله، الملك سإياف لفلن أفتح للبواب
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إلى صرت فلما وأدخلني، ففعل الباب بأفتح فأمره عمورية، صاحب ذلك فأعلم
ووافيت ففعل، بأطريقها بأاب إلى يدي بأيت إلى يشتد من وأمرت وقفت بألطها،

فأذن بأعمامتي متلثم وأنا فرسإي، عن ونزلت لي وجلس فتح، قد البطريق بأاب
لكلم هنا من له: أخرج فقلت بأي فرحب جانبه إلى جلست حتى ومضيت لي،

سإيفي فاخترطت مجلسه، إلى وعاد الباب، وغلق فأخرجهم إليك، حملت
ًا فأعطني الموضع، بأهذا وقعت له: قد قلت ثم رأسإه، على وضربأت حتى عهد

ففعل. خلف، منك يتبعني ول جئت، حيث من أرجع ثم أريد، بأما أكلمك
عليك. أتيت وإل وأنصحني عنه، أسإألك عما فأصدقني البطال، فقلت: أنا

فقلت: السرية.  لك، بأدا عما فقال: سإل

البلد، هذه في فوغلوا لمس، يسد أهلها تدفع ل غارة البلد وافت فقال: نعم
سإيفي. فغمدت كذا، بأوادي إنهم جاءني، خبر آخر وهذا غنائم، أيديهم وملوا

معه كونوا حوله فقال: لمن قمت ثم منه، فأصبت فدعا، بأطعام لي وقلت: أدع
فهذا غنمت وبأما بأها، وخرجت أتيتها حتى السرية قصدت ثم ففعلوا يخرج، حتى
مني. كان ما أعجب من
ًا الله رحمه قتل ثم المسلمين من كثير خلق معه وقتل غزاها، غزاة في شهيد

الشاعر: يقول وفيها
ْغك «ألم جيٍش أبأناء من يبل

ْقُرَن َأ ِدُروا ي ًا ُغو َثث ًا» ُج ِرمام
ُهم ُيطيقوا لم حتوٌف «تقود

ًا لها ْفع ًا» ول هناك َد ِخصام
بأَشْجو فيها تقم لم «معارك

ِدْمَن نوائُح ِنتداما» بأه يلت ال
ّطال على تهمل «ولم عيٌن الب
ٍه هناك ْير َع َياما» تشفى بأ ُه ال

ًا الهوال بأاشر «عشية صبر
ِرق بأخيل ّلهاما» الجيَش تخ ال
عليهم حملت خيله ما «إذا

ًا» مخافته من تداعوا اهتزام
ْد «فل ُع ْب شهيد من هناك َت
ْيجا فإنك َه ُحساما» بأال
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

السادس الباب
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
والحجاز والشام مصر مملكة في
ومعظم الثالث، أوائل في مصر معظم يقع واحدة، مملكة هي الممالك هذه

كثيرة، وأموالها كبيرة، مملكة وهي الرابأع، في منه وحلب أواخره، في الشام
حوت لما الرض ممالك أجل من وهي دمشق ثم الجبل قلعة بأها الملك وقاعدة

التقوى هي التي والمساجد والجهات المقدسإة، والرض المعظمة، الجهات من
صلوات النبياء وقبور إليها إل الرحال تشد ل التي الثلثة المساجد بأها مؤسإسة

الجنة. من وهما والفرات والنيل والطور عليهم الله
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ًا مصر وحسب الرض، أقطار في له نظير ول الزمرد معدن وبأها بأما فخر
منها.  له الفاق ملوك واسإتمداد المعدن، هذا من بأه تفردت

وبأين بأينه قال: إن أحواله من أذكره بأما المعدل شاهد الرحيم عبد العدل أخبرنا
ًا حوله تنزل والبجاه المعتاد، المعتدل بأالسير أيام ثمانية قوص لجل منه وقريب
في النيل شرقي الخذ الجبل في وهو المعدن وهذا وحفظه، بأمفره القيام
التي الجبال في وليس قرشنده، تسمى الجبل هذا من عظيمة قطعة بأحرى،
حوله ول عنده، عمارة ل البر، من منقطع في وهو منها، أشرف ول أعلى هناك

ًا ول يحصل ما وهو أزيد، أو منه يوم نصف مسيرة على عنه والماء منه، قريب
بأقلته. ويقل مطر)، بأكثرة أعين بأغدير (ويعرف المطر، من
يستخرج منه أبأيض حجر في طويلة مغارة صدر في فهو المعدن هذا وأما

كافوري، طلق له يقال أحدهما أنواع، ثلثة المذكور البأيض والحجر الزمرد،
هذه من يضرب خروي، حجر يقاله والثالث فضي، طلق له يقال والثاني

وأنواع أجوده، من يخرج والذي فيه، كالعروق وهو الزمرد يخرج حتى الحجارة
يكاد ل بأل القليل من أقل بأل قليل ولكنه أفخرها، وهو الدبأائي ثلثة الزمرد
يوجد.

في شيء مه خرج ول مباشرته ُمدة في رآه ما الرحيم: أنه عبد العدل قال
المدة. تلك طول

فيه قال: وليس فيه، يعمل من وجد مهما السنة طول في يستخرج قال: وهو
هذا بأاسإتخراج الهتمام وعدم الهتمام بأحسب تارات هم بأل محصورة عدة

المعدن.
ويصير قطن، في يحط ثم الحار الزيت في يلقى الزمرد اسإتخرج قال: وإذا

مجراه. يجري وما خام، خرق في القطن ذلك
ًا، كثير المعدن هذا على قال: والحتراز في منه خروجهم عند تفتش والفعلة جد

بأه.  أخبرني ما هذا ذكرها يليق ل أماكن منهم يفتش حتى يوم كل

المعدن هذا في الفعلة هؤلء أن وأحواله المعدن بأهذا معرفة له آخر وحدثني
منهم الرجل أن منها الزمرد، سإرقة في كثيرة حيل لهم الشديد الحتراز هذا مع

ٍد من صغير كيس في ويعمله الزمرد من يمكنه ما يسرق ويربأطه لذلك، معه مع
رأس ويكون الدواخل، أضراسإه بأين فيه مشدود مبروم ابأريسم بأخيط يعلقه ثم

ًا الخيط ًا معقود ًا، عقد الضرسإين بأين العقدة تلك أخرج الخيط علق فإذا وثيق
ًا فيبقى الشفة، جهة إلى جنب وصار المعدن، ظاهر إلى خرج فإذا بأه، ناشب

فيه. ما وأخذ أخرجه بأأمن
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كافة والنصارى طلبه، على تترامى النصرانية وملوك هو ما وهو البلسان وبأها

دهن من شيء يوضع حتى نصراني تنصير يتم ل أنه وترى تعتقد، ما فيه تعتقد
فيها. تغطيسه عند العمودية ماء في البلسان

من إليها أوى وما وأجنادها وعساكرها وخراجها المملكة هذه دخل وجوه فأما
السياسإة حسن من سإلطينها بأه وعرفت الخلئق، أشتات من وسإكنها المم،
تقدم وقد بأصر، ذي على ضوءه يغطى ل خبر، له يخفى ل فأمر الرئاسإة وقدم
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ول قلناه، ما يحقق ما منه، أخرى مواضع في ويأتي الكتاب هذا من مواضع في
البلد هذه أهل من لكوني بأغرض هذا في قلت أنى ظان يظن أو معتقد يعتقد
إل أقول أن الله فمعاذ سإلطينها، نعم في وأبأائي أنا وربأيب ملوكها، ظل وتحت
لهذا بأل جيل بأعد جيل بأه يحدثا فيما سإيما ل الصحيح، غير عني أسإطر أو لحق

القول. في اختصرت
خروب، عشر ثمانية والدرهم نحاس، والثلث فضة، ثلثاها الدراهم، ومعاملتها

قيمته منها والدرهم خروبأة، وعشرون أربأعة والمثقال قمحات، ثلثا الخروبأة
ًا، وعشرون أربأعة ًا عشر ثلثة عنه مسمى الجيشي والدينار فلس وثلث درهم
ًا أربأعون مسمى عنه العادة من درهم مما درهم ثلث منها الدرهم سإوداء درهم
العيان.  ل المسميات إل السود الدراهم من المصرية بأالديار يوجد ول ذكر،

فيختلف، الكيل وأما بأدرهم اثنين كل وهي بأها توجد فإنها بأالسإكندرية فأما
مائتان القدح، أقداح، أربأعة الربأع أربأاع، أربأعة ويبات سإت وهو الردب، فبمصر
ًا، وثلثون واثنان هذا عن الردب يختلف أريافها وفي مصر أردب هذا درهم

هو إنما المتعامل المعهود وإنما ويبات، ثمان ينتهى ما أنهى إلى المقدار
ًا، عشر اثنا الوقية أوقية، عشر اثنا هو والرطل ذكره، المتقدم بأالردب درهم
ًا. وأربأعون وأربأعة مائة الرطل فيكون درهم

كل فينقص تتفاوت، الصيحة أن خل المذكورة المعاملة بأنظير فهي دمشق وأما
ً شامي مثقال مائة ًا مثقال عشر اثنا والرطل الدراهم وكذلك بأمصر، وربأع

ًا، خمسون الوقية أوقية، درهم. سإتمائة الرطل فيكون درهم
ً ينقص الُمد أمداد، سإتة كيل كل كيلً، عشر اثنا وهي للغلت والغرارة عن قليل

ثلثة ونصف ومد غرارة كل أن والردب، الغرارة بأين ما ونسبة المصري، الربأع
على والغرارة الرطل زاد ربأما دمشق بأر  وفي7تحريرا بأالمصري أرادب

كيل لكن المواضع، بأعض زيادة لعظم بأينهما ما تفاوت يكثر حتى الدمشقي
المرجع. وإليه المعتبر هو ورطلها دمشق،

وإنما الغرائر، تعرف ول الدمشقي من أزيد فأرطلها وحمص وحماة حلب وأما
الغرارة معتدل هو ما منها بأعض، على بأعضها زيادة وتختلف المكاكيك، تعرف

ًا. ذلك كل ذلك، بأين وما ونصف مكوكان تقريب
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يعتبر ل قليل سإوى البلد، وعمومه زيادته بأعد النيل على فمزروعها مصر فأما

النهر على يزرع وما البحيرة كأطراف المطر، على يزرع مما بألدها في بأه
جريه ينقطع ل النيل، من المشتق اليوسإفي المنهي البحر من وماؤها كالفيوم،

ًا أمره.  من معروف هو ما على أبأد

الربأعة العناصر فقال: إن بأعضهم بأالغ حتى إليها مجلوبأة مصر محاسإن وأكثر
حمل من مجلوب والتراب الجنوب، من مجلوب النيل وهو الماء إليها، مجلوبأة

وهو شجرته بأها يوجد ل والنار الزرع، ينبت ول محض رمل فهي وإل الماء
الرومي إما البحرين أحد من إل إليها يهب ل والهواء إليها، أجلب إذا إل الصوان

إليها. القلزم من الخارج وإما
والفول والشعير القمح من الجنوب كثيرة وهي تحامله في هذا زاد ولقد
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ُدخن واللوبأيا والبسلة والعدس والحمص الكثيرة الرياحين وبأها والرز وال
والمنثور حنة والتمر والبان والنسرين والنيلوفر والورد والسإن، كالحبق

وقصب الكثير والموز الكباب والحامض والليمون والنارنج والترج والياسإمين
والخوخ والفرصاد والتوت والرمان والتين والعنب ، والرطب الكثير، السكر
والتفاح. والقراصيا والبرقوق والنبق والجميز واللوز

ل الفيوم، في قليل إل مجلوب الزيتون وكذلك فقليل والكمثري السفرجل وأما
ًا قل ما إل الجوز من ول بأه، اعتبار وبأها البندق، ول الفستق بأها يوجد ول جد

والقلقاس أنوع، على والقثاء والخيار أنواع والخضر أنواع الصفر البطيخ
المنوعة. والبقول والفجل والقرنبيط والجزر واللفت

والجواميس والبقر والُحمر والبغال والجمال الخيل من الدواب أنواع وبأها
والغنم والبقر لفراهتها، الُحمر بأالجودة دوابأها من يوصف ومما والمعز، والغنم

لعظمها.
من فأما والرنب، والنعام الغزلن الوحش ومن والحمام، والدجاج الوز وبأها

أوقاتها غالب في السإعار وأوسإط ذلك وغير والوز كالكركي فكثير الطير، أنواع
ًا، عشر بأخمسة القمح الردب هذا على الحبوب وبأقية بأعشرة، والشعير درهم

نصف الرطل سإعره فأقل اللحم وأما ذلك، من أكثر فيبلغ الرز وأما النموذج،
فجيده أحواله اختلف بأحسب سإعره يختلف والدجاج أزيد، الغالب وفي درهم

واحد.  بأدرهم هو ما ومنها يزيد، وقد بأثلثة، هو ما ومنها بأدرهمين، الطائر

نار بأها يحاكي وتوقد، بأصنعة البيض بأها ويعمل كالتنانير، معامل بأمصر ويعمل
وهي الفراريج، المعامل تلك في ويخرج البيض، الدجاجة حضانة في الطبيعة
دجاجهم. معظم

الندرة بأين متوسإط بأمقدار العسل وبأها والجبان، اللبان من يستطاب ما وبأها
ًا، فكثير السكر وأما والقلة، السعر، من الغالب على منه المعهودة وقيمته جد
من كثير إلى أنواعه اختلف على السكر يجلب ومنها ونصف، بأدرهم الرطل
الهواز. سإكر من يذكر كان ما بأها نسى وقد البلد،
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البلد، أقطار إلى قامشه من يعمل ومما المنقول، المثل المعدوم الكتان وبأها
ًا مقاطع الماحوزي يوسإف الدين جمال خواجا أراني ولقد من أبأيض شربأ

سإعيد أبأي للسلطان يقدمها أنه على بأالسإكندرية اسإتعملها الممرش، الصنف
اسإتعملها، قال: أنه قماش، الدنيا في لها يعاد أنه أظن الزنبور. ل جناح كأنها
ًا) بأسبعمائة منها مقطع كل يقوم ًا، درهم (سإاذج سإاذج وهو طررزه ويقوم ورق

ًا درهم وأربأعمائة بأألف الواحد المقطع جملة فيقول ذلك)، (بأمثل عنها ورق
الكتان. إل فيه ليس نقرة درم سإبعمائة

فإن الكتان، من إل الطرز غالب يكون ل أنه على طرز في الحرير من قليل وبأها
ًا، الحرير من يكون ل فيه البأيض وقال الطراز، حلى وهي الكتابأة تكون ومنه أبأد

وزنه بأنظير فيباع الطرز في يدخل ما وأما منه، الدرهم يباع ل الكتان إن لي
عدة. مرات

من فيها يعمل مما أكثر البلد السإكندرية بأه تفوق الذي هو الشّرب قلت: وهذا
وأنواعه. أجناسإه اختلف على القماش

بأالطوب وأكثرها بأالحجر منها فقليل مبانيها فنقول: وأما مصر ذكر إلى نعود ثم
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البحر من الروم بألد من إليهم مجلوب الصنوبأر وخشب والجريد، النخل وأفلق
النقي.  عندهم ويسمى

الجليلة والعمائر الضخمة والترب والزوايا والربأط والخوانق المدارس وبأها
بأالخشاب، المنقوشة بأالرخام، المفروشة المثل، المعدومة والماكن الفائقة

مؤزر هو ما حيطانها ومن واللزورد، بأالذهب الملمعة الصباغ، بأأنواع المدهونة
أصحابأها. اختلف بأحسب المباني وتختلف بأالرخام،
بأن عمرو بأناء وهو الفسطاط عظام، مدن ثلثا على تشتمل مصر وحاضرة

بأناها المعزية والقاهرة العتيقة، بأمصر مصر أهل عامة عند المساة وهي العاص
بأناها الجبل وقلعة المهدي، بأن القائم بأن المعز الخليفة لموله جوهر القائد

الله رحمه أيوب بأن يوسإف المظفر أبأي الدين صلح الناصر للملك قراقوش
بأبعض الثلثة هذه بأعض يفصل وقد العادل، أخوه سإكنها من وأول تعالى،

الماكن. بأعض في الن يقطع قد أنه إل بأها، قراقوش بأناه بأسورما،
فقال: والله الدين صلح إلى كتبه كتاب في الفاضل ذكره الذي هو السور وهذا
ما عقيلة فيها رواقه، عليها ويمتد بأنطاقه من بأالبلد يستدير حتى الموتى يحيى
قد والن نضار، منطقة بأل ليخلى خصرهما ول سإوار بأغير ليترك معصمها كان

ٍد من بأه وآمنوا الناس خواطر اسإتقرت ول يقدم مجرم طمع ومن تتخطف ي
بأناية، لعظمة النظير المعدوم المنصوري المارسإتان وبأها عظمت، وقد يتوقف
جليل وهو بأه، والجراح الكحل وأهل الطباء وتنوع اتفاقه، وسإعة أوقافه، وكثرة

قلوون المنصور الملك السلطان وقفه اليثار، جزيل الثار جميل المقدار،
الله. رحمه
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ُدر النزهة والمناظر الحسان البساتين وبأها وعلى البحر على المطلة وال

أهلها. لمدفن عظمى تربأة القرافة وبأها مدها، أوقات فيه الممتدة الخلجانات
أيام البلد أحسن من وهي المستطابأة، المتنزهات وبأها الضخمة، العمائر وبأها

أخرجت زروع من يحفها وما بأها، النيل مقطعات من الممتدة للقدر ربأيعها
أزهارها.  وفتقت شطآها

الكبيران الهرمان وأشهرها كالهرام بأانيها حكمة على الدالة القديمة الثار وبأها
بأالشمونيين والملعب البرابأي من يذكر ما بأقية فأما أخميم، وبأرابأي بأالجيزة،

يوسإف بأمصر الخضر والبيت السإكندرية ومنارة شمس وعين وقيط وألصنا
وشعر غالبها، آثار وطمس معالمها، الدهر غير قد هذه فكل السلم، عليه

بأهجتها. وتغيير حجارتها، لخذ بأأخميم والبراي الكبيرين بأالهرمين الخراب
ل كبير صنم وهو الهول بأأبأي العامة عند المسمى للهرمين المقارب الصنم وبأها
نصفه. قريب إلى إل منه يبين

الكواكب، لبعض هياكل الهرام أن والقرب كثير، والبرابأي الهرام في والقول
شقير بأن محمد الله عبد أبأو الدين شمس الحكيم لي فقال البرابأي فأما

وأن الفلك، أشكال جميع على مشتملة فوجدها تأملها، وأجاد رآها أنه الدمشقي
بأل ) واحد502 (المخطوط ملك ول واحد حكيم يعملها لم أنه له ظهر الذي
ألف وثلثون سإتة وهو كامل دور في تكاملت حتى قوم بأعد قوم عملها تولى
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في المجموع رصد يكتمل ول بأأرصاد، إل تعمل ل العمال هذه مثل لن سإنة،
عنها.  بأه أخبرني ما هذا المذكورة، المدة هذه من أقل

ًا الفاضل القاضي إلى الزكي بأن الدين محيي القاضي وكتب مصر فيه ذكر كتابأ
على التأمل بأي وهجم إليه، جوابأه في وذكر عليه، ذلك فعز بأالمومسة، وسإماها

القلوب من وبأث وسإمها، بأما ووصمها عنها، بأها وكنى مصر، على أطلقها لفظة
قال وحين العلى ربأكم قال: أنا حين فرعون بأذنب عاقبها وأظنه عصمها،

هنا ها إلى كان فإن الخصيب، وولى الرشيد، فعل كما مصر ملك لي أليس
فلو حال كل وعلى تنبه، لم بأأمر وهدمها ُيجبه، لم بأذنب عاقبها غاب فقد ذهب،

ًا بأعث ولو عليها، معه لكنت نفس على كان إليها، إيفاده يدي لتولت إليها سإهم
عمره، من فيها فات ما على خادمه وقدم بأسحره، أرضي من أخرجني فلقد
ًا إليها يرفع ل الن فهو أو بأرد مسل من أقل إل نيلها يرى (ول كسله، من طرف

ابأريزها رأى وإذا خجله، من حمرة قال: بأه الحمر، دينارها رأى وشلة) وإذا
رأى وإذا نهداها، قال: انكسر هرميها، رأى وإذا عمله، سإواد قال: من السإود،
أطلقها التي اللفظة فإذا النظر راجع ثم قوادها، قال: شاب الحاقة رملتها
بأهذا المستورة يقذف أن له فكيف الفلقة، تأبأى المومسة وهي عليهما سإيدنا

أخذ حين شامه عن إليها وفد الوصف؟! وقد بأهذا خدرها على ويهجم القذف؟
إلى وعاد والرجفة، الروع وسإكنت واصرخته، فانجدته إسإلمه، بأمخنق الكفر
ًا هذا ما الناس وقالت الدرك، بأعد الغاية دمشق كانت وإذا ملك إل هذا إن بأشر

اللفظة، هذه سإترت وقد مومسة، مولتها تكون أن لها فخر فل مصر عتقاء من
مجلسه. ول كابأه دخلت كأنها فما

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
من مصر في ذكر ما جميع من وهو المطر، على غالبه فيزرع الشام قلت: وأما

قليل.  وهو النهار سإقى على هو ما ومنه الحبوب،

والسفرجل والرمان والعنب التين من الثمار وأجناس الشجار أنواع وبأها
والزعرور والمشمش والفرصاد والتونت والقراصيا والجاص والكمثرى والتفاح
على ذلك غالب من بأدمشق وأجلها الدراقن، عندهم المسمى وهو والخوخ

إلى وتبقى الخريف في تأتي فواكه ومنها شتى، متعددة وأجناس منوعة أنواع
والفتسق واللوز الجوز وبأها والعنب والرمان والتفاح كالسفرجل الربأيع

من السكر، وقصب والموز والكباد والنارنج والترج الليمون وبأها والبندق،
وأزيد. يومين نحو من إليها يحمل أغوارها

واللفت واليقطين والقثاء والخيار أنواع على والخضر الصفر البطيخ وبأها
والرجلة، اليمانية والبقلة والملوخية والباذنجان والهليون والقرنبيط، والجزر

المأكولة. الخضروات أنواع من ذلك وغير
حولها. فيما المارة والنهار الينابأيع من غيره وبأها بأردى، بأها الخاص دمشق ونهر
إل الفراريج تكون ول الطير، أنواع من وكثير والحمام والدجاج الوز وبأها

زمن مصر من شخص جاءها أنه ذكر ولقد مصر، في يعمل كما ل بأحضانة
فلما الفراريج، بأه وطلعت الفراريج، مع العقيبة حاضرة في بأها وعمل الصيف،

وأسإعار مصر، إلى وعاد ذلك وترك وخسر معه ُتطلع لم الخريف زمن أتى
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فنظيرها. الدجاج وأما مصر، من أرخص اللحم
وهو المكرر، ومنه السكر، بأها ويعمل متوسإط، العسل وبأها فأغلى، الوز وأما
والبنفسج والورد الس الرياحين أنواع وبأها يكثر، ول بأمصر، سإعره من بأأزيد

والمرزنجوش والترنجان والياسإمين والمنثور والنرجس والخلف والنيلوفر
وما وردها، عطل أنه حتى النهاية وبأنفسجها وردها وإلى والنسرين، والتمام

غالب إلى ينقل الورد وماء ونصبين حور من يذكر كان ما مائة من يستخرج
كثيرة أشياء البلد) وبأها من كثير إلى يحمل ومنه الكثير الزيتون (وبأالشام البلد

بأها.  خاصة

أزيد ولكنها مصر، دور من مقادير أصغر ودورها بأالحجر، الشام مباني وغالب
ًا أحسن هي وإنما أقل، بأها الرخام كان وإن منها، زخرفة أهل وعناية أنواع
وإن بأه، وتحسن بأه تفوق ما منها بأساتينهم في ولهم كثيرة، بأالمباني دمشق

ًء أجل حلب كانت ًا وأكثر أزيد فدمشق بأالحجر، لعنايتهم بأنا الماء لتحكم رونق
نواحيها. جميع على وتسلطه مدينتها، على

والزاويا، والربأط والخوانق، المدارس من كثيرة الخير وجوه الشام وبأجميع
اختلفها، على والصدقات البر وأوقاف والمارسإتانات والنساء للرجال

ًا الغاية هذه في يحاول ول بأاعها، ذلك في يطاول ل فإنه دمشق، وخصوص
ارتفاعها.

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
كل على بأحسنه والفائق سإواها ما وبأين بأينها الفارق فهو الجامع مسجدها فأما

ولطائف (الشياء محاسإن من والشام، مصر المملكة هذه في المباني،
السإلحة) والقماش في الصناع أنواع من وبأها شهرته، تكفى ما الصنائع،

ل التي والرماح بأه، تفردها يعد يكاد مما ذلك وغير والكفت والمصوغ والزركش
منها. أحسن الدنيا في يعمل
في فرق من ومنهم السلطان، بأحضرة هو من فمنهم المملكة هذه عساكر وأما

والتركمان. كالعرب بأادية سإكان ومنهم وبألدها، المملكة هذه أقطار
من وغالبهم وتركمان، وأكراد وروم وجركس أتراك من مختلط وجندها

وتقدمة فارس، مائة إمرة له من أكابأرهم طبقات، وهم المبتاعين، المماليك
بأالعشرة بأعضهم زاد وربأما النواب، أكابأر يكون القبيل هذا من فارس ألف

أربأعين إمرة له تكون من ومعظم الطبلخانات، أمراء ثم والعشرين، فوارس
ًا، السبعين.  إلى ذلك من أزيد له من فيهم يوجد وقد فارسإ

إمرة له تكون ممن العشرات أمراء ثم أربأعين، من لقل الطبلخانات تكون ول
ًا، عشرون له من فيهم كان وربأما عشرة، العشرات، أمراء في إل يعد ول فارسإ

المراء مناشير أن كما السلطان، من مناشيرهم تكون ل وهو الحلقة جند ثم
الحلقة جند وهؤلء أمرائهم من فمناشيرهم المراء أجناد وأما السلطان، من

ًا أربأعين عدة لكل العسكر، خرج إذا إل حكم عليهم له ليس منهم، مقدم نفر
إليه. موقفهم في وترتيبهم معه، مواقفهم كانت
مائتي السلطان من المقربأين المثيين المراء أكابأر بأعض أقطاع بأمصر ويبلغ
دونه، ودون ذلك فدون غيرهم وأما ذلك، على زادت وربأما حبشية دينار ألف
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حولها. وما دينار، ألف ثمانين إلى دونه ودون دونه، ودون
ثلثة إلى عليها وينقص يزيد وما دينار ألف الثلثين فتبلغ الطبلخانات وأما

دينار. ألف وعشرون
ذلك. دون ما إلى دينار آلف سإبع فنهايتها العشرات وأما
دينار. وخمسمائة ألف يبلغ ما فمنه الحلقة جند إقطاعات وأما
ما ثم عليهم، المقدمين الحلقة أعيان إقطاعات حوله وما المقدار هذا ومن
ًا، وخمسين مائتين إلى ذلك دون يراه ما فإلى المراء جند إقطاعات وأما دينار

ونقص. بأينهم زيادة من المير
ما خل منها الثلثين على تكون بأل المقدار، هذا تقارب فل الشام إقطاعات وأما

ول له، حكم ل نادر هذا فإن المقربأين، المئين أمراء أكابأر بأعض عن ذكرناه
الحلقة جند وكل الشام، لنائب هو ما إل المقدار هذا يقارب ما الشام في أعرف

ل ثم وحليته، وهيئته بأاسإمه ويثبت السلطان، جيش بأديوان تعرض والمرة
العوض. وعوض عوضه بأتنزيل إل شاء إذا أميره بأه يستبدل

في فحظهم بأحضرته من فأما ملبأس، سإنة كل في السلطان على وللمراء
مسرجة المئين ولمراء عليهم، بأها ينعم سإنة، كل في الخيول لهم وأقر ذلك،

المراء ولجميع بأذلك، عامتهم على خاصتهم وتمتاز عرى، والبقية ملجمة،
من يوم كل في الجارية الرواتب والعشرات والطبلخانات المئين من بأحضرته

والكسوة والسكر الشمع ولبعضهم والزيت، والشعير والخبز كلها وتوابأله اللحم
الجند. من الوظائف وذوي السلطان مماليك لجميع وكذلك السنة، في
يتأهل أن إلى وعليق وخبز ولحم دنانير له أطلق ولد، المراء لحد نشأ وإذا

الطبلخانات إلى أو العشرة إلى ينقل من منهم ثم الحلقة، جملة في القطاع
يلعب الميدان إلى السلطان هذا ركب وإذا والرزاق، الحظوظ حسب على

ًا يكون الميدان إلى وركوبأه المقدمين على ذهب حوائص يفرق الكرة، يوم دائم
اثنين على ميدان كل يفرق السنة، من شهرين نحو الحر قوة في السبت
أربأع ) أو902 (المخطوط سإنين ثلثا بأعد نوبأته تجىء من فمنهم بأالنوبأة،
ٍة ذي ولكل سإنين، رمضان من والحلوى السكر عليه خواص من بأمصر إمر

ويكون دوابأهم، لتربأيع والبرسإيم رتبهم مقادير على الضحى عيد في والضحية
لهم. المرتب العليق بأدل المدة تلك في

وقتين، في أمرائه على الخيل تفرقته تكون أن مصر صاحب مصطلح ومن
ذلك تربأيعها. وفي اكتمال عند الربأيع في خيله مرابأط إلى يخرج ما عند أحدهما
والطبلخانات مذهبة، بأكنابأيش ملجمة، له مسرجة المئين أمراء يعطي الوقت
ًا، مسرجة الجميع يعطى الوقت ذلك وفي الميدان، في بأالكرة لعبه وعند عري

يتفقدهم ما إل ذلك في حظ للعشرات وليس خفيفة، بأفضة بألكنابأيش ملجمة
والطبلخانات المئين المراء من المقربأين والخاصة النعام، سإبيل على بأه

السنة. في فرس المائة بأعضهم إلى يصل بأحيث ذلك في كثيرة زيادات
مقدمي بأعض أعطى وربأما مماليكه، على الخيل فيها يفرق أخرى أوقات وله

لحمه من يحضر فرس مماليكه من له نفق من كل إذا أنه عنده وقاعدة الحلقة،
ًا ويعطيه نفق، بأأنه والشهادة عوضه.  فرسإ
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ٍد قباء من أكثر في منهم لحد فلحظ الشام أمراء وأما وقت في يلبس واح
أنواع المقربأين ولخاصة إليه، فيحسن السلطان، يقصد تعرض من إل الشتاء

من أزيد بأعضها على أنفق ربأما التي الضخمة، والبأنية كالعقار النعامات من
خروجهم أوقات في أسإفارهم وفي المنوع، القماش وكساوي دينار، ألف مائة
والنزال. العلوفات وغيرها الصيد، إلى

خرج فإذا السنة، في مرات الصيد إلى الخروج أن السلطان هذا عادة ومن
ًا أكابأرهم بأل المقربأين، أعني ول المئين، أمراء أكابأر على أنعم ًا، قدر كل وسِإن
ًا، مثقال بأألف منهم واحد مذهب، وكبنوش ملجم مسرج بأه خاص وبأرذون ذهب
والرز الغنم من له قدم كبير أمير بأأقطاع متصيداته في مر إذا أنه عادته ومن

وينعم منه، فيقبله إليه، مثله همة تسموا ما والشعير السكر وقصب والدجاج
. المال، من بأمبلغ لبعضهم أمر وربأما كاملة، بأخلعة عليه

ٍة إلى (وخوله يوم في سإلطانها يركب أن المملكة هذه سإلطنة شعار ومن مدين
بأزركش وهي بأرقبة، للعب) الكرة الميدان إلى ركوبأه وأيام العيد ويوم يحيها،
نهاية إلى أذنيه تحت من الفرس رتبة على يعمل أصغر أطلس على ذهب

ُعرق، بأرقبتين أشهبين حصانيين على راكبين أوشاقيته من اثنان قدامه ويكون ال
المذكورين الوشاقيين وعلى يركبهما، لن معدان كأنهما راكب هو ما نظير

قبعان رأسإيهما وعلى بأالذهب مزركش بأطرازين حرير من أصفران قباءان
ًا أمامه محمولة السرج وغاشية مزركشان بأذهب مزركش أديم وهي دائم

قدامه ويكون الموكب، وسإط في ماش وهو قدامة، دائرة الركاب بأعض يحملها
سإامعه، بأالمهابأة يقرع ما بأل الطراب بأنغمها يقصد ل بأسبابأة، يشبب فارس

مطرزة صفر وهي السلطانية، العصائب رأسإه وعلى الجنائب، خلفه ومن
بأرفع ذلك على يزيد المدينة، ودخول العيدين يوم في واسإمه بأألقابأه بأذهب

قبة أعله على مزركش أصفر أطلس وهو الجتر، وهي رأسإه، على المظلة
ٍذ بأحملها مذهبة فضة من وطائر راكب وهو الكابأر، المئين أمراء بأعض يومئ
وأمامه وحوله خلفه كلهم والسلح الوظائف وأربأاب جانبه، إلى فرسإه

مشاة يكونون والمرة القطاعات ذوي الكراد، من طائفة وهم الطبردارية
مشهورة. الطبار وبأأيديهم

وأما جنيب، وخلفه يركب حيث منهم المير يركب أن المراء رسإم ومن
ويكون البر، في وهكذا والحاضرة، المدن في هذا بأجنيبين، ركب فربأما أكابأرهم

للطبلخان محمولة خزانة قدامهم مماليكه أكثر على مشتمل طلب منهم لكل
زاد وربأما جملين على والمال جمل، على آخر راكب يجره واحد جمل على

خيل ركاب مماليك أيدي على تجر جنائب عدة الخزانة وأمام ذلك، على بأعضهم
مجنوبأة بأأكوارها الهجن وأمامها هجن، على العرب من ركابأه في وهجن

ًا للطبلخانات ًا قطار وربأما قطاران، والمال الهجان ومركوب أربأعة وهو واحد
نفسه.  وسإعة المير رأي إلى وقلتها كثرتها في الجنائب وعدد بأعضهم زاد

غير، ل بأعنانه هو ما ومنها وملجم مسرج هو ما منها تراه ما على والجنائب
ًا بأعضهم يضاهي المملكة هذه وأهل والسروج الفاخرة الملبأس في بأعض
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الفاخرة. والعدد المحلة
وعليه فوقها، السإلمي القباء ثم فوقها، والتكلوات التترية فالقبية زيهم وأما
أقبية فوقه تلبس الجند وأعيان المقدمون المراء ثم والسيف، المنطقة تشد

والطول الكم قصر في كثير تفاوت بأل التحتاني القباء من أقصر الكمام قصيرة
ومهاميز صغار عمائم وعليها الحمر، الملطي الصوف من غالبها صغار وكلوتات

اليمن. الجانب من الصولق على الحياصة على المناديل ويعمل الخفاف، على
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
من يعملها من ومنهم الفضة حوائصهم ومعظم المملكة هذه أهل زي هو هذا

لكبار السلطان خلع في إل بأالجواهر ترصع ول بأاليشم عملت وربأما الذهب،
المطرز يلبس أو بأالذهب مهمازه يكفت ول المطرز يلبس ومعظمهم المئين،

على يتعاطى ل فإنه بأالجامكية يقدر هو من وأما الحلقة، من أقبطاع له من إل
من منوع وملبوسإهم نفيسة، فائقة وعددهم ظريف فزيهم الجملة وعلى ذلك،

والنصافي والشرب والسإكندراني والمخمل والكبخى والخطائى الكمخا
والصواف.

 للمظالم جلوسإه هيئة ذكر

رمضان، شهر خل بأالقلعة كان ما الثنين بأكرة يجلس أن السلطان هذا عادة
ًا قصره ظاهر أبأواب في هو هذا ومجلسه المجلس، هذا فيه يجلس ل فإنه قريب
فسيحة، رحبة أمامه السمك مرتفع منه عمد على متسع إيوان وهو بأابأه، من

رسإل واسإتحضار العامة، الخدمة تكون العدل» وفيه «دار اليوان هذا يسمى
ًا، الملوك تكاد عليه قعد إذا كرسإي، على جلوسإه كان للمظالم قعد فإذا غالب

الملك تخت هو الذي المنبر جانب إلى منصوب وهو رجليه، الرض تلحق
بأيت عن الوكيل ثم الربأعة المذاهب من القضاة قضاة يمينة على ويجلس

ناظر وقدامه السر، كاتب يساره على ويجلس الحسبة، في الناظر ثم المال
أربأاب من وزير ثم كان، وإن دائرة حلقة تكملة الموقعين وجماعة الجيش
كان السيوف أربأاب من الوزير كان وإن السر، كاتب وبأين بأينه كان القلم،

ًا كان: إن وكذلك الوظائف أربأاب بأقية مع بأعد على واقف
يمينه عن صفان السلطان وراء من ويقف الوظائف، أربأاب مع يقف نائب ثم

تقدير بأعد على ويجلس والخاصكية والجمداريه داريه السلح من وشماليه
ًا خمسة أمراء وهم المئين، أمراء أكابأر من السن ذوو ويسرته يمينه عن ذراع

وبأقية وقوف، الوظائف وأربأاب المراء أكابأر منهم أسإفل من ويليهم المشورة،
المحيطة الحلقة هذه خلف ويقف المشورة، أمراء وراء من وقوف المراء

المساكين، الناس. وإحضار قصص لحضار والدواداريه، الحجاب بأالسلطان
ًا كان وما فيه راجعهم القضاة مراجعة إلى احتاج فما عليه، وتقرأ متعلق

يراه. بأما البقية في ويأمر فيه، الجيش وكاتب الحاجب مع تحدثا بأالعسكر
اليام بأقية في هيئته ذكر

الخميس يوم في وكذلك ذكره، تقدم ما الثنين يوم في السلطان هذا عادة
ًا الهيئة هذه مثل على أحد يحضره ول القصص لسماع فيه يتصدى ل أنه إل أيض
منهم أحد طلب إلى حاجة عرضت إل والموقعين الجيش وكاتب القضاة من

غير والخميس الثنين في بأالقلعة أنه دام ما السنة طول في عادته القعود وهذا
ًا. رمضان أيض
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وهو البراني، الكبير قصره إلى الجوانية قصوره من يخرج فإنه اليام بأقية وأما
تارة فيقعد المختص، الملك تخت صدره وفي اصطبلته، على مطلة بأشبابأيك

المشورة أمراء خل تقدم ما على وقوف والمراء الرض، على دونه وتارة عليه،
المجلس هذا يحضر ول المجلس هذا بأحضور عادة لهم ليس كأنه منه والغربأاء

(المخطوط الثالثة في يقوم ثم حضوره إلى الحاجة دعت من إل الكبار من
ثم ونسائه، حريمه دار إلى ثم الجوانيه، قصوره إلى ويدخل النهار، ) من312
عليها إليه ويعبر ملكه، لمصالح الجوانية قصوره إلى النهار أخريات في يخرج

إليه. الحاجة تدعو ما على بأه المتعلقة الشغال في الوظائف أربأاب من خاصته
السإفار في هيئته ذكر
يتكلف ل فإنه السإفار في فأما المؤادين، وأيام العياد في هيئته ذكر تقدم قد

مماليكه جمهور فيه السائر موكبه في الشعار يكون بأل الشعار، ذلك كل إظهار
هو وأما والهجن، والجنائب الخزائن وأمامهم دار، واسإتاذ عليهم، المقدم مع

الغربأاء من والصغار الكبار المراء من كثيرة عدة ومعه ُيركب فإنه بأنفسه
بأعصائب، ول بأرقبه السير في يركب ول مماليكه، خواص من ونخبة والخواص

جاء فإذا الليل، إلى النزول تأخير الغالب في ويقصد خلفه، جنائب تتبعه بأل
مركبة بأشموع تلقى مخيمه قارب فإذا ومشاعل، كثيرة فوانيس قدامه حملت

إل كافة الناس وترجلت يديه، بأين الجاويشيه وصاحت كفت، شمعدانات في
يدخل حتى حوله الطبرداريه ومشت وراءه، والوشاقية داريه السلح حملة

منها ثم متسعة، مستديرة خيمة وهي الشقة إلى ويدخل ينزل ثم الول، الدهليز
داخل من جوانبها جميع من خيمة كل ومدار لجوق، إلى ثم مختصرة، شقة إلى

خركاه.  سإور

وينصب فيه، للمبيت له ينصب الخشب من صغير قصر اللجون ذلك صدر وفي
في المبني الحمام هيئة على والحوض والرصاص بأالقدور الحمام الشقة بأإزاء

وطاف دائرة، بأعد دائرة المماليك بأه طافت نام فإذا مختصر، أنه إل المدن،
عندما الولى مرتين ليلة كل في الدهليز حول الترفة وتدور الحرس، بأالجميع

وهو بأابأدار، أمير بأها يدور زفة كل النوم، من قعوده عند والثانية النوم إلى يأوى
بأاب على وينام والبياته والطبول والمشاعل الفوانيس وحوله المراء، أكابأر من

الحذم. من والنوب الدول، وأربأاب النقباء الدهليز
يكاد حتى إليه الحاجة تدعو ما غالب من أسإفاره في السلطان هذا ويصحب

والجراح الكحل أربأاب وكثرة الطباء من معه من لكثرة مارسإتان معه يكون
ما له ووصف طبيب عادة من وكل ذلك، مجرى يجري وما والعقاقير والشربأة

الصحبة. في المحمولين والدواخاناه خاناه الشراب من يصرف يناسإبه
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
المراء لعامة يوم كل في النهار طرفي السماط من السلطان هذا عادة ومن
السلطان، منه يأكل ل أول سإماط فيمد بأكرة وأما هم، ما وقليل البرانيين خل
بأعده ثالث ثم يأكل، ل وقد السلطان منه يأكل قد الخاص يسمى بأعده كان ثم

السلطان. مأكول ومنه الطارىء ويسمى
إن ثم بأالخاص المسمى والثاني الول سإماطان فيُمد النهار أخريات في وأما

محفوظة عادة له ليس فإنه منه المشوى خل فل وإل حضر، بأطار اسإتدعى
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بأه. يأمر ما حسب على هو بأل النظام،
ُيسقى نوالت، ويفرق يؤكل السإمطة هذه كل وفي المعمولة القسماء بأعدها و
أن السلطان هذا عادة ومن والمبردة، الورد بأماء المطيبة والفاويه السكر، من

والقطر والبوارد المطجنات من أنواع فيها أطباق ليلة كل في مبيته قريب يبيت
والماء القسماء فيها وأطباق والكيماخ، والموز المقلي والجبن والقشطة

عن والمشروب بأالمأكول ليتشاغلوا حوله السهر في النوبأة أربأاب بأرسإم المبرد
النوم. 

التي نبهت نوبأة، انتهت فإذا الرمل الساعات على بأينهم بأالنوبأة مقسوم والليل
ًا هكذا الصبح (هي) إلى فنامت هي ذهبت ثم تليها، ًا أبأد ًا، سإفر وتبيت وحضر

الشطرنج ويبيت منهم، يقرأ من لقراءة الكريمة المصاحف المبيت في
النوم. عن بأه ليتشاغل

ومعه القلعة، في لقصره المجاور الجامع إلى الجمع أيام يخرج السلطان وهذا
فيصلى السلطان وأما للجامع، آخر بأاب من المراء بأقية ويجيء المراء، خاصة

ويصلي خاصته، أكابأر عنده ويجلس بأه خاصة مقصورة في المحراب يمين عن
على ويسرتها يمينها عن المقصورة خارج وعامتهم خاصتهم المراء معه

خدمه ودور قصوره إلى دخل الجمعة، صلة وصلى الخطبة سإمع فإذا مراتبهم،
مكانه. إلى واحد كل الناس وتفرق وحرمه،

إليه الخبار انتهاء ذكر
مهمات من عندهم يتجدد مما مملكته في نوابأه يطالعه أن السلطان هذا عادة

السلطان وبأين يراه، بأما عليهم أجوبأته وتعود أوامره، وتأخذ قاربأها، ما أو المور
خيل عدة مركز كل في أميال، والمركز المركز بأين مراكز ممالكه بألد وجميع

الكتب لحمل بألد كل وفي حضرته، في بأريديه أناس الجند من للسلطان بأريد
ّهز عاد أو مملكته بألد من بألد بأريدي ورد فإذا بأأجوبأتها، والعود بأابأه، من المج

يديه، بأين السر وكاتب والدوادار المئين، أمراء من وهو جاندار، أمير أحضره
يناوله ثم البريدي، بأوجهه فيمسحه الكتاب الدوادار يأخذ ثم الرض فيقبل

بأأمره. فيه ويأمر عليه، فيقرأه السر، كاتب ويجلس فيفتحه، السلطان،
الحمام على ويحمل صغير خفيف ورق في يكتب ما الخبار من إليه ينهى ومما

ل أزيد، أو البريد خيل مراكز من ثلثة منها مركز كل مراكز وللحمام الزرق،
بأنوع خلوه الكتاب حمل فإذا تجاوزه، يمكنه ول المركز، ذلك الحمام يتعدى
عنه، أخذ له المعد المركز إلى وصل فإذا يسرح، ثم يعارض فل ليعرف، مغزى
حضرة إلى مكان إلى مكان من المركز ذلك من غيره، حمام على ونقل

السلطان.

تستعد الشرط أصحاب وهم المدينة، أمور ولة أن المملكة هذه عادة ومن
يكتب ثم قبلهم، من المحلت على هم ممن نهار كل في يأتهم ول مجددات

السلطان إلى وعمل ذلك، من إنهاؤه يبعث ما جامعة مطالعة الشرطة متولى
يتبع فأما ذلك، مجرى ويجرى كبير، حريق أو يقع قتل من يقع ما بأمتجددات هذا

فل. أنفسهم أحوال في الناس
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فصل
في والخميس الثنين يومي في الركوب الممالك هذه جيوش عادة ومن

يقف ثم بأه، فيسيرون عسكر بأها مدينة بأطل يكون فسيح مكان وهو الموكب،
على وينادى نائب، ثم يكن، لم إن الحاجب، أو السلطان نائب مع العسكر

والخركاوات والخيم الجند آلت من كثير على نودى وربأما بأينهم الخيل
إلى طلعوا بأمصر كانوا أن ثم العقار، من كثير على نودى وربأما والسإلحة،

بأعد النصراف على لهم والذن ذكره، قدمنا ما على بأالقلعة السلطانية الخدمة
سإكنه، مكان إلى النائب خدمة في نزلوا مصر غير في كانوا وإن السماط، أكل
المظلومين، وينصف القصص، عليه وتقرأ النائب، ويجلس السلطنة، دار وهو

الشام عساكر وتزداد ينصرفون، ثم والجند، المراء عامة ويأكل السماط، ويمد
اليومين. هذين على السبت يوم بأركوب

طرفي قعدوا وربأما والسبت، والخميس الثنين القصص لقراءة تقعد والنواب
ما على خطه يكتب أنه السلطان هذا عادة ومن كذلك، اليام هذه في النهار
علمته عليه يكتب فإنه إقطاع له من وكل والجند، المراء مناشير وأما يأمر،

المعالي أبأي والدين الدنيا ناصر الناصر السلطان الن، القائم السلطان وعلمة
أملى. الله دولته، الله خلد قلوون، المنصور الملك ابأن محمد

وبأقية والكتاب، والوزراء القضاة من المناصب أربأاب وتواقيع النواب تقاليد وأما
الرواتب وتواقيع القضاة من المناصب أربأاب وتواقيع الوظائف، أربأاب

قلوون.  بأن محمد صورته أبأيه واسإم اسإمه عليها يكتب فإنه والطلقات

ًا عليها يكتب فإنه والظلمات، الحقوق وخلص البريد كتب وأما اسإمه، أيض
والده له كتب السيوف ذوي من كرمه من فأما إليه، يكتب من كرم وربأما
القضاة من المدورة العمائم ذوي من كرمه من وأما قلوون، بأن محمد

ً أخاه كتب والوزراء والده. من بأدل
الوظائف وأما الشريف، المر (خرج يقال أن فيها فالرسإم القطاعات فأما

وليس الشريف، بأالمر يقال) رسإم أن فيها فالرسإم والطلقات والرواتب
نبذة نذكر ولكننا لطال، هذا في أخذنا ولو المكاتبات أوضاع اسإتيعاب بأموضع
بأها الرزاق لجريان الصل هي كانت إذ والتواقيع والتقاليد بأالمناشير تتعلق

الله حمد بأعد أما أولها بأخطبة افتتح ما ثم لله الحمد بأخطبة أفتتح ما فأعلها
هذا بأعد ثم بأالتواقيع، المر في رسإم أو المناشير في المر خرج على يأتي حتى
بأالمر. رسإم التواقيع وفي المير، خرج المناشير في يفتتح أن وهو الرتب، أنزل
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

اسإم تضمن بأالسواد بأطغرا لله الحمد بأخطبة فيها المفتتح المناشير ويمتاز
بأنفسه يتولى أن للجند القطاعات في السلطان عادة ومن وألقابأه، السلطان

على اختياره ووقع المحول، القطاع يطلب من قدامه وقف فإذا اسإتخدامهم،
المثال، تسمى مختصرة ورقة فكتب له، بأالكتابأة الجيش كاتب أمر واحد

السلطان، ويناولها له المستقر رسإم فوقه يكتب ثم كذا فلن خبز مضمونها
إلى يعاد ثم الرض فيقبل له، رسإم لمن الحاجب ويعطيها بأخطه، عليها ويكتب
ًا فتسك الجيش، ديوان جميع بأخطوط مكملة مربأعة تكتب ثم عندهم، شاهد

السلطان، خط عليها يؤخذ ثم وعلئمهم؛ُ الجيش ديوان وهم القطاع، الديوان
السلطان يعلم ثم المناشير فتكتب بأالمكاتبات، النشاء ديوان إلى تحمل ثم
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القطاع ديوان بأخطوط المنشور ذلك يكمل ثم ذكره، تقدم ما على علمة عليها
أصله.  صحة على المقابألة بأعد

أمير عوض أمير تأمير في مدخل للنواب فليس النائبة البلد في السإتخدام فأما
ًا كان سإواء أمير مات إذا بأل مات، ًا، أو كبير فأمر بأموته، السلطان طولع صغير

في فمن أو الخدمة مكان إلى ويخرجه حضرته في فمن أما عوضه، أراد من
ذلك. في يراه ما على آخر بألد من إليه نقل أو الخدمة مكان
نحو على فكتب عوضه، النائب اسإتخدم منهم، أحد مات فإذا الحلقة جند فأما
حضرة إلى البريد مع المربأعة وتجهز المربأعة، ثم المثال السلطان ترتيب من

النشاء ديوان من عليها يكتب ثم القطاع، ديوان في عليها فيقابأل السلطان،
لمن أخرجها السلطان، يمضيها ما كان وإن بأالحضرة، الذين الجند في تقدم كما

تقدم. ما حكم بأه الكتابأة حكم يكون ثم يرى،
على وراثه حوسإب الخدمة مدة اسإتكمال قبل والجند المراء من مات ومن
بأهم. العناية حصول قدر على يطلق أو منهم ترتجع إما ثم السإتحقاق، حكم

ما ومنها شاء، كيف مقطعها يستغلها بألد هو ما منها والجند المراء وإقطاعات
وغلة يعين مبلغ من القلم ذوي أرزاق فأما منها، يتناولها جهات على نقد هو

والخبز توابأله غير أو بأتوابأله اللحم من اليوم في الجارية الرواتب ولعيانهم
والضحية. سإنة كل في والكسوة والزيت والشمع السكر ولكابأرهم والعليق،

مائتان المدة في له كالوزير هؤلء من وأكبر والحلوى السكر رمضان وفي
ًا وخمسون ونمت تسطر إذا والغلة الصناف من ذكر ما ومعه حبشية، دينار

في آمين الحضرة في هو ومن دونه، دون وما ذلك دون ما ثم بأنظيرها كانت
ذلك.
ًا خمسون وأكثرها السلطان على أرزاقهم فالقضاة والعلماء، القضاة وأما دينار
حكامها معالم دمشق وفي أوقافها، من يستدر التي المدارس ولهم شهر، كل

الجامع. مسجدها مال إلى مضاف المسلمين بأمصالح وقف على
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
على له من إل مدارسإه أوقاف من إل شيء منهم لحد فليس العلماء وأما

ذكره.  على فنعرج له، حكم ل نادر قليل وذلك الدراري، أو الراتب سإبيل

ومنها بألد، من أرض هو ما منها داره ورواتب جاريت صدقات السلطان ولهذا
واللحم وكسوة، وزيت ولحم وخبز وغلة مبلغ من جهات على مرتب هو ما

والغلة والمبلغ الرض فأما عناية، له حصلت لمن نادر قليل والكسوة والزيت
ًا، فكثير والخبز عن والخ البأاء، عن البأناء يتوارثه الغالب وفي مرة، ومتسع جد

ًا أن حتى العم ابأن عن العم وابأن الخ من أدراره ويخرج يموت، ممن كثير
كان بأما أولويته فيها يذكر قصته، ويقدم ذلك، بأعد القريب فيحضر لجنبي مرتبه
له. فيستعاد لقريبة

القرى، جميع في والخطبات بأالمساجد السإلم شعائر قائمة المملكة هذه وفي
جل. وما منها قل ما السلطان بأتواقيع إل تؤخذ فل والدرارات الرزاق وأما

منها وبأكل والمعاقل والحصون القلع من عدة على تشتمل المملكة وهذه
ولحفظتها وحفظة وجرائحي وكحال ومؤذن وخطيب شرعي وحاكم نائب



مشكاة مكتبة              المصار ممالك في البأصار مسالك
 السإلمية

والحجارين وصناعات أعمال وذوو التحصين آلت وبأها إقطاعات ل جوامك
ذلك. مثل في الضرورة إليه تدعو وما والحدادين والنجارين

المدورة العمائم ذوي ذي
وشاش كتفه، على فتحة تفريج بأغير متسع دلق وزيهم والعلماء، بأالقضاة نبدأ
الكم الطويلة فالفرجية هؤلء دون من وأما طويلة، الكتفين بأين ذؤابأة منه كبير
ًا، والذؤابأة تفريج بأغير الكتف إلى ويميلها الذؤابأة فيقصر زهادهم فأما أيض

من ومنهم الحرير، فيه ما ول الحرير منهم أحد يلبس ول المسنون، على اليسر
الطيلسان. يلبس
هذه أعيان ويركب يمتاز وبأها الطرحة، فرسإمه الشافعي، القضاة قاضي فأما

السروج في الطمنكيات عوض ويتخذ مفضضة غير بأسروج البغلت الطائفة
يكون وقد جوخ، من وهو منها، مختصر السرج، بأثوب شبيه وهي عرقشينات

ً تعمل وقضاتهم وِمثرته، السرج بأين ويعمل ويشق الديم، أنواع من من بأدل
من مستدير الصدر المجوبأة بأالعباءة شبيه الجوخ من وهو الزناري الكنبوش

لجمهم وهؤلء بأالكنابأيش ركبوا وربأما قوش ول ذنب ل يعلوه ل الكفل، وراء
الوزن.  ثقال كبار

المحبرات ومن الصوف من المفرجة الفرجيات فزيهم والكتاب الوزراء وأما
في البادهنجات أكابأرهم ويعمل والبياض، والنصافر ذلك، وغير السإكندرية عمل

المفرجة الجباب لبسوا وربأما فراجيهم، تحت من البغالطيق ويلبس الكمام،
هذه وتجمل له، هقارب أو بأالجند شبيه وغالبه ركوبأهم، ويختلف ورائها، من

ما إل ومركوبأهم، وملبوسإهم زيهم في بأالشام عليه هم مما أقل بأمصر الطوائف
الواحد أن حتى والنفقات الحوال إتساع من بأيوتهم في مصر قبط عن يحكى
إذا حتى الحمار ويركب المأكل، أدنى ويأكل اللباس بأأردأ ديوانه في يكون منهم
وجود. إلى عدم من وخرج حال، إلى حال من انتقل بأيته، في صار
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
فأما أمورهم وتباين أحوالهم لبعد عنهم، ذلك من يحكى فيما الناس يبالغ ولقد

أن حتى والزي الملبأس في أحوالهم فتختلف الناس، عامة وأخلط التجار
تتباين فإنهم التصوف، لباس وضمهم وزيقه، الفقر زي جمعهم وإن الفقراء
التشكلت. في وأطوارهم الملبأس في حالتهم
المملكة هذه في الوظائف أربأاب على الكلم
وأما أعيانها، إل منها تذكر ل السلطان حضرة في التي الوظائف جميع أن نقول
هو مما نذكره ما وكل ذكرها، إلى بأنا حاجة فل كٍل، من فجزء الوظائف صغار

الفرق ويبقى المملكة، هذه مدن قواعد من مدينة كل في نظيره الحضرة في
ًة السيوف، ذوي فمن الكبار فالوظائف المكانين، بأين الفرق بأينهما ما إمر

نقابأة المهندارية، هي دارية السإتاذ جاندار إمرة الحجوبأية، الدوادارية السلح
نظر الجيش، نظر السر، كتابأة الوزارة، القلم؛ُ ذوي ومن الولة، الجيوش،
ومن الصطبلت، نظر المال، بأيت نظر البيوت، نظر الخزانة، نظر الموال،

الحسبة. المال، بأيت وكالة الخطباء، القضاة، العلم؛ُ ذوي
يفرق الذي هو وكان بأحضرته، والوزارة النيابأة أبأطل السلطان هذا نقول: إن ثم

كفاية.  القول هذا وفي المرة، ويعين القطاعات،
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وكان ينفق، ما قدر على والقلم السيوف أربأاب من يليها فكان الوزارة وأما
كان بأما المفرد بأقى السلطان فإن الن فأما المكانة، في النائب ثاني الوزير

التصرف. في والنيابأة العظمة من للسلطنة
يسمى وظيفة السلطان هذا أيام في واسإتخدم أبأطلها فإنه الوزارة وأما

ًا مباشرها يكون أن موضعها أصل الخاص نظر مباشرها خاص هو فيما متحدث
الخاص في المر مجموع وفي السلطان، موضوع في ويتحدثا السلطان، بأمال

الوزير هو كأنه وبأسببه فيه، تحدثه فبقى فيه، راية بأأخذ القيام وفي بأنفسه،
ذكرنا. مما وظيفة كل وضع ولنذكر تصرفه، وزيادة السلطان، من لقربأه

الوظائف ذكر
ٍء هو ما في مختصر سإلطان أنه قولنا تقدم فقد النيابأة أما وأن الحضرة، عن نا

والمال الجيش في يراجع أمر كل في التصرف المطلق المتصرف هو النائب
يفصل ول بأأمره، إل يتصرف ل نيابأته، في وظيفة ذي وكل البريد وهو والخبر،

ًا ً أمر هو ما وأما الوظائف، في ويرتب الجند، يستخدم وهو بأمراجعته، إل معضل
على عرض ربأما فإنه والجيش، السر وكتابأة والقضاء كالوزارة منها جليل

ملك النواب هؤلء أكابأر سإمى وربأما يجاب، ل أن وقل يصلح، من السلطان
بأالشام ليس لنه بأدمشق هو من إل يستحقها ل المناقشة حصلت وإن المراء،
سإواها. الملك قاعدة

وقد الملك، كافل النائب، هذا ويسمى الحضرة نيابأة فهي العظمى النيابأة وأما
الممالك نواب وجميع الثاني، السلطان وهو محله، كبير على تقدم فيما نبهنا

السلطان، يراجع كما فيه ويراجعونه السلطان، فيه يكاتب ما غالب في تكاتبه
السلطان بأمشاورة ولكنه المرة، ويعين مشاورة، غير من الجند يستخدم وهو

فإذا خدمته، في الجميع وينزل المواكب، أيام في بأالعسكر يركب أن وعادته
مضى الخدمة انقضت فإذا اليوان، ركن في وقف السلطان حضرة في مثل
ًا ويجلس السلطان، يمد كما السباط ومدلهم معه، والمراء داره إلى جلوسإ

ًا عليه وتقرأ الحجاب، قدامه ويقف الوظائف، أربأاب ويحضره للناس، عام
على قائمة النيابأة كانت ولما الناس، يصرف ثم الشكاة، إليه فيقدم القصص،

وسإماع عليه، القصص لقراءة بأنفسه يتصدى السلطان يكن لم الصورة، هذه
كان فما القصص عليه قرئت إذا النائب أن ثم بأالنائب يكتفى كان بأل الشكوى

مرسإوم صدور من بأد فيه يكن لم وما عنه، أصدره مرسإومه، فيها يكفي
أنه يكتب فيما وينبه فيكتب وإصداره، السلطان عن بأكتابأته أمر فيه سإلطاني
علم إحاطة من له بأد ل التي المعضلة المور من كان ما يصدر ثم بأإشارته،
بأها يعلمه من يرسإل وتارة بأه، اجتماعه وقت إليه منه تارة ُيعلمه بأها، السلطان

فيها. أمره ويأخذ
ول عنده إل خدمة لهم ليس النيابأة زمان في الجيش وهو القطاع، ديوان وكان

المور. من أمر في بأالسلطان لهم اجتماع ول بأه إل اجتماع
اضمحلت ثم بأعض، دون المور بأعض في يراجعانه فقد السر وكاتب الوزير وأما

بأطلت.  فقد الن وأما أوضاعها، وتقهقرت بأالحضرة النيابأة



مشكاة مكتبة              المصار ممالك في البأصار مسالك
 السإلمية

بأنفسه تارة والجند المراء من ينصف صاحبها لن موضوعة فهي الحجبة وأما
من تقديم وإليه كان، إن النائب بأمشاورة وتارة السلطان بأمشاورة وتارة

فهو النيابأة عدم مع وأما ذلك، ناسإب وما الجند وعروض يرد، ومن يعرض،
إمرة وأما المور، من كثير في النواب مقام والقائم الباب في إليه المشار
الركانية وطوائف داريه البرد بأه وله للباب، كالمتسلم فصاحبها جاندار

ما على السر وكاتب الدوادار، مع البريد يقدم وهو والجاندارية والحريسانية
ذكره. قدمنا

وهو الوظيفة، هذه صاحب يد على كان قتله، أو أحد تقرير السلطان أراد وإذا
ًا أرفع هي التي ، الزردخانة المتسلم المطلق، السجن من العتقالت في قدر

نفسه. تلف أو سإبيله تخليه يعمل أن إما بأل بأها المعتقل مدة تطول ول
في السلطان حول بأالزفة يدور الوظيفة هذه صاحب أن القول قدمنا وقد

ًء سإفره ًا. مسا وصباح
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
والشرابأخاناه المطابأخ من كلها السلطان بأيوت أمر فإليه دار السإتاذ وأما

غلمانه في والحكم السلطان بأطلب يمشي الذي وهو والغلمان، والحاشية
ذوي من المرة في نظيره كبيرهم كان وإن الجاشنكيريه أمور وإليه داره وبأاب

بأيت في من كل يحتاجه ما اسإتدعاء في تام وتصرف مطلق حديث وله المئين،
ذلك. مجرى يجري وما والكساوى، النفقات من السلطان

في السلطان سإلح لحمل والمتولى داريه، السلح مقدم فهو سإلح إمرة وإما
يقدم وما لها، يستعمل وما خاناه، السلح في المتحدثا وهو الجامعة، المجامع

المئين. أمراء من وهو منها ويطلق إليها،
وتقديم المور، عادة وإبألغ السلطان، عن الرسإائل لتبليغ فهم الدواداريه وأما

وأمير هو البريد وتقديم الباب إلى يحضر من على والمشاورة إليه القصص
المناشير عموم على السلطان خط ويأخذ تقدم، كما السر وكاتب جاندار

ُتعين ُيكتب بأمرسإوم السلطان عن خرج وإذا والكتب، والتواقيع رسإالته.  و

عرضهم، في الجند تخلية وله الصغار، الحجاب كأحد فهذا الجيوش نقابأة وأما
ًا الحاجب أو النائب أو السلطان طلب وإذا النقباء، يمشي ومعه ًا أو أمير خدم
ٍد على بأالترسإيم أمروا وإذا وأحضره، إليه أرسإل له قالوا أمروه هؤلء من أح

السفر. وفي الموكب في بأالخزانة يطلب بأمن وهو عليه فرسإم
وظائف وأما معلومة معروفة وطبقتهم الشرطة أصحاب فهم الولية وأما

حقه، وعرف أنصف إذا السلطان ثاني ربأها لن الوزارة فأجلها القلم أربأاب
مكانها، بأها قعد حتى الوزارة وتأخرت النيابأة، عليها حدثا المدد هذه في ولكن
على بأأرزاق والقلم السيوف أربأاب من أناس وليها أنه على قولنا تقدم وقد
كلمته، لنفاذ مباشرها، وضع يذكر أن من أشهر الوزارة ووظيفة النفاق، قدر

فيه المتحدثا كان حتى تقهقرت اليام هذه أخريات في ولكنها تصرفه، وتمام
ول بأمجال التصرف في له يتسع ول المال، في الحديث يتعدى ل المال، كناظر

ثم الحوال، بأجزئيات الحاطة إلى السلطان لتطلع والعزل الولية في يده تمتد
كان ما وصار عقودها من الدولة جيد وعطل الوظيفة، هذه أبأطل السلطان أن

ًا الوزير إلى تحصيل أمر الدواوين إرشاد المال ناظر إلى ثلثة؛ُ إلى منقسم
وتعيين المور جملة تدبأير الخاص ناظر وإلى والكلف، النفقات وصرف المال،

الوزير فيه يوقع كان مما العدل دار في التوقيع السر كاتب وإلى المباشرين،
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ً أن ثم واسإتقلل بأمشاورة بأأمر السإتقلل على يقدر ل الثلثة المتحدثين من كل
عليه. ومراجعته السلطان، بأمراجعة إل

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
خط وأخذ أجوبأتها وكتابأة السلطان على الواردة الكتب فقراءة السر كتابأة وأما

ًا المراسإم وتصريف وتسفيرها، عليها، السلطان ًا ورود لقراءة والجلوس وصدر
بأقلم عليه يوقع كان فيما يوقع صار وقد عليها، والتوقيع العدل بأدار القصص
السلطان.  بأه له يرسإم ما حسب على الوزارة

على يدل ما النيابأة ذكر وعند القطاعات ذكر في تقدم فقد الجيوش نظر وأما
من المستوفين من معه الناظر وهذا كفاية فيه مما الوظيفة هذه صاحب حال
في يتحدثا وهو الصحبة، مستوفى هو فرأسإهم وجزئياتها المملكة كليات يحرر
ًا المملكة جميع ًا، مصر تكون تارة السلطان عليها يعلم مراسإيم ويكتب وشاق

العمال، صغار في ُكتاب بأاسإتخدامات وتارة بأإطلقات، البلد؛ُ في يعمل بأما
النظر. تلي جليلة وظيفة وهي مجراه، يجرى وما هذا، ومن
حديثه يتعدى ل فإنه مطلق، ل مقيد حديثه منهم فكل المستوفين بأقية وأما

ًا هذا فرع هو الموال، ديوان أرفع هو الديوان وهذا المملكة، أقطار من قطر
أسإبابأه. وتتناهى حسابأه ُيرفع وإليه الديوان

ً الخزانة فكانت الخزانة نظر وأما أموال مستودع لنها الوضع كبيرة أول
بأالخزانة، المسماة هذه أمر ضعف الخاص وظيفة اسإتحدثت فلما المملكة،
الن بأها يبق ولم مسماه، من أزيد اسإم وهو الكبرى، بأالخزانة تسمى وصارت

ً ويصرف عليها يحضر ول منها، تخلع خلع إل يكون ما غالب وفي فأولً، أول
بأهم. يلتحق ممن أو القضاة، من ناظرها

فيه يتحدثا ما فكل داريه بأالسإتاذ منوط وهو جليل، ناظر فهو البيوت نظر وأما
فيما أسإتاذدار وظيفة حال تفصيل تقدم وقد الحديث، مشاركة فيه له اسإتاذدار

تقدم.
حمول حمل وموضوعها معتبرة جليلة وظيفة فهي المال بأيت نظر فأما

بأالتسبيب وتارة بأالميزان تارة منه والمتصرف المال، بأيت إلى المملكة
المبرزة. العدالة ذوي من إل الوظيفة هذه يلي ول بأالقلم،

وله السلطان، اصطبل في مباشرته جليل، ديوان فهو الصطبلت نظر وأما
فيها المستخدمين وأرزاق وعليقها والمناخات الصطبلت أنواع في الحديث
بأها. يبتاع أو لها يبتاع ما وكل والطلق، السإتعمالت من ومالها

بأيت ووكالة والخطابأة القضاة أنها القول تقدم فقد العلم ذوي وظائف وأما
يكاد ل لنه معلومة أربأابأها ومباشرات معروفة وظائف وهذه والحسبة، المال
فيها. السإلم ممالك من مملكة تخلو

 فصل

تشد ل التي الثلثة المساجد مجموع بأها متعلق هو وما المملكة هذه وفي
عليه الله صلى النبي ومسجد المقدس والبيت الحرام المسجد إليها، إل الرحال
وهو حدودها في ودخل المملكة، هذه في محقق هو ما بأه تبدأ ما وأول وسإلم،
إسإراء كان وإليه القبلتين، أول هي التي والصخرة القصى المسجد وبأه القدس
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وجل عز الله قال كما الحرام المسجد من وسإلم عليه الله صلى النبي
ً بأعبده أسإرى الذي {سإبحان القصى المسجد إلى الحرام المسجد من ليل

عليه موسإى مخاطبة كانت وعليه الطور اليمن حوله} وبأجانبه بأاركنا الذي
عليهم. وسإلمه الله صلوات النبياء مدافن غالب حوله وفيما وفيه السلم

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الرواة وذكرت الخمس الحواس بأمدارك النفس سإرور كتاب في التيفاشي قال
ً أربأعون وحولها فيها الله بأارك التي الرض هذه أن البيت تدوير في عرضا ميل

ايليا، الول الزمن في اسإمها وكان وسإطها، في المقدس والبيت المقدس،
التي المقدسإة الرض تربأيع وسإط في المقدس بأيت أن يحقق تعالى الله وقول
داود مجلس وكان السلسلة قبة في القصى والمسجد فيها، تعالى الله بأارك
السلم. عليه
ًا وفيه منه، السماء إلى وسإلم عليه الله صلى بأالنبي ُعرج الذي الموضع أيض
على بأالملئكة السلم عليه أيوب مصلى موضع وفيه المعراج، قبة تحت وهو
نون بأن يوشع عليها يقرب كان التي الصخرة وفيه الملئكة، قبة لها يقال قبة

من نفسه وهو زكريا، متعبد وفيه مريم، محراب وفيه عمران بأن لموسإى خلفًة
السلم: عليهما وسإليمان داود بأناء

بأالمكان المحيط السور داخل الصحيح على الخليل إبأراهيم قبر قلت: وفيه
القبر يصح لم وإن الخليل، بأبلدة الن المسماة إبأراهيم بأقرية الن بأه المعروف

النبي عن الواردة والحاديث العزيز الله كتاب تضمن وقد بأعينه الن المعين
كفاية. فيه ما فضائله من وسإلم عليه الله صلى

يحجها التي القمامة وبأالقدس حجهم، القدس وإلى الن اليهود قبلة والصخرة
البحر.  وأعماق الرض أقطار من النصارى

في وداخلة المقدسإة، الرض من محسوبأة نابألس مدينة القدس جانب وإلى
بأنوة إلى أئمتها ينتمي اليهود من طائفة وهم السامرة حج طورها وإلى حدودها
السلم. عليه هارون

زيارة ومكان والنصارى، واليهود المسلمين جميع عند معظم الشريف فالقدس
لما إل هذا على نبهنا وما منه، الزيارة أماكن في اختلفهم وإنما أجمعين، لهم
بأالزيارة. وقصده تعظيمه على الجميع لطباق الفائدة من فيه
ًا، جللة الله زادهما والمدينة مكة الشريفان الحرمان وأما من فهما وتعظيم

غالب في مصر صاحب إلى مترامين الشريفة المدينة أمراء يزل ولم الحجاز
ل هذا ومع بأعضهم، عصى ربأما فإنه النادر، القليل إل أيامهم ومعظم أوقاتهم،
سإواه. إلى يترامى

ًا ُيِسر من منهم كان فقد المعظمة مكة أمراء وأما ّنو يرضى ارتقاء من ُح
أكثر وكان ذلك، مثل اليمن لصاحب ويقول مطيع، له سإامع بأأنه مصر صاحب
العراق صاحب إلى تراموا ثم معه أهم هو حقيقة، اليمن صاحب إلى ميلهم
. سإلطانه لقوة
ويجهز الواحد، بأعد الواحد ويقيم ويطلق منهم يجلس السلطان هذا بأرح وما

حكم فقد الن فأما علتهم، على كدرهم له ليصفوا أخرى بأعد مرة الجيش إليهم
ًا عليهم ًا حكم فيها إبأاء على شكائمهم له ولنت صعيهم، له انقاد حتى قاهر

سإلطان خدابأنده محمد بأن خان بأهادر سإعيد أبأو مات لما وذلك بأها، واعوجاج
يجمل) أنهم هذا، (كتابأي تأليف بأعد إلى يعد ولم الهواء، بأعده وتشعبت العراق
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عنهما الله رضي علي بأن الحسن بأني من المدينة وأمراء أمور لهم صلحت ول
شيحه. بأن جماز أولد من

من عنهما الله رضي علي بأن علي بأن الحسن أولد من المعظمة مكة وأمراء
وهؤلء أمرائها، أقارب الشراف من جماعة منهما وبأكل قتادة، بأن إدريس أولد

من بأالمرة منهم القائم بأد ل وعصيانهم طاعتهم على والمدينة مكة أمراء
ًا منه يأخذ حتى مصر صاحب ملطفة ومواصلة قربأه من لخوفهم بأالمرة، تقليد
ولم الكتاب، هذا بأشرط توفية هذا ذكرنا وقد ودمشق، مصر من إليهم ركبانهم
المحجوج البيت وفيهما ذلك، عن الحرمين كفى فضائلهما ذكر إلى تتعرض

وسإلم، عليه الله صلى محمد سإيدنا وشفيعها المة هذه وبأني المحجوب،
ًا، وسإلم عليه الله صلى المصطفى ورسإوله الله بأيت بأمكان فحسبهما شرف

والماء. الثرى البسيطين بأأطراف ويمسك السماء، أعناق له تتطامن
متصرف، وملك حاكم سإلطان بأاسإم له مما المملكة هذه حدود في هو ومما
صاحب أراد من أيوب بأني ملوك لبقايا وهي وحلب حمص بأين مدينة وهي حماة
شادي المظفر موت بأعد منهم انتزعت كانت ولقد عزله، أراد ومن وله مصر

أن ثم المملكة هذه نواب كبقية لنواب ووليت المظفر، بأن محمد المنصور بأن
إسإماعيل الدين عماد المؤيد بأها وملك اليوبأي، البيت إلى أعادها السلطان هذا
الفضل ولده بأعده ثم موته بأعد انتزعت الذي عم ابأن المظفر بأن الفضل بأن

وتولية والقطاعات المرة بأإعطاء فيها يستقل الن، بأها القائم وهو محمد
من والتواقيع المناشير ويكتب الوضائف، وكل السر وكتابأة والوزراء القضاة
ًا يمضي ل ولكن جهته، ًا أمر كبيرة، وظيفة إعطاء أو إمرة إعطاء مثل في كبير
ومثله. وهذا يراه، ما الرأي بأأن إل يجيبه ل وهو مصر، صاحب يشاور حتى
يجب الشام. ومما مدن أحاسإن من وهي العاصي، نهر على مبنية حماة وهذه
من الرمن عليها اسإتولى والروم حلب بأين ما وهي سإيس، بألد ذكر هنا ذكره
متقدمة.  مدة من الرميني مليح بأن الرد بأيت في ومملكتها قديم،

من وهي بأالجبال، متعلقة وبأعضها البحر، سإاحل على أغوار بأعضها وبألدها
في ومنتظم والعجم، العراق صاحب إلى مترام وملكها يليها، ومما العواصم،

وكثر معهم، وخرج إل مصر صاحب لقتال الشام إلى عسكره خرج وما سإلكه،
مصر صاحب يدارى هذا مع وهو وأهله، السإلم نكاية في وبأالغ عسكره، سإواد

وحين وقت كل وفي مقررة، قطيعة سإنة، كل في ل ما إليه ويحمل ويداهنه
النساء وسإبى البلد وفتحت البيره، عقر في والشام مصر عساكر تغزوه

وسإبعمائة، وثلثين ثمان سإنة وهي الكتاب، هذا فيها تأليفي سإنة في والذراري
ًا وسإلم صاحبها، فخاف إليها، العساكر من فرقة السلطان جهز بألده، من جانب
بأحمد وصارت البلد، لصق ما إلى جيهان نهر من السإلمية المملكة يلي مما
بألده. بأاقي على القطيعة عليه وقرر السلطان، وقبضة السإلم، يد في الله

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
من له بأأسإوان المتصل بأالحد وهو الزمرد معدن المملكة هذه خصاص ومن
لحفره المؤن لهم وتقام بأه، العمال على وينفق وشهود، ديوان السلطان جهة
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على سإقط وربأما فيه، يحفر هرمله، جبال في وهو منه، الزمرد واسإتخراج
إلى يحمل ومنه السلطان، إلى ويحمل منه، يخرج ما وتجمع فماتوا بأه الجماعة

جميعه وأطرافه الحسن، نهاية في أخضر، وسإطها قطعة منه رأيت ولقد البلد،
الوسإط إلى أقرب كان كلما ثم اللونيين، بأين وأطرافه وسإطه بأين ما أبأيض،

كان أن إلى البياض إلى أميل كان الطرف، إلى كان الخضرة، إلى أقرب كان
ًا الطبيعة أنضجته الوسإط، أبأيض آخره ً نضج نضجها، يكمل لم والطراف كامل

شيء.  كل مبدع الله فسبحان

من بأالقرب شمس عين حاضرة بأالمطرية قصار شجر وهو البلسان وبأها
البير) وهذه البقعة، تلك في إل يكون (ول هناك، بأير من وتسقى القاهرة،
ويخرج زعمها، على بأها وتستشفى بأمائها، وتغتسل وتقصدها النصارى، تعظمها
ويحفظه، ذلك يتولى من السلطان، قبل من إدراكه أوان البلسان لعتصار
لمعالجة والمارسإتانات الشام، قلع إلى منه يحمل ثم الخزانة إلى ويحمل

السلطان دون بأها والفرنج والروم الجيوش من النصارى وملوك المبرودين،
ماء في بأالغمس إل تنصر عندهم يصح ل منه) لنهم (ويستهدونه بأسببه،

هكذا البلسان، دهن من العمودية ماء في يكون أن بأد ل أنه وعندهم العمودية
وارتخاء الفالج معالجة في التقديم ظاهر وهو النصارى، من جماعة أخبرني

المراض. وسإائر العصاب
الغربأة، بأدار يعرف مكان من والسبسب السليماني، والصنم القرصفة وفيها
الخشخاش عصارة وهو الفيون، ومنه للسإتسقاء، دواء أنفع مصر، قريب

بأجبال يطلع ما فأما بأدمياط، يطلع وهو المائل، الجوز وكذلك المصري، السإود
كتب في عليها المنصوص الحشائش من والردن فلسطين وبألد القدس
ًا فكثير الطباء الباذزهرات أجل من هي التي ورقة اللف ذات كالمرياقلوت جد
هو فليس وإل العرض سإبيل على إل هذا نذكر ولم القتالة، السموم من النافعة

المقصود. من
ومراتبها الخلع في المملكة هذه عادة ذكر

أكابأر السيوف أربأاب فأما والعلماء، والقلم السيوف أربأاب أنواع؛ُ ثلثة وهي
الرومي الصفر الطلس وتحته الرومي الحمر الطلس منهم المئين ذوي

مع ظاهره من سإجف وله سإنجاب، وتحته ذهب مزركش طرز الفوقاني وعلى
موصول رفيع لنس وشاش ذهب وكلليب ذهب زركش وكلوته قندس الغشاء

الحرير من بأاهرة نقوش مع السلطان بأألقاب مرقوم أبأيض حرير طرفيه في بأه
وأغلها مقاديرهم، بأحسب المنطقة أحوال تختلف ثم ذهب، منطقة مع الملوف

واللؤلؤ. والزمرد، بأالبلخش مرصعة ومجنبين أوسإط يواكر عمدها بأين يعمل أن

ترصيع. غير من واحدة بأيكارية كان ما ثم مرصعة واحدة بأيكاريه كان ما ثم
ًا يزاد فإنه منهم، كبيرة ولية تقلده من فأما ًا بأالذهب محلى سإيف ًا وفرسإ مسرج

ًا مذهب. بأكنبوش ملجم
يعمل بأشاش اللنس الشاس وبأدل الخلع، هذه أعلى من خلعته حماة وصاحب

بأالمثمن، ويعرف بأالذهب، ويمرج بأالطول، شبيه الحرير من بأالسإكندرية
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ُيعطى ًا، و أطلس زناري كنبوشة عوض يكون والخر ذكر كما أحدهما فرسإان
دائرة ذهب مزركش بأتركيبه وأزيد هذا مثل الشام لنائب اسإتقر وقد أحمر،
يعمل وحش الطرد يسمى نوع الخلع في المرتبة هذه ودون الفوقاني، بأالقباء

بأألقاب كتابأه جاخات مجوخ وهو وبأدمشق، وبأمصر بأالسإكندرية الطراز بأدار
السلطان.

بأين تفصل مذهب بأقصب ممتزجة ألوان وجاخات طير، أو طردوحش وجاخات
عليه فركب بأعضهم كبر وربأما القصب من هذا وطراز، نقوش الجاخات هذه

من قباء وتحته تقدم، كما والقندس السنجاب وعليه بأالذهب، مزركش طراز
تقدم، ما على وشاش كلليب زركش وكلوته الطرح السإكندراني المفرج
بأيكارية. تكون ل وتارة بأيكارية تكون تارة ذهب وحياصة

نقش عليه كنجى الرتبة هذه ودون بأهم يلحق ومن المئين، أمراء لصاغر وهذه
مقندس بأسنجاب بأينهما يتفاوت لونه، نوع من يكون وقد لونه، غير آخر لون من

بأل رقم بأأطراف يكونان ل والشاش الحياصة أن إل ذكره، قدمنا كما والقباء
كنجى الرتبة هذه ودون بأيكارية يكون ل مذهب، وأصفر بأأخضر مجوخة تكون
خفيفة الكلوتة وتكون ذكر، ما على والبقية مقندس بأسنجاب واحد بألون

الرتبة هذه ودون له حياصة ول بأالجملة، خاليين يكونان أن يكاد وجانباها الذهب،
الرتبة هذه ودون والكلليب الكلوته خل ذكر ما على والبقية واحد، لون محرم ل

ذلك غير أو وأزرق وأخضر أحمر من بأجاخات ملون قباء تحته وقندس محرم
أبأيض شاش أو أخضر أو أزرق إما قبائها وتحته وقندس، وسإنجاب اللوان من

ما.  تنقيص من بأد ول النوع هذا دون ما ثم ذكره، تقدم ما نسبة من بأأطراف

سإاذج حرير بأرقم مطرز أبأيض كنجى خلعهم فأجل والكتاب الوزراء وأما
كنجى وتحته بأه، الكمام وتمل بأالسنجاب، القندس ويبطن وقندس وسإنجاب

عدم الرتبة هذه دون ثم وطرحة، مرقوم دمياط عمل من كتان وبأقيار أخضر
أن ودونها الطرحة، ترك ودونها منه، الكمام وأخلى بأالسنجاب القندس تبطين
ًا، التحتاني يكون غير لكنه الكنجي، نوع من الفوقاني يكون أن هذا ودون محرم
في قدمنا كما ذلك دون ما ثم مجراه، يجرى ما أو طرح عنابأي تحته ثم أبأيض
السيوف. أربأاب خلع
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
أن وأجله الطرحة، ولهم طراز، بأغير الصوف من فخلعهم والعلماء القضاة وأما

قدمنا. ما نحو على ذلك دون ما ثم أخضر وتحته أبأيض يكون
ُهية وأما قدمنا كما مدور دلق وهو العباسإي للشعار السواد من فإنها الخطباء أ

المنبر على وينصب سإوداء، وطرحة أسإود وشاش العلماء زي ذكر في وصفه
قدام المؤذنين من المبلغ ويخرج بأذهب؛ُ أو بأأبأيض مكتوبأان أسإودان علمان

صعد فإذا السيف، يده وفي الطرحة، خل الخطيب، مثل سإواد وعليه الخطيب،
تحت السواد لبأس أذن وسإلم، المنبر رقى فإذا السيف منه ُأخذ المنبر الخطيب

يوم لصاحبك قلت (إذا الوارد؛ُ الحديث ذكر ثم المؤذنون، وتبعه المنبر، درج
والدعاء والرضا الصلة عنه يبلغ لغوت) ثم فقد أمضت يخطب والمام الجمعة
من السيف أخذ الصلة إلى انحط إذا ثم المؤذنون ثم هو والسلطان للخليفة

ُهبة وهذه يده، لتلبس الجوامع، حواصل في تكون ثم الخزانة، من تصرف ال
لهم وصرف الخزانة، في الخلقة أعيدت خلقت فإذا الجمع، سإاعات في
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عوضها.
 العيدين ذكر

ذكره من بأد ل ما وبأقى العياد أيام ركوبأه في السلطان لهيئة ذكرنا تقدم قد
من منفذه إلى ونزل الجبل، بأقلعة قصره بأاب من ركب إذا أنه وهو هنا،

على له ضرب قد دهليز في بأه ينزل له، الملصق العبيد ميدان إلى الصطبل
اليوان إلى ويعود يركب ثم الخطبة، ويسمع فيصلى، البأهة، من يكون ما أكمل
والسلح الجنز حامل على ويخلع السماط، بأه ويمد المقدم. ذكره، الكبير

كنواب العيد مهم في خدمة لهم الذين أربأاب من وكثير والجاشنكير، واسإتاذدار،
هؤلء. ومثل البيوت، وناظر النقباء ونقيب الجاشنكيرية وصغار اسإتاذدار

أكابأر خلع نسبة من لملبوسإه أنها على خلعه عيد كل له يعد أن هؤلء عادة ومن
يخلعها المئين، أمراء أكابأر بأعض من بأها يخص ولكن هو يلبسها فما المئين،

عليه.
ًا بأابأه بأقى حتى الطولى اليد هذه مثل في مصر ولصاحب كل فيه ينفق سإوق
ٍر كل من الناس إليه ويحضر مجلوب، ويؤدي المملكة، ينهك هذا كاد حتى قط

من يتعب ولقد السلطان، هذا قدره ربأما هذا وغالب آخرها، عن بأمتحصلتها
الحسان. هذا بأكثرة بأعده يجيء
أناس على بأالكرة لعبه أوقات في الخلع من كلها جميلة عادات السلطان ولهذا
يجري ومن والوله، كالجوكندار الوقت ذلك في بأالخلع عوائد عنده لهم جرت

لواحد حصل وإذا ويطلقه بأه ينعم مما عادة ذلك في خدمة له ممن مجراهم
ًا وصادوا الوحش صيد إلى خرج إذا وأما عليه، خلع صيوده، في ُيصيده مما شيئ

ًا، له أحضر من فكل والنعام الغزلن ًء عليه خلع صيد ًا قبا يناسإب بأما مستجب
قدره. على واحد كل صغير وللصغير كبير للكبير مثله خلعه

انعامات صيد كل عند مجراهم يجري ومن الجوارح وحملة اليزداريه وكذلك
ومن والفراشخانات، والشرنجانات الطاشتخاناه في ولغلمانه عليهم، بأها ينعم

ل جارية العوائد هذه كل الصيود، زمان سإنة كل في عوائد مجراهم، يجرى
من جر بأها أو عليه يرد بأمن السلطان هذا بأخدمة يتصل من ولكل تنقطع،
في قرارته يبلغها ل وغايات والنعام، والرزاق الدرارات أنواع أخرى مملكة
بأظله. يزين ول بألده،

من الدائمة الرواتب عليه لهم عليه، ويبيعون إليه يصلون الذين التجار وكذلك
عليه يباع ما كل بأنظير والمسامحات والعليق والحلوى والتوابأل واللحم الخبز

ًا بأه يسامحهم ما مع والجواري المماليك الرقيق من تطلق حقوق من أيض
أخرى.

ًا ولو عليه بأاعوا إذا هؤلء وكل ًا رأسإ لكل مكملة، خلع لهم الرقيق من واحد
ًا بأحسبه واحد مال من بأه يستقر أو بأعضهم على بأه ينعم وعما الثمن، من خارج

بأه. ليتاجر القرض، سإبيل على السلطان
فإن العرب وبألد وبأرقة والبحرين والشام الحجاز عرب من الخيل جلبّأة فأما
نظير الفرس عن أعطى وربأما الراجح، والنصيب الوافر الحظ ذلك من لهم
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ورسإوم والنزال والعلوفات والرواتب الخلع غير وأكثر، مرات عشر ثمنها
عن بأالمقررات لهم تكتب ومسامحات الخيول تثمين عن خارجًة المقامات

الخيول.  أثمان من أخذوه مما بأها، يتجرون تجارات

مكة بأيت فهو السإلمية القبلة أما الملل، ِقبل جميع المملكة (قلت: وبأجنده
كان وقد المقدس البيت فقبلتهم اليهود وأما تقدم، كما بأها وهو المعظمة،

اليهود من فرع وهم الساحرة وأما بأها، وهو السإلمية، الملة في الولى القبلة
لهم قبلة فل النصارى وأما سإيناء، طور أنه عندهم بأها وهو نابألس طور فقبلتهم

قمامة مثل بأها يعظمونها التي معابأدهم وجميع لقبلة، ل الشرق إلى وتوجههم
والبحار، البراري من إليها يأتون الرض أقطار من حجهم، وإليها بأالقدس، وهي
بأبردمشق، صيدنايا وكنيسة السلم عليه المسيح عيسى مولد بأه لحم وبأيت

وكنيسة فيها، عليه يصلى حتى تمليكه يصح ل من ملوكهم ومن صور، وكنيسة
وملوك القبط، بأطريرك وبأها منهم، اليعاقبة معتقد وهي بأالسإكندرية حنا ماري

عملوا كتابأه، جاءهم وإذا بأالتعظيم، إليه وتشير البطريرك، هذا لعظم الحبشة
ًا عليهم يولى وهو حكمه، عند لهم مندوحة ول عنه، لهم خروج ل بأه، بأعد مطران

ًا غيره، بأعث واحد مات كلما مطران، يقوم المطران وذلك فيهم، له نائب
طاعته إلى أجمعين وانقيادهم فيهم، والنهي المر في البطريرك مقام بأالحبشة

شيء. في عليه ول له مخالفة غير من
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

ً جهز بأمصر التجار بأعض أن بأه أثق من حدثني الحبشة، إلى بأه مسفر مع له مال
ً وكان ماله، من المال صاحب وبأئس المسفر فمات ًا، مال صبره، فعيل كثير
ًا فكتب للبطريرك، فقيل حاله، بأمصر السلطنة إلى وشكا ملك إلى كتابأ

ً سإفر المال صاحب أن ثم إليه الرجل مال بأإعادة يأمره الحبشة، أعهد رجل
بأعينه المال جميع معه وأحضر بأالمتثال، بأجوابأه أتى المكث بأه طال فما عليه
وربأحه.  أصله

وحدودهم، بألده حدود دخل منذ أنه البطريرك لكتاب الحبشة تعظيم عن وحكى
هو وحملوه رمح على الكتاب ورفعوا بأها الطراف عمال تلقاه بأالكتاب، وعلموا

والقامات النزال له ورتبوا الدواب، أرفه على معه حضر ومن ومحضره
حتى الصورة هذه على الخر إلى عمل كل أهل ) يوصله532 ص (المطوط

وإضافته. وإنزاله، إكرامه في فبالغ الملك، حضرة إلى انتهى
الملك، على الكنيسة في المطران وقرأه الكتاب منه أخذ الحد يوم كان فلما
َع أن إلى الرأس مكشوف واقف وهو إليه، وتسليمه المال بأإحضار أمر ثم فر
وإفادة جيدة، بأصلة وصله ثم المال إليه أوصل حتى مكانه منه يخرج ولم

حدوده. من خرج أن إلى عمل إلى عمل من عليه جار والنزال مكرمة
مصر، صاحب تهادى واليعاقبة الملكية النصرانية ملوك جميع قلت: ولهذا

وبأقية قمامة، زيارة من عندهم من المترددين لتمكين لحتياجها وتراسإله
بأاب ل فإنهم عنده، بأطريركهم لمقام إليه حاجاتهم أكثر واليعاقبة مزاراتهم،

يروميه. وهو الباب لولئك فإن الملكية بأخلف لهم
حرم، ما والحرام حلل ما الحلل أن عندهم العظمى طاغيتهم هو قلت: والباب
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يتقدم. أو أمره عن يتأخر أن مندوحة عندهم لحد ول
 فصل

مصياف، في مساكنهم بأالسإماعيلية تعرف طائفة السلطان هذا شيعة ومن
بأالبحر متصلة وحماة، حمص مابأين مسافة على الدعوة قلع من معها وما

العجم بألد في يسمون الذين هم وهؤلء الشام، طرابألس جانب إلى الرومي
يسمون وهم التناسإخ، معتقدهم وملخص بأالملحدة، وتارة بأالباطنية تارة

وتسموا بأمصر كانوا الذين الخلفاء شيعة وهم الهادية، الدعوة أصحاب
وكان سإنان، الدين راشد إلى الطائفة هذه رئاسإة انتهت قد وكان بأالفاطميين،

على مات فمن أشخاص، تخيل من عقولهم بأه أضل ما بأها أراهم سإماء، صاحب
في أئمتهم عصيان على مات فمن وأشخاص ونعيم، جنات في أئمتهم طاعة
ًا كان مصر ملك من كل أن يعتقدون وهم والجحيم، النار فلهذا لهم، مظهر

النعيم من إليه ينتقل لما طاعته في نفوسإها ائتلف وترى الطائفة، هذه تتواله
الكبر.

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
إليه هؤلء من يرسإل لنه أعداؤه بأها يخافه مزية هؤلء بأتشيع مصر ولصاحب

ليقتله له عدو إل مصر صاحب بأعثه ومن معه، يقتل أن يبالي ول يقتله، من
وقتلوه. اتبعوه هرب وإن عاد، إذا أهله قتله فجبن
عن علوان بأن مبارك وهو فيهم إليه والمشار عليهم المقدم سإألت ولقد

أن ترى الطائفة هذه أن لي فظهر مرات، الحديث هذا في وجاذبأته معتقدهم،
زعمهم، على المظهر المام بأطاعة المكلفة الجسام هذه في مسجونة الرواح

انتقلت وإن العلوية، للنوار وانتقلت تخلصت قد كانت الطاعة على انتقلت فإذا
ًا أن وعقيدتهم السفلية الظلمات في هوت العصيان على عنه، الله رضي علي
فيه. التطويل بأمكان هذا وليس منه، النتقال ثم المظهر كان

وقد القاهرة، وهي الكبرى الملك قاعدة المملكة بأهذه المشورة المدن وأكابأر
واحدة، مدينة صارت مدن ثلثا والفسطاط والقلعة هي أنها على القول تقدم

ثم بأعلبك ثم الثانية الملك قاعدة وهي ودمشق ودمياط، والسإكندرية وقوص
وغزة.  والكرك والقدس صفد ثم طرابألس ثم حلب ثم حماه ثم حمص

على المملكة في دخولهما وكيف المعظمتين، والمدينة قلة على القول وتقدم
هناك. بأيننا ما
جبل تقاطيع من الحمر الجبل يسمى عاٍل نشز على فهي الجبل قلعة أما

أيوب بأن يوسإف المظفر أبأي الدين صلح الناصر للملك قراقوش بأناها المقطم
مبنية وهي فسكنها، بأكر أبأو العادل أخوه ملك حتى يسكنها ولم الله، رحمه
حجر سإور بأها يدور آخر، في وتنخفض منه موضع في ترتفع النشز، ذلك على

من ثم بأناؤه، المستجد الناصري البألق القصر إلى ينتهى أن إلى وبأدنات بأأبأراج
من القلعة إلى يدخل القلع، أبأراج أوضاع على ليست الملك، بأدور تتصل هناك
وبأينهما القرافة، إلى ينفذ والثاني القاهرة، مواجه العظم بأابأها أحدهما؛ُ بأابأين

ً بأشرق، قبلة جانبيها في فسيحة سإاحة سإوق وبأالقبلى بأيوت بأغرب وشمال
يؤذن حتى المراء بأها يجلس جليلة دركاه إلى الساحة صدر من وينتهى للمأكل،
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ديار إلى فسيحة دهاليز في منه يدخل القلعة بأاب وسإطها وفي بأالدخول، لهم
فبناه بأنائه، لضيق مسجد ل كان وقد الجامع، المسجد وإلى ومساكن وبأيوت

ًء السلطان هذا مبطن بأالرخام، الرض مفروش البناء، متسع الرجاء، متسع بأنا
هي مستورة المقصورة تليها علية قبة وسإطه وفي بأالذهب، السقوف

من رواقات صحنه ويحف الصنعة، المحكمة الحديد بأالشبابأيك والرواقات
ٍة إلى أبأواب مدخل في ذكره المقدم القلة بأاب دهليز من ويمشي جهاته، رحب

دار وإقامة المواكب، أيام لجلوس المعد الكبير، اليوان صدرها في فسيحة
تليه البألق القصر بأاب إلى ممر محنته وفي جليلة، ديار الرحبة وبأجانب العدل،

الدائمة، الخدمة إلى دخولهم قبل المراء خواص هناك يجلس صغيرة، رحبة
الهواء في شاهق البناء عظيم قصر إلى دهاليز في القصر بأاب من ويمشى
النظر ويمتد السلطانية الصطبلت على منه بأطل الشمالي أعظمهما بأإيوانيين

الجيزة بألد من يليها وما النيل بأحر إلى وحواضرها والقاهرة الخيل سإوق إلى
وقراها.

اليوان إلى منه وخواصه السلطان لخروج خاص بأاب القبلي الثاني اليوان وفي
منها جوانية قصور ثلثه إلى القصر هذا من ويدخل المواكب، أيام إلى الكبير
في بأدرج إليهما يصعد مرفوعان وإثنان الكبير، القصر هذا الرض مسامت واحد

القصور هذه وفي الكبير، القصر منظر مثل إلى تخترق حديد شبابأيك جميعها
ًا الماء مجاري أخرى إلى مقره من البأقار تديرها بأدواليب النيل من مرفوع

المراء أكابأر ودور السلطانية القصور إلى يدخل ثم القلعة إلى ينتهي حتى
من وهو حماماتهم بأه وتدور دورهم، في يجرى للسلطان المجاورين الخواص
مكان، إلى مكان من ذراع خمسمائة يقارب مما لرقعته العمال عجائب
السلطانية. الستور وأبأواب الحريم حرم إلى الجوانية القصور من ويدخل
داخلها من مؤزرة والصفر، السإود بأالحجر ظاهرها من جميعها القصور وهذه

وأنواع والطرقات والعجون بأالصدف والمشجر المذهب والفص بأالرخام
جدرانها في الضوء يخرق واللزورد بأالذهب المبطنة والسقوف الملونات
وجميع العقود، في المؤلفة الجوهر كقطع الملون القبرس الزجاج من بأطاقات
مثله، يوجد ل مما الرض أقطار من إليها المنقول بأالرخام مفروشة بأها الرض

ُدر فأما وسإاحات وأشجار بأساتين ذوات خبرة عندي صح ما مغلى السلطانية ال
يعني داخلها وبأاقي والدواجن والطيور والغنام والبأقار البديعة للحيوانات

ومماليكهم وحرمهم بأنسائهم المراء وخواص السلطانية للمالك القلعة
ومطابأخهم خاناتهم وشراب خاناتهم وفراش خاناتهم وطشت ودواوينهم

ووظائفهم.
ومن والعشرات، الطبلخانات من كبر ومن المراء لكابأر مساكن بأها والقلعة

السر كاتب ودار الوزارة ودار البرانيين، طبقة إلى الخاجكيه حكم عن خرج
والحبوس والزردخاناه والنقباء الموال وديوان الجيوش وديوان النشاء وديوان

المساجد فيها المساكن، مقسمة المجرى، هذا في يجري وما والسإرى
العمارة.  جملة هذه جهاتها، في والسإواق والحوانيت
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إيوان جانب في منه ينزل فنقول: أنه السلطانية بأالقصر يتعلق ما بأقية نذكر ثم
فاصل الخضر بأالنجيل ممرج ميدان إلى ثم السلطانية الصطبلت إلى القصر

في النظر يسافر المدى فسيح غربأيه، في الخيل، سإوق وبأين الصطبلت بأين
الصطبل إلى وينزل الجواني قصره يلي درج من السلطان يركب أرجائه،
ًا إليه ثم الخاص أوقات في الخيول لعرض خدمته في المراء وخواص راكب

ًا، بأه وقف وربأما الطير، طعم وربأما خيام عليه ينصب ولم فيه، نزل وربأما راكب
السماط بأه مد وربأما بأرد، أو حر زمان وكان مكثه، طال إذا الخيام عليه نصب

ًا يطلع ثم قصره. إلى راكب
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الخيول خواص بأه وتربأى النظر، المستحسن الوحش من أنواع الميدان وبأهذا

من يفارقه يقدر ل ومن وخواصه السلطان يصلى الميدان هذا وفي للتفسح،
دهليز من خاص بأاب من منه وطلوعه، إليه ونزوله العيدين، صلة الخدم، ذوي

سإر أبأواب عدة وللسلطان ذكره، قدمنا لما منه النزول المعتاد هذا غير القصر
ذكرها. إلى لنا حاجة ل غيرها، وإلى القرافة إلى

العمائر وغالب والجامع، الخضر، والميدان الكبير، واليوان القصور قلت: هذه
فيها الطرز مطرزة وبأناؤه السلطان، هذا عمارة والقلعة بأالقلة، الضخمة

ً الطرف ترد واسإمه، بأألقابأه من تفتح ما على القلوب وترف بأأنوارها، كليل
عليها تقف وكرمه، إنفاقه وسإعة هممه لعلو بأها، الملوك تقر نوارها، نقوش
والدينار. العدو عليه هان أنه رآها من ويعرف البأصار

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
القاهرة

هذا ولجل سإباخ، أرضها الجبل، ذروة عن نائية وطأة في مبنية عظيمة مدينة
الفساد.  مبانيها إلى يعجل

ضفة على مبنية مدينة بأمصر العامة ألسنة على الن المسمى والفسطاط
كثيرة، أبأنية المقايس، بأها المبنى الجزيرة في قبالتها ُبأنى وقد الشرقية، النيل

امتداد عند بأينهما لمنظره بأينهما النيل ومجرى مصر، من فرقة كأنها صارت
مصر من وكل القلوب يجذب منظر بأالليل، السرج إيقاد أو القمر، ضوء

كل في طبقات، أربأع بأعضها مبلغ عليه ربأاع ذات الممتدة وحواضرها والقاهرة
بأهندسإة العلى من لها مقتطع وسإطح ومترفقها، بأمنافعها كاملة مساكن طبقة

ّون مع عجيبة وصناعة محكمة صناع مثل يرى ل بأعض، تحت بأعضها البيوت ك
القصور وحواضرهما، المدينتين هاتين من كل وفي الباب، هذا في مصر

والمدارس الممتدة، والسإواق الرحيبة، والمنازل العظيمة والديار الشاهقة
الشوارع وفسحة البناء، رقعة اتساع على والجميع والزوايا، والربأط والخوانق،

ًا بأالخلق مزدحمة أنواع إليها واختلفت المم، إليها حشرت قد وممشى، سإكن
الطوائف.

مشارق في العظام والخطط الكبار، المدن رأى ممن واحد غير لي وقال
ما الناس من فيها اجتمع مدينة رأى ما ومتقاربأها: أنه وبأعيدها ومغاربأها، الرض
اسإماعيل الدين مجد الصدر لي قال وحواضرهما والقاهرة مصر هي اجتمع

مصر؛ُ مثل يجمعان وهل وتوريز، بأغداد عن سإألته وقد السلمي،
من وغالب توريز إلى منها البلد جميع في هو من كل قدر خلق مصر فقال: في

والصنائع.  المهن وأهل والباعة العوام من فيها
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على مصر الله: أهل رحمه البيساني الرحيم عبد الفاضل القاضي قال كما
في يعملون مساكين بألدهم، إلى المال وفور من ينسب وما عددهم، كثرة

فيها بألد كل إذ السجعة، قصد أنه على وأحمله البر، في يدانون ومجاهيد البحر،
أن إلى عليه عندي زيادة ل خاطري في هذا زال وما أعمالهم، في مجاهيد
ًا فرأيت بألدها غالب السلطان، صحبة في وسإافرت بأمصر، أقمت ممن خلق
وقوف وهم العالي يركب ولم فيها، المنخفص ركب قد مسجلة، أرض عليهم

الماء يترفان وهما أذنيها، في بأخيط قفة وبأأيديهما ماء، مستنقع على اثنين كل
ًا بأها، يصرف ثم منها، ينزح ما يجتمع محفورة، مقرة من ورائهما إلى بأاليد ضربأ
هذا من وهم ليسقوها، الماء يركبها لم التي ثم العالي، تلك إلى مجاري في
رحمه الفاضل القاضي أراد الذين هؤلء أن فعلمت شديد، وأمر جهيد، جهد في
ًا أشد البلد في ليس فإنه البر، في يعملون مجاهيد الله وأنهم منهم جهد

ولم الطلب، أضنكم هذا يعملوا لم فإن معين، وأردب معين، بأدرهم ملزمون
الوفاء. جهة يجدوا
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
مفصل رمل وأعقبه حاجزين، بأين ممتد ريف فإنه المصرية الديار بأر وأما

بأعض في وتقل نخل، بأها يحف الظواهر سإود بأالطوب، مبنية وهي بأالقرى،
رآها فكأنما منها واحدة رأى من واحد، أنموذج على كلها الخرى، في وتكثر
كلها.

ديار ذات الثاني في واقعة الصعيد، أعلى في النيل شرقي على مدينة وقوص
وذوي والعلماء التجار من جلة يسكنها ومدارس، وحمامت وربأاع وفنادق جليلة

الواصلون والحجاز، واليمن والحبشة الهند تجار ركاب محط أول وهي الموال،
والحدائق البساتين ولها المكاسإب وبأها عيزاب، صحراء من الملح البحر في

أبأرص، والسام العقارب كثيرة الحر شديدة لكنها والخضروات، البقول ومنابأت
أكلته الملسوع عن فيها يقال أنه حتى القتالت العقارب من صنف وبأها

إقامة.  له يرجى ل لنه العقرب،

َعد بأالقاهرة: أنه العدول أحد الصفدي المجد أبأي بأن حسن الدين عز لي قال
واحد، صف على أبأرص سإام سإبعين الجامع حائط على صيف يوم في

أو بأيته إلى خرج أو مكان في منهم أحد تمشى إذا قوص أهل أن والمستفاض
العقارب. بأه يشك مشك الرض وفي مسرجة الواحدة بأيده يأخذ منه

حكى ما منها سإمعت ما أصح أشياء، عنه يحكى قديم سإحر بأقايا الصعيد وفي
قوص؛ُ والي طغصبا عن بأه أثق من لي

ًا أبأصر أن لها: أريد فقلت سإاحرة امرأة قال: أمسكُت سإحرك؟ من شيئ
ّود قالت العقرب؟ تسحري لها العقرب. فقلت أسإحر أني عملي فقالت: أج

الشخص ذلك تتبع العقرب ذلك تزال فل مخصوص شخص اسإم على أسإحره
فيقتله. يلُسعه حتى

ًا فأخذت اسإمي، على العقرب وأسإحري هذا فقلت: أريني وسإحرته عقربأ
في منصوب تحت على فجلست يتبعني، وهو عنه انحنى كلما فبقيت وأرسإلته

تقدر ول إلّي طلوعها تحاول وصارت البركة إلى العقرب فجاءت ماء، بأركة
إلى ترقب حتى أنظرها وأنا فيه فصعدت الجدار إلى فذهبت الماء اقتحام على
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الرض إلى نزلت أن إلى بأنفسها رمت ثم مكاني سإاحة إلى وجاءت السقف
الساحرة تلك أمسكت ثم فقتلتها يدي في بأعصى فضربأتها مكاني، وقصدت
العظيم. سإحرها من رأيت لما فقتلتها
ومن أسإوان إلى قوص من ثم ذكره، موضع هذا ليس هذا، من كثير ويحكى
ِعتراب إلى الصحراء إلى شعبة أسإوان ومن النوبأة بألد إلى المؤجل أسإوان

البحر هذا ومن المعظمة مكة ميناء ُجده على منه يجاز البحر، سإاحل على
نذكر ولم والحبشة واليمن الهند من أرادوا ما إلى ثم عدن، إلى للتجار مسالك

ًا يحط وبأها الحاضرة مدينتها هي لنها إل الصعيد من سإواها ما دون قوص مصعد
ًا المسافرة. الرفاق زمر ومنحدر

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
 السإكندرية

الن هي مما أكبر القديم في وكانت عظيمة جليلة قديمة مدينة والسإكندرية
البحر شاطىء على القرنين ذو السإكندر بأناها والبنيان، الهل كثرة في وأعظم

بأالحجر بأنايتها وجميع أمة ومستقر ملكه سإرير يقال ما على بأها وكان الرومي،
ًا البيوت مبيضة والكلس، ًا، بأاطن شوارع ذات البيضاء، الحمامة كأنها وظاهر
ممنعة، أسإوار بأها يستدير الشطرنج، رقعة كأنها بأذاته خط كل الرجاء، مشرعة

عسكر وبأها المنصوبأة، والمجانيق المسترة، الستائر عليها محصنة، وبأروج
بأنيابأة مرسإوم حاكمها مدينة المصرية بأالديار وليس لحفظها، مستخدم
السإكندرية. سإوى السلطانة

الجليلة، الديار وبأها العدو، ومخالسة البحر، أمور من يقظة على أهلها يزال ل
والسإواق والربأاع والفنادق، والمشاهد والخوانق، والربأط والمساجد، والجوامع
التجار ركاب تهوى إليها المثل، الفائق والطرز والقماش البز ومعامل الممتدة،

ًا ًا بأر ِشربأها، نظير الدنيا في وليس سإحيق، ومكان عميق فج كل من وبأحر
ًا الرض أقطار إلى والمحمول بأها المعمول وطرازها ًا، شرق من منها وغربأ

المنوع، الوحش وطرد بأالقصب، . والمقصب والفضة بأالذهب المنسوج الحفير
والمفرح والمساذج، والديبقى والمدفون والمنزج والمنقوش، والجر

وأنواع المقانع وبأدلت والمقصور الخام والشرب والممرش والمقاطع،
شبيه ل ما كل من والغوط والملءات والفضة بأالذهب والملون المقصبات

الحمر، الذهب من مؤلفة بأآلف فيها يوم كل في يباع لحسنه، نظير ول لرقمه
حقيقة الّسواد الدرهم معاملة وبأالسإكندرية موجودها يقل ول متاعها، ينفذ ول

ًا كل فيها وهو أسإوارها، حاضرة يتعدى ول سإواها من يخرج ل عليها مقصور
ٍد بأدرهم سإوداوين درهمين الدراهم بأها يوجد المصري، الدرهم نقد من واح

مسمى. على اسإم حقيقة السود
ًا يوجد قدمنا فكما المصرية الديار بأقية من وأما دراهم ثلثة كل مسمى ل اسإم

ًا ٍد بأدرهم سإود المصرية.  الدراهم من واح

ترد وإليها الروم وبألد الفرنج وجزائر والندلس الغرب فرصة هي والسإكندرية
أغراضها. تخرج ومنها بأضائعها، وتجلب سإوافنها،

إلى لها تشبه ل فإنه الباب، هذا في رسإيلتها كانت وإن فهي دمياط فأما
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فيه تصل النيل من خليج بأحر لها والسإكندرية ذكرها، وسإيأتي السإكندرية،

هذا يمتلىء النيل زيادة أوان وفي مصر، إلى ومنها إليها، مصر من المراكب
لشرب بأها الماء لختزان معدة «داخل» المدينة صهاريج إلى ويمد الخليج،
الصعود منها صهريج إلى النازل يمكن بأعض إلى الدور بأعض من نافذة أهلها،

طبقات فهي المملوح، بأالماء النبع البأار الصهاريج وتحت اختار، دار أي من
أهل يعتني ول البناء طبقة عليها الصهاريج طبقة عليها البأار طبقة ثلثة،

قرارها. وتجويف بأها، المطار لقوة أبأنيتهم أعالي على الطبقات بأبناء السإكندية
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

القصور أهلها لجلة وفيها القساح والغيطان النيقة البساتين السإكندرية وعلى
خشية الجدر وعلو البناء، بأأحكام جميعها محصنة الشاهقة، والجواسإق الناهدة

ّعار الفرنج طّراق من العرب. ود
بأحسن ) مصر442 (المخطوط تفوق وهي الثمار المنتجة الفواكه من وبأها

والشعير القمح إزدراع من للسإكندرية وليس بأها، الفواكه ورخص ثمراتها،
مصر. أرياف من محمول أقواتها وغالب قل، ما إل والحبوب
صحيح وذلك السإكندرية بأنى الذي هو السإكندر أن تقدم فيما ذكرنا تنبيه: قد

في التيفاشي ذكره فقد القديم بأنائها سإبب وأما بأنائها، وجدد جددها أنه بأمعنى
الخمس.  الحواس بأمدارس النفس سإرور كتاب

أول السإكندرية بأنى الذي أن الترتيب كتاب في مطرف بأن أحمد قال: ذكر
اللواتي النساء بأعض غزا أنه بأنائها إلى دعاه الذي وأن المؤتفكى، جبير أمرها
الحرب، بأينهما طال لما وأنه البرت، بأنت حوريا اسإمها وكان مصر، ملكن

ًا، ملكنا فيصير تتزوجني أن في رغبت قد نقول: أني إليه، انفذت ودارنا واحد
ًة، فينفذ الحرب، على تقيم أن من لك خير وذلك لك، ومملكتي أنا وأصير واحد
تذهب الهزائم لن طائل، لك يحصل لم بأي ظفرت فإن رجالك، وتفنى مالك،

مقالها جميع فأعجبه مالك، جميع وذهب ذهبت خذلت أنت وإن وتمحقها الموال
فقالت: إنه بأها، الدخول والتمس يعتقدونه، كانوا ما على النكاح وعقد وأجابأها

وأجل موضع، أحسن في المر لهذا تبنيها مدينة غير في نجتمع أن وبأك بأي يفتح
ًا منها ذلك كان وإنما تبنيه، ما غير قط بأناء فيه يكن لم بأحيث مكان لتنقذ بأه مكر

إليها، المهندسإين وأنفذ فأجابأها وموادعه، لطف في تريد ما منه وتبلغ أمواله
وصورها المدينة وقسمت السإكندرية، موضع فاختارت المواضع، وخيرها

على فنزل بأجيشه وسإار طلبت، ما كل إلى فأجاب ذلك، عرفته ثم المهندسإون،
ًء بأنى كلما فكان البناء، في وشرع الموضع، ذلك وعبثت البحر دواب خرجت بأنا
ًا، فأقام وهدمته، بأه، ًا وضاق الموال، ونفذت زمان على دل أن له فوفق ذرع

في وجعلها طلسمات، له فوضع المر، ذلك إليه وشكا فأحضره السحرة، بأعض
فإذا ) البأنية،542 (المخطوط حذاء الماء في فكانت كالتوابأيت زجاج آنية

وبأنيت البناء، فثبت نفرت والتوبأيت الطلسمات فرأت البحر دواب جاءت
قللها بأجميع فسارت المسير، في راسإلها ثم طويل، زمان بأعد وتمت المدينة،

عنك أحمل أنى أحببت قد أنى وراسإلته عسكره، حذاء، نزلت حتى وعساكرها
لوجود أعددت وقد وأشربأة، تصلح أطعمة في العسكريين على النفاق مؤنة

ًا والقواد المراء ًا خلع ً وتحف أن فأحب المدينة، بأناء في كرمك لما عنك حمل
أراك أن أحب إليه: أنا وأنفذت فعمل بأذلك، وأمرت فأجابأها، ذلك، إلى تجيبني

 في عسكرك سإائر وأرى
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الطعام لحضور إلّي ذلك بأعد متصرفكم ويكون اللعب، ضروب يلعبون الميدان
واشتد فعل فلما واللعب، السلح وحمل الجيش بأركوب وتقدم فأجابأها، والخلع،

ًا، إليها انصرفوا القوم، عرق فلبسها المسمومة؛ُ بأالخلع أصحابأها فتلقاهم جميع
ًا أقل وكانت خلعته، جبير الملك ولبس العسكر، وجوه ًء غيرها من سإم عليه إبأقا
وماتوا: ورأى طفئوا حتى بأالخلع سإاعة إل أقاموا فما بأها، لخطأ بأقية فيه لتبقى

فيهم فنودى مستأمنين فبادروا الحيلة، موضع فعلموا العسكر، بأقية ذلك
في رأته فلما إليها يحمل أنه فأمرت الحياة، من بأقية الملك وبأقى بأالمان،
ًا له: إن قالت السياق ل شهوة وجاء ملكه، ونزل زمانه، وأفتى ماله أنفق ملك

ودخلت فمات، روحه، بأخروج كلمها آخر وكان سإخيف، ملك ول أينالها، يدري
ًا، بأها وأقامت المدينة، هي مصر. إلى وعادت زمان

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
يرى كان مرآة فيها وجعل منارتها في وأطال بأنائها، في فزاد السإكندر ملك ثم

كما أحرقها شعاعها وصدمها بأإزائها، صارت فإذا بأعد، عن العدو مراكب منها
فسميت بأها، تتصل لم وإن الخرق، من قابألها ما الشمس في المهاة تحرق

ٍذ، من السإكندرية في القبط يعرفها وبأذلك وقوده، ذلك قبل اسإمها وكان حينئ
القديمة.  كتبهم

ًا، ذلك على المرأة وأقامت من حكيم فاحتال الروم، على ذلك وشق زمان
ً يبعث أن على متملكهم وافق بأأن حكمائهم في فيدفنونها له، أصحاٍب مع أموال

فصنع دفنها بأعد عادوا ثم السإلم، ثغور ) من642 (المخطوط متفرقة مواضع
منارة في القي المرأة تحت بأأن وختمه المواضع فيه ذكر مطالب كتاب

ًا السإكندرية إلى ودفعه الكتاب، ذلك وعتق الموال، من فيه ما يحصى ل كنز
ٍد، بألد إلى بأه يسير أن وأمر ذكي، إنسان كل السلطان، إلى قصده يكون وأن بأل

ًا منه ويأخذ ويخرجه، البلد، ذلك في ما فيعرفه بألد ًا جزء الخبار واتصلت يسير
أن بأعد يتسلمه من إليه ينفذ بألد كل سإلطان فكان بأذلك، الثغور سإائر إلى

إلى وصل أن إلى يزل فلم فيه، هو الذي البلد في الكنز أخراجه يحضر
الكنز وأخذت قلعتها له: إذا وقال المرأة، في قال ما لملكها فقال السإكندرية،

ما هدم في وشرع المرآة وقلعت فأجابأه، الن، عليه هي ما أفضل إلى أردها أنا
المتقدمة الكنوز من أخذها التي الموال تلك ونزل ونزل النسان وانسل تحتها

ًا، يجدوا فلم وحفروا وفاتهم، طلبه، في يجدوا ول ليطمسوا ذلك أن فعلموا شيئ
حكماء كانوا واضعيها لن ردها على يقدروا ولم المرأة، قلع على حيلة كان كله
ومنهم ذكره، من فمنهم القول هذا في الناس واختلف مختار، بأطالع نصبوها قد
غيره.  ذكر من

من فرس أربأعة الدنيا أعاجيب أن التواريخ كتب بأعض في قرأت أني قال: غير
من وشجرة الرمل، ابأتلعه إل أحد يتجاوزه ل الندلس غرب بأأقصى نحاس
كان إذا الزرزور، يسمى الذي وهو نحاس من طائر صورة عليها بأروميه نحاس

أتى إل المعروف الطائر وهو جنسه، من طائر يبقى فل الزيتون، نضج أوان
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ً النحاس الطائر عند فيلقيه رجليه، في وزيتونتين منقاره في زيتونة حامل
لن ذلك عامهم وسإرج أدمهم، يكفي ما ذلك من رومية أهل فيعصر المذكور،

ٍد بأأرض نحاس من راكب عليها نحاس من ومنارة زيتون، بأها ليس روميه إذا عا
بأمنارة وامرأة غيرها، من يجرى ول الماء، منها جرى الحرم، الشهر في كان

العظمى، القسطنطينية من تجهزت إذا الحربأية القطائع بأها ترى السإكندرية
عرض وبأينهما ) القسطنطينية،742 (المخطوط أهل السإكندرية أهل فيرى
البحر.
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

بأعض ذكره ما على ومساحتها طبقات، ثلثة فهي المنارة مساحة قال: وأما
ًا، وثلثون وثلثا ذراع مائتا المحصلين مائة وهي مربأعة الولى فالطبقة ذراع

ًا، وعشرون وإحدى ذراع ًا وثمانون إحدى وهي مثمنة الثانية والطبقة ذراع ذراع
ًا ثلثون وهي مستديرة الثالثة والطبقة ذراع، ونصف ذراع. ونصف ذراع

ًا كلها أصبحت فقد اسإكندرية، منارة عن حكاه ما قلت: وأما عين، بأعد أثر
ًا، العشرين دون إل المنارة، من يبق ولم آثارها، ومحيت أعلمها، سإقطت ذراع

إل الن الناطور وليس العتناء وجه إليها يصرف ولم بأالبناء، لها السلطان وأمر
ْعلى بأكوم يعرف السور داخل عال كوم على اسإتحدثت منارة في أسإاس له ل َم

معلى. جدار ول ثابأت
من وهو طائل، ول هائل على بأاق والطلل حاله على فباق الصواري عمود وأما

إلى بأبرقه المتصل القفر البر غربأها من يوم ونصف مسافة على السإكندرية
القصى. الغرب

بأها وأرد بأالمصري، وأوقيتان رطلن وهو الجروي يسمى السإكندري والرطل
التهجير ولول الرخاء، إلى أقرب وأسإعارها بأالمصري، وثلث بأأردب ويبات ثمان
أجلبأها.  وعظمت رخاؤها، زادت

دمياط
غير الن بأناؤها النيل، فرقي أحد مصب عند البحر، ضفة على مدينة ودمياط
قبل من للعدو غرة موضع وهي مصبه، إلى النيل يباري جسر، بأها يطوف موثق،
ًا الكفر بأهاجمة علقت وقد البحر، ً زمان أخريات في عليهم الله نصر حتى طويل
اليوبأية. الدولة
ليست وأسإواق واحدة مدرسإة فيها لطيفة مدينة أنها دمياط رأى من حدثني

الوضاع، بأحسن القديم في المذكورة تنبس بأحيرة إلى الفضاء ومنها بأالكثيرة،
كالجون. المالح البحر من جون الن هي وإنما والمتاع، القماش وجودة

وبألدهما. والقاهرة مصر مدد ومنه الكثير، الموز شجر يليها وما وبأدمياط
ثلثة والعزما ودمياط تنيس أن النفس: يقال سإرور في التيفاشي فائدة: قال

نفسه، بأاسإم مدينته منهم واحد كل وسإمى الثلثة، المدن هذه ملكوا أخوة
دخلها، السلم عليه المسيح أن ويقال الخصاص، تنيس لها يقال تنيس وكانت

مكان، كل في الرزق يأتيها وأن فيها، لهلها الله يبارك أن فدعا أهلها، فأكرمه
دمياط. يدخل ولم بأحيرة، وسإط رآها لما

والجفار، ورفح والعريش والورادة والبقارة العزما مدن خمس فهي الجفار وأما
لكثرة والدواب، الناس على فيه المشي لشدة جفارا سإمى وإنما رمل كله

السإم هذا له فاتخذ فتهلك، وغيرها البأل فيه تحفر والجفار مراحله، وبأعد رمله
تعقل والذي حجار بأه يحجر والذي هجار، البعير بأه لهجر الذي للحبل، قيل كما
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ونحوه. وزمام خطام وكذلك بأطان، بأه تبطن والذي عقال، بأه
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

أنه ويذكر العرش من أخذ والعريش الورود من والواردة البقر، من والبقارة
السلم عليه الخليل إبأراهيم رعاة ينتهي كان إليه وأن الشام من التخوم نهاية

ًا بأه اتخذ وأنه بأمواشيه، يديه، بأين تحلب ومواشيه فيه، يجلس كان عريش
المكان.  إليه نسب رجل اسإم ورفح بأذلك، فسمى

فيأخذ بأرها وأما الشهيرة المصرية الديار مدن في الكلم جملة قلت: هذه
الجزيرة، إلى التقليص في يأخذ ثم الصعيد بأأعلى أوله في تضيقا جيلن، بأخناقة

العمال، آخر إلى الرومي بأالبحر انقطع حتى بأينهما ما مدى واتسع فانفرجا
وغالبه سإاعة)، نحو يومين (نحو سإاعة نحو وأضيفه يومين نحو مدى فأوسإعه

نظرت أن إل حقيقة المصرية الديار عرض هو وهذا ذلك، بأين وما سإاعتين نحو
مدى أن على اقتحامها الظلم ويخاف سإلوكها، الجن تهاب موحشة قفار إلى

خال والغروس، والزرع والنسل الحرثا عن الجانبين عطل ذكرناه الذي العرض
المدى هذا من الهل والعامر طريق، عن أوصال سإبيل في السإار النيس من

كثير. ومتحصل رابأع، ربأع ذو لكن كثير، والثلث ثلثة
الحشرات وسإائر والفأر والعقارب والحيات والفاعي الثعابأين أنواع من وبأمصر

فيقف النيل من يفر وما سإنة، كل في البلد على الفائض النيل يهلكه ما لول
ُعمد بأأيديهم الطرق على له البلد أهل لما منها، يهاجمهم ما لقتل والعصى ال

قرار. لحد بأها اسإتقر ول ديار، لها تأهلت ول مصر سإكنت
نوار من حللها يوشى وما نيلها المقطعات من يبقيه وما ربأيعها زمان وأما

فل الجناح، ذوات اختلف على الطير من أرضها في ويحشر والكتان، البرسإيم
ًا، وسإامة عينيك يمل خضراء، زمردة بأناءها كأن ومعنى، صورة ويروقك وحسن

للطيور عليها بأيضاء، لؤلؤة منه فرط لكل ونوارها زرقاء فيروزجه ومقطعاتها
منظرها رأيت ولما خيام، السإتبرق فرشها على نصبت قد الغمام، من ظلل

ًا المخضرة أكنافها وبأين الربأيع، زمان في البديع في النجوم كأنها بأناء قرار
السماء: قلت:

النضُر» الرغد لعيشها بأاهر فضل «لمصر
والِخضُر»  الحياة ماء يلتقى روض سإفح «في

عشرة خمس جملتها وبأحري، قبلي وجهان؛ُ المصرية الديار نقول: إن ونحن
وقوص قوص، عمل وهي أعمال تسعة وهي أكبرهما، القبلي فالوجه ولية،

حد نهاية وأسإوان قموله، وعرب أسإوان، ومنه أجلها، وهو النيل، شرقي
ًا، النيل شرقي وهو آخميم وعمل الجنوب، من المملكة سإيوط، وعمل أيض

(وعمل البهنسا، وعمل الطحاوية، وبأها الشمونيين، وعمل منفلوط، وعمل
وهو الفيوم، وعمل الفيوم)، إلى المؤدي المنهى غربأي عن عبارة وهي العراني
وهو البحري والوجه الجيزة، وعمل النيل، شرقي وهو أطفيج وعمل منقطع،

العزبأية وعمل وبأرقة، بأالسإكندرية، البر متصل (وهو البحيرة عمل أعمال؛ُ سإتة
دمياط، عند ومسكبه المار والبحر البحرين بأين ما على يشتمل واحدة، جزيرة

المسمى وهو رشيد، عند ومسكبه الثاني والبحر بأالشرقي، المسمى وهو
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ًا، مصر هي العمل هذا إليها المنسوبأة منف وكانت والمنوفية بأالغربأي)، قديم
البحر وسإط في وتأخذ جزيرة وهي نصر، أبأي بأجزيرة المسماة أبأيار (ومنها

البر متصل وهو الشرقية وعمل النيل، شرقي وقلبوب قلبوب، الغربأي) وعمل
والحجاز. والقلزم الشام بأين

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
(وهنا والمرناحية، الدقهلية، طناج) ومنها بأاشموم (ويعرف أشموم وكذلك
دمياط. حصار زمان المبنية والمنصورة رشيد، ثغر وموقع البرلس، ثغر موقع
عمل ل البحر على بأندران مدينتان وهما ودمياط السإكندرية الوجه هذه وفي
في تعد ول مغاربأيه، في القبلي الوجه وراء فمنقطعة الواحات وأما لهما،

يحكم وإنما واٍل، السلطان قبل من عليها يحكم ول العمال، في ول الوليات
والنوبأة والصعيد والسإكندرية مصر بأين الواحات مقطعها،) وبألد قبل من عليها

بأعض. داخل بأعضها والحبشة،
وفي سإواه، إلى مفتقر ول بأغيره متصل غير بأنفسه قائمة بألد البكري: وهو قال
الخل كاسإتعمال تستعمل الطعوم حامضة وعيون وراجية شبيه الرض هذه

وخاصية منفعة منها نوع ولكل والملح والقابأض الحامض من الطعوم مختلفة
المملكة. هذه بأذيل يتعلق ومما
 بأرقة ذكر

قد لنه اسإتقلل، بأها يمكن تكن لم وإن طويلة سإلطنة سإعيد: هي ابأن قال
طبرق. مدينة القديم في سإريرها وكان العرب، عليها اسإتولت

ُعمد أهل سإوى ول بأل سإلطان لها قلت: وليس أفريقية إلى وقربأها سإكان، ال
إليه. وأمرها مصر لصاحب العقبة، دون ما ولكن مصر، إلى قربأها من أكثر

الماء، كثيرة بألد أنها المحسني بأن محمد الدين ناصر الفاضل المير أخبرني
والشجار المروج وبأها الغالب، في وعرة وحزوز محاجر وأرضها الهواء، صحيحة
السكان. من خالية وهي الن، إلى البناء الباقية المبنية المدن وبأها الكثيرة،

ّية، القصور وبأها بأيد اليوم وهي الجللة، من عليه كانت ما على الدالة والثار العل
من ومنهم والغنم، البأل من كثيرة سإائمة ودواب ماشية أصحاب وهم العرب،

بأعمارة لهم عناية ل بأادية أهل ولكنهم زروعها، فتخصب أرضها، بأعض في يزرع
زرع. ول

أنها إليها، جرد كان ممن المصري العسكر من دخلها ممن واحد غير وحدثني
وما أرضها، وكيفية أشجارها، منابأت في نابألس، وجبال الشام بأأطراف شبيهة
ًا كانت بأالزراع وتأهلت بأالسكان، عمرت لو وأنها عليه، كانت ًا اقليم يقارب كبير
المحسنى، لبأن مصر صاحب مناشير من مقطعة بأرقة كانت وقد الشام، نصف
من مصر عربأان لمراء ُأقطعت بأهائم العربأان من ويأخذ إليها، يتوجه وكان

َداد. بأرقة عرب من يستأذون الن وهم سإليم، ِع ال
أزكى من بأرقة وأن الن له المقطعة السلمي مقدم بأن فايد المير وحدثني

ًا البلد الخيل أقوى من فهي بأرقة خيل وأما لها، مرعى وأمراها للدواب، أرض
ًء، العلو، بأمقرطات ليست مدورات، وهم كفى، البرقية الخيل قيل وإذا بأنا

وقوة العربأيات سإبق بأين جمعت قد الحوافر، صلبة مرددات عراض ولكنها
والوعور الجبال على وثباتها البراذين حوافر وصلبأة تخاطيطها، وكمال صدماتها
الركوب. وإدمان
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إلى وهي الشبه، منهاسإمات عليا والبراذين، العراب بأين فهي صورها وأما
بأها مصر ولجند إناثها، من انجب البرقية الخيل وفحول أميل، العّراب محاسإن

والشام. والحجاز البحرين خيل مبلغ تبلغ ل ولكنها الغالية، بأالثمان وتباع عناية،
ومن انطابألس مدينة بأرقة قاعدة وكانت شهرين، مقدار بأالمسافة وطولها

عمد كثير رخام ذات وهي ولبده وطجيشه ذكرها، تقدم وقد طبرق مدنها
ًا الرخام الن إلى وبأها وألواح، ًا، قائم سإرت. المشهورة مدنها ومن ونائم
مملوءة أنها لبدة عن سإالم أبأي بأن إبأراهيم إسإحاق أبأو الجماعة قاضي وحدثني
ل وأنها أسإواقها، في الناس وممشى شوارعها حتى الفائق البأيض بأالرخام
السكان. إل العمارة من يعوزها

كلها فرأيتها بأرقة بأبلد قال: مررت الزواوي عيسى الدين شرف الشيخ وحدثني
ًا ًا خرابأ بأها ليس المبنية، القصور وبأها العرب، بأادية إل فيها ما مقفرة، بأيابأ

الزيتون من مثمرة أشجار بأرقة جبال في أن لي وقال لهم، مخزونة الغلل
أخبار. لها تذكر معمورة مدينة بأها ليس ولكن الكثيرة، والفواكه
تكون من منهم أن حتى بأالمتعة، إل يتبايعون ل بأادية، أهل كلهم بأرقة وسإكان

ليست لنها الدراهم، هذه منى يشتري من فيقول للبيع فيعرضها دراهم معه
ًا عندهم معاملة. ول نقد

الشام مملكة الثانيةوهي المملكة ذكر
بأنو جابأر ثم كنعان أرض لها يقال الشام وكانت دمشق، مدينة وقاعدتها
غلبت أن إلى إسإرائيل لبني الشام وبأقيت عنها، ونفوهم بأها، فقتلوهم إسإرائيل،

منهم. وانتزوعها الروم، عليهم
حدود في الدريسي الشريف النفس: قال سإرور كتاب في التيفاشي قال

بأين لنها الجزيرة وسإميت العراق، وبأين بأينه الجزيرة المشرق من الشام: إنها
الروم سإورة في وجل عز الله ذكر التي الرض أدنى وهي والفرات، دجلة نهر
الموصل، اليوم وقاعدتها السلم، عليه يونس مدينة بأنينوى الجزيرة بألد من

بأين الفاصلة التخوم هي وجزيرة تغلب وبأني ربأيعة وديار ونصبين الرقة ومنها
والفرات.  دجلة النهران وحدها والعراق، الشام

الذي والحاجز عسقلن الغرب ومن القرى، وادي الجنوب من الشام وحدود
بأعض ونحوه، شهر من أكثر وطوله السلم عليه لوط مدائن حيث البحرين بأين
إلى الميزاب إلى قبلته في والتوجه الثالث، في وبأعضه الرابأع، القليم في

معدنه. وفيهم يمن أهل وأكثر الشرق، جهة من الشامي الركن
الشم، تاريخ في عساكر ابأن الحسن بأن علي القسم أبأو الحافظ قال: روى ثم

من بأنوه أرخ ولده، وانتشر الجنة من آدم هبط قال: لما الشعبي إلى بأسنده
ًا، الله بأعث حتى التاريخ . ذلك وكان آدم، هبوط حتى نوح، بأمبعث فأرخوا نوح

كان من وكل وذريته نوح هبط فلما الرض، وجه على كان من فهلك الغرق كان
ًا ولده بأين الرض قسم الرض، إلى السفينة في الرض وسإط لسام فجعل أثلث
بأين ما وذلك وجيحون، وسإيحون والدجلة والفرات والنيل المقدس بأيت فيها

الشمال. منحر إلى الجنوب الريح منحر بأين وما النيل، نهر إلى قيسبون
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

قسمة وجعل الدبأور، ريح منحر إلى وراءه مما النيل غربأي قسمه لحام وجعل
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بأابأل من نوح بأنو تفرق ثم الصبا، ريح منحر إلى وراءه فما قيسبون في يافث
بأجهة. منهم طائفة كل فلحقت الرض، جهات سإائر إلى

قال: كان أبأيه عن محمد بأن هشام عن آخر طريق من الحافظ رواية وفي
صرة المجدل سإام بأنو فنزل السلم، عليه نوح ولد يعني اللوية لهم عقد الذين

الله وجعل الشام، إلى اليمن بأين وما البحر إلى سإاندما بأين ما وهو الرض،
فيهم. والبياض والدمة والجمال والكتاب النبوة
الله وجعل الداروم الناحية لتلك ويقال والدبأور، الجنوب مجرى حام بأنو ونزل
ًا أدمة فيهم أرضهم في وجعل الطاعون، عنهم ورفع بألدهم، وأغمر قليلً، وبأياض
سإمائهم.  في والقمر الشمس وجرت والنخل والغار والعُسر والراك الثل

الله وأخلى والسناء، الحمرة ومنهم والصبا، الشمال مجرى القصور يافث وبأنو
النجوم من شيء فوقهم يجرى فليس سإماهم وأجلى بأردها، فأشتد أرضهم
وابأتلوا والفرقدين، والجدي نعس نبات تحت صدروا لنهم الجارية، السبعة

ولحقت مغيث، له يقال بأواد هلكوا فعليه بأالشجر، عاد لحقت ثم بأالطاعون،
انحدر ثم صنعاء، تسمى أن قبل بأصنعاء العماليق ولحقت يثرب، بأموضع عبيل

ً منها فأخرجوا يثرب إلى بأعضهم سإبل واقبل الُجحفة، موضع ونزلها عبيل
فهلكوا، يليه وما بأالحجر ثمود ولحقت الُجحفة، فسميت بأهم فذهب فاجتحفهم،

فهلكوا منهم بأامرأة اليمامة سإميت وإنما بأاليمامة، وجديس طسم ولحقت ثم
اليمامة بأين وهي بأها، فهلكوا أبأار بأأرض أميم ) ولحقت452 ص (الخطوط
بأن بأابأان أبأار وسإميت الجن، عليها غلبت أحد، إليها اليوم يصل ول والشحر،

ولحق إليها، تيامنوا حين اليمن فسميت بأاليمن عابأر بأن يقطن بأنو ولحقت أميم،
إليها. تشاءموا حين الشام فسميت بأالشام حام بأن كنعان بأني من قوم

ونفوهم بأها، فقتلوهم إسإرائل بأنو جاء ثم كنعان أرض لها يقال الشام وكانت
فقتلوهم؛ُ إسإرائيل بأني على ووثبت إسإرائيل، لبني الشام وكانت عنها،

ً إل العراق إلى وأجلوهم الشام. على فغلبوا العرب وجاءت منهم قليل
ًا يكون أن يجوز وجهان فيه النباري: الشام القسم بأن محمد بأكر أبأو قال مأخوذ
ويقال الشوم، من فعلى يكون أن ويجوز اليسرى وهي الشومي اليد من

ًا، انجداني ًا، أتى وأعمن العراق، دخل وأعرق نجد ّعر الشام، أي وأشأم عمان وبأ
ّوف، الشام، أهل من شأم ورجل المشأمة وأصحاب العزيز التنزل وفي وك

الكعبة، شمال عن لنها الشام وسإميت الكعبة، يمين عن لنها اليمن وسإميت
ٍه. المر أول الشام اسإم كان قيل سإدري
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
 وبأنائها دمشق ذكر

الطوقان بأعد الرض وجه على وضع حائط قال: (أول الحبار كعب عن روى
ًا أن أخرى رواية وفي بأابأل، ثم ودمشق حران حائط الجبل، من نزل لما نوح

ثم حران، حائط فبنى فأتاه وريصان جلب نهري بأين حران تل فرأى أشرف
فبناها). بأابأل إلى رجع ثم دمشق حائط فبنى سإار
وبأنى دمشق نزل عوض بأن عاد بأن سإعد بأن جيرون أن أخرى رواية وفي

في الحجارة أعمدة وليس العماد ذات ارم وهي جيرون، وسإماها مدينتها،
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بأدمشق. منها أكثر موضع
ابأنا وهما أخوين، كانا وبأريد جيرون أن الكتب بأعض في الحافظ: وجدت قال

بأهما. بأدمشق البريد وبأاب جيرون يعرف اللذان وهما عاد، بأن لقمان بأن سإعد
الخليل إبأراهيم غلم العازر بأناها قال: ودمشق منبه بأن وهب عن رواية وفي
ًا وكان السلم، عليه من إبأراهيم خرج حين كنعنان بأن نمرود له وهبه حبشي
ًا وكان دمشق، الغلم اسإم وكان النار، إبأراهيم. مال جميع في متصرف
بأفضائل المسمى المثنى بأن عبيدة أبأي كتاب في وجد إنه الحافظ وروى

ومدينة صور ومدينة بأابأل، مدينة بأنى الكبراني الملك راسإب بأنو أن العرش
دمشق. 

وعمل الشرق، من القرنين ذو رجع لما أنه آخر وجه من الحافظ: وبألغني قال
بألغ فلما المغرب، يريد وسإائر ومأجوج يأجوج وبأين خراسإان أهل بأين السد

مدينة اليوم فيه الذي الموضع هذا عبر حتى عقبه. دمر على وصعد الشام،
وجدت الرزة أن قيل أرز، غيضه دمشق نهر فيه الذي الوادي هذا وكان دمشق،

لماء القرنين ذو نظر فلما الغيضة، تلك بأقايا من وثلثمائة عشر ثلثا سإنة في
ًا مفترق اليوم النهار هذه في هو الذي الماء هذا وكان الغيطة تلك في مجتمع
ٍد فيه فكره أكثر وكان مدينة، فيه يبنى كيف يفكر القرنين ذو فأخذ واحد وا

غلم له وكان كلها، وبأالغيضة الموضع ذلك يدور جبل إلى نظر أنه منه وتعجبه
سإار ومر عقبة من القرنين ذو نزل وما ملكه، جميع على دمشقش له يقال
فأمر أميال، ثلثة على دمشق من بأبلدا المعروفة القرية موضع في نزل حتى

بأرد أمر ثم ذلك، ففعلوا حفيرة، الموضع ذلك في له يحفر أن القرنين ذو
لغلمه فقال الحفيرة، تمتل لم التراب رد فلما منها، أخرج الذي التراب

بأأن إذ فلما مدينة الموضع هذا في أؤسإس أن نويت كنت فإني إرحل دمشقش
قال: أهلها، يكفي زرعها يكون ل فإنها مدينة، هنا ها يكون أن يصلح فما هذا لي
السعة، تلك على أشرف وحوران البثنية إلى وصل حتى القرنين ذو رحل ثم

في صار فلما التراب، ذلك من يناول أن فأمر الحمراء، التربأة تلك إلى ونظر
تحفر أن وأمر هناك، فنزل الزعفران، كأنها تربأة إلى نظر لنه أعجبه، يده،

منه وفضل فمله، منه أخرج الذي المكان إلى التراب بأرد وأمر فحفرت، حفرة
فيه الذي الموضع ذلك إلى دمشقش: ارجع لغلمه القرنين ذو فقال كثير، تراب
اسإمك، على وسإمها مدينة الوادي حافة على وابأن الشجر ذلك فأقطع الرز
ميزتها. وعليه قوتها منه الموضع وهذا مدينة، يكون أن يصلح فهنا

حتى غلتهم تكفيهم ل دمشق غوطة أهل أن ذلك صحة الحافظ: وعلمة قال
ًا، لها وعمل المدينة، وبأنى دمشقش، فرجع وحوران، البثنية من يتكفوا حصن
بأاب مع البريد بأاب مع جيرون أبأواب أربأعة لها وعمل الداخلة المدينة وهي

إذا المدينة كانت هذه الداخلة، الفراديس بأاب مع السإاكفة سإوق في الحديد
فبناها مرعى، كان البأواب هذه وخارج المدينة، أغلقت فقد البأواب هذه غلقت

مسجدها الن هو الذي الموضع بأنى قد وكان فيها، ومات وسإكنها دمشقش،
مات. أن إلى فيها الله يعبد كنيسة الجامع
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طالع كان المشتري وأن السبعة، الكواكب على بأناها دمشق بأاني أن وروى
وصور السبعة، الكواكب أحد بأاب كل على وصور أبأواب، سإبعة لها وجعل بأنائها،
بأاب إل كلها البأواب على التي الصور فخربأت زحل، صورة كيسان بأاب كل على

الن. إلى بأاقية زحل صورة فإن كيسان
بأاب عتيق كتاب في قال: قرأت محمد بأن تمام القسم أبأي عن الحافظ وروى

للمشتري، الصغير بأاب للزهرة، توما بأاب للشمس، شرقي بأاب لزحل، كيسان
المسدود الخر الفراديس بأاب لعطارد، الفراديس بأاب للمريخ، الجابأية بأاب

للقمر.
الذي دمشق حصن بأنى دمشق ملك قال: إن مسهر أبأي عن الحافظ وروى
مسجد أبأواب وحمل المقدس، بأيت مساحة على المدينة داخل المسجد حول
أبأواب هي الحصن على التي البأواب فهذه أبأوابأه، على فوضعها المقدس بأيت

المقدس. بأيت مسجد
جهاتها بأعض أسإماء

ًا الحافظ َخّرَج عشر اثنا له ولد السلم عليهما إبأراهيم بأن اسإماعيل أن مرفوع
ًا، كان أنه أخرى رواية وفي الجندل، دومة سإميت وبأه دوما منهم فسمى ولد
والربأة، زعز والبنات وملكان وجلن وعمان ماب وابأنتان بأنين أربأعة للوط

وعين بأماب، سإميت البلقاء سإائر من وماب بأعمان سإميت البلقاء مدينة فعمان
بأالربأة.  سإميت والربأة لوط بأنت يزعز سإميت زعز

حام بأن كنعان بأن صيدنا بأن بأصيدون صيدا القطامي: وسإميت بأن الشرقي قال
وسإميت نوح، بأن سإام بأن ارفخشد ابأن مالك بأن بأأريحا أريحا وسإميت نوح، بأن

وسإكنها. ملكها لنها لوط بأن عمان بأأبألق البلقاء
الروم ملك رسإل بأها ُقتلت غسان لن بأذلك سإميت الكسوة أن قال: وقيل

نقله ما آخر هذا كسوتهم، وأخذوا فقتلوهم، الجزية، طلب في عليهم قدموا
التيفاشي.

يوم المسلمين فسطاط وهي السلم، عليه عيسى مهبط قلت: وبأدمشق
الرض جوانب قال: طفت الخوارزمي أن القول تقدم وقد الكبرى، الملحمة
صورت الجنة كأنها غيرها، على كفضلها عليها دمشق غوطة فضل فكان الربأعة

الرض. وجه على
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ًا فكثير وصفها وأما عنين. ابأن قول منه يعجبني جد

مبرُح إليها شوٍق في «دمشق
عذوُل» ألح أو واٍش لج وإّن

ُد ُء بأها ««بأل ُبأهابأيُر دُر الحصبا شموُل» الشماِل وأنفاُس وتر
ُق وهو ماؤها فيها «تسلسُل مطل

عليُل» وهو الروِض نسيُم وصح
عرقلة: وقول

سإرحت جنًة ومغربأي شطري بأين «ما
ُها والباِن» الِس خلِل في أنهار
ًا الرِض في منثورها «يظل منتثر
ٍر من صيغ كأنما ومرجاِن» ُد

ِنها في تصدُح «فالطير ًا أغصا سإحر
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فاني» أنه إل العيُش هو هذا
منها: نفى وقد عنين ابأن قول وكذلك

َق «فسقى والحمى وواديها دمش
ِد متواصُل ُعرا» منفصُم الرعا ال

بأعارض الرياِض وجَه ترى «حتى
ِه أحوى ّيرا» أزهَر الدوِح ووج ن

َد ًا «وأعا ًة قطعت أيام حِميد
ُبرا» عالقين ِحرة بأين ما ُعك و

عالٍج أعقة ل المنازُل «تلك
ٍة ورماُل َظم الِقرى» وادي ول كا
الَصبا ريُح بأها مرت إذا «أرُض
ًا الغصاِن من حكمت ْذفرا» مسك أ

َتها َق وهجرتها رًضى عن ل «فار
ًلى لعن ًا» ل ورحلت ق ّير َتخ ُم
البحتري: وقول

ْيُش َع ّيا ظل في «ال َدا إذا َدار َبأَر
َدا» من بأالراح يمزجها والّراُح َبأَر

َذا ْدَت «إ ْيَن َملَت أَر َلع ٍد من ا َبأل
َتْحَسٍن، ِبُه وزَمان ُمْس َلدا» ُيْش َب ال

ُق «أّما ْد ِدَمْش َق َدْت َف ْبأ َنها أ َمحاسِإ
َقد َفى و ْطريها لك َو َدا»  بأما ُم ْع َو

َها على الّسَحاُب «تمشى ِل َبا ًا َأْج َفرق
ِبُح ُيْص ْبُت َو ّن ِتها في ال َددا» ُحَجرا َبأ

َلْسَت َو ْبصُر « ّ ُت ًا إل ِخِضرا وادي
ًا أو ً يانع ًا أو خِضل َدا» طائر ِر َغ

ّنما ْيُظ «كأ َق جيلته بأعد ول ال
ُع أو ِبأي ِدها من أتى الر َدا» َيع ُع بأ

العراق، بأكرم مغارسإها في المعروفة الفاق في الموصوفة على ومدامثها
ًا، ألوية كاسإاتها تنشر ًا، الخدود صفحات في وتوقد حمر كنار حمراء فمن جمر

فضة أو غدير نقطة كأنها بأيضاء ومن المذهب، كالزجاج صفراء ومن تتلهب،
المعتبرة، ثغورها اللعس الشفاه في تتضاحك وردية أو قوارير بأها طافت

ًا، الليل دجى في تضىء بأحمرة، تشرب أبأيض كخد الصفاء ويخالطها مصباح
ًا، بأريحها الجلساء إلى وتهدى ويخف الزجاج، عن يرق ما بأها الشرق وبأبلد تفاح

عليه حمرته وتتعلى القداح، على الماء فوق فيعلق المتزاج، مخالطة عن
السماع، قبانها قهقهة إلى ويطيب الشعاع عليها يطير الصباح، على كالشفق
بأقوله: عنين ابأن أشار وإليها كوكبها وافق ذهبها معدن يا وصيدنا

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
َها يا صيدنا من «ومدامة نشُر

ٍر من صندِل» من وقميُصها عنب
ُلهان يشرف النفحاِت «مسكيُة قطربأِل» عن ويحُل بأابأٍل أص

ملتات وأنا دمشق ودخلت دمشق، بأذم قال حيث الفاضل القاضي خالف وقد
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بأردا أبأيع فإني مصر، في ومن وأوديتها، وأبأنائها وأبأنيتها وهوائها مائها لتغير
الفضائل تلك من سإمعناه وما طائل، ول هائل فالطلل مائها، من بأشربأة

متضائل. 

أخذ وقد قوالب، للثلِج اليوم مأدرها دمشق وأما الثلج عليها وقع وقد فيها وقال
من مصر في ما كل من وبأدمشق مرالب، إلى تحتاج فالشوارع يذوب، أن

من الربأعة (قضاة) القضاة مثل الشام، بألد بأقية في هذا وليس الوظائف،
وخزائن والخلع النفاقات منها يخرج وخزانة عسكر، وقاضي الربأعة، المذاهب

حضر لو حتى مختصرة، سإلطانية حاشية على تشتمل وبأيوت وزردخانات سإلح
أمر أمير وكل بأدولته، القائمة الوظائف كل من بأها وجد جريدة، إليها السلطان

أن متوليها عادة من وظيفة، وظيفة رب أولى أو الشام من غيرها في أو فيها
ًا، أو خلعة عليه ُيخلع كان مصر، من عليه ينعم أو مصر من عليه يخلع ولم إنفاق
وإنعامه. خلعة دمشق من

بأها السلح خزائن وفي الطبلخانات، وشعار وطلئعهم المرة أعلم يخرج ومنها
بأه وتعمر الشام، جميع إلى وتحمل والزردخانات، والسلح، المجانيق معمل
الشام، قلع جميع إلى الصنائع وأربأاب الرجال يجرد قلعتها ومن والقلع، البلد

والمهمات. التجاريد في ويندب
عليه، أسإوار وبأالمدينة بأها يحيط الرض على مرحلة وقلعتهما جليلة مدينة وهي

جميع على أطلق الحاجة، دعت وإذا بأالقلعة، منه الماء بأطون خندق، بأها يحيط
الوادي عن بأارزة مستوية، وطأة في وهي فيعمها، بأالمدينة المحيط الخندق
الشمال؛ُ من إل الهواء لممر الجوانب مكشوفة الجبل، ذيل منتهى عن المخط

جبلها ولول الوخامة، إلى وتنسب تعاب وبأهذا قاسإيون، بأجبل محجوب فإنه
ًا بأالثلوج الملبس الغربأي ًء، صيف سإكانها وحال أشد، هذا في أمر لكان وشتا
الداء. ذلك ودواء السم ذلك ترياق ولكنه أشق،
بأين مضيب والجر، والخشب بأالحجر البأنية، جليلة الترتيب حسنة مدية وهي

يسمى الرض، أخشاب خير من وأخشابأها الملبن، بأالخشب البناء مداميك
فإذا اللبان، فيعطى انتهائه في ويقطع ويربأي، بأساتنيها، في ينصب الحور،
ًا مكانها في يبقى منها عود انكسر متعلق أنه ولو وأكثر سإنين عدة متماسإك

واحدة.  شعرة بأقدر

جميع من عليها حاكم والماء الربأع، جهاتها من فسيحة حواضر المدينة ولهذه
نهرها. صفة في نذكره ما على محكم بأإتقان نواحيها

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
كل من واسإطتها أنه على ل بأها الجامع جوانب على مقسمة المدينة وهذه

المدينة نهاية وبأين بأينه وما القبلة من المدينة نهاية وبأين بأينه ما فإن الجهات،
الخرين الجانبين من المدينة نهاية إلى بأينه مما مدى أوسإع الشرق من

والغربأي. الشمالي
السقوف المذهبة الجليلة الديار وبأها جامعها، من قرب ما المدينة هذه وأشرف

المفصل والنوع بأالرخام الحيطان مرموز هو ما ومنها بأالرخام، المفروشة
أماكن، في الدار في الماء تجري وقد الجارية، الماء والبرك والذهب بأالصدف
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والقياسإر الترتيب، المليحة والسإواق الوسإيعة، والقنية الرفيعة الطباق وبأها
والمصوغ السلح وصناع البنائين من فن كل في المبهرة الصناع وبأها الحصينة،
تفخر وصناعها نوع، كل من العمال لطائف بأها ونعمل ذلك، وغير والزركش

بأمصر. مما قل فيما إل المملكة هذه صناع بأقية على
ًا لطائفها من تستمد والروم والعراق والشام ومصر القس في خصوص

بأالقرط المدبأوغة الخراف وجلود المذهب والزجاج المطعم والنحاس
الربأع. الدنيا جنات أحد وهي المثل بأها المضروب

عليها دمشق غوطة فضل وكان الربأع، الدنيا جنات رأيت الخوارزمي، وقال
البساتين وبأها ذكرناه، حسبما الرض وجه على الجنة كأنها سإواها على كفضلها
أطيارها.  وتغرد أغصانها، وتتمايل دوحاتها، وتفيء جداولها، يتسلسل النيقة

العميقة والبرك العلية، والجواسإق الضخمة العمائر وبأها النزهة بأساتين وبأها
الواوين بأها تتقابأل المظللة، المحددة العرش عليها الممتدة والبحيرات

البرود الملتف بأالسرو المطرزة والنصوب العراس بأها ويحف والمجالس،
الجنية، والفواكه الطيب، المتأرّجة والرياحين القدود، الممسوق والجور

جبل سإفح في وبأها الوصف، عن شهرتها تعينها التي والبدائع الشهية، والثمرات
طول في المدينة بأإزاء الجبل سإفح في ممتدة مدينة وهي الصالحية، قاسإيون

ومارسإتان ضخمة وعمائر جليلة وترب وربأط ومدارس وجناين بأيوت ذات مدى،
وجميع العامة، المقابأر الجبل ذيل من وبأأعاليها وغيره بأالبز جليلة وأسإواق

وميادينها وشرفها بأساتينها وكل وغوطتها دمشق، على مشرفة الصالحية
من الن مكانه المشهور مران دبأر كان القرى، وبأجانبها واديها ومجرى

آثار.  بأقايا وهناك ومنه دمر عقبة قريب إلى المعظمية المدرسإة

هو ما وأجلها جهاتها جميع من جليلة القول قدمنا كما فهي دمشق حواضر وأما
في بأها القلعة تحت من تفضي فإنها الغربأي فأما والشمالي، الغربأي جانبها في

جوانب من إليها ويخرج الوادي، ضفة على الخيل سإوق هي فسيحة سإاحة
الوادي من يليها فيما وتنتهي بأها المواكب أيام في فتباع الجند أمتعة من المدينة

ًا قبلة بأه محيطين شرقي إلى النخيل، أخضر ميدان منهما كل ذيل في وشام
الملك بأناه البألق، القصر منهما القبلي الميدان وفي بأينهما، يشق والوادي
أعله نهاية إلى الرض وجه من وظاهر الصالحي البندقداري بأيبرس الظاهر
ًا والصفر السإود بأالحجر ًا هذا من مدماك وإحكام غريب بأتأليف هذا من ومدماك
ًا جسر على له دركاه من ويدخل عجيب، إلى الوادي مجرى على بأعقد راكب

بأها، نيابأته زمان القرم أقوس اسإتجده القبلي الميدان على بأطل يراني إيوان
يستوقف ملوكية قاعات مشتمل فسيحة دهاليز من القصر إلى يدخل ثم

ًا الملوق بأالرخام النوار أشعتها من الشموس وتستوهب البأصار ًا قائم في نائم
والفص واللزورد بأالذهب مموهة وأسإافلها وأعاليها وصدورها مفارشها
السقوف. سإجق إلى الرخام من وأزر المذهب

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الخضر الميدان على شرقيها شبابأيك تطل متقابألن، إيوانان بأها الكبرى وبأالدار
الفضة، ذوائب كأنه بأه والنهر المخضر، الوادي شاطىء على وغربأيها الممتد،
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جميع على الربأع جهاتها من تشرف للسحب، المناغية العالية الرفارف وله
والصطبلت الملوكية بأالبيوت المنافع كامل والوادي والغوطة، المدينة

بأاب القصر بأاب الغراض. وتجاه لسائر المكملة والمنافع والحمام السلطانية،
من جليلة أبأنية ذكرهما، المقدم الشرفين على الشمالي الميدان إلى رحبته من

على ممتدة وحمامات وزوايا وخوانق وربأط ومدارس ومساجد ومناظر بأيوت
الوادي.  طول ممتدين جانبين

ًا منهما الشرقي الشرف على بأها السلطنة نائب السنين هذه في بأنى وقد جامع
ًا، ًا ضخمة تربأة يليه بأديع ًا الجامع قبالة ومد ملوكية، ودار ًا سإوق ًا نظيف وحمام
ًا، ًا المكان زاد فائق ًا حسن على حسن إبأداع. على وإبأداع
جوامع ذات بأذتها مستقلة مدينة فهو العقبة ويسمى الشمالي حاضرها وأما

دبأار وبأها جليلة. وحمامات وأسإواق وزوايا وخوانق وربأط ومدارس ومساجد
والجند. للمراء كثيرة
تسمى قرية دون منهما البعيدة عينين، من فمجراه بأردى وهو دمشق نهر وأما

من خارج والماء غزتا، جبل بأذيل الفيحة تسمى بأقرية عين ودونها الزبأداني،
ثم البناء، رومي قبو مائة مخرج على عقد وقد الجبل، سُإفل نهاية في صدع

عن واثنان اليمين عن اثنان أربأعة؛ُ النهر يقسم ثم النهر، مجرى في منابأع ترفده
معلوم، بأمقسم دائمة الوادي قرارة في النهر مجرى على مرفوعان الشمال

المسمى المكان على يمر أن إلى الجانبين من ممتدة بأساتين التفاف وعليه
بأها الله رحمه زنكي بأن محمود الدين نور الشهيد العادل الملك بأنى وقد بأالربأوة
عليه عيسى بأولدها إليه آوت مريم أن يقال عيسى، بأمهد المعروف المقام

ذات ربأوة إلى تعالى: {وأويناهما بأقوله المعنية هي الربأوة هذه وأن السلم،
ومعين}. قرار

.
الشمس وأظلل والماء الظل لتراكم المناظر أعجب من الوادي هذا ومنظر

الشجار تحت بأالبنفسج أرضه في بأه المحدقين الجبلين وأفراش والهواء،
ُيفتر الورد، خدود بأينهما تنفخ البان، غصون على المتمايلة الياسإمين، مباسإم و

خيول وتتلقى والحمام، الماء هدير فيها وتتجاوب السوسإن، ألسن وتندلق
الحدائق على القبلة ومن الشيح منابأت على الشمال من الطائر النسيمين

الفيح. 

كأنه المزية ظاهر على ممتد سإطح بأشمال قبليه في الوادي هذا جانب إلى وإّن
ٍة بأيداء قطعة ُبأور، الَصبا بأها وتتلعب والقيصوم، الشيح بأها ينبت مقفر والد
بأها قاد ما لجله وصح جاورها، ما بأه فطاب الفضاء وفسحة الهواء بأصحة عرفت

المقسومة والستة الوادي، بأحرى السبعة النهار وتسمى النهر ذكر إلى نعود ثم
بأردى سإمت وعلى بأغيره، يعرف ل السإم هذا عليه فاق َبأَردا الوادي فمجرى

القنوات، نهر ودونه المزية ودور داريا نهر قبلة الخذ العلى الغربأي الجانب في
ً الخذ الشرق الجانب في بأردى يسرة وعلى بأاناس نهر ودونه نهر على شمال
ًا. نهر ودونه يزيد، نور
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
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ديارها، على ومسلطان عليها، حاكمان المدينة نهر فهما وبأاناس القنوات فأما
ثم للقلعة، وقسم للجامع، قسم قسمين؛ُ ينقسم ثم بأها، القلعة بأاناس يدخل

بأأصابأع المدينة في أصابأع على تتفرق تقاسإيم على منهما قسم كل ينقسم
له مدخل ول المدينة، في القنوات تنقسم وكذلك معلومة، وحقوق مقسومة

تصل أن إلى الرض في مدفونة قنى في الماء ومجرى الجامع، ول القلعة في
ومجاري والبرك الماء فضلت تنصب ثم منابأعها، في ويتسع مستحقاتها، إلى

المشروب، الماء أرجائي تحت معقودة وسإخ قنى إلى والمرتفعات المبضاوات
ّهر تتجمع ثم الغيطان.  لسقى المدينة ظاهر إلى وتخرج وتن

وعليها والغيطان البساتين إلى تتصرف فإنها بأردى بأحر خل النهر بأقية وأما
ًا والبنيان القصور ًا، خصوص وبأه مبانيهم، أجل عليه دمشق، نيل فإنه ثور

خضراء زمردة يراه من يخاله وتوجهاتهم، سإيارتهم أكثر وإليه متنزهاتهم،
الصالحية، ذيل في يزيد ويجرى جانبيه، من الدوح والتفاف عليه، الفياء لتراكم
ًا ليشق بأجانب فرقة منه تتفرق فإنه بأردى مجرى وأما عمارتها، من خيط

مجرى إلى بأاقيها وينصب أرجاؤها بأه وتدور سإورها، داخل إلى تدخل المدينة،
تتمة إلى عليه المنصوبأة والرجاء العمارة، حدود من يخرج أن إلى الوادي
يرمى ثم والبساتين، والجوز السفرجل من المتكاتفة الفياض بأه يحف الوادي

متصلة هناك بأحيرة في ينصب ثم عليه يحكم ما يسقى دمشق، قرى ظاهر إلى
بأالبرية.

النهار هذه من نهر كل أن على منه ينقسم وما بأردى، من النهار أمهات هذه
في تتفرق ثم جداول، النهار تلك من وتتشعب وصغار، كبار أنهار منه تنقسم

كثرة. يعد يكاد ل مما أرحائها، وإدارة أراضيها، لسقى والغيطان البساتين
ً كان الدنيا، في دائر فصيته الجامع مسجدها فأما ثم الكواكب، لعباد هيكل

وخالد الجراح بأن عبيدة أبأي أيدي على دمشق فتحت أن إلى للنصارى، كنيسة
الشرقي نصفه فوقع المناصفة، حكم عليه فجرى عنهما، الله رضي الوليد بأن

الملك، عبد بأن الوليد خلفة إلى الروم بأأيدي الغربأي نصفه وبأقى للمسلمين،
ًا وأتمه واسإتخلصه فيما ذكرناه وقد قديم، من عبادة بأيت فهو للمسلمين، جامع

تقدم.
 دمشق أعمال جملة

عمل يذكر ما وهي عملً، وعشرون ثمانية فهي دمشق أعمال جملة أما
كل والقليم، عسال وجبة والمرج الغوطة وهي البر، بأولية وتسمى ضواحيها،

غزة بألد عن عبارة وهي تبعها وما القبلية الساحلية والبلد واحد، عمل هذا
ً جاورها وما قريتا وعمل ًا سإهل أعمال ثلثة غزة خاصة أعمال نسخة وهي ووعر
وهي أعمال ثلثة والساحل جبريل، بأيت وعمل قريتا، وعمل غزة عمل وهي؛ُ
ّدم، وعمل قاقون وعمل الرحلة عمل نابألس عمل أعمال، ثلثة وهو والجبل ل

السلم. عليه الخليل بألد وعمل الشريف، القدس وعمل
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
نابألس إل موصفة عمله، في مذكور منها والمشاهير العمال هذه جملة فهذه
سإواها، إلى يحتاج ول إليها، يحتاج ممتدة مدينة إنها فنقول هنا نذكرها فإننا
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) وهي562 (المخطوط ذلك مع وما والغور صوران بألد وهي القبلية والّصفقة
مدينة وهي الفرنج، بأناء من قليعة لها وبأيسان بأيسان عمل وهي؛ُ أعمال عشرة
الشعراء، وعمل الصبيبة، قلعة وبأها الجولن مدينة وهي بأانياس وعمل الغور،
وهي أذرعات وعمل السلم، عليه أيوب قبر وبأها قديمة، مدينة وهي نوى وعمل
البثنية. مدينة

جاءها فلما أذرعات صاحب أتاهم ُبأصرى المسلمون فتح ولما البلذري قال
الملك فجدد بأيده، وأبأقوها شرفاتها فهدموا دمشق أخذ بأعد هولكو عسكر
العليا، حوران مدينة وَصرخد وتحسينها، تحصينها البندقداري بأيبرس الظاهر
الصفقة هذه بأل كلها حوران بأل السفلى، حوان مدينة وهي بأصرى وعمل

جميعها.
ذكر ولها البرية، سإيف على مدينة وهي حوران، قصبة البلذري: وبأصرى قال
لخديجة تاجر وهو بأعثته قبل إليها ودخل وسإلم، عليه الله صلى النبي حديث في
إلى قبره وبأها الراهب، بأحير لقى وفيها عنهما، الله رضي السَإدية خويلد بأنت

هذا. عصرنا
بأصرى، على الوليد بأن خالد قدوم عند المسلمون البلذري: اجتمع قال

ًا ففتحوها عليها. فغلبوا حوران على ولبثوا صلح
كان ثم محدثة وهي صرخد، قلعة الكورة هذه ذكرها: في وقد جرير ابأن وقال

مملك.  بأعد مملك بأها

أنزل لمن يكون أن قاربأه مما تقدمنا وما محضرنا في العادة جرت قلت: وهكذا
والصفقة العمال جملة فهذه زرع وعمل قاربأها، ما أو سإلطنة رتبة عنه

العزيزية البقاع عمل وهي؛ُ أعمال أربأعة وهي الشمالية، والجبلية الساحلية
من سإور وعليها البحر، صفة على ثغر وهي بأيروت؛ُ وعمل البعلبكية والبقاع
اثنا تكسيرها الصنبور أشجار من غيضة ولها حديد، معدن فيه جبل وبأها حجارة
دمشق، فرصة بأيدر وهي البأار، من أهلها وشرب بألبنان، تتصل ميلً، عشر

حام، بأن كنعان ولد من لرجل تنسب وهي حجر، سإور وعليها صيدا، وعمل
ضيعة، وسإتمائة نيف على وتشتمل النهار غزيرة الشجار كثيرة وكورتها
العمال. هذه جملة فهذه قناة من إليهم يجري ماء من أهلها وشرب

عمل وهي أعمال أربأعة وهي الحمصية، البلد هي الشمالية الشرقية والصفقة
عراقية شامية مدينة وتدمر تدمر وعمل سإلمية وعمل قارة وعلى حمص

بأساتين وبأها البناء، سإليمانية جليلة مدينة وهي الشام وبأر العراق بأبر لتصالها
جملة فهذه الرض في تضطرب تجار ومنها يسار لهلها مفيدة ومتاجر جليلة

الدمشقية. المملكة
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

بأعلبك
داود بأن سإليمان بأناء من أنها يقال دمشق شمالي البناء، قديمة مدينة وبأعلبك
دمشق قلعة مثل الرض، وجه على ُمرجلة عظيمة قلعة لها السلم، عليهما
بأها. يستدير

الصخر من الكبار الثقل بأالحجارة البناء عظيم محصن منيع سإور وبأالمدينة
ذوات كوامل وبأدنتين بأرج تحت ممتده عظيمة أحجار ثلثة وبأه المانع، الشديد
شواهق عظيمة عمد القلعة وفي الجبال كأفلق مرتفع وسإمك وعروض أطوال
العلو. منيفة الدور وسإيعة
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جليلة ملوكية أثار اليوبأية الملوك من بأها تفرد من عمائر من البقعة هذه وفي
والمجرة.  المجدية كالدار الحسن جلية القدر

الترتيب حسن في محاسإنها كمال في دمشق من فمختصرة المدينة وأما
الحديث ودار والمارسإتان والمسجد الجامع من العامرة الوقف وجهات والبناء

أنواع على المشتملة النظيفة والسإواق والزوايا والخوانق والربأط والمدارس
الدهان بأها ويعمل وأسإواقها، ومشارعها هذه ديار في الماء وتخرق المبيعات،

ويحف البلد، من كثير إلى منه ويحمل يستحسن، مما الماعون في الفائق
الثمرات بأأنواع الشجار مشتبكة بأساتين ذات أنيقة عظيمة غوطة بأالمدينة
اللوان. المختلف والفواكه الحسان
ٍة ماء عين ظاهرها في وبأعلبك ماءوها بأالزينة، مشهورة الدائرة متسعة سإارح

وعليها مونق، وبأستان أخضر مسرح بأين الحسن بأهجة عليها الصفاء، غاية في
وجمالها المذهب، طرازها بأه كمل جامع مسجد جانبها إلى واسإتجد مسجد،
سإيف كنصل المروج تلك خلف في الحصباء على ينكسر نهر منها يمد المبدع،

ويسمى وجهاتها، بأيوتها في منه وينقم المدينة، يدخل أن إلى مسن فوق يسن
العين. رأس ماء

طرف في اللوجوج عين لها يقال مدى، الولى هذه من أبأعد أخرى عين ولبعلبك
إل بأها النعمة وأهل بأعلبك، أكابأر يشرب ل هاضمة الماء خفيفة البعيدة، بأساتينها

في منه ويصب بأعلبك، من الشمالي الجانب إلى فرع منها ويتصل مائها، من
في الموصوف المستطاب الماء من وهو منه، القلعة إلى ويدخل هناك، قناة

البلد.
ًا أرخى والرزاق، الخير كثير ظريف لطيف بألد وبأعلبك كثيرة دمشق، من أسإعار

ول الرض، من مثلها موجود يقل أنواع، على المعمول الملبن وبأها الطايب،
فائت. دمشق من يفوتها يكاد
والسواح، والصلحاء الولياء موطن البقعة المبارك المشهور لبنان جبل وبأها

الفقراء، طريق مدرج وهو وجل، عز الله عبادة إلى انقطع ممن كثير إليه يأوى
جهله. من إنكاره يستطيع ول عرفه، من بأهذا يقر الولياء، مدار وقطب

َيها فقال: وكأني الفاضل القاضي ذمها قد حسنها، من ذكرنا ما ومع إحدى من آل
هديرها، الشمع يصم عين على نازل وأنا بأعلبك، المسماة المطابأق بأل المضائق

ٍء تحت حريرها العين يغمر جبال فوق إما سإفورها، الغداة منها رابأني قد سإما
إذا التي المنجنيقات أحجار ورألبى مديرها، فيه المنون كأس يدير قتال في

يصفون. ما على المستعان والله سإطورها، محيت البروج حروف نفطها زأرت
حمص
الروم ملوك عند معظمة كانت سإوريا، القديم اسإمها قديمة مدينة حمص
ٍة في وهي بأالتعظيم بأينهم إليها يشار تزل ولم لهم، ملك كرسإي ممتدة وطأ

ل قلعة وبأها الصغير، السإود بأالحجر مبنية شماليه في العاص نهر جانب على
ولها الرفعة، في أبأراجها من واسإمح القلعة، من أمنع هو سإور بأها ويستدير تمنع
ولها بأما مواضع وبأعض بأها، السلطنة نائب دار إلى يجرى مرفوع ماء العاص من
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الربأيع، زمان في سإيما ل بأاطنها، من أحسن وظاهرها البز، أنواع بأعلبك ير من
يرنو النظر، مد ما بأالزهار الموِشحة الربأيع حلل من ظواهرها بأه تلبس وما

الضافية الماء الصافية البحيرة بأها وتتوسإط القاح وثغور النرجس بأأحداق
المبثوثا والطير فيها، تولد حتى إليها الفرات من المنقول السمك ذات النماء،

نواحيها.  في

طلسم أنها يقال نظير، لها يوجد ل العقارب قبة الجامع مسجدها جانب إلى وبأها
ول عقرب، شخص بأها يوجد ل هذا ولجل عنها، العقارب لدفع موضوع قديم
ًا أخذ ومن بأها وتموت إل إليها عقرب تجمل ٍء وخلطه حمص، أرض من ترابأ بأما
ًا يصير حتى داخلها، من القبة تلك جدران بأبعض الطينة تلك ألصق ثم طين

ًا ووضع أخذها ثم أحد، يلقيها أن غير من بأذاتها تسقط حتى وتركها في منه شيئ
زاد وربأما السكر مثل بأها أحدثا منه عقرب على ذر فإن عقرب، تدخله ل بأيت،
المشرق غاية في هو من يأبأى ول تحقيقه، عن يسأل يحتاج ل هذا فقتلها عليها

وإنما القبة بأهذه يختص ل المر هذا أن يقال والذي بأل تصديقه، في المغرب أو
من عليه دام ما وأمتعته ثيابأه عقرب تقرب ل حمص، أرض عامة في خاصة هو

ترابأها. غبار
وإلى بأالقبة، الملصق بأالطين يتعلق ما وجربأت بأعيني، ورأيت بأهذا، خلق حدثني

ما المجانيق عقارب من إليها ودب بأفتوحها البشرى في الفاضل أشار هذا
فظهرت الحجارة، على الحجارة بأها ورميت العقارب في حمص عادة خالف

من فيها يعمل فيما اسإكندرية تتلو وحمص القارب بأين المعروفة العداوة
ونحولة مائه قلة لول الوضاع، وحسن النواع اختلف على الفائق القماش
تفوق فإنها مصر اسإكندرية يلحق لم وإن الثمن، في الغاية يبلغ أنه مع جسمه
اليمن. صنعاء
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
حماة
مطلن عاليان نشزان عليها ممتدة حمراء وهدة في وهي قديمة مدينة حماة
طامر شعره في وسإيزر هي القيس، امرؤ ذكرها حماة، قرون يسميان عليها،

قيصر. إلى طريقه في بأهما
ًء العاص ضفة على مدينة وهي ًا بأنا الحجار ملونة قلعة ولها بأالحجارة، مكين

القصور بأها النهر، على مطلة وسإرواتها ملوكها وبأيوت سإور بأها يستدير
التي والسإواق والزوايا والربأط والمدارس والمساجد السرية والدور الملوكية

ًا تعدم ل ًا ول النواع، من نوع وحقيرها.  جليلها الصنوف، من صنف

اليوبأية، الدولة نعم فواضل من فيها الباقية الخير وأثار العلية مبانيها وغالب
الدور إلى الماء ويرفع بأذاتها، تدور العاص على المركبة النواعير ولها

والغيطان. والبساتين المراء ودور السلطانية،
وأنموذج الناس بأقايا وبأها الفنان، المفنن والغراس الشجار بأساتينها وفي

الفقراء ويقصدهم بأمدائحهم، والشعراء بأتصانيفهم، العلماء يخدمهم الكرام،
وتقدم العمال، دقائق في الصنائع أربأاب ويتفنن المال، بأني وطوائف والسؤال

ويزيد المل، على يربأي وكرمهم الطرف، بأبدائع التجار ويخصهم التحف، إليهم
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ويفردهم بأنصيب، الطماعية ملوكها من ليعلق أحد كل أن حتى الرجاء على
ٍد، ًدى الرياح من وأندى السكوب، الغمام من أجود وهم بأقص الهبوب. عند ن

وكان الذكر، نبيهة القديم في تكن لم فنقول: إنها حماة ذكر إلى نعود ثم
الدولة جاءت فلما ذكرها التابأكية الدولة في تنيه ثم لحمص، دونها الصيت

بأالبأنية مدينتها مصروا أيوب بأني ملوك إلى حماة وانتقلت الناصرية الصلحية
وعظموا بأها، الجند وتجنيد فيها المراء وتأمير الفاخرة، والمساكن العظيمة
من كل الصنائع أربأاب من إليها وجلبوا والغراس، القصور فيها وزادوا أسإواقها

تامة الن أضحت أن إلى ويزداد يكبر منها لمحل ما كل وبأقى فنه، في فاق
الممالك. وأحاسإن البلد، أمهات في معدودة المحاسإن،

أنها خل ملوكية وسإمتها رخية وأسإعارها الغزار، والخيرات الكثيرة الفواكه وبأها
ٍر ذات تغير الخريف، في بأها ويعرض اختراقها، عن الهواء بأحجب الصيف في وغ

ًا الشام بأقية من يبقى كما الثلج بأها يبقى ول الوخم، إلى ينسب إلى مدخر
جاورها. من إليها يجلب ولكنه الصديق،

بأعد ولبس والوحش، الطير مصائد بأه يكثر وبأرفسيح ممتدة مروج حماة وحول
ول قريب مجاوراتها من ذاتها لطف في يدانيها ول شبيه لها الشام في دمشق

المعرة. وعمل بأارين عمل عملين؛ُ سإوى لها وليس بأعيد
 حلب

قلع معظم وبأها وأنجاد؛ُ وأغوار وبألد أقاليم أم قديمة، عظيمة مدينة وحلب
الشهباء. حلب وتسمى وثغوره، وحصونه ومعاقله الشام
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
ٍة وسإط في حلب أعني وهي المنار، العلية البديعة القلعة ذات وهي حمراء وطأ

بأهم وتاهت حمدان، بأني أيام عظمت قد كانت علّي، تل على والقلعة ممتدة،
ًا ًا، فزادت التابأكية الدولة جاءت ثم كيوان على شرف من لها واتخذت فخار
ًا، منطقة السماء بأروج ويأبأى بأالتعظيم إليها يشار هذا على تزل ولم وأسإوار
وأقام خيله، بأحوافر هولكو وطئها حتى التسليم لدمشق عليها الفضل في أهلها
ًا عليها وخربأت أسإوارها فهدمت وجنده، سإراياه بأعوثا الشام أقطار في مفرق

توالى ما على وهي اللهى، بأها ويبكى الشامت لها يرثى فأصبحت حوافرها،
مبنية رائع، ومبصر جامع، مصر اليام نوب من بأها وأطاف المحسن، من عليها

الديباج، حلل في رافلة بأه كأنها البلد، في مثله يوجد ل الذي الصغر، بأالحجر
الصيل. ذهبية في مائلة
والمساجد والمارسإتان الفائقة العليا المئذنة ذو والجامع العظيمة الديار وبأها

ويجرى الجارية، والصدقات الدائم البر ووجوه والخوانق والربأط والمدارس
يبل ل نزر، قليل وهو ومساكنها، دورها في يتشعب ماء، فرع المدينة داخل إلى

صافية المطار، ماء من المملوءة الصهاريج ولها بأغيتها يكفي ول صداها،
أهلها. شرب منه الزلل، بأاردة الغطاف،

ومائهم، هوائهم لبرد القفات كبير إليه لهلها وليس بألدها من الثلج إليها ويدخل
ونهر القديم، نهرها وهو قويق، نهر وبأها وشتائهم، صيفهم، اعتدال وقرب

ًا وحكمه إليها، السلطان هذا سإاقه فيها مستجد الساجور عليها. جاري
ًا الشام أوسإع وحلب القيح المروج ولها مجالً، المل لخيل أكتافها وأوطأ بألد
وأتراك.  عرب ومنازل وبأادية حاضرة الممتد والبر
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في القليل البطيخ وبأها والتركمان، العرب طوائف من وأمم كثيف، جند بأها
بأسيس متصلة بألدها، من مجلوبأة أكثرها الفواكه، من وأنواع مثله الشام

َعة الباب وادي أعمالها وفي العراق، وبأرية بأكر ديار وبألد والروم وهو وبأزا
بأقوله: ووصفه الشاعر المنازي بأه نزل المشهور، الوادي
ٍد الرمضاء لفحة «وقانا وا

ِم» النبت مضاعف وقاه العمي
علينا فحنا دوحة «نزلنا

َو ِم» على الوالداِت ِحث الفطي
ٍأ على «وأرشفنا زلل ظم

ِة من أكثر ِم» المدام للندي
َيروع العذارى حالبة حصاه «

النظيم» العقد جانب فتلمس
ّنى الشمس «يصد واجهتها أ

للنسيم» ويأذن فيحجبها
الجميع وعدة قلعة له ليس ما ومنه وحصون، قلع منه كثير فهو أعمالها وأما
الشغر وعمل المشهورة، المدينة شيزر عمل وهي عملً، وعشرون ثلثة

ُقصير وعمل قلعة، وهي ولكاس حارم، وعمل دبأركوش، وعمل قلعة، وهي ال
قلعة وهي يقراض وعمل المذكورة، المشهورة العظيمة المدينة أنطاكية وعمل
قلعة، وهي شعلن حجر وعمل قلعة، وهي يسال والدر الرمن ثغر حصينة
وعمل (مليحة) جليلة، مدينة وهي عيتبان وعمل قلعة، وهي الراوندان وعمل
وعمل قلعة، وهي كركر وعمل يذكر)، ما على جليلة مدينة (وهي بأيشنا مدينة

قلعة وعمل المشهورة)، (الجليلة القلعة وهي البيرة وعمل قلعة، وهي الكحتا،
وعمل بأيرين، وعمل الجول، وعمل منبج، جليلة) وعمل قلعة (وهي المسلمين

الباب وعمل كرطات، وعمل ومشيزر، الفويعة ومعها سإرمين وعمل عراز،
الذكر. المقدم وبأزاعه

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
 طرابألس

العتيقة، طرابألس عوض الفتح عند بأنيت أنها على القول قدمنا قد طرابألس
ًا تسمى وكانت لهم الول في وكانوا عمار، بأني ملوك وتداولها العلم، بأدار قديم
البقعة. ذميمة وخيمة كانت الجديدة المدينة هذه بأنيت ولما بأها، القضاء

المياه وصرفت والدواب الناس بأها وكثر سإكنها، مدة طالت فلما المسكن،
والغراس المنصوب بأها ونصب بأساتين وعملت نقائع، حولها كانت التي السإنة
ًا، الكرجى مر أسإد بأها كان وقد . وخمها، وقل ثقلها فخف يستقل ل وبأقى نائب

داود بأن سإليمان الدين أمين الفاضل الحكيم إلى فشكا وخم، لون من
بأها يستكثر أن عليه فأشار ذلك، بأعض يخفف عما وسإأله وخامتها، المتطبب،

بأها، ما فخف والجند، المراء بأه وأمر ذلك، ففعل الدواب وبأقية الجمال من
ًا هذا تعليل عن وسإألت الحكيم، بأه أشار كما المر وكان فقال الطباء من كثير

عليم. علم ذي كل وفوق يعرفه، ل أنه
السبب فقال: إن الله رحمه غانم بأن بأكر أبأو الدين بأهاء الصدر لي قاله ما وأما
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الليل أول في فتكون حارة َوِغره البحر لمجاورة أنها بأها، للجسام تعرض فيما
البرد يفاجئه الدثار قليل النائم نام فإذا الغطاء، ثقيل فيها يقبل فل كذلك،

الحر، عقيب البرد فيجيء لها، المجاوة الجبال قبل من الليل آخر في الشديد
يحدثا.  ما له فيحدثا غفلته في والنائم مفتحة، والمسام

بأيوتها أعالي من مواضع في الماء يتخرق وطبقاتها، ديارها على يحكم نهر ولها
خفيفة الهواء صحيحة شاهقة جبال وحولها العلية، بأالدرج إل إليها يرقى ل التي
والموز الجوز بأها ويجتمع ومعز وأغنام ومروج وكروم أشجار ذوات الماء

بأها وترس البحر، وفود إليها، ويهوى السكر بأها ويعمل والثلج، السكر وقصب
ذات الرخام، كثيرة ممتدة مدينة الن وهي وضرع، زرع مراكبهم: موضع

موصوفة حسان وحمامات جليلة وأسإوار وزوايا ومدارس ومساجد مارسإتانين
ًا والكلس بأالحجر أبأنيتها وجمع ًا مبيض ًا ظاهر ويحيط غوطنها، بأها تحيط وبأاطن

هضبة من يشرف من بأعين تحسن المشرف بأديعة مزدرعاتها مواضع بأغوطتها
الرمى من يد بأها الجبال، لهل وخاصة وتركمان، جيش ذات مملكة وهي عليها،
الدعوة قلع وتجاورها وقلعة حصون ولها الخارق، بأالنشاب الثقيل القوس على

بأها يخرج حمام وبأها القدموس قلعة جملتها ومن مصياف، وقاعدتها المعروفة
ظاهرة والحياة ليغتسل داخلها في القاعد أن حتى تحصى ل كثيرة حيات أنواع

الرض من قماشه ليرفع الحمام من الخارج أن حتى الماء، مع النبوب من
ًا، تؤذي ل ولكنها منه، تتساقط والحيات ليلبسه في عنها هذا أعرف ول أحد

الخوابأي. قلعة القلعة هذه من وبأالقرب الوقات، من وقت
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

ًا الخواي قلعة أغنى سإورها أن الغزى حسن الدين بأدر الديب حدثني إذا مكان
ًا، حيًة أو أفعى لدغت بأيته الخواي سإور من الموضع ذلك يشاهد لكي وحمل أحد

ًا، الملدوغ كان أو ً فأرسإل عاجز وشاهده إليه فأتى الموضع، ذلك إلى له رسإول
سإلمة. إلى عاقبته وكانت السليم، نجا الملدوغ السليم عطب قبل بأعينه
لخاصية أو هناك الطلسم أهذا أدى مما الفاق في بأه يحدثا ما عجائب من وهذا
كون فيه ما وأغرب غريب، عجيب السر هذا الحالين كل وعلى الحجر؟ ذلك في
له من فسبحان بأنفسه، هو يره لم إذا له رسإوله بأرؤية اللديغ نفع يفيد هذا

كله.  المر مرجع وإليه الحكم

ًا الكراد حصن قريب الفوار ووادي صفته السالكة الطريق على بأشمال غربأ
الشمال إلى ممتد سإرداب البئر أسإفل وفي الرض، في قائمة بأير صفة هناك
ًا أسإبوع كل في يفور ًا يوم وينزل ومزروعات، أرض بأه فيسقى غير، ل واحد
كالرعد دوى له ويسمع فيه، ماء ل يابأس اليام وبأقية ويردوه، التركمان عليه
نهايته في أن السرداب دخل من وذكر البناء، خلفه والسرداب فورانه، قبل
ًا ًا نهر ًا كبير وبأه معين، جريان وله الرض، تحت الشرق إلى الغرب من آخذ
يجيء. جهة أي من ول يجري، أين إلى يعرف ول عاصف، وريح موج

ماء فوارة حجر رمية بأقدر الخصاص بأرج عند بأطرابألس الشامي البحر وداخل
البحر سإكون عند ذلك بأين أكثر أو ذراع علو الماء وجه على تطلع عذب، حلو
ٍد. لكل أح
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صفد
على الماء إليها يحمل الماء خفيفة الهواء، صحيحة جبل، سإفح في مدينة وصفد

البكاء بألى ملت ول الفاق، بألت لما دمع أنها لو ماء عين وبأها واديها، من الدواب
حمامات يرضى ول بأها، الوادي حمامات أهلها يدخل ما وأكثر الحداق بأه

الجند. من عسكر وبأها بأنائها، وسإوء مائها، لقلة المدينة
يوجد ما وكل حكمها، فحكها دمشق من يومين مسافة على وهي والحلية
وهي إليها، دمشق من مجلوب هو ومما وبألدها، صفد من هو مما فيها بأدمشق

ذلك، وقاعدة الساحل، ذلك مدينة هي وبأقيت عكا، خربأت وقد عكا، جانب إلى
تردم ول تمويه، الصيل ذهب من عليها كأنما شبيه، لها يوجد أن قل قلعة ولها

مواقع من عليه مدام الشفق سإوى عليها يطوف ول جنب، من إل السحب
ولما بأسبب، يعوقها ل السماء رامت إذا وهي إل الرض تجاور ول حبب، النجوم
وتستوجب التعظيم، تستحق وهي أمرها عظم بأيبرس، الظاهر الملك فتحها

الكاتب الواسإطي ابأن ذكرها ولقد العظيم، بأنائها من الله رفع بأما الرفعة،
ً وكانت الفرنج، بأنتها صفد فقال: وقلعة ً أول بأرج تحت عامرة قرية عليه تل

وأربأعمائة. وتسعين خمس سإنة في الداوية بأنتها اليتيم،

عملً، عشر أحد ولها وأودية، جبال بأه يحتف جبل على حصينة قلعة وقال: وهي
ذات طبرية وولية النصرانية، الطائفة منيع الناصرة بأرها) وولية (ولية وهي

البحيرة، على مطل جبل سإفح من وطبرية العجيبة، والحجة المشهورة البحيرة
ويكاد للسإتشفاء المبرودون (وحمتها) يقصدها ميلً، عشر اثنا البحيرة وطول

َدا، البيض بأها يلصق أن عملها (ومن الردن، نهر منها ويخرج حلو، وماؤها والج
ًا معها وكان قدس، ومنها بأينين وولية عنها، خرجا ثم وبأيسان، السواد قديم
عاملة جبل من وهما الخمسمائة، بأعد الفرنج بأناهما منيعان حصنان وهما هونين

عن تعني وشهرتهما صور وولية عكا، وولية ، عثليث وولية وصور، بأانياس بأين
الشقيف وعلى أرنون شقيف وولية القليم، وولية الشاغور، وولية ذكرهما،

من هي وما منيعة، مغارة جله حصن وهو نيرون، شقيف وبأقاربأها حصينة، قلعة
صفد. أعمال جملة فهذه جنين وولية صفد،
فيها قال وهي كوكب، وقلعة الساحل، على خراب وهي حيفا، فيها يذكر ومما

مفردة وهي الطور وقلعة شامخة، شماء راسإخة راسإية الصفهاني، العماد
فهدمها. الفرنج عليها غالبه ثم أيوب بأن بأكر أبأو العادل بأناها الطور جبل على

القدس
إلى حوله وما القدس مدينة على مشتملة المقدسإة الرض الشريف والقدس

ومن طولً، بأالرملة المسماة فلسطين إلى بأالشريعة المسمى الردن نهر
ًا، لوط مدائن إلى الشامي البحر جنباتها.  في هو ما إل وأودية جبال غالبها عرض

السور وسإطها في مستديرة مدينة جبل فعلى الشريف القدس مدينة وأما
حقيقة وإنما القصى، بأالمسجد الن المسمى والمسجد الصخرة على المحيط
بأالسور المعروف وهي المذكور، السور بأه يحيط ما جميع القصى المسجد

الوادي بأينهما يفصل منها، أعلى جبل شرقيها من عليها ويشرف السليمان،
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أن يقال رومي جليل بأناء الن إلى وبأه بأالطور ويعرف جهنم، بأوادي المعروف
وهي سإلوان عين الوادي وبأهذا السماء إلى السلم عليه المسيح صعود كان منه

ذلك داخل في ويجري القدس، مدينة بأناء عليه الذي الجبل في مكان من تخرج
ًا، نشاب علوه من أزيد الجبل سإاحة إلى الجبل في صدع من يخرج ثم تقدير
ً إل ترى ل الجبل في انفراجه في لطيفة ًا، جدول الصدع، داخل من والنبع جاري

قليل وماؤها المنازل، وتسقى الوادي إلى وترمى الرض، وجه على يسرح ثم
بأالكثير. ليس

وعرة وهي أسإود حجرها وغالب والكلس بأالحجر مبنية القدس ومدينة
أيام في جددت خربأة، قديمة ) قلعة772 (المخطوط آثار بأها وكان المسالك

كافل كان الجوكندار. إذ يذكر ما على وسإبعمائة عشرة سإنة السلطان هذا
لها. تحصين ول بأها، نفع ل إذ سإواء، وعدمها ووجودها الممالك

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
وقوف بأها القصى والمسجد وترب وزوايا وربأط وخانقاه مدارس وبأالقدس

بأه. والقراء العلماء من وجماعة وخدمه بأه والمؤذنين مصالحه على جارية كثيرة
ًا الملل لكل القدس في أن على الكتاب هذا في القول تقدم وقد وإليه معتقد

ًا، مكان لحم بأيت كنيسة وتزور قمامة بأه تحج والنصارى تزوره اليهود وأن توجه
السلم. عليه عيسى مولد
الهدم عليها تغلب عنها؛ُ الفرنج أيدي تولي بأعد القدس مدينة كانت وقد

بأها، أماكن عمارة إلى الهمم أنصرفت القريبة، المدة هذه إلى والخراب؛ُ
بأذلك، الهتمام الن بأالشام السلطان نائب ووفر عليها، الدواعي وتوفرت

الماء، قلة زمان بأالماء ترفدها مجتمع هو بأركة إلى بأسطها قناة إليها وسإاق
بأه.  وتجري القصى، المسجد سإور إلى وتدخل القدس، مدينة إلى وتجري

جليلة، مدرسإة قلووني المنصوري الربأط جاورها ما إلى السلطان نائب وعمر
الله رضي حنيفة أبأي المام مذهب على ومتفقهة وفقهاء مدرس على وقفها
التام، الجر بأه له حصل أيتام مكتب وبأحضرتها مشرفة، خانقاه وبأأعلها عنه،

منه. وتقبل الله أثابأه العام، الرفق وللناس
حمامات بأها يكن لم لنه إليه شيء أحوج كانت جليلين حمامين بأها وعمر

(المواء ضاحية القدس مدينة وأصبحت والعمائر السإواق بأها وأنشأ مرضية،
من تعد ل كانت أن بأعد التمدن من عليه كانت ما إلى وعادت آهلة) الرحاب،

الثرى. جوانبها في يندى ول القرى،
مسورة، غير بألدة فأبأهى إبأراهيم مزرعة وهي السلم، عليه الخليل بألد وأما
في هي ل جبال، بأين منطوية وهي ، المعتاد بأالسير القدس من يوم نحو على

لم بأها، السلم عليه الخيل مكان ولول عمل، أم قرية وهي واد، في ول صحراء،
القطار فباهت الكريم، المثوى ذلك بأركات عليها عادت وإنما يذكر، فيما تذكر

كافل يكون أن قبل الجوكندار بأكتمر وأجرى بأأهلها، المصار وتأهلت بأفضلها
ًا الماء بأها شاهدت ولقد منها بأعد على كانت ماء عين إليها المماليك في جاري

العلو. في درجة عشرين نحو من إليها يصعد عليه طبقة
مكان يصح ول السور ذلك داخل هو سإور بأه يحيط بأها، السلم عليه والخليل

السور، ذلك داخل إليه المنسوب الخليل سإرداب وبأه التخصيص، على بأه القبر
أشرنا والقنديل» وقد السرداب «صاحب العامة تقول ولهذا قنديل، عليه يوقد
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تقدم. فيما ذلك إلى
 الكرك

والكرك منها، أقدم والشوبأك الشوبأك، بأكرك تعرف قلعة ذات مدينة والكرك
ًا كانت البناء، محدثة مدينة وكثروا بأناءه، فكبروا كثروا، ثم الرهبان يتديره دير
أسإواق، بأه لهم فقامت النصارى، من مجاوريهم من أناس إليهم وآوى أبأناءه،
مدينة فصار أسإواره فأدارت الفرنج، إليه وأوت معايش، بأه لهم ودارت

فتح حتى الفرنج عليها فاسإتولى مذكورة قلعة فكانت حصته بأنوا ثم مشهورة،
بأن يوسإف المظفر أبأي الدين صلح الناصر الملك السلطان زمان في الله

تعالى. الله رحمه أيوب
البأصار الكتاب: مسالك اسإم
الشعر زاحم قد للرقى، صخوره عقارب تليق ل المرتقى، صعب مكان وهو

المقفر البر من قعد راكبه، نعل الهلل فألقى السماء في وعل بأمناكبه، القبور
ًا، إل النسر يبلغه ل عاٍل نشز على على إل الصباح مصباح يغدو ول محلق

ًا، شرفاتها ًا لمآلها الملوك أتخذته فلهذا معلق ًا، ولمالها حرز لولد يزل ولم كنز
ٍد وله السماء، مطر من ماؤه منجا، الدهور ومن ملجأ، المور في السلطين وا

يقول وفيه مال ومسرح زرع ومنبت وإقبال خصب بألد وهو بأالماء، عيونه يتفجر
ورصد الحاجر، في وقذى الحناجر، في شجى الكرك الفاضل: وكان القاضي

بأمخنقها، المان من أخذ قد المشكوكة، السبل في وصير المسلوكة الطرقات
ًا وصار وطرقها، العزائم بأأرصاد وقعد ًا الفجر، ذلك في للدهر دين لتارك وعذر

أنفاس على وجثم عمامته، مكان السإلم هام من وحبس الحج، من الله فريضة
ًا يدع فلم الحجاز، بأجمعها، المعاقل مسائل من فؤاديه تهامته من يصعد نفس

الواصف كبيت المر الله بأسر والشوبأك وهو بأمطلعها، السإنة نجوم من وظله
للسإدين:

دما»  يولغان أو رجال لحم وعندهما إل يوم مر «ما

ًة وكفى مجاورته ومستقرها، الفريضة ومستودع وقعرها الغزاة مكان أنه إشار
الحميدة الخطا انتهت طريقه وإلى النبوية، الغزات آخر وغزاتها لتبوك

تخفى ل إشارة عنده والوقوف الشرعية، العمال آخر على والعمل المحمدية،
وأزلق حبولها الجبل عقل قد مدينة القلعة بأهذه وتحف اللوذعية، الفهام عن

غرة وحمت معصمها، الملوك الوادي سإوار وعصم ذروتها، يطأ أن الغراب
راضع، الغمام ندى من ولها يحطمه، والله حاطم، فمنكبها أدهمها المطل الجبل
طريح بأل عروشه على قائم البلد فإذا هصرة وهصروه يفطمنه، المنجنيق ومهد
أهل فيه بأالسكن يتعامل فما الدور ومن دنانيره، سإلة محيت قد نعوشه، على

ًا، الكنيسة في مديح كل وصار الغرور، ًا، قلة من مصعد وكل مربأط وكل مهبط
ًا، لرأس بأالحقيقة رأس مسقط ًا: ومما يقول وفيه مسقط على الله فتحه أيض
بأل مضرة أية السإلم على كانت قلعة، هو ما أدراك وما الكرك بألد سإلطاننا

ًا الله زادها السإلم لكعبة كانت يقصر أن من لكثر الله نعم وإن ضرة، أية شرف
ًا، لها ًا، يطلبه السإلم، نهار الشرك ليل أغشى قد الله وأن حديث أشك وما حثيث
ومجاهدون السإحار، بأسهام رماة الرماة مع الشريف الحرم أهل في أن
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الحسنى). الله وعد وكل البيكاد عن بأعدوا ول خرجوا ما وبأالمحاورة

الشوبأك
ً البر في أكثر صغيرة مدينة الكرك إليه المنسوب والشوبأك منها، دخول
ًا موضوعة النهار جداول من أكواب ذات عنها القبلة في التغريب إلى وانحراف

غير الجنة في تعالى الله قال كما وفاكهة مرفوعة البأراج مقاعد من وسإرر
ممنوعة. ول مقطوعة

الكرك على سإنتين الحصار دام أن بأعد الكرك فتح وقت فتح قلت: والشوبأك
أعطاهما حتى يده في يزال ولم العادل الملك لخيه الناصر الملك وأقطعها

مدينة الكرك نّزل حتى العناية إليهما فصرف عيسى، المعظم الملك لولده
ًا وزادها بأنفسها يعنى ًا، تحصين حتى الشجار غرائب الشوبأك إلى وجلب وتحسين
هوائها. بأطيب وتزيد مائها وتدفق روائها في دمشق تضاهي تركها

الكرك، تسمى مدينة بأها أحدثت فقال: (وقد الجبال كورة جرير ابأن قلت: وذكر
الغرندك). الكورة هذه مدينة أن البلدان فتوح كتاب البلذري: في وقال
بأالبادية، متصلة حارة قديمة مدينة وهي زغر أربأعة؛ُ (فهي الكرك أعمال وأما
وهي ومؤته وعملها)، هي خربأت قديمة مدينة وكانت ومعان (تل) جيد، وبأها

والشوبأك السلم، (عليه طالب أبأي بأن جعفر قبر وبأها معروف، وواضعها بأاقية
ذكرنا). كما محدثا وهو
غزة

ولد وبأها مناف عبد بأن هاشم دفن بأها دمشق، مصر بأين مدينة وهي وغزة
عاٍل، نشز على البناء، مونقة والكلس، بأالحجر مبنية وهي الله، رحمه الشافعي

ل خم، مصرفها وماء صحيح، هواء ذات الشامي، البحر عن ميل نحو على
لكنه الشتاء، ماء بأه يدوم للمطر، مجمع ولها البأار، من أهلها وشرب يستلذ،

يستثقل.
الله أثابأه السلطان هذا بأناه مرسإتان وبأها والتين العنب أجلها كثيرة فواكه ولها

ازدانت (ما والترب المدارس من وبأها مكانه، في إليه المارة كانت ما لحوج
والتركمان. والعرب العسكر من طائفة وبأها جليلة، نيابأة وهي بأه)،

موضع قبليها من إسإرائيل، بأني بأتيه متصلة جانبيها والبحر البر من آخذة وهي
بأعضهم أن ُعشر، أهلها وقرارية وبأادية، حاضرة مجمع وموضع وماشية، زرع
ل غرار، بأالجفون فيها ألم ول نار، فيها لخمدت الدولة مهابأة لول لبعض عدو

بأاطن.  ول ظاهر يستقر ول سإاكن، فيها يطمئن

ًا اسإتجد ومما بأها النيابأة ومحل الجهانية، البلد فهي المملكة هذه إلى مضاف
ونصف واسإتفيدكار كاوزه وكذلك آهلة، عامرة الن وهي إياس مدينة

من الشامية الجهة هذه إلى هو كلما هو للمسلمين اسإتقر الذي لن المصيصة،
وأما لهم، فهو الرض جهة من جهان قاطع الخر ونصفها منه إذنه ونصف جهان

والنقير حمدون وتل وحميص الهارونية بأهم عملهم وبأقى المسلمون خربأه ما
شرقي وهي جعفر قلعة اسإتجد ما وكذلك الشام، إلى جهان دون من ذلك وكل

المملكة. هذه جملة فهذه الروم، إلى بأهسني قاطع وهي درنده، وقلعة الفرات
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غزة بأذكر تتعلق جليلة فائدة
ًا اسإمها يكون أن يجوز قالوا سإميت غزان وهما الشذق والفز الغز من مأخوذ
ًا ويكون البحرى، شقة يلي مما الشام فم في لنها بأذلك العرب قول من مأخوذ

على إليها السير لعسر بأذلك سإميت حملها عسر إذا مغز فهي البقرة أغزت
سإميت هاشم، بأغزة القديم في وتعرف لها، المتاخم للرمل والدواب الناس
رحلة كانت وإليها وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول جد مناف عبد ابأن بأهاشم
وهي والصيف الشتاء رحلة القرآن، في المذكورة الرحلتين إحدى هي قريش
قيس، هدمته الن إلى بأقية منه بأقيت قد منيع حصن عليها وكان منها، الصفية

قصيدته في السلمي عامر أبأو يقول وفيها اليمن قبائل بأعض إليها جاء لما
القرآن في مثالبهم ويذكر اليمن بأها يهجو بأيت ثلثمائة وهي بأالذاهبة المسماة
قريش: مناقب ويذكر والخبار،

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
هادمونا». غزة لحصن ونحن حروري على الموقدون «ونحن

من أول وهاشم هاشم، غزة لها قيل وبأذلك مناف، عبد بأن هاشم قبر غزة وفي
مات ثم بأغزة، وقبره هذا هاشم أخوة؛ُ أربأعة وكانوا مناف، عبد بأني من مات
نوفل أخوهما بأعده مات ثم بأالحجوان، بأمكة وقبره شمس عبد أخوه بأعده

أخوه بأعده مات ثم هناك، وقبره سإلمان لها يقال بأموضع العراق بأطريق
عبد بأنو فهؤلء هناك، وقبره ردمان له يقال موضع في اليمن بأأرض المطلب

الربأعة.  مناف

ًا) منهم مات من لموت الموجب سإفرهم سإبب ذكر في (تتمة غريب
هاشم كلها قريش سإادة وهم بأنين خمسة مناف لعبد كان أنه على اتفقوا

ًا ومات عمرو وأبأو شمس، وعبد ونوفل والمطلب مع خبر له يكن ولم صبي
فضاح الربأعة هؤلء مناف عبد بأني تسمى كلها وقريش العرب وكانت إخوته،
ل كانوا أنهم إل التجارة كثيرة قريش وكانت وبأهائهم، وجمالهم لشرفهم النضار

منهم فيشترون بأالبضائع تأتيهم العاجم وكانت والحجاز، مكة من يخرجون
ًا ذلك على فأقاموا ويبيعونهم، ً زمان فخرج مناف عبد بأن هاشم ركب حتى طويل

الروم. ملك بأقيصر فنزل الشام إلى
ٍذ هاشم واسإم ثريد جفنه ويصنع شاة، يوم كل يذبأح فكان العلي، ُعمر يومئ

من هاشم وكان معه، فيأكلون حوله من ويدعو أوصالً، عليها اللحم ويجعل
ًا، الناس أحسن ًا، وأكرمهم وجه يهشم قريش رجل هنا ها لقيصر فقيل أخلق
كانت وإنما اللحم، عليه ) ويجعل382 ص (الخطوط المرق عليه ويصب الخبز،
يكونوا ولم بأذلك، ويلتدمون المرق في واللحم صحاف في المرق تجعل العجم

ًا فسمى الثريد رأوا بأمكة: شاعرهم يقول وفيه الثريد، بأهشيم هاشم
عجاف».  مسنتون مكة ورجال لقومه الثريد هشم العلى «عمرو

أعجبه وكلمه، رآه فلما قيصر، فدعاه والعجم، العرب من فعله من أول وهذا
ًا ًا، إعجابأ ًا لي إن الملك هاشم: أيها له فقال عظيم فإن العرب، تجار هم قوم
ًا لي تكتب أن رأيت والبضائع المال من معهم وما أنفسهم على فيه تؤمنهم كتابأ
ذلك وغير وثمره الحجاز أدم من تستظرفه بأما عليك يقدمون فإنهم ذلك وغير
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جامع كتاب له يكتب أن فأمر البلد، طرف من يبلغك ول إليهم يصير مما
ًا جاء كلما فصار وسإار هاشم وأخذه للعرب، طريق على العرب أحياء من حي
ًا، أشرافهم من أخذ الشام على أرضهم وفي عندهم يأمنوا أن واليلف إيلف

الشام وبأين بأينه ممن القبال جميع من اليلف هاشم وأخذ وأموالهم، أنفسهم
ًا بأذلك فسروا قط أحد بأمثله يأتهم لم بأشيء فأتاهم مكة، قدم حتى سإرور

ًا، ويجمع ويؤمنهم يحوطهم معهم هاشم وخرج عظيمة، بأتجارة وخرجوا عظيم
غزة فأحلهم الشام بأهم ورد حتى طريقهم جميع في العرب رؤسإاء وبأين بأينهم
بأغزة. فدفن السفر، ذلك في هاشم ومات
البأصار الكتاب: مسالك اسإم

ملوك من وأخذ بأالشام، هاشم كفعل ففعل اليمن إلى المطلب أخوه خرج ثم
ًا اليمن ممن اليلف يأخذ أقبل ثم قريش، من إليهم ويسافر يجيء لمن عهد

عبد ولد أكبر المطلب وكان هاشم، فعل كما مكة أتى حتى العرب من بأه يمر
اليمن أرض من بأردمان المطلب عبد وهلك لكرمه الفيض يسمى وكان مناف،

سإافرها. سإفرة في
ًا منه فأخذ الحبشة ملك إلى مناف عبد بأن شمس عبد وخرج ًا كتابأ لمن وعهد
بألد من العرب من بأه مر من كل من اليلف يأخذ ورجع قريش، من يجىء

وقبره بأمكة فمات والمطلب، هاشم فعل كما مكة أتى أن إلى الحبشة
هاشم. من أكبر وكان بأالحجون،

العراق، إلى إخوته من أصغر وكان مناف، عبد بأن شمس عبد بأن نوفل وخرج
ًا فأخذ ًا رجع ثم مكة، أتى أن إلى اليلف يأخذ عاد ثم كسرى، من عهد إلى تاجر

العراق. طريق في بأسلمان فمات العراق،
 تنبيه

والزبأعري الزبأعري، لبأن أنه الروايات وأصح فيه، اختلف ذكره المقدم البيت
من وهو وغلظ، قصر وفيه والرأس، الذنين شعر الكثير اللزب التعبير اللغة في

ٍء على وإخوته هاشم في له قصيدة وهي: منها الخر البيت في أقوا
رحله المحول الرجل أيها «يا
مناف» عبد بأآل مررت هل

بأدارهم مررت لو أمك «هبلتك
أقراف» ومن جوٍع من لجموك

تناوحت الرياح إذا «المطعون
اليلف» لرحلة والظاعنون
أكفافها من العهد «والخذون
الضياف» لمقدم والناهشون

لقومه الثريد هشم العلى «عمرو
عجاف» ُمستنون مكة ورجال

أن يقال غزة، من قربأها إليها الكلم جر الرحلة، ذكر في خاتمة قلت: وهذه
قبلها كانت فلسطين مدينة وأن مروان، بأن الملك عبد بأن سإليمان أحدثها الذي



مشكاة مكتبة              المصار ممالك في البأصار مسالك
 السإلمية

من أبأيه قبل من معه وكان صبي، وهو أبأيه، قبل من وليها سإليمان وأن له،
لد كنيسة جانب إلى وكان لسليمان، المارة في والسإم عليه، ويشير يدبأره،

ًا سإليمان وكان الفواكه، كثير الموضع، مليح العمارة حسن بأستان، ما كثير
ًا فقال ويستطيبه، فيه، ويجلس يستحسنه، رأيه، إلى يرجع الذي للشيخ يوم

من فيه أنني حتى البستان هذا لي تشتري أن حيوة: أحب بأن رجاء يسمى وكان
الكنيسة، أمر يتولى الذي للقسيس البستان فكان لثلثنا، يصلح ما البأنية

ًا ذلك له وقال رجاء وأحضره والشهود القاضي أحضرني وطاعًة فقال: سإمع
القسيس وحضر فأحضرهم الساعة، منه وأفرغ بأذلك، نفسي على أشهد حتى
ًا: ألستم لهم فقال مانع ل ويدي، ملكي وفي لي، البستان هذا أن تعلمون جميع

تصحيح بأذلك يريدون والشهود: نعم؛ُ القاضي له فقال فيه؟، لي معارض ول لي
ًا الكنيسة على حبسته قد أنى الن لهم: أشهدوا فقال البيع، ليصح الملك، حبس

ً في فسقط عليها، ومن الرض الله يرثا أن إلى فيه مثنوية ول لي رجعة ل تبتل
من فمنعه بأقتله، سإليمان وهم حضر، من على ذلك وعظم مكره، وتم أيديهم

ًا ونبرم نتفرج بأنا له: سإر وقال وشاغله، بأه ورفق رجاء، ذلك فيه يكون أمر
ٍد من فصل فلما أحد، يتبعهما ل أن سإليمان وأمر فركبا، وغيرها، الكنيسة هلك ِل
ًا رأيا ًا الشعر من بأيت المصلى، موضع الن هي الرض من ربأوة على مضروبأ

ونريح بأه، من لتنظر البيت هذا إلى بأنا أعدل رجاء له فقال اشتد، قد الحر وكان
يريان ل وهما فيه من على وسإلما البيت، من فقربأا النهار، يبرد أن إلى فيه

ًا، ولفظ، رد بأأحسن السلم عليهما ردت بأرقع ذات امرأة منه لهما فبرزت أحد
يتخففا أن وسإألتهما فنزل، صحيح، وعزم فصيح بألسان عندها النزول وسإألتهما
ًا البستان أمر سإليمان ونسى فعلها، وأعجبهما عندها، ويستريحا  بأكرمها إعجابأ

ً لها أن وعرفتهما فقالت: رملة اسإمها عن وسإألها وعقلها، ماشية في بأعل
ّد، اسإمه واللبن الحلو اللبن عندي وقالت واللبن، الغداء عليهما وعرضت ِل

الطعام، في بأعلى إيثار يخالف إيثاري لن البارد، والخبز الحار والخبز الحامض
من شيء كل في لهما وقدمت أشتهيه، ما لنفسي وأعد يؤثر، ما له أعد وأنا

جميع في فعلها وحسن وأدبأها وجمالها حسنها من ذهل وقد لهما، وتردت ذلك،
لفعلت، معكما آكل أن لي جاز وقالت: لو ليأكلن، عليهما وأقسمت تحاوله، ما

الشجر من البيت حول ما إلى ونظرا فأكل نفسه، إلى الكرام يدعو والطعام
العمارة. من حوله ما على وإشرافه الموضع، فاسإتحسنا ذلك، وغير والضياع

البأصار الكتاب: مسالك اسإم
للمسلمين، ومسجد للنصارى هنا ديرها بأبناء أمرت لسليمان: لو رجاء فقال

المسلمين من حًمى في يكون أن أحب من بأالناس النداء في وأمرت
ًا فليبن والنصارى، ولتعطلت مدينة، لصارت وديره، مسجده جنب إلى دار

وتبادر ذلك، ففعل وأعلى، لد، موضع من أحسن الموضع وهذا بأالدير، الكنيسة
على والقصور المازل يحيطون والنصارى المسلمين من أدب كل من الناس

ونعمهم. هممهم قدر
ًا خط سإليمان وكان ًا مسجد ًا صغير ّير له فقال لطيفة، للمارة ودار هذا رجاء: غ
ًا فخط عظيمة مدينة سإتكون فإنها ًا مسجد ًا عظيم ًا كبير هذا وهو واسإعة، ودار

المارة. بأدار المعروفة الدار وهذه الجامع،
رجاء فراجعه للجامع وعمدها رخامها وأخذ الكنيسة هدم أراد سإليمان أن ثم

وما ومكره غدره من القسيس فعل بأما يخبره الملك عبد إلى وبأعث ذلك، عند
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السإلم وكان الروم ملك إلى الملك عبد وكتب والجامع، المدينة بأناء من فعله
ًا الوقت ذلك في دله من الملك عبد إلى الروم ملك فأنقذ الروم، على ظاهر

ًا منه أخرج موضع على معهما وأخرج والحسن، العتدال في مثلها ير لم عمد
ًا ًا، رخام عنه.  وفضل الجامع كفى ما منشور وغير منشور

ًا، لها يقال وغزة، داروم الداروم، من ضيعة في كان أنه يقال أكثر وكان عمود
ُعمد نقل ألزمهم الروم ملك أن ذلك من النصارى نال ما عمود من والرخام ال

وأحسن ذكرها، المقدم المرأة بأاسإم الرملة المدينة وسإميت الجامع إلى
بأعلها. وإلى إليها سإليمان


