
مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

العبادا وأخبار البلدا آثار
القزويني     محمودا     بن     محمد     بن     زكريا

ٍة في الكتاُب يقع َب ْط المقدمة كانت مقدمات، وثلثا ُخ
المقدمة وكانت والقرى، المدن إلى الحاجة في الولى

المؤلف جعلها الخيرة والمقدمة البلدا، خواص في الثانية
ٌع والكتاب. الرض أقاليم في ِهّم َمْرِج التاريخ في ُم

البشري والعمران
الكتاب     خطبة   
  المدن     إلى     الحاجة     في     الوالى     المقدمة

   واالقرى
  البلدا     خواص     في     الثانية     المقدمة   

o  الول     الفصل   
o  الثاني     الفصل   

  الرأض     أقاليم     في     الثالثة     المقدمة   
o  الول     القليم   

  جاوة   
  الخالدات     جزاير   
  الرامني     جزيرة   
  زانج     جزيرة   
  سإكسار     جزيرة   
  القصار     جزيرة   
  واق     واق     جزيرة   
  حضرموت   
  الشعبين     ذات   
  ذمار   
  سإبأ   
  سإفالة   
  سإلوق   
  سإندابل   
  شمخ   
  صنعاء   
  الصين   
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  غدامس   
  كاكدم   
  كنام   
  كوار   
  لنجوية   
  مأرب   
  مرباط   
  مقرى   
  مهرة   

o  الثاني     القليم   
  البلق   
  وسإلمى     أجأ   
  البحرين   
  بدر   
  تبت   
  تكناباذ   
  جاجلى   
  جزيرة   
  سإقطرى     جزيرة   
  السلمط     جزيرة   
  سإيلن     جزيرة   
  الشجاع     جزيرة   
  القصر     جزيرة   
  الحجاز   
  المشقق   
  خط   
  رحا   
  زويلة   
  سإومناة   
  صنف   
  صيمور   
  الطائف   
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  عدن   
  فاس   
  قبا   
  قمار   
  يثرب     مدينة   
  مغمس   
  مراكش   
  مكة   
  ملتان   
  منًى   
  مندورفين   
  الندهة   
  يترب   

o  الثالث     القليم   
  أبرقوه   
  أبسوج   
  أبيار   
  أجر   
  إخميم   
  أرجان   
  أريحا   
  السإكندرية   
  أسإيوط   
  إصطخر   
  إفريقية   
  أنطاكية   
  أنطرطوس   
  الجوز     أورم   
  أيلة   
  باميان   
  بلرم   
  بنارق   
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  بنزرت   
  البيضاء   
  تاهرت   
  تنس   
  تونس   
  الجابية   
  جاشك   
  جالطة   
  تنيس     جزيرة   
  جنابة   
  نزهة     مدينة   
  جيزة   
  حلب   
  حمص   
  الحيرة   
  خبيص   
  داارابجردا   
  دامشق   
  دامندان   
  داورق   
  أتريب     داير   
  أيوب     داير   
  سإينا     طور     داير   
  نهيا     داير   
  الرقاداة   
  سإبتة   
  سإجستان   
  سإخا   
  سإنجل   
  سإنون   
  سإيلون   
  شطا   
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  بوان     شعب   
  الصعيد   
  صفين   
  صقلية   
  طبرسإتان   
  طبرية   
  جارة     عين   
  الشمس     عين   
  الغوطة   
  الفسطاط   
  الفيوم   
  القاداسإية   
  القاهرة   
  صاهك     قرية   
  النجم     قلعة   
  كابل   
  كاريان   
  كركويه   
  كفرمندة   
  كفرنجد   
  كلز   
  كوزا   
  اللذقية   
  مدين   
  المرقب   
  مريوط   
  مليانة   
  منبج   
  منف   
  هشام     منية   
  مورجان   
  ناصرة   
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  هنديان   
o  الرابع     القليم   

  آذربيجان   
  آمل   
  أبلة   
  إربل   
  اردابهشتك   
  أردابيل   
  كشادا     أرسإلن   
  أرمية   
  أسإفرايين   
  اشتروين   
  إيذج   
  إيراوه   
  بابل   
  بدخشان   
  برقعيد   
  بسطام   
  الدنيا     أم     بغدادا   
  بلدا     أمهات     من     عظيمة     مدينة     بلخ

.   خراسإان
  بلور   
  خراسإان     بلدا     من     بلدة     باخرز   .
  بيهق   
  جرباذقان   
  جرجان   
  جوهسته   
  جوين   
  جيلن   
  الحويزة   
  خاوران   
  خراسإان   
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  خوار   
  خوسإت   
  دااورداان   
  داور   
  بكر     دايار   
  حزقيل     داير   
  الخنافس     داير   
  متى     داير   
  بميافارقين     توما     مر     داير   
  روذراور   
  رويان   
  الري   
  زاوه   
  زز   
  سإبران   
  سإرخس   
  سإلماس   
  سإميرم   
  شاذياخ   
  شكمبة   
  شهرسإتان   
  طبرسإتان   
  طروز   
  طوس   
  طيزنابادا   
  عباداان   
  اباذ     الله     عبد   
  عزان   
  غرشستان   
  الدبل     فم   
  قاشان   
  قصران   
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 السإلمية

  كركان   
  كسكر   
  ليخواسإت   
  المدائن   
  المشان   
  ميسان   
  نصراباذ   
  نينوى   
  واسإط   
  ورجند   
  همذان   
  يمكان   

o  الخامس     القليم   
  أران   
  الروم     أرزن   
  الشبونة   
  اشبيلية   
  إلبيرة   
  ألش   
  بتم   
  بجانة   
  برذعة   
  بلقوار   
  بلنسية   
  بيلقان   
  وجرجانية   
  جنزة   
  ختلن   
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  خيوق   
  رندة   
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  داز     روين   
  زمخشر   
  سإمرقند   
  شاطبة   
  شغنسة   
  شلب   
  شنترين   
  مرية     شنت   
  صغد   
  طراز   
  طليطلة   
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  ملطية   
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o  الساداس     القليم   
  أبولدة   
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  أفرنجة   
  ايرلندة   
  باكويه   
  برطاس   
  بجناك     بلدا   
  بجا     بلدا   
  بغراج     بلدا   
  تاتار     بلدا   
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o  السابع     القليم   
  شوشيط   
  صقلب   
  يورا   

 الرحيم الرحمن الله بسم

 الكتاب خطبة

لبقائك والدوام لثنائك والعظمة لكبريائك والجلل لك العز
 .الخيرات ومفيض الذات قديم يا
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مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

وأنت بعدك شيء ل الخر وأنت قبلك شيء ل الول أنت
 .لك شريك ل الفردا

البتداء منك والظلمات النور وجاعل العقول واهب يا
قامت وبإراداتك الشياء تكونت وبقدرتك النتهاء وإليك

نفوسإنا وطهر معرفتك أنوار علينا أفض والسموات الرض
ومغفرتك رحمتك موجبات وألهمنا معصيتك كدورات عن

وصل والسعاداات الخيرات من وترضى تحب لما ووفقنا
الباهرات والمعجزات الطاهرات النفس ذوي على

ًا الغر وقايد المتقين وإمام المرسإلين سإيد على خصوص
هاشم بن المطلب عبد بن الله عبد بن محمد المحجلين

والطيبات الطيبين وأصحابه آله وعلى الصلوات أفضل
 .والجماعات السنة أهل من بإحسان اتبعوهم الذين وعلى

توله القزويني محمودا بن محمد بن زكرياء العبد يقول
ًا الله حمد بعد بفضله الله فضله مزيد ويوجب يرضيه حمد

وعرفته لي وقع ما الكتاب هذا في جمعت قد : إنيوأيادايه
وعجايب تعالى الله صنع لطايف من وشاهدته به وسإمعت

والبّر بالحسان ويأمر وعباداه بلداه في الموداعة حكمته
ّتقى ّطغيان عن وينهى وال انتفع ومن والذى والشّر ال
ورفع البرار من الله جعله بالخير وذكرني هذا بكتابي
 .الدار عقبى في دارجاته

سإها أو هم أو القلم به طغى عما العفو تعالى الله وأسإأل
 .جدير وبالجابة قدير شيء كل على إنه لم أو بذلك

تمام لحصول منها بد ل مقدمات المقصودا على ولنقدم
 .والمآب المرجع وإليه للصواب الموفق والله الغرض

 الولى المقدمة

 والقرى المدن إحداثا إلى الداعية الحاجة في
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مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

أن يمكنه ل وجه على النسان خلق تعالى الله أن اعلم
الجتماع إلى يضطر بل الحيوانات كساير وحده يعيش
عليها يتوقف التي الجتماعية الهيئة يحصل حتى بغيره

ل كثيرة مقدمات على موقوفان فإنهما والملبس المطعم
 .وحده بجميعها القيام واحد لكل يمكن

موقوفة فإنها الحراثة يتولى كيف الواحد الشخص فإن
إلى يحتاج والنجار النجار إلى تحتاج وآلتها آلتها على

على موقوف وهو الملبوس بأمر يقوم وكيف الحدادا
آلتها وتهيئة والنسج والغزل والندف والحلج الحراثة

واحد كل وألهم الجتماعية الهيئة اللهية الحكمة فاقتضت
بعضهم ينتفع حتى المقدمات تلك من بأمر القيام منهم

والطحان يعجنه والعجان الخبز يخبز الخباز فترى ببعض
الحراثا آلت يصلح والنجار يحرثه والحراثا يطحنه

بعضها الصناعات وهكذا النجار آلت يصلح والحدادا
 .البعض على موقوفة

شيء فقد ومتى الجتماعية الهيئة يتم كلها حصول وعند
فقد إذا كالبدن الجتماعية الهيئة اختلت فقد ذلك من

 .النسان معيشة نظام فيتوقف أعضائه بعض

صحراء في اجتمعوا لو الجتماعية الهيئة حصول عند ثم
بالخيام تستروا ولو والريح والمطر والبردا بالحر لتأذوا

اقتصروا ولو والعدو اللصوص مكر يأمنوا لم والخرقاهات
سإور ل التي القرى في ترى كما والبواب الحيطان على

اتخاذ تعالى الله فألهمهم البأس ذي صولة يأمنوا لم لها
والقرى والمصار المدن فحدثت والفصيل والخندق السور
 .والديار

آراء أخذوا المدن بناء أراداوا لما الماضية الملوك إن ثم
البلدا في ناحية أفضل اختاروا فالحكماء ذلك في الحكماء
من المكان في منزل وأعلى الناحية في مكان وأفضل

أبدان صحة تفيد لنها الشمال ومهب والجبال السواحل
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مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

والجزائر الجام من واحترزوا أمزجتها وحسن أهلها
ًا تورثا فإنها الرض وأعماق ًا كرب  .وهرم

ًا للمدن واتخذوا ًا سإور ًا حصين ًا وللسور مانع عدة أبواب
ويخرج يدخل بل والخروج بالدخول الناس يتزاحم ل حتى
 .إليه باب أقرب من

ًا لها واتخذوا لجتماع والناداي المدينة ملك لمكان قهندز
والجوامع المساجد السإلمية البلدا وفي فيه الناس

ومعاطن الخيل ومراكض والحمامات والخانات والسإواق
السكان لدور مساكنها بقية وتركوا الغنم ومرابض البل
فترى الهيئة هذه على العظماء الملوك بناها ما فأكثر
الحسنة والصور الصحيحة بالمزجة موصوفين أهلها

الوافرة والعقول الصالحة الراء وأصحاب الطيبة والخلق
الديالم مثل كذلك يكون ل مسكنه بمن ذلك واعتبر
تشويش في البحر وسإكان والتركمان والكرادا والجيل

 .صورهم واختلف عقولهم وركاكة طباعهم

بخاصية وهوائها تربتها لختلف مدينة كل اختصت ثم
بها ونشأ غريبة طلسمات فيها الحكماء وأوجد عجيبة
غيرها في يوجد لم والحيوان والنبات المعادان من صنف

فاقوا أناس بها ونشأ عجيبة عمارات أهلها بها وأحدثا
وصل ما فلنذكر والصناعات والخلق العلوم في أمثالهم

 .تعالى الله شاء إن بقعة بقعة خاصية من إلينا

 الثانية المقدمة

 البلدا خواص في

 الول الفصل

 سإكانها في البلدا تأثير في
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مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

وشمال وجنوب وغرب شرق الرض : إنالحكماء قالت
مكروه فهو المطلع نور منه وتحج التشريق في تناهى فما

بها يحترق الحيوان فإن إحراقه وشدة حرارته لفرط
ًا التغريب في تناهى وما ينبت ل والنبات مكروه أيض

في تناهى وما ذكرناه الذي المعنى في التشريق لموازاته
ًا الشمال ل الذي الشديد البردا من فيه لما مكروه أيض

ًا الجنوب في تناهى وما معه الحيوان يعيش كذلك أيض
مسامتة لدوام محترقة أرض فإنها الحرارة لفرط

 .إياها الشمس

أوسإاط هو يسير قدر الرض من للسكنى يصلح فالذي
فأهلها ذلك سإوى وما والخامس والرابع الثالث القليم

ًا وقالوا لهم عاداة والعذاب معذبون الحارة المساكن :أيض
العريزية للحرارة مضعفة للقوى مرخية للمسام موسإعة
ضعيفة متخلخلة سإكانها أبدان فتكون للروح محللة

 .هضمهم لضعف ضعيفة وقواهم خائفة وقلوبهم

للمسام مسدداة للبدن مصلبة فإنها البارداة المساكن وأما
وفيهم صلبة سإكانها أبدان فتكون العزيزية للحرارة مقوية

 .الجيد والهضم القوى وجوداة الشجاعة

فل الرطبة المساكن وأما ظاهر على البردا اسإتيلء فإن
ًا هواؤهم يسخن ًا شتاؤهم يبردا ول شديد وسإكانها قوي

قبول وسإرعة الجلودا ولين الجيدة بالسحنة موصوفون
 .القوى وكلل الرياضات في والسإترخاء الكيفيات

القشف وتورثا المسام فتسددا اليابسة المساكن وأما
ًا صيفها ويكون والنحول ًا وشتاؤها حار أهلها وأدامغة باردا

 .حاداة قواهم لكن يابسة

وفي حار الصيف في فهواؤها الحجرية المساكن وأما
الخلق سإوء وعندهم صلبة أهلها وأبدان باردا الشتاء
 .الحروب في والشجاعة المور في والسإتبدادا والتكبر
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 السإلمية

المساكن حكم في فهي والبحرية الجامية المساكن وأما
ً وأنزل الرطبة  .الرطبة المساكن ذكر جرى وقد حال

 الثاني الفصل

 والحيوان والنبات المعادان في البلدا تأثير في

الرملة البراري في إل يتكون ل فالذهب المعادان أما
ل والحديد والرصاص والنحاس والفضة الرخوة والجبال

ل والكبريت اللين بالتراب المختلطة الحجار في إل يتكون
في إل يتكون ل والزيبق النارية الراضي في إل يتكون

السبخة الراضي في إل تنعقد ل والملح المائية الراضي
والقار العفص التراب في إل تتكون ل والزاجات والشبوب

الحجار تولد أما الدهنة الراضي في إل يتكون ل والنفط
 .تعالى الله إل وسإببها معادانها يعلم فل خواص لها التي

الحارة بالبلدا إل ينبتان ل والموز النخل فإن النبات وأما
الجوز وأما والليمون والرمان والنارنج الترج وكذلك
على والقصب البارداة بالبلدا إل ينبت فل والفستق واللوز

الصلبة بالراضي والمغيلن الدلب وكذا النهار شطوط
الهند بأرض بجزيرة إل ينبت ل والقرنفل القفار والبراري

وكذلك بالهند إل ينبت ل والزنجبيل والفلفل والنارجيل
والزعفران باليمن إل ينبت ل والورس والبنوس الساج
نهاوند بأرض الذريرة وقصب بروذراوردا الجبال بأرض

 .بخراسإان شوك على يقع والترنجبين

البحار جزائر في إل يتولد ل الفيل فإن الحيوان وأما
أرض بغير عمرها من أطول الهند بأرض وعمرها الجنوبية

ل والزرافة بأرضها تعظم ما مثل تعظم ل وأنيابها الهند
بالبلدا إل يتولد ل والجاموس الحبشة بأرض إل تتولد

العانة وعير البارداة بالبلدا يعيش ول المياه قرب الحارة
بلداه في ذلك يكون كما بلداه غير في سإفادا له ليس

والسنجاب بلداه في كذلك ول حافره من يؤخذ أن ويحتاج
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الشرقية البلدا في إل يتولد ل المسك وغزال والسمور
على إل يتفرخ ل والعقاب والبازي والصقر الشمالية

في إل يفرخان ل والقطا والنعامة الشامخة الجبال رؤوس
شطوط في إل تفرخ ل الماء وطيور والبطوط الفلوات

إل تفرخ ل والعصافير والفواخت والجام والبطائح النهار
البساتين في إل تفرخ ل والقنابر والبلبل العمارات في

وقع فإن الغالب هو هذا الجبال في إل يفرخ ل والحجل
 .نادار فهو ذلك خلف على شيء

 .للصواب الموفق والله

 الرض أقاليم في الثالثة المقدمة

معدل داائرة أن فرضنا : إذاالخوارزمي الريحان أبو قال
النصفين أحد : يسمىبنصفين الرض كرة تقطع النهار
ًا ً والخر جنوب  .شمال

وتقطع النهار معدل قطبي عن تعبر داائرة فرضنا وإذا
جنوبيان : ربعانأرباع أربعة الرض كرة صارت الرض
ًا يسمى المكشوف الشمالي فالربع شماليان وربعان ربع
ًا والجزائر البحار على مشتمل المسكون والربع مسكون
ما أن على والقرى والبلدان والمفاوز والجبال والنهار

من مسكونة غير قطعة الشمال قطب تحت منها بقي
قسموه المسكون الربع وهذا الثلوج وتراكم البردا افراط
ًا يسمى قسم كل أقسام سإبعة مفروش بساط كأنه إقليم

ً الغرب إلى الشرق من الشمال إلى الجنوب ومن طول
ًا وأعرضها فأطولها والعرض الطول مختلفة وإنها عرض

نحو المغرب إلى المشرق من طوله فإن الول القليم
الشمال إلى الجنوب من وعرضه فرسإخ آلف ثلثة من
ًا وخمسين مائة من نحو ً وأقصرها فرسإخ ًا طول وعرض

نحو المغرب إلى المشرق من طوله فإن السابع القليم
إلى الجنوب من وعرضه فرسإخ وخمسمائة ألف من

ًا خمسين من نحو الشمال  .فرسإخ
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وعلى وعرضها طولها فمختلف القاليم سإائر وأما
 .بأقاليمها الرض كرة صورة المقابلة الصفحة

وهمية خطوط لكنها طبيعية قسمة ليست القسمة وهذه
الرض من المسكون بالربع طافوا الذين الولون وضعها
افريدون مثل والمسالك الممالك حدودا بها ليعلموا
جاوزوا وإذا الفارسإي وارداشير الرومي واسإكندر النبطي
الزاخرة البحار سإلوكها من فمنعهم السبعة القاليم
الحرب في التغير المفرطة والهوية الشامخة والجبال

النعش بنات مدار تحت الشمال ناحية في والظلمة والبردا
ًا مفرط هناك البردا فإن شتاء هناك أشهر سإتة لن جد

البردا لشدة الماء ويجمد شديدة ظلمة الهواء فيظلم وليل
 .نبات ول هناك حيوان فل

يكون سإهيل مدار تحت الجنوب ناحية من مقابلتها وفي
ًا أشهر سإتة ًا صيف ًا ويصير الهواء فيحمى كله نهار نار

ًا  .هناك حيوان ول نبات فل شي كل يحرق سإموم

فيه السلوك المحيط البحر فيمنع المغرب جانب وأما
 .المواج لتلطم

فإذا الشامخة والجبال البحر فيمنع المشرق جانب وأما
السبعة القاليم في محصورين الناس وجدت تأملت
 .الرض بقية بحال علم لهم وليس

مرتبة إقليم إقليم في بقعة بقعة إلينا وصل ما فلنذكر
إلى والهاداي للسدادا الموفق والله المعجم حروف على

 .الصراط سإواء

 الول القليم

وشماليه والحبشة والنوبة الزنج بلدا يلي ما فجنوبيه
إذا النهار نصف الظل يكون حيث وأوله الثاني القليم
ًا والنهار الليل اسإتوى ًا واحدة قدم ًا ونصف وسإدس وعشر
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نصف فيه السإتواء ظل يكون حيث وآخره قدم عشر
 .قدم أخماس وثلثة قدمين النهار

على ويمر الصين بلدا من المشرق أقصى من يبتديء وقد
سإواحل وعلى سإرنديب جزيرة الصين من الجنوب يلي ما

العرب جزيرة إلى البحر ويقطع الهند جنوب في البحر
وأرض مصر نيل ويقطع الحبشة بلدا إلى قلزم بحر ويقطع
صنعاء أرض من وسإطه في فوقع المغرب بحر إلى اليمن

عدن أرض الجنوب يلي الذي طرفه ووقع وحضرموت
ًا بتهامة الشمال يلي الذي طرفه في ووقع  .مكة من قريب

ونصف سإاعة عشرة اثنتي هؤلء نهار أطول ويكون
وفي سإاعة عشرة ثلثا وسإطه وفي ابتدائه في الساعة

 .الساعة وربع سإاعة عشرة ثلثا آخره

ميل آلف تسعة المغرب إلى المشرق من وطوله
ً وسإبعون واثنان وسإبعمائة داقيقة وأربعون وإحدى ميل

ً وأربعون واثنان ميل أربعمائة وعرضه واثنتان ميل
ًا ومساحته ثانية وأربعون داقيقة وعشرون أربعة مكسر

وثمانمائة ميل ألف وعشرون ألف وثلثمائة ألف آلف
ً وسإبعون وسإبعة ذات إرم داقيقة وعشرون وإحدى ميل
روي عادا بن شدادا بناء من وحضرموت صنعاء بين العمادا

ًا كان عادا بن شدادا أن بالجنة سإمع لما الجبابرة من جبار
والفضة الذهب قصور من أولياءه فيها الله وعد وما

التي والغرف النهار تحتها من تجري التي والمساكن
صفة على مدينة الرض في متخذ : إنيقال غرف فوقها
وكيل كل يد تحت وكلئه من رجل مائة بذلك فوكل الجنة
أرض من فلة أفضل يطلبوا أن وأمرهم العوان من ألف

 .تربة أطيبها ويختاروا اليمن

إلى وكتب بنائها كيفية لهم ومثل الموال من ومكنهم
بلداهم في ما جميع يجمعوا أن البلدان سإائر في عماله

ًا منها فجمعوا والجواهر والفضة الذهب من مثل صبر
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المدينة وبنى والفضة الذهب من اللبن باتخاذ فأمر الجبال
والياقوت الدر بجواهر حيطانها يفضض أن وأمر بها

ًا فيها وجعل والزبرجد من أسإاطينها غرف فوقها غرف
 .والياقوت والجزع الزبرجد

ًا إليها أجرى ثم ًا أربعين من إليها سإاقه نهر تحت فرسإخ
سإواقي النهر ذلك من فأجرى المدينة في فظهر الرض

والسواقي النهر بحافتي وأمر والشوارع السكك في
الحمر الجواهر أنواع حصاه وجعل الحمر بالذهب فطليت

والسواقي النهر حافتي على ونصب والخضر والصفر
ًا الجواهر من ثمارها وجعل الذهب من أشجار

ًا عشر اثني المدينة طول .وجعلواليواقيت فرسإخ
ًا سإورها وصير ذلك مثل وعرضها ًا عالي فيها وبنى مشرف
ًا قصر ألف ثلثمائة بأصناف وظواهرها بواطنها مفضض
 .الجواهر

ًا النهر ذلك شاطيء على لنفسه بنى ثم ًا قصر ًا منيف عالي
وادا إلى يشرع بابه وجعل كلها القصور تلك على يشرف
بأنواع مفضض ذهب من مصراعين عليه ونصب رحيب

 .اليواقيت

 .ذراع ثلثمائة والسور البيوت ارتفاع وجعل

 .والزعفران المسك من المدينة تراب وجعل

ًا منظرة ألف مائة المدينة خارج وجعل الذهب من أيض
 .جنوداه لينزلها والفضة

إليه تعالى الله فبعث عام خمسمائة بنائها في ومكث
ًا في فتماداى تعالى الله إلى فدعاه السلم عليه النبي هودا

 .والطغيان الكفر

بعذاب هودا فأنذره سإنة سإبعمائة ملكه تم ذاك إذ وكان
 .عليه كان عما يرتدع فلم ملكه بزوال وخوفه تعالى الله
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بالفراغ وأخبروه المدينة ببناء الموكلون وافاه ذلك وعند
في وخرج جنوداه في إليها الخروج على فعزم منها

بن مرثد ملكه على وخلف بيته أهل من رجل ألف ثلثمائة
ًا يقال فيما مرثد وكان ابنه شدادا  .السلم عليه بهودا مؤمن

صيحة جاءت بمرحلة المدينة قرب إلى شدادا انتهى فلما
أمر في كان من وجميع وأصحابه هو فمات السماء من

بها أنيس ل وبقيت والفعلة والصناع القهارمة من المدينة
أيام في واحد رجل إل ذلك بعد يدخلها لم الله فأخفاها
قصة في ذكر فإنه قلبة بن الله عبد له يقال معاوية
ضلت إبل طلب في صنعاء من خرج أنه ملخصها طويلة

منها فأخذ ذكرنا ما صفتها مدينة إلى السير به فأفضى
ًا ًا والكافور المسك من شيئ وقصد الياقوت من وشيئ

من أخذه ما عليه وعرض بالمدينة معاوية وأخبر الشام
 .الزمان بطول تغير قد وكانت الجواهر

: هذافقال ذلك عن وسإأله الحبار كعب معاوية فأحضر
بناها كتابه في تعالى الله ذكرها التي العمادا ذات إرم

واحد رجل إل يدخلها ول داخولها إلى سإبيل ل عادا بن شدادا
 .وكذا كذا صفته

له فقال قلبة ابن الله عبد صفة الصفة تلك وكانت
ل ولكن النصح فأحسنت الله عبد يا أنت : أمامعاوية
 .لها سإبيل

 .بجائزة له وأمر

وذلك بحضرموت عادا بن شدادا قبر عرفوا أنهم وحكي
مائة منقورة جبل في بيت وهي حفيرة في وقعوا أنهم
ًا أربعين في ذراع ذهب من عظيم سإرير صدره وفي ذراع
:مكتوب فيه لوح رأسإه وعند الجسم عظيم رجل عليه
ّيها يا اعتبر ّدادا أنا المديد بالعمر المغرور أ ٍدا بن ش عا

ّوة وأخو المشيد القصر صاحب والملك والبأسإاء الق
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فعصيناه الّرشيد المر إلى قبلناه لو فدعانا الحسيد
الفق من تهوي صيحٌة فأتتنا محيد من هل : ألوناداينا
ٍء وسإط زرٍع مثل فشوينا البعيد الموفق والله حصيد بيدا

 .للصواب

صنف أهلها منه غرب في عيذاب بأعلى متصلة بلدا البجة
الدنيا سإائر إلى منها يحمل الزمرذ معادان بها الحبش من

الزمرذ أصناف أحسن وزمرذها هناك جبال في ومعادانه
فيبرأ منه المسموم يسقى المائية الكثير السلقي الخضر

 .حدقتها سإالت إلي الفعى نظرت وإذا

المخلف : بهذاتاريخه في عمارة قال باليمن مخلف بكيل
يشحون وهم لهم أرض في معينين لقوام الشجر من نوع
مصر بأرض البلسان شجر مثل غيرهم من ويحفظونه به

ًا منه يأخذون لهم إل الشجر ذلك وليس به يقتل سإم
قتلوا أكثرهم ووزراءهم نجاح بني ملوك أن وذكر الملوك

قال المغرب جنوب في السوداان بلدا هي التبر بلدا بهذا
ًا شديد حرها البلدا : هذهالفقيه ابن  .جد

والذهب الرض تحت السرادايب في يكونون بالنهار أهلها
وأهلها بأرضنا الجزر ينبت كما البلدا هذه رمل في ينبت

وطعامهم الذهب ويقطفون الشمس بزوغ عند يخرجون
ملبوسإهم وأكثر الحيوانات جلودا ولباسإهم واللوبيا الذرة

 .كثير عندهم والنمر النمر جلد

من والتجار أشهر ثلثة البلدا هذه إلى سإجلماسإة ومن
الملح وبضايعهم شديد بتعب إليها يمشون سإجلماسإة

والسإورة الزجاج وخرز الرز وخشب الصنوبر وخشب
 .النحاسإية والحلق منه والخواتيم

ل فاسإد بماء سإمايم فيها معطشة براري على وعبورهم
في المياه تنشف والسمايم الميعان في إل الماء يشبه

ًا إل معهم الماء يبقى فل السإقية  .قلئل أيام
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ً معهم يستصحبوا بأن فيحتالون الحمال من فارغة جمال
تلك في منه يدخلون الذي الماء وروداهم قبل ويعطشونها

ً الماء على أورداوها ثم البراري ً نهل تمتلي حتى وعلل
في الرطوبة فتبقى تجتر ل كي أفواهها ويشدون أجوافها
الماء إلى واحتاجوا أسإقيتهم في ما نشف فإذا أجوافها

ً نحروا ً جمل بعناء سإاروا وهكذا في بما وترمقوا جمل
أصحاب وبين بينهم يحجز الذي الموضع قدموا حتى شديد
ً ضربوا ذلك فعند التبر  .القفل وصول القوم ليعلم طبول

ل كالبهائم وعراة الحر من وأسإراب مكان في : انهميقال
 .الستر يعرفون

ًا : يلبسونوقيل التجار علم فإذا الحيوان جلودا من شيئ
البضائع من معهم ما أخرجوا الطبل صوت سإمعوا أنهم

عن منفرداة جهة في بضاعته تاجر كل فوضع المذكورة
بالتبر السوداان فيأتي مرحلة وعاداوا وذهبوا الخرى
ًا متاع كل بجنب ووضعوا  .وانصرفوا التبر من شيئ

بجنب وجد ما واحد كل فيأخذ بعدهم التجار يأتي ثم
بالطبول وضربوا البضاعة ويترك التبر من بضاعته

ًا رأى أنه التجار هؤلء من أحد يذكر ول وانصرفوا أحد
 .منهم

البربري الخليج شمالها واسإعة أرض هي الحبشة بلدا
 .البجة وغربها الزنج وشرقها البر وجنوبها

ًا شديد بها الحر وأكثر الحتراق لشدة لونهم وسإوادا جد
 .قليل بها والمسلمون يعاقبة نصارى أهلها

ًا الناس أكثر من وهم ًا وأطولهم عددا بلداهم لكن أرض
المطار وقلة الماء لعدم صحارى أرضهم وأكثر قليلة

والرمان والعنب الموز وعندهم والدخن الحنطة وطعامهم
:عندهم العجيبة الحيوانات .ومنوالقطن الجلودا ولباسإهم

 .والزرافة الفيل
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الخيل مقام واللجام بالسرج يركبونها البقر ومركوبهم
 .يصطاداونها وهم كثير الوحشية الفيلة من وعندهم

الحبشية الناقة من عندهم تتولد فإنها الزرافة فأما
اشتركاوبلنك بالفارسإية لها يقال الوحش وبقر والضبعان

كأسإنانه وأسإنانها البقر كقرن وقرنها البل كرأس رأسإها
وأظلفها البعير كقوائم وقوائمها النمر كجلد وجلدها

ًا طويلة ورقبتها الظباء كذنب وذنبها البقر كأظلف جد
 .قصيرتان ورجلها طويلتان ويداها

خط قرب الجنوب بجانب أنه الحكيم طيماثا وحكى
على النواع مختلفة حيوانات تجتمع الصيف في السإتواء

غير نوع فيسفد والحر العطش شدة من الماء مصانع
الناقة من فإنها الزرافة مثل غريبة حيوانات فتولد نوعه

الضبعان أن وذلك والضبعان الوحشية والبقرة الحبشية
الضبعان من عجيب بولد فتأتي الحبشية الناقة يسفد

ًا الولد ذلك كان فإن والناقة الوحشية البقرة ويسفد ذكر
 .بالزرافة أتت

 .الصباح بن أبرهة له يقال مطاع ملك ولهم

اليمن ملوك من الداواء آخر وهو يزن ذو مات ولما
قبل من أبرهة عليها وكان اليمن على الحبشة اسإتولى

للحج يجهزون الناس رأى الحج موسإم دانا فلما النجاشي
 .بمكة الله بيت يحجون : هؤلءفقالوا ذلك عن فسأل

 .حجارة من : بيتقالوا هو : فماقال

ًا لكم : لبنينقال ًا بيت ًا ! فبنىمنه خير الرخام من بيت
والفضة بالذهب وحله والسإودا والصفر والحمر البيض
وجعل ذهب من صفائح من أبوابه وجعل بالجواهر ورصعه
وسإماه بحجه الناس وأمر بالمندلي ودانه سإدنة للبيت

لحد ما كنيسة لك بنيت : إنيالنجاشي إلى وكتب القليس
 .العرب حج إليه أصرف ! أريدمثلها الملوك من
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الفرصة انتهز كنانة بن مالك بني من رجل بذلك فسمع
 .بالنجاسإة ولطخها فيها فقعد خالية وجدها حتى

مكة إلى يمشي أن وآلى اغتاظ ذلك ابرهة عرف فلما
ًا الكعبة ويخرب  .العرب على غيظ

ً عشر اثنا ومعه الحبشة من عساكره فجمع دانا فلما فيل
إبل مائتي فأصابوا والغارة بالتأهب أصحابه أمر مكة من
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول جد المطلب لعبد

ً أبرهة وبعث لقتالكم جئت ما : إنييقول مكة إلى رسإول
والنصراف البيت هذا لخراب جئت ! وإنماتقاتلوني أن إل

لنا : ماذاك إذ مكة رئيس وهو المطلب عبد ! فقالعنكم
!خليله ومبنى الله بيت هو يحفظه رب وللبيت قتالك قوة

مكة عير صاحب : إنهله فقيل إليه المطلب عبد فذهب
ً المطلب عبد وكان فأداخله قريش وسإيد ًا رجل وسإيم

ًا يقول : الملكالترجمان له فقال أكرمه رآه فلما جسيم
 .أصابها بعير مائتا : حاجتيفقال حاجتك ما

وقد رأيتك حين أعجبتني كنت : قدللترجمان ابرهة فقال
!آبائك وداين داينك هو بيت لهدم جئت لني فيك زهدت
عبد ! فقالالبل في وتكلمت فيه تكلمت ما جئت

إليه ! فرداسإيمنعه رب وللبيت العير هذه رب : أناالمطلب
فهربوا بالحال القوم وأخبر المطلب عبد فعادا إبله

ًا الجبال شعاب في وتفرقوا المطلب عبد فأتى خوف
والفيل بلداهم جميع : جّرواوقال الباب بحلقة وأخذ الكعبة

ًا بجهلهم حماك ! عمدواعيالك يسبوا كي رقبوا وما كيد
ّله نع يم المرء إّن لهّم حللك يغلبّن ل حللك فامنع ح

ًا ومحالهم صليبهم بتنا وكع تاركهم كنت إن محالك أبد
مع وتوجه الحلقة المطلب عبد ! وتركلك بدا ما فأمٌر
قاصدين بفيلهم قاموا فالحبش الوجوه بعض في قومه
ًا البحر جانب من الله فبعث مكة الخطاف مثل أبابيل طير
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في وحجر رجليه في : حجرانأحجار ثلثة طائر كل مع
 .الحمص شكل على منقاره

ًا تصب فلم عليهم أرسإلنها القوم غشين فلما هلك إل أحد
ًا عليهم : وارسإلتعالى قوله فذلك ترميهم أبابيل طير

النجاشي .ومنهامأكول كعصف فجعلهم سإجيل من بحجارة
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد في كان الذي

ًا كان أصحمة واسإمه رسإول إلى يبعث الله أولياء من ولي
 .يقبلها وسإلم عليه الله صلى والنبي الهدايا الله

الله رسإول السلم عليه جبرائيل أخبر مات يوم وفي
الله لرسإول معجزة ذلك وكان المسافة بعد مع بذلك
مع الصلة عليه صلى موته يوم في وسإلم عليه الله صلى

 .الحبشة ببلدا وهو أصحابه

الفيافي وجنوبها اليمن شمالها شهرين مسيرة الزنج بلدا
ولد من السوداان وجميع الحبشة وغربها النوبة وشرقها

ًا الحر شديدة الزنج وبلدا حام بن كنعان بن كوش جد
 .بالشمس لحتراقهم سإواداهم وحلكة

ًا : إنوقيل فاسإودا حام ابنه على داعا السلم عليه نوح
بيوتهم سإقوف الشجار قليلة المياه قليلة وبلداهم لونه
 .الحوت عظام من

سإباع لهم يقال ولهذا الناس شرار أنهم الكماء زعم
 .النس

اللون : سإواداعشرة بأمور خصصوا : الزنججالينوس قال
اليد وتشقق الشفة وغلظ النف وفطس الشعر وفلفلة

وأكل العقل وقلة الطرب وكثرة الرائحة ونتن والكعب
ًا بعضهم ومن العدو لحم يأكلون حروبهم في فإنهم بعض

 .أكله له بعدو ظفر
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ًا زنجي يرى ول لهم لباس ل عراة وأكثرهم ل الغم مغموم
:الحكماء بعض قال كلهم يشملهم والطرب حولهم يدور

طلوع سإببه : بلآخرون وقال القلب دام اعتدال ذلك سإبب
 .الفرح يوجب فإنه ليلة كل عليهم سإهيل كوكب

بلداهم داخل ومن الذهب كثرة منها كثيرة بلداهم وعجائب
من أحد يسلم ل اليبوسإة غاية في وهواؤهم القتال يحب

 .البلدا تلك يفارق حتى الجرب

اسإتقامت البلدا هذه وآنقهم بلدانا داخلوا إذا والزنوج
 .وسإمنوا أمزجتهم

ثلثمائة في الزنج بلدا سإائر يملك اوقليم اسإمه ملك ولهم
 .رجل ألف

مشي تمشي واللجم بالسرج عليها يحاربون البقر وداوابهم
شريعة لهم وليس إبل ول بغال ول لهم خيل ول الدواب

 .وسإياسإات ملوكهم رسإمها رسإوم بل يراجعونها

الصحارى في وحشية كثيرة والفيل الزرافة بلداهم وفي
 .الزنوج يصطاداها

قتلوهم جاروا إذا ملوكهم أن منها عجيبة عاداات ولهم
أن يصلح ل جار إذا : الملكويقولون الملك عقبة وحرموا

 .والرض السموات ملك نائب يكون

 .به ظفر إذا العدو أكل ومنها

 .الكل عاداة ليس بعضهم عاداة : إنوقيل

مأخوذة : إنهاقيل عقله طمس شربها من نبيذ اتخاذ ومنها
 .به الكيد أراداوا من منها يسقون النارجيل من
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يتخذون عندهم الذهب كثرة مع بالحديد التحلي ومنها
والفضة الذهب من غيرهم يتخذ كما الحديد من الحلي

 .لبسه ويشجع الشيطان ينفر الحديد أن يزعمون

قال كالخيل تمشي وانها البقر على قتالهم ومنها
يبرك العيون حمر وانها البقر هذا من : رأيتالمسعوداي

 .بحمله ويثور بالحمل كالبل

لن وذلك عظامها على وتجاراتهم الفيل اصطياداها ومنها
ًا والمستأنسة كثيرة الزنج ببلدا الوحشية الفيل كذلك أيض

بل العمل في ول الحرب في يستعملونها ل والزنج
ًا عندهم أن وذاك ولحومها وجلوداها بعظامها ينتفعون ورق

الماء ذلك من الفيل شرب فإذا الماء في يطرحونها
ويقتلونه إليه فيخرجون المشي على يقدر فل اسإكره
أنيابه وأكثر الزنج أرض من تجلب وأنيابها الفيل وعظام

ًا خمسون  .من ثلثمائة إلى يصل وربما من مائة إلى من

شمالها ينتهي واسإعة وأرض كثيرة بلدا هي السوداان بلدا
الحبشة إلى وشرقها البراري إلى وجنوبها البربر أرض إلى

 .المحيط البحر إلى وغربها

شديدة بها والحرارة فيها الشمس لتأثير محترقة أرضها
ًا عراة وأهلها لرؤوسإهم مسامتة تزال ل الشمس لن جد

 .كفار ومنهم مسلمون منهم الحر شدة من يلبسون ل

: كالفيلعجيبة حيوانات وبها الذهب منبت أرضهم
 .والزرافة والكركدن

أنه المغربي الجنحاني علي الفقيه وحدثني أشجار وبها
الشجار على بيوتهم اتخذوا أهلها أن ذكر البلدا تلك شاهد

ًا كثيرة بها الرضة وان الرضة من العظيمة يتركون ول جد
ًا وأفسده إل الرض وجه على والطعام الثاثا من شيئ

التي البيوت في وطعامهم قماشهم فجميع الرضة
 .الشجار أعالي على اتخذوها
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منها طرف في نام بها نزل ما أول انه الله رحمه وذكر
يلقي كان ما ثيابه من قرضت والرضة إل اسإتيقظ فما
 .الرض وجه

النيل وشرقي مصر جنوبي في واسإعة أرض النوبة بلدا
 .وغربيه

ولهم بعامتهم نصارى عظيمة أمة وأهلها واسإعة بلدا هي
صلى قال حمير نسل من أنه يزعمون كابيل اسإمه ملك
 .النوبة سإبيكم : خيروسإلم عليه الله

ًا وقال ًا فليتخذ أخ له يكن لم : منأيض ًا أخ  .نوبي

يوهم وهو كابيل اسإمه الذي الملك تعظيم عادااتهم ومن
ًا عليه الطعام ويدخلون يأكل ل أنه ذلك عرف فإن سإر

ًا ويشرب لوقته قتلوه الرعية من أحد الذرة من شراب
والخز الصوف من الرفيعة الثياب ولبسه بالعسل مقوى

من يسترق مطلقة ويده رعيته في نافذ وحكمه والديباج
ويميت يحيي أنه يعتقدون وهم أموالهم في ويتصرف شاء

المهدي مجلس في النوبة ملك ذكر .وجرىويمرض ويصح
بن محمد مع له إن الحاضرين بعض فقال المؤمنين أمير

مروان بن محمد بإحضار المهدي فأمر عجيبة قصة مروان
أبا التقينا : لمافقال النوبة ملك وبين بينه جرى عما وسإأله
بأرض أنا وقعت جمعنا وتشتت وانهزمنا بمصر مسلم
ًا عنده المقام من ملكهم يمكنني أن فأحببت النوبة زمان

ًا فجاءني إليه فخرجت اللون أسإودا طويل رجل وهو زائر
القبة خارج إل يجلس أن فأبى يدخلها أن وسإألته قبتي من

 .التراب على

فحق الملك أعطاني تعالى الله : إنفقال ذلك عن فسألته
 .بالتواضع أقابله أن علي

في محرمة وانها النبيذ تشربون بالكم : مالي قال ثم
فساق بعض يفعله وإنما ذلك نفعل ما نحن :قلت ملتكم
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في حرام ولبسه الديباج لبست : كيف! فقالملتنا أهل
الكاسإرة وهم قبلنا كانوا الذين الملوك : إنقلت ملتكم
في هيبتنا تنقص لئل بهم فتشبهنا الديباج يلبسون كانوا
 .الرعايا غير

غير من الرعايا أموال أخذ تستحلون : كيففقال
به نرضى ول نحن نفعله ل شيء : هذاقلت اسإتحقاق

مع يردادا وجعل ! فأطرقالسوء عمالنا بعض يفعله وإنما
: إنوقال رأسإه رفع ! ثمالسوء عمالنا بعض : يفعلهنفسه

أرضي من اخرج غايتها بلغت ما نعمة فيكم تعالى لله
ارتحلت حتى بي ووكل قام ! ثمشؤمك يدركني ل حتى
بقرب المغرب جنوبي في .بلدةالموفق والله أرضه من

داخلها أنه الجنحاني علي الفقيه حدثني المحيط البحر
حيطانها جميع وكذلك الملح من المدينة سإور فوجد

من فإنها البواب وكذلك والسقوف السواري وكذلك
ل كي الحيوان جلد من بشيء مغطاة ملحية صفائح

 .أطرافها يتشعب

سإبخة الراضي من المدينة هذه حول ما جميع أن وذكر
الحيوان من شيء بها مات وإذا والشب الملح معدن وفيها
ًا فيصير الصحراء في يلقى السوداان بأرض والملح ملح
ًا عزيز بلداهم سإائر إلى تغارة من يجلبونه والتجار جد
 .داينار بمائة وقر كل يبتاع

ًا سإبخة أرضها المدينة هذه أن العجب ومن ومياه جد
عظيمة قبيلة ومسوفة مسوفة عبيد وأهلها عذبة آبارهم

 .البربر من

جمع شغلهم مسوفة إماء من امرأة طاعة في تغارة وأهل
 .السنة طول الملح

ًة سإنة كل في القفل يأتيهم من ويأخذون الملح يبيعون مر
من سإادااتهم إلى يؤداونه والباقي نفقاتهم قدر ثمنه
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على ومعاشهم ضرع ول زرع المدينة بهذه وليس مسوفة
 .ذكرنا كما الملح

قال مشهورة عظيمة السوداان بلدا في مدينة تكرور
مدينة وهي : شاهدتهاالمغربي الجنحاني علي الفقيه

فيها والملك وكفار مسلمون وأهلها لها سإور ل عظيمة
أشراف إل ونساؤهم رجالهم عراة وأهلها للمسلمين
ًا يلبسون فإنهم المسلمين ًا عشرون طولها قميص ذراع

يسترن الكفار ونساء للحشمة خدمهم معهم ذيلهم ويحمل
ويعلقنها الخيوط في ينظمنها العقيق بخرزات قبلهن
 .العظم من فخرزات الحال نازلة كانت ومن عليهن

ًا وذكر مثل ويذبحونها يجلبونها كثيرة بها الزرافة أن أيض
ًا رخيص بها والرز والسمن والعسل البقر  .جد

كل يبتاع المجن جلده من يؤخذ لبطى يسمى حيوان وبها
ًا بثلثين مجن  .البتة فيه يعمل ل الحديد أن وخاصيته داينار

الملك عمال بعض من قاصد وردا إذ بها كان لما أنه وحكى
 .هو ما نعرف ل عظيم سإوادا داهمنا : قديقول

كثيرة فيلة فإذا بعساكره وخرج للقتال الملك فاسإتعد
تكرور بقرب الماء تردا حتى فجاءت والحصر العد جاوزت

 .بالنبل : احشوهاالملك فقال

تخفي وكانت النبال من شيء فيها يعمل يكن فلم
ًا أصاب وإذا النبل يصيبها لئل بطنها تحت خراطيمها شيئ

الماء فشربت ورمتها الخرطوم عليها أمرت بدنها من
 .ورجعت

 .الموفق والله

رضي عباس ابن عن المشرق بلدا بأقصى مدينة جابرسإا
جابرس اسإمها مدينة المشرق بأقصى : إنقال عنه الله
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جابلق اسإمها مدينة المغرب وبأقصى ثمودا ولد من أهلها
 .المتين من بقايا واحد كل ففي عادا ولد من أهلها

في هربوا السلم عليه موسإى أولدا : إناليهودا يقول
بجابرس وأنزلهم تعالى الله فسيرهم نصر بخت حرب
يحصى ول أحد إليهم يصل ل الموضع ذلك سإكان وهم

 .عدداهم

عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي عباس ابن وعن
: إنيالسلم عليه لجبريل قال به أسإري ليلة في وسإلم
قوم     ومن :فيهم تعالى الله قال الذين القوم أرى أن أحب

عليه جبريل فقال يعدلون     وبه     بالحق     يهدون     أمة     موسإى
ًا سإنين سإت مسيرة وبينهم : بينكالسلم وسإت ذاهب
ًا سإنين كجري يجري رمل من نهر وبينهم وبينك راجع

النبي فدعا ربك سإل لكن السبت يوم إل يقف ل السهم
فأوحى السلم عليه جبريل وأمن وسإلم عليه الله صلى
وخطا البراق فركب سإأل ما إلى أجب أن جبريل إلى الله

:فسألوه عليهم فسلم القوم أظهر بين هو فإذا خطوات
الذي أنت : نعم! فقالواالمي النبي : أنافقال أنت من

ذنوبها لول أمتك وإن السلم عليه موسإى بك بشر
:وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال الملئكة لصافحتها

:قالوا ذاك : لملهم فقلت داورهم باب على قبورهم رأيت
ًا الموت لنذكر إل نذكر ما ذلك نفعل لم وإن ومساء صباح
ًا أرى لي : ماوسإلم عليه الله صلى ! فقالوقت بعد وقت

ًا بنيانكم ولئل بعض على بعضنا يشرف : لئلقالوا مستوي
 .بعض عن الهواء بعضنا يسد

ًا فيكم أرى ل لي : ماوسإلم عليه الله صلى فقال سإلطان
ًا ول ًا بعضنا : أنصففقالوا قاضي من الحق وأعطينا بعض

 .أنفسنا
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عليه الله صلى فقال بيننا ينصف أحد إلى نحتج فلم
ًا : نزرعفقالوا خالية لسإواقكم : ماوسإلم ونحصد جميع
ًا  .لخيه الباقي ويدع يكفيه ما منا رجل كل فيأخذ جميع

القوم هؤلء أرى لي : ماوسإلم عليه الله صلى فقال
:قالوا يضحكون : ولم! قالميت لهم مات :قالوا يضحكون

ًا عليه الله صلى ! قالالتوحيد على قبض بأنه سإرور
ل وهم مولودا لهم : ورداقالوا يبكون لهؤلء : وماوسإلم
 .يقبض داين أي على يدرون

ماذا ذكر مولودا لكم ولد : إذاوسإلم عليه الله صلى قال
ًا لله : نصومقالوا تصنعون ًا شهر  .شكر

ًا شهرين لله : نصومقالوا انثى لكم ولدت : وإنقال شكر
النثى على الصبر أن أخبرنا السلم عليه موسإى لن

ًا أعظم  .الذكر على الصبر من أجر

ذلك يفعل : وهلقالوا : أفتزنونوسإلم عليه الله صلى قال
من الرض به وخسفت فوقه من السماء حصبته إل أحد

رزق يؤمن ل من يربي : إنماقالوا : افتربونقال تحته
وإنما نمرض ول نذنب : لقالوا : أفتمرضون! قالالله

 .لذنوبهم كفارة ليكون أمتك تمرض

: نعمقالوا وهوام سإباع : أفلكموسإلم عليه الله صلى قال
عليه الله صلى النبي عليهم فعرض فل بها ونمر بنا تمر

مسافة وبينه وبيننا بالحج لنا : كيففقالوا شريعته وسإلم
:عباس ابن قال وسإلم عليه الله صلى النبي فدعا بعيدة
 .الناس مع منهم يحج من يحج حتى الرض لهم تطوى

من أخبر وسإلم عليه الله صلى النبي أصبح : فلماقال
:قال عنه الله رضي بكر أبو فيهم وكان قومه من حضر

قلوبهم في ما تعالى الله فعلم بخير موسإى قوم إن
 .يعدلون وبه بالحق يهدون أمة خلقنا : وممنفأنزل
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ًا بكر أبو فصام ًا واعتق شهر أمة الله يفضل لم إذ عبد
وسإلم عليه الله صلى محمد أمة على موسإى

 جاوة

وفي الهند بلدا يلي مما الصين بحر سإاحل على بلدا هي
هذه إلى إل الصين أرض من التجار يصل ل هذا زماننا
لبعد متعذر الصين بلدا من سإواها ما إلى والوصول البلدا

البلدا هذه من يجلبون والتجار الدايان واختلف المسافة
والبسباسإة والقرنفل والسنبل والكافور الجاوي العودا

 .البلدا سإائر إلى يجلب منها الصيني والغضائر

 الخالدات جزاير

ًا لها ويقال المحيط البحر في وانها السعاداات جزاير أيض
بنوا الحكماء من جمع مقام بها كان المغرب أقصى في

:الخوارزمي الريحان أبو قال العمارات طول ابتداء عليها
من قريبات المحيط البحر في واغلة جزاير سإت هي

غياطها لن السعاداات بجزاير سإميت وإنما فرسإخ مائتي
وأرضها وعمارة غرس غير من والطيب الفواكه أصناف
بدل العطرة الرياحين وأصناف العشب مكان الزرع تحمل

 .الشوك

ليهتدى كالمنار ذراع مائة طوله صنم جزيرة كل : فيقالوا
مذهب ذلك بعد ليس أن ليعلم ذلك عملوا : إنماوقيل بها
 .بذلك أعلم والله المحيط البحر يتوسإط فل

 الرامني جزيرة

ناس : بهاالرازي زكرياء بن محمد قال الصين بحر في
أربعة أحدهم طول الصفير مثل لنه كلمهم يفهم ل عراة
وبها الشجار على يتسلقون أحمر زغب شعورهم أشبار

الجواهر من وبها لها أذناب ل وجواميس الكركدن
والخيزران الكافور شجر وبها يحصى ل ما والفاويه
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وحمله الفاعي سإم من داواء البقم هذا وعروق والبقم
 .العلقم طعم وطعمه الخرنوب شبه

أبدانهم على ونساء رجال عراة ناس : بهاالفقيه ابن وقال
مأكولهم عدداها يحصى ل أمة وهم سإوآتهم تغطي شعور

يأتونه المراكب من شيء بهم اجتاز وإذا الشجار ثمار
يبيعونه عنبر أفواههم وفي الريح هبوب مثل بالسباحة

 .بالحديد

 زانج جزيرة

بها الهند بلدا يلي مما الصين حدودا في عظيمة جزيرة إنها
له يقال مطاع وملك بسيطة ومملكة عجيبة أشياء

يوم كل تبلغ جباية : للمهراجزكرياء بن محمد قال المهراج
ًا من مائتي بيت والماء الماء في ويرميها لبنات يتخذها ذهب
ًا وقال ماله الكافور شجر الجزيرة هذه عجائب : منأيض
ًا عظيم وانه أعلى يثقب وأكثر إنسان مائة يظل جد

أسإفل يثقب ثم جرار عدة الكافور ماء منه فيسيل الشجر
وهو الكافور قطع منها فينساب الشجرة وسإط ذلك من

منه ذلك أخذت فإذا دااخلها في أنه غير الشجرة تلك صمغ
 .الشجرة يبست

بعض في : كنتقال السيرافي بحر بن ماهان وحكى
ًا بها فرأيت زانج جزاير ًا وردا وأزرق وأصفر أحمر كثير
ًا فيها وجعلت حمراء ملءة فأخذت ذلك وغير من شيئ
ًا رأيت حملها أردات فلما الزرق الوردا الملءة في نار

عنها فسألت الملءة تحترق ولم الوردا من فيها ما واحترق
يمكن ل لكن كثيرة منافع الوردا هذا في : إنفقالوا

الجزيرة : بهذهالفقيه ابن .وقالالغيطة هذه من إخراجها
يتكلم أشبه بالسباع أخلقهم أن إل البشر صورة على قوم

 .شجرة إلى شجرة من ويطفر يفهم ل بكلم
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من الخفافيش كأجنحة أجنحة لها السنانير من صنف وبها
حمر ألوانها الجبلية كالبقر وعول وبها الذنب إلى الذن

وبها حامضة ولحومها الظباء كأذناب وأذنابها ببياض منقطة
فارة وبها الزبادا منها يجلب بالهر شبيهة وهي الزبادا داابة

 .المسك

البقر تبلع عظام حيات فيه جبل وهو النصبان جبل وبها
كأمثال بيض قرداة وبها الفيل يبلغ ما ومنها والجاموس
سإودا الصدر بيض آخر صنف وبها والكباش الجواميس

 .الظهر

بيض ببغاء زانج : بجزيرةخاقان بن محمد بن زكرياء وقال
رقط طواويس وبها يكون لغة بأي يتكلم وحمر وصفر
أبيض الفاختة داون الحوارى له يقال طير وبها وخضر
وهو المنقار أصفر الرجلين أحمر الجناحين أسإودا البطن
 .للصواب الموفق والله الببغاء من أفصح

 سإكسار جزيرة

يعقوب حكى الجنوب بحر في العمران عن بعيدة جزيرة
ً : رأيتقال السراج إسإحاق بن خموش وجهه في رجل

الريح فألقتنا مركب في : خرجنافقال ذلك عن فسألته
وجوههم قوم فأتانا عنها نبرح أن نقدر لم جزيرة إلى

واحد إلينا فسبق الناس كبدن بدنهم وسإائر الكلب وجوه
جماجم فيها فإذا منازلهم إلى فساقنا الخرون ووقف
ًا فأداخلنا وأذرعهم وأسإوقهم الناس إنسان فيه فإذا بيت
والمأكول بالفواكه يأتوننا فجعلوا أصابنا ما مثل أصابه
سإمن فمن لتسمنوا يطعمونكم : إنماالرجل لنا فقال
فأكلوا أسإمن ل حتى الكل في أقصر فكنت :قال أكلوه
ًا كنت لني الرجل وذاك وتركوني الكل كان والرجل نحيف
ً إليه يخرجون عيد لهم حضر : قدالرجل لي فقال عليل

ًا ويمكثون بأجمعهم !بنفسك فانج النجاة أردات فإن ثلث
 .الذهاب يمكنني ل رجلي ذهبت فقد أنا وأما
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ًا شيء أسإرع أنهم واعلم ًا وأشد طلب بالثر وأعرف اشتياق
يقدرون ول يطلبونه ل فإنهم كذا شجرة تحت داخل من إل

 .عليه

ً أسإير : فخرجتقال فلما الشجرة تحت النهار وأكمن ليل
تحت فدخلت أثري يقصون وكانوا رجعوا الثالث اليوم كان

 .فأمنت ورجعوا عني فانقطعوا الشجرة

تلك في أسإير أنا : بيناوقال المخموش الرجل حكى
بها فإذا إليها فانتهيت كثيرة أشجار لي رفعت إذ الجزيرة

صورة يكون ما كأحسن رجال وتحتها الفواكه كل من
أنا فبينا كلمي يفهمون ول كلمهم أفهم ل عندهم فقعدت
على هو فإذا عاتقي على يده أحدهم وضع إذ معهم جالس
لطرحه أعالجه فجعلت وأنهضني علي رجليه ولوى رقبتي

وهو الشجار على به أداور فجعلت وجهي في فخمشني
يضحكون وهم أصحابه إلى ويرمي يأكل ثمرها يقطف

عيدان عينيه أصاب إذ الشجار وسإط في به أسإير أنا فبينا
نقرة وأتيت العنب من شيء إلى فعمدت فعمي الشجار

فكرع اكرع أن إليه أشرت ثم فيها عصرته صخرة في
في ذلك من الخموش فأثر به فرميت رجله فتحللت منها

 .وجهي

 القصار جزيرة

ً : رأيتقال السراج إسإحاق بن يعقوب حدثا من رجل
على وبقيت فانكسر مركب في خرجت :قال رومية أهل
إلى بها فوصلت الجزائر بعض إلى الريح فألقتني لوح

فاجتمع عور وأكثرهم ذراع قدر قاماتهم أناس فيها مدينة
فانتهوا بحبسي فأمر ملكهم إلى وسإاقوني جماعة علي

فقمت فيه أداخلوني الطير قفص مثل شيء إلى بي
 .فيهم أعيش فكنت فآمنوني بينهم وصرت فكسرته
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عن فسألتهم للقتال يستعدون رأيتهم اليام بعض في فإذا
تلبث فلم الوقت هذا في يأتيهم لهم عدو إلى فأومأوا ذلك
من عورهم وكان الغرانيق من عصابة عليهم طلعت أن

ًا فأخذت أعينهم الغرانيق نقر الغرانيق على وشددات عص
وجدت أن إلى ذلك بعد فأكرموني ومشت فطارت
الريح فرمتني وركبتهما الشجر بلحاء وشدداتهما جذعين

 .رومية إلى

ما تصحيح الحيوان كتاب في أرسإطاطاليس حكى وقد
بحر في النساء جزيرة من تنتقل الغرانيق : إنوقال ذكر

ً معهن رجل ل نساء فيها الصين من يلقحن وإنهن أصل
ثمرة من يلقحن : إنهنوقيل مثلهن النساء ويلدن الريح

 .نساء ويلدن فيلقحن منها يأكلن عندهن شجرة

:قال الجزيرة هذه إلى ألقته الريح أن التجار بعض حكى
هذه في الذهب ورأيت معهن رجال ل نساء فرأيت

ًا الذهب من ورأيت التراب مثل الجزيرة كالخيزران قضبان
لوح على وحملتني منهن امرأة فحمتني بقتلي فهممن

فأخبرت الصين بلدا إلى الريح فألقتني البحر في وسإيبتني
فبعث الذهب من فيها وما الجزيرة بحال الصين صاحب

 .فرجعوا بها وقعوا ما سإنين ثلثا فذهبوا بخبرها يأتيه من

 واق واق جزيرة

إليها والمسير زانج بجزائر وتتصل الصين بحر في إنها
بهذا سإميت وإنما جزيرة وسإتمائة ألف : إنهاقالوا بالنجوم
معلقات النساء صور على ثمرة لها شجرة بها لن السإم

واق صوت يسمعمنها أداركت وإذا بشعورها الشجرة من
ًا الصوت هذا من يفهمون البلدا تلك وأهل واق شيئ

كثيرة بلدا : هيالرازي زكرياء بن محمد .قالبه يتطيرون
وأطواق كلبهم سإلسإل يتخذون أهلها ان حتى الذهب

من المنسوجة بالقمصان ويأتون الذهب من قروداهم
 .الذهب
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البلدا هذه داخل أنه السيرافي المبارك بن موسإى وحكى
وعلى عريانًة سإرير على رآها وأنه امرأة ملكتها وقد

ًا عراة وصيفة آلف أربعة وعندها تاج رأسإها  .أبكار

وخيرات وعشب وشجر ماء ذا كان عادا بأرض وادا جوف
يتصيدون خرجوا بنون له كان مويلع بن حمار منها كثيرة

ًا حمار فكفر آخرهم عن فماتوا صاعقة فأصابتهم كفر
ًا ًا أعبد : لوقال عظيم إلى قومه ! وداعاهذا بي فعل رب
الناس من به مر من يقتل وكان قتله عصاه فمن الكفر

وغاض فيه ومن فأحرقته الجوف أسإفل من نار فأقبلت
!حمار من : أكفروقالوا المثل به العرب فضربت ماؤه

ًا وقالوا  .حمار جوف من : أخلىأيض

ًا والغشم البغي : ولشؤمشاعرهم وقال جوٌف خل ما قديم
الرياض كثيرة باليمن واسإعة أرض حرثا حمار يبق ولم

الحميري حرثا ذو منها الماء عذبة الهواء طيبة والمياه
حرثا ذو : كانالكلبي محمد بن هشام قال مثوب واسإمه

بعض في فأوغل البلدا سإياحة يعجبه الملك بيت أهل من
كثيرة فيحاء أرض على فهجم اليمن بلدا في أوقاته

لهذه إن قوم : ياوقال بالنزول أصحابه فأمر الرياض
ًا الرض ًا بها ير ولم ورياضها مياهها من رأى لما شأن أنيس
غاب بها نظيفة عظيمة عين على هجم حتى فيها فأوغل

من صنم بيت شريعتها على فإذا عظام آكام ثلثا ويكتنفها
 .تلل وعظامها الوحش مسوك من حوله الصخر

ًا أبصر إذ كذلك هو فبينا تجلل قد المقرم كالفحل شخص
كاللجة سإيف وبيده عطفه على تنوش وذلذله بشعره

ونفضت بآذانها وأصرت الخيل منه فنكصت الخضراء
الصؤوم كالقرم يلحظنا فأقبل أنت : منفقلنا بأبوالها
عجز فقط ضربة فضربه ادانانا على الفهد وثبة ووثب
 .جزلتين جزله بالفارس وثنى فرسإه

ًا عشرون ليأتينا برجالنا فارسإان : ليلحقالقيل فقال  .رامي
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الثلثا الكام على ففرقهم الرماة أقبلت أن يلبث فلم
عليه فدهدهوا عليكم طلع وان بالنبل : احشوهوقال

الخيل ففرقنا ورائه من الخيل عليه وليحمل الصخر
خالطه وكلما ويختل يدنو فأقبل عنه تشمئز وإنها للحلمة

ًا فضرب لحمه في وكسره سإاعده عليه أمر سإهم فارسإ
فرسإه من السرج تحت وما بسرجه فخذه فقطع آخر

: أناالرعد بصوت فقال أنت ! منويلك :القيل به فصاح
: إنكقال مثوب : أناقال أنت ! فمنألع ول أراع ل حرثا

بدنه من النبل ينزع وجعل سإيفه وألقى جلس : ثمقال لهو
فإنه داعوة اعترف لكنه : كلقال اسإتسلم : قدللقيل فقلنا
عهد : آكدالقيل ! فقاللتحفرنني عليكم : عهدفقال ميت

فلم سإيفه فأخذنا ميت هو فإذا إليه فأقبلنا لوجهه كبا ثم
له فحفر مثوب فأمر عنقه على يحمله منا أحد يقدر

ً الرض تلك مثوب واتخذ فيه ألقي اخدودا وسإماها منزل
 .حرثا ذا مثوب وسإمي حرثا

إله اللهم : باسإمكعليها مكتوب صخرة أكمة على ووجد
ملكنا الجبار الخالق الكبار الملك إنك غبر ومن سإلف من
وأسإرابها وأصبارها أقطارها لنا وحمى المدة هذه

مدة وانقضاء عدة انتهاء إلى وصيرانها وعيونها وحيطانها
العضب والمضاء الرحب الباع ذو غلم علينا يظهر ثم

ًا فيتخذها ًا معمر آت محتوم وكل بدا كما يجوز ثم أعصر
وخراب الموجودا فقدان من بد ول قريب مترقب وكل

 .المعمور

 حضرموت

شبام لحداهما يقال مدينتين على مشتملة باليمن ناحية
وانها عدن شرقي في البحر بقرب وهي تريم وللخرى

 .قديمة بلدا

ًا بها : وجدناقال حضرموت من رجل حكى فيه فخار
الوقت ذلك في وكان منها الظرف وامتل حنطة سإنبلة
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ولد وولد سإنة أربعمائة له ولد وله سإنة خمسمائة له شيخ
إلى أقرب : إنهقلنا البن ابن إلى فذهبنا سإنة ثلثمائة له

ًا فوجدناه والعقل الفهم  .والشر الخير يعرف ل مقيد

والجد الب حال فكيف الولد ولد حال هذا كان : إذافقلنا
إلى أقرب فوجدناه سإنة الربعمائة صاحب إلى فذهبنا
سإنة الخمسمائة صاحب إلى فذهبنا ولده من الفهم

ولده ولد حال عن فسألناه والفهم العقل سإليم فوجدناه
شيء في توافقه ل الخلق سإيئة زوجة له كانت : انهفقال
ً وأما بمقاسإاتها الغم وداوام خلقها ضيق فيه فأثر أصل
فلهذا أخرى وتخالفه مرة توافقه زوجة له فكانت ولدي

ًا أقرب هو  .منه فهم

مساعدة المور جميع في موافقة زوجة فلي أنا وأما
:فقال السنبلة عن ! فسألناهوعقلي فهمي سإلم فلذلك

عادالة ملوكهم كانت الماضية المم من قوم زرع هذا
 .منصفة وعوامتهم أسإخياء وأغنياؤهم أمناء وعلماؤهم

أتى القضاء ولي لما الله رحمه الحضرمي القاضي منها
:وقال الملك فاسإتعفى خصمان إليه يتقدم لم سإنتان عليه
تحل ل فالجرة لحد خصومة ول القضاء معيشة آخذ إني
أن إلى تحدثا الحاجة : لعلوقال الملك ! فاسإتبقاهلي

ًا منه : اشتريتأحدهما فقال خصيمان تقدمه فظهر أرض
الرض بعت إني :الخر ! وقاليقبضها حتى له قل كنز فيها
الولدا من لكما : هلالقاضي ! فقالله والكنز فيها بما
 .نعم :قال

القصر وبها وجعل المشتري ابن من البائع بنت فزوج
صد له يقال رجل بناه القرآن في الله ذكره الذي المشيد

الريح من عادا بقوم نزل ما رأى لما أنه وذلك عادا ابن
ًا بنى العقيم شدة من سإلطان عليه للريح يكون ل قصر
كان ما القوة من له وكان وأهله هو إليه وانتقل إحكامه

من ويأكل الرض من بعروقها فيقلعها بيده الشجرة يأخذ
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ً عشرين مأكول الطعام ًا وكان قومه من رجل من مولع
كل من له وولد عذراء سإبعمائة من بأكثر تزوج النساء
يقعد وكان وبغى طغى أولداه كثر فلما وأنثى ذكر واحدة

ًا قتله إل أحد به يمر ل نسائه مع قصره أعالي في من كائن
بصيحة قومه مع تعالى الله فأهلكه قتله كثر حتى كان
ًا القصر وبقي السماء من داخوله على أحد يجسر ل خراب
أنين دااخله من يسمع وكان عظيم شجاع فيه ظهر لنه

:بقوله وأمثالهم عنهم تعالى الله أخبر وقد المرضى كأنين
على خاوية فهي ظالمة وهي أهلكناها قرية من فكأين

كانت المعطلة والبئر مشيد وقصر معطلة وبئر عروشها
 .تعالى الله شاء إن سإنذكرها بعدن

: كنتالحبار كعب قال السلم عليه النبي هودا قبر وبها
خلفة في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسجد في

لطوله الناس رمقه قد برجل فإذا عنه الله رضي عثمان
: ذاكقال عمه ابن : أيقالوا محمد عم ابن : أيكمفقال
ًا به آمن الذي طالب أبي بن علي إلى فأومأوا صغير
اليمن : منفقال الرجل : ممنعلي قال عنه الله رضي

 .حضرموت بلدا من

التي الحمراء والسدرة الراك موضع : أتعرفعلي فقال
: كأنكالرجل فقال الدم حمرة في ماء أوراقها من يقطر

سإألتك : عنهعلي فقال السلم عليه هودا قبر عن سإألتني
شبان من عدة في شبابي أيام في : مضيتفقال فحدثني

ومعنا كهوف فيه شامخ جبل إلى فسرنا قبره نريد الحي
ًا داخلنا حتى بقبره عارف رجل بحجرين نحن فإذا كهف

فرجة وبينهما الخر على أحدهما أطبق قد عظيمين
الحجرين بين فدخلت أنحفهم أنا وكنت نحيف رجل يدخلها

ميت عليه بسرير أنا فإذا فضاء إلى وصلت حتى فسرت
ًا فكان بدنه فمسست الهواء كأنها أكفان وعليه وإذا علب

الخد أسإيل الجبهة واسإع الحاجبين مقرون العينين كبير هو
عليه لوح شكر على حجر رأسإه عند وإذا اللحية طويل
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أل ربك وقضى الله رسإول محمد الله إل إله : لمكتوب
ًا وبالوالدين إياه إل تعبدوا عادا بن الحلودا بن هودا أنا إحسان
جئتهم نوح بن سإام ابن عوض بن عادا بني إلى الله رسإول

الله فأخذهم فكذبوني عمري مدة فيهم وبقيت بالرسإالة
بن صالح بعدي وسإيجيء أحد منهم يبق فلم العقيم بالريح
رضي علي له قال الصيحة فتأخذهم قومه فيكذبه كالوة

 .السلم عليه هودا قبر هكذا : صدقتعنه الله

عليه الله صلى النبي قال التي وهي برهوت بئر وبها
عاداية بئر وهي والمنافقين الكفار أرواح فيها : انوسإلم
.وعنمظلم ووادا فلة في عميقة فلة في عميقة قديمة
تعالى الله إلى البقاع : ابغضقال عنه الله رضي علي
يأوي منتن أسإودا ماؤها بئر فيه بحضرموت برهوت واداي
 .الكفار أرواح إليه

من نجد : إناقال انه حضرمي رجل عن الصمعي وذكر
ًا فظيعة منتنة رائحة برهوت ناحية أن الخبر فيأتينا جد

ًا  .مات الكفار عظماء من عظيم

أسإمع : فكنتقال برهوت بواداي ليلة بات أنه رجل وحكى
العلم أهل لبعض ذلك فذكرت داومه يا داومه يا الليل طول
 .داومه اسإمه الكفار بأرواح الموكل الملك : إنفقال

بينها ماء : بحضرموتالفقيه ابن قال الخنوثة ماء وبها
ًا يصير شربه من النوب وبين  .مخنث

 .اليمن أرض من ذمار بقرب قريتان وداموران دالن

ًا أحسن اليمن بأرض : ليسقالوا هاتين نساء من وجه
 .القريتين

الماكن من الناس يقصدهما كثيرة بهما : الفواجروقالوا
ملكين كانا وداموران دالن : إن! قالواللفجور البعيدة
وكانا باسإمه وسإماها قرية بنى واحد وكل أخوين
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والناس والجمال الحسن في وينافسان بالنساء مشغوفين
فمن لهما الجمال ذوات البعيدة الطراف من يجلبون

اليمن بأرض فالجمال وإل الجمال القريتين أهل أتى هناك
 .الموفق والله اليبس على كالسمك

طولها النيل سإاحل على ممتدة النوبة ببلدا عظيمة مدينة
ملكهم منزل وهي قليل وعرضها ليلة ثمانين مسيرة

الحرارة لغاية محترقة أرضهم يعاقبة نصارى وأهلها كابيل
 .والذرة والحنطة الشعير ينبت احتراقها شدة ومع عندهم

 .وأراك ومقل وكرم نخل ولهم

وكذلك كلها أخصاص وبيوتهم باليمن شيء أشبه وبلداهم
 .ملكهم قصور

كثيرة عندهم والنمر بالجلودا مؤتزرون عراة وأهلها
ًا والزرافة جلوداها يلبسون منحنية عجيبة داابة وهي أيض

من صنف وعندهم رجليها وقصر يديها لطول خلفها إلى
 .القوائم قصيرة الخلق صغيرة البل

 الشعبين ذات

من رجل لنا : حكىالسائب بن محمد وقال باليمن مخلف
ً أن الكلع ذي ًا فخرق باليمن أقبل سإيل عن فأبدى موضع
مذهبة وشي جباب عليه ميت عليه سإرير فيه فإذا أزج

وإذا حمراء ياقوتة راسإه في ذهب من محجن يديه وبين
عمرو بن حسان أنا حمير رب الله : بسممكتوب فيه لوح

هلك وماهيد خرهيد زمان مت الله إل قيل ل حين القيل
ً آخرهم وكنت قيل ألف عشر اثنا فيه ذات فأتيت قيل

وقت ذلك كان : لعلقالوا فأجفرني ليجيرني الشعبين
ذات حسان فأتى الهواء لفسادا مات من فمات الطاعون
من هبوبها بسبب أصح فيه الهواء ليكون الشعبين
 .سإلم وما الطاعون من فيسلم الشعبين
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 ذمار

: انهالزنجاني سإليمان الربيع أبو حكى اليمن ببلدا مدينة
قد قديمة عمارة آثار منها مرحلة على ورأى ذمار شاهد
أربعة منها أربعة وفوق رخام من أعمدة سإتة منها بقي

تلك أهل لي : ذكرقال جارية كثيرة مياه وداونها أعمدة
ًا أن البلدا تلك إلى المياه تلك خوض على يقدر ل أحد

متفقون البلدا تلك وأهل عدم إل أحد خاض وما العمدة
 .بلقيس عرش أنها على

 سإبأ

بن سإبأ بناها أيام ثلثة صنعاء وبين بينها كانت مدينة
كثيرة حصينة مدينة كانت قحطان ابن يعرب بن يشجب

الثمار لذيذة الشجار كثيرة الماء عذبة الهواء طيبة الهل
كان : لقدتعالى الله ذكرها التي وهي الحيوان أنواع كثيرة
من كلوا وشمال يمين عن جنتان آية مسكنهم في لسبإ
يوجد كان ما غفور ورب طيبة بلدة له واشكروا ربكم رزق

والعقرب كالحية الهوام من شيء ول بعوض ول ذباب بها
من كثيرة مياه الموضع ذلك في اجتمعت .وقدونحوهما
وبين الصحارى في ويضيع جبلين بين فيمشي السيول
الملكة بلقيس زمان كان فلما فرسإخين مقدار الجبلين

ًا الجبلين بين بنت العظيم الماء وترك والقار بالصخر سإد
وأوسإط أعلى مثاعب السد في وجعلت السد خارج

دااخل فجفت إليه احتاجوا ما كل الماء من ليأخذوا وأسإفل
وزرعوا وغرسإوا وبنوا الناس فعمرها سإقيها وداام السد

ًا وأكثرها تعالى الله بلدا أحسن فصارت الله قال كما خير
 .وشمال يمين عن : جنتانتعالى

الله فبعث كهلن وبنو حمير بنو عم وبنو اخوة أهلها وكان
ًا عشر ثلثة إليهم تعالى تعالى الله فسلط فكذبوهم نبي
 .سإدهم على الجرذ
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حمير لولد اليمن سإياداة وكانت عامر بن عمران منها
ًا وكان عامر بن عمران كبيرهم وكان كهلن ولولد جوادا
ً ولد من لحد يكن لم ما الحدائق من ولقربائه وله عاقل

 .قحطان

:لعمران قالت طريفة اسإمها كاهنة عندهم وكانت
الماء إليكم ليقبلن والسماء والرض والضياء والظلمة

ًء أرضكم فيدع طما إذا كالبحر !الصبا عليها يسفي خل
: انطلقوا! فقالتمقالتك فبيني بأموالنا : فجعتنالها فقالوا

صخرة كل يجر العاداي الجرذ لتروا الواداي رأس إلى
في عمران ! فانطلقشدادا وأظفار حدادا بأنياب صيخادا

أحمر بجرذ هم فإذا السد على أشرفوا حتى قومه من نفر
رجليه بمخاليب ويدفعه رجال يستقله ل الذي الحجر فيقلع

الكاهنة قول صدق علم ذلك عمران رأى فلما يلي ما إلى
حمير بني عمكم بني من القول هذا : اكتموالهله فقال
قال ثم الرض هذه عن ونرحل منهم حدائقنا نبيع لعلنا
لك أقول الناس واجتمع الغد كان : إذاحارثة أخيه لبن
ً فاضربني ضربتك وإذا علي رداها شتمتك وإذا خالفني قول
فإن تخالف : لعمران فقال ذلك كيف عم : يا! فقال مثله

 .هذا في مصلحتنا

وعظماء قومه أشراف عمران عند واجتمع الغد كان فلما
ًا حارثة أمر رعيته ووجوه حمير فضربه فعصاه أمر

فأظهر واطمه عليه حارثة فوثب بيده كانت بمخصرة
حقه في فوقع أخيه ابن بقتل وأمر الغضب عمران

 .الشفاعات

بها امتهن أرض في يقيم ل أن حلف قتله عن أمسك فلما
ًا بعدك نقيم : ولقومه وجوه وقال ضياعهم ! فعرضوايوم
عن فارتحل الثمان بأعلى حمير بنو واشتراها البيع على
وخربت يسيرة بمدة رحيلهم بعد السيل فاء اليمن أرض
العرم سإيل عليهم فأرسإلنا : فأعرضواتعالى قال كما البلدا
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من وشيء وأثل خمط أكل ذواتي جنتين بجنتيهم وبدلناهم
 .قليل سإدر

أياداي : تفرقوافيقال المثل بهم ويضرب البلدا في فتفرقوا
 .سإبا

والشعريون كندة وهم تيامنوا : سإتةأبطن عشرة وكانوا
عامرة وهم تشاءموا وأربعة وحمير وانمار ومذحج والزدا
مبعث بين الواقعة هذه وكانت وغسان ولخم وجذام
جنوب في .مدينةوسإلم عليهما الله صلى ونبينا عيسى

في دارن جبل مقطع في السوداان بلدا طرف في المغرب
ً بساتين عليه غرسإوا كبير نهر بها رمل وسإط مد ونخيل
 .البصر

: انشاهدها وقد المغاربة من الفقهاء بعض حدثني
ًا عشر اثنا مزارعها في يزرع ل لكن جانب كل من فرسإخ

منعوه ذلك على الزياداة أرادا ومن خمسها إل سإنة كل
من يشتري فل قيمة له يبقى ل كثر إذا الريع لن وذلك

 .بشيء الظناء

ًا عشر فستة تمرها وأما والتمر العنب أصناف وبها ما صنف
 .وداقل عجوة بين

عجيب كل منه ويعمل الصوف غزل في صناع يد ولنسائها
الزار ثمن ويبلغ القصب تفوق التي الزر من بديع حسن
ًا ثلثين ويتخذن القصب من يكون ما كأرفع وأربعين داينار

اللوان بأنواع مصبوغة ذلك مثل ثمنها يبلغ عقارات من
ً وأكثرهم الناس أغنى من المدينة هذه وأهل لنها مال
جرأة ولهلها الذهب معدن هي التي غانة طريق على
فيها الدخول صعوبة من ذكر ما مع البرية تلك داخول على
 .الموفق والله منها يعرف التبر بلدا في وهي
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قال الصين بلدا بأقصى هركند بحر في جزيرة سإرنديب
ًا ثمانون هي :زكرياء بن محمد ًا ثمانين في فرسإخ فرسإخ

 .الخر على عاص واحد كل ملوك ثلثة لها

على داراهم سإبعة الجاني من يأخذوا أن عادااتهم ومن
إليه الملك بعث الدين ادااء عن تقاعد إذا والمديون جنايته

ًا حوله يخط من يخرج أن يجسر فل وجده مكان أي خط
 .الغريم رضاء يحصل أو الدين يقضي حتى الخط من

أضعاف ثلثة منه الملك أخذ إذن بغير الخط من خرج فإن
 .ثلثيه الملك ويأخذ المستحق إلى ثلثه ويسلم الدين

والصندل العودا من صندوق في يجعل الملك مات وإذا
ًا يخترقا حتى زوجته وترافقه بالنار ويحرق  .مع

المسك وداابة والنارجيل والعودا والفاويه العطر أنواع وبها
 .اللؤلؤ ومغاص والفضة الذهب ومعدن اليواقيت وأنواع

ضربت بقعة : خيروسإلم عليه الله صلى الله رسإول وعن
القصى والمسجد هذا ومسجدي مكة البل آباط إليها

جبل بها السلم عليه آدام أبونا نزل فيها سإرنديب وجزيرة
يراه السماء في ذاهب وهو السلم عليه آدام عليه أهبط

السلم عليه آدام قدم أثر وفيه أيام مسافة من البحريون
 .الحجر في مغموسإة واحدة قدم وهي

سإحاب غير من البرق مثل ليلة كل الجبل هذا على ويرى
آدام قدم موضع يغسل مطر من يوم كل له بد ول وغيم
 .السلم عليه

يحدره الجبال هذه على يوجد الحمر الياقوت إن ويقال
ًا الماس وقطاع الحضيض إلى منها السيل  .والبلور أيض
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ًا مسلمون وبها مجوس سإرنديب أهل : أكثروقالوا أيض
وبها بالنوع إل داوابنا تشبه ل الحسن غاية في وداوابها

 .قرون عشرة له كبش

قزوين وردا السرنديبي الدين سإديد الظريف الشيخ منها
 .به تبركوا قزوين وأهل

الديوانية المور في الولة مع يدخل قزوين قاضي وكان
داار ونهبوا غوغاة عملوا فربما ذلك يكرهون والعوام
القوم وتبرك قزوين السرنديبي كن فلما وخربوها القاضي

ًا القاضي من كرهوا كلما به السرنديبي إلى ذهبوا شيئ
السرنديبي خرج ! فإذاالقاضي على سإاعدنا : قموقالوا

 .التباريح السرنديبي من لقي فالقاضي ألوف تبعه

معه وانبسط له تحرك عليه داخل فلما يوم ذات فطلبه
المر المدينة هذه في أرى : إنيقال ثم حاله عن وسإأله

ًا المنكر عن والنهي بالمعروف ل من أرى ولست متروك
 .غيرك لئم لومة الله في يأخذه

ًا دااره من وأخرج ًا غسل قميص وأركبه عتيقة وعمامة مرار
سإمع من وكل خدمته في الحتساب وغلمان داابة على
ًا السرنديبي وصار اسإتحسن بهذا  .محتسب

:وقال السرنديبي إلى شخص جاء اليام بعض في فإذا
 .يشربون جماعة كذا موضع في

وكسر خمورهم فأراق إليهم وذهب بأصحابه فقام
 .ملهيهم

ًا القوم وكان ً صبيان وضربوا وضربوه إليه قاموا جهال
ًا أصحابه ًا ضرب وعرفه القاضي إلى السرنديبي فجاء وجيع

بستان : فيللسرنديبي قالوا أيام بعد ثم فالقاضي ذلك
خمورهم وأراق بأصحابه إليهم فذهب يشربون جماعة كذا

وجرحوه السرنديبي أصحاب وقتلوا فقاموا ملهيهم وكسر
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وذهب والعمامة القميص وأخذ بيته إلى السرنديبي فعادا
ً لست فإني غيري على هذا : اخلعوقال القاضي إلى أهل

تمنع ول الدين سإديد يا تفعل : لالقاضي فقال لذلك
أقتل اني غرضك أنت الكلم هذا : داعله ! فقالالثواب
أنخدع ول المقصودا عرفت قد وإني غيرك يد على وأجرح

 .ذلك بعد

 سإفالة

والحكاية الذهب معدن بها الزنج بأرض تعرف مدينة آخر
إليها يحملون التجار أن من التبر بلدا في مر كما عنها

 .ويرجعون منهم قريبة أرض في ويضعونها المتعة

كل ثمن ويتركون يأتون سإوداان وهم سإفالة أهل ان ثم
 .الزنج تجار عند معروف السفالي والذهب بجنبه متاع

بصوت سإمع ما يعيد الطير من صنف وهو الحواي وبها
سإنة من أكثر يبقى ول الببغاء من أصح صحيح ولفظ رفيع
رأيت :الجهم بن محمد وقال وخضر وحمر بيض ببغاء وبها
ًا يرمدون ول للرمد داافع أنه ويزعمون الذباب يأكلون قوم
ًا  .البتة شيئ

 سإلوق

عظيمة مدينة : كانتالحايك ابن قال اليمن بأرض مدينة
والفضة الذهب قطاع بها يوجد باقية عظيمة آثار ولها

قال النسج المحكمة الدروع صناع بها وكان والحلي
بالّصّفاح ويوقد نسجه المضاعف الّسلوقّي : نقلالشاعر

بها الكلب لن وذاك الضواري الكلب وبها الحباحب نار
أخبث وهي السلوقية بالكلب فتأتي الذئاب يسفدها
ٍر : منهمالشاعر قال الكلب ّنها سإلوق من ضوا حصٌن كأ
الرماح صناع بها بالحبشة قرية سإمهر الرسإانا تجّرر تجول

:غيره وقال الصولي قاله الرماح أحسن وهي السمهرية
على الهند أرض من يأتيها النيل جوف في القرية هذه إن
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القرية هذه أهل يجمعها القنا من كثير الماء رأس
بأرض وهو ويبيعونه جيده ويثقفون رذاله يستوقدون

.الموفق والله البلدا سإائر إلى منها يحمل معروف الحبشة

 سإندابل

شقيه أحد نهر يشقها المملكة وداار الصين بلدا قصبة
: داخلتهامهلهل بن مسعر قال للعامة الخر والشق للملك
ًا سإتون ولها يوم مسيرة قطرها عظيمة مدينة وهي شارع
تسعون ارتفاعه سإور ولها الملك داار إلى ينفذ شارع كل

ًا ًا سإتين يتفرق عظيم نهر السور رأس وعلى ذراع جزء
إليها يصب رحًى تلقاه أبوابها من باب على ينزل جزء كل
 .الرض في يصب حتى غيرها إلى ثم

نصفه ويدخل البساتين يسقي السور تحت نصفه يخرج ثم
:نهران فيه شارع وكل كلها الشوارع في ويدور المدينة

 .بفضلتهم يخرج وخارج يسقيهم دااخل

وأنواع والخيرات والفواكه والبقول الزروع من وفيها
 .والدارصيني كالقرنفل الطيب

 .الكثير والذهب ونحوها كاليواقيت الجواهر أنواع وبها

الرؤوس عظام القدودا قصار الوجوه حسان وأهلها
وأبوابهم والكركدن الفيل عظام وحليهم الحرير لباسإهم
ويقولون والمجوس والمانوية الوثان عبدة وفيهم آبنوس

 .بالتناسإخ

له والسياسإة بالعدل الموصوف الصين ملك خاقان ومنها
والطرف القصر خارج طرفيها أحد ذهب من سإلسلة

 .الملك فيعلم المظلوم ليحركها الملك مجلس عند الخر
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ومن للناس والظهور جمعة كل الفيل ركوب عاداته ومن
ًا كان ًا يلبس مظلوم الملك عين عليه وقعت فإذا أحمر ثوب

 .ظلمته عن ويسأله يحضره

لئل الملك دايوان في يكتب مات أو رعيته في ولد ومن
وتماثيل أصنام فيه عظيم عباداة بيت .وبهاأحد عليه يخفى

الوثان يعبدون الدقيقة الصناعات في باسإطة يد ولهلها
 .عليه أنكروا فعل ومن الحيوان يذبحون ول

: فإنالوالد مع وللولد الملك مع للرعية حسنة آدااب ولهم
يأكل ول خلفه إل يمشي ول أبيه حضور في يقعد ل الوالد

 .معه

ويعملون بالتناسإخ يقولون الصين : أهلالفقيه ابن قال
ولهم مباح عندهم والزنا بها يشتغلون كتب ولهم بالنجوم
على الجواري وقفوا الهند أن كما للواطة وقفوهم غلمان

 .التمييز أهل عند ل سإفلتهم عند وذلك للزنا البد

فما المعمول جميع الملك إلى ليرفع بالصناع وكل والملك
فيه وما السوق في يباع وإل لخزانته اشتراه ذلك من أرادا

 .يمزقه عيب

المشايخ فاسإتحسنه الملك إلى ثوب ارتفع أنه وحكي
ًا إل كلهم عليه الثوب هذا إن فقال عيبه عن فسئل واحد

يقدر ل والطاووس موز قنو حمل وقد الطاووس صورة
إلى هدية الثوب هذا الملك بعث فلو الموز قنو حمل على
أن يعرفون ما الصين : أهليقولون الملوك بعض

عدن بين .ناحيةالموز قنو حمل على يقدر ل الطاووس
 .البحر سإاحل على وعمان

 .سإواحلها في يوجد لنه الشحري العنبر إليها ينسب

 .النسناس بها يوجد كثيرة غياض وبها
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بعض عند فنزلت الشحر : قدمتقال العرب بعض حكى
ونأكله لنصيده : إنافقال النسناس عن وسإألت رؤسإائها

واداة ورجل واحدة يد له النسان بدن كنصف داابة وهو
فقال أراه أن أحب : أنافقلت العضاء جميع وكذلك
ًا لنا : صيدوالغلمانه  .منه شيئ

إل النسان كوجه وجه له بشيء جاءوا الغد من كان فلما
رجل وكذلك صدره في واحدة يد وله الوجه نصف أنه

 .وبك بالله : أناقال إلي نظر فلما واحدة

 .عنه : خلوالهم فقلت

حتى بهم أزل فلم مأكولنا فإنه بكلمه تغتر : لفقالوا
ًا فمر أطلقوه  .كالريح مسرع

قلت : أمالغلمانه قال عنده كنت الذي الرجل جاء فلما
ًا لنا صيدوا لكم  .عنه خلى ضيفك لكن : فعلنافقالوا شيئ

الصيد إلى بالغدو أمرهم ! ثموالله : خدعكوقال فضحك
آخر في غيضة إلى فصرنا معهم وكنت بالكلب فغدوا
أسإفر قد الصبح إن مجمر أبا : يايقول واحد فإذا الليل

 .بالوزر فعليك حضر قد والقيض أدابر قد والليل

فرأيت عليهم الكلب فأرسإلوا تراعي ول : كليالخر فقال
به مّما لي : الويليقول وهو كلبان اعتوره وقد مجمر أبا

ّنكما والحزان الهموم من داهري داهاني تحارباني حين إ
ً ألفيتماني حتى ملكتماني ما شبابي لوبي عناني خضل

على الرجل حضر فلما وأخذاه فالتقياه تركتماني أو تموتا
ًا مجمر بأبي أتوا عاداته وبار في النسناس خبر وذكر مشوي
 .هذا من أبسط

الشعبيون لهلها يقال وقرى بلدا فيه باليمن جبل شعب
ًا تأبط فقال الشنفرى بها قتل : إّنالشنفرى خال وهو شر

ً سإلع داون من بالّشعب عمرو أبو منها يطّل ما دامه لقتيل
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ًا كان الشعبي شراحيل بن عامر ًا عالم داهره فريد ورع
الروم إلى بعثه مروان بن الملك عبد قبل من القضاء ولي

ً ينحني حتى لص باب من الملك على فأداخلوه رسإول
فدخله ذلك الشعبي فعرف للملك : خدمفيقولون للدخول

وحسن عقله كمال الروم صاحب رأى فلما خلفه من
أنا : لقال أنت الخلفة بيت : أمنله قال وخطابه جوابه
 .العرب من رجل

هذا مثل عندهم قوم من : عجبتالملك عبد إلى فكتب
:للشعبي الملك عبد ! فقالأمرهم غيره وولوا الرجل

كهر إنما :الشعبي ! فقالأقتلك أن أرادا عليك حسدني
في ما عدا ما دارك : لله! فقاليرك لم لنه المؤمنين أمير

 .نفسي

ًا جلس الشعبي أن وحكي زوجان إليه فاحتكم للقضاء يوم
 .حجتها المرأة فأظهرت النساء أجمل من المرأة وكانت

: فتنيقول فأنشأ هذه تدفع ما لك : هلللزوج فقال
ّطرف رفع لّما الّشعبّي ّطى بدلٍل فتنته إليها ال حاجبيها وتخ

ّوار قال ًا فقضى شاهديها وقّرب ها قّرب للج على جور
عبد على : داخلتالشعبي قال عليها يقض ولم م الخص
الّشعبّي : فتنوقال تبسم إلي نظر فلما مروان بن الملك

:قلت هذا بقائل فعلت : ماقال ثم إليها الطّرف رفع لّما
ًا ظهره أوجعت !حرمتي هتك لما المؤمنين أمير يا ضرب

داخل الشعبي أن ! وحكيوأجملت والله أحسنت :فقال
ًا :فقال بالسوء يذكرونه وهم قوم على ًا هنيئ ٍء غير مريئ داا

ٍر ّلت ما أعراضنا من لعّزة مخام أربع سإنة توفي اسإتح
 .سإنة وثمانين اثنتين عن ومائة

 شمخ
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ًا بها أن عجائبها من اليمن بأرض قرية إلى ينفذ شق
النفوذ على يقدر ل رشدة ولد يكن لم فمن الخر الجانب

 .فيه

أقسمها أنا فبينا صدقات : وليتقال مرادا من رجل حكى
ًا أريك : ألرجل لي قال إذ  .: نعمقلت عجب

ما كأكبر عادا سإهام من بسهم أنا فإذا جبل شعب فأداخلني
ًا رماحنا من يكون وعليه الجبل بذروة تشبث مفوق

الّرمل لوى اللوى بذي شمٍخ أبيات إلى هل : ألمكتوب
ٌدا معادا الممات قبل من ّنا بها بل ّنا ك ّبها وك ّناس إذ نح ال

بحجر فإذا الساحل إلى بيدي أخذ ثم بلدا والبلدا ناٌس
ًا الماء يعلوه آدام ابن : يامكتوب وعليه أخرى ويظهر طور

تسبق لن فإنك رزقك في تعجل ول الله اتق ربه عبد يا
هذا فلينطح يصدق لم ومن لك ليس ما ترزق ولن رزقك
في الصين بلدا أواخر من بلدة ! شيلينفجر حتى الحجر

وعذوبة هوائها صحة من عاهة ذو بها يرى ل الطيب غاية
 .تربتها وطيب مائها

ًا وأقلها صورة الناس أحسن أهلها الماء أن وذكر أمراض
قليلة وهي العنبر رائحة منه تفوح بيوتها في رش إذا

 .والهوام الذباب قليلة والعلل الفات

 .علله زالت إليها نقل ثم غيرها في إنسان اعتل إذا

ول اسإتوطنا داخلها : منالرازي زكرياء بن محمد قال
.واللهذهبها وكثرة خيراتها ووفور لطيبها عنها يخرج

 .الموفق

 صنعاء

وأعذبها هواء وأصحها بناء مدنا أحسن اليمن بلدا قصبة
ًا وأقلها تربة وأطيبها ماء في رش إذا الماء أن ذكر أمراض
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والعلل الفات قليلة وهي العنبر رائحة منه تفوح بيوتها
 .والهوام الذباب قليلة

اعتلت وإذا يبرأ إليها ونقل غيرها في إنسان اعتل إذا
ًا بها يبقى واللحم تصح مروجها في وأرعيت البل أسإبوع

 .يفسد ل

شبهت شالح بن عابر بن عنير بن ازال بن صنعاء بناها
وصنوف مياهها وتخرق بساتينها كثرة في بدمشق
كل في صنعاء : أهلالهمذاني أحمد بن محمد .قالفواكهها

الشمس نزلت فإذا مرتين ويصيفون مرتين يشتون سإنة
ًا عندهم الحر صار الحمل نقطة أول نزلت فإذا مفرط

فإذا شتاء فيكون رؤوسإهم سإمت عن زالت السرطان
ًا فيكون ثانية مرة إليهم الحر يعودا الميزان أول نزلت صيف
شتاءهم أن غير ثانية مرة شتوا الجدي إلى صارت وإذا

 .الهواء كيفية في الصيف من قريب

أكبر بلد اليمن بأرض : ليسالحسن أبي بن عمران قال
ل الهواء اعتدال بها السإتواء بخط بلد وهو صنعاء من

سإاعات وتتقارب والصيف الشتاء رحلة إلى النسان يحتاج
 .نهارها

:قالوا التبابعة بناه الذي غمدان صنعاء عجائب من وكان
على : اتخذهالكلبي ابن قال يحصب ابن ليشرخ بانيه

ووجه أصفر ووجه أبيض ووجه أحمر : وجهأوجه أربعة
ًا دااخله في وبنى أخضر كل بين سإقوف سإبعة على قصر

ًا أربعون سإقفين يرى الشمس طلعت إذا ظله فكان ذراع
ًا أعله في وجعل أميال ثلثة بينهما ماء على بناه مجلس

على وصير واحدة رخامة سإقفه وجعل الملون بالرخام
منها يسمع الريح هبت إذا أسإد تمثال أركانه من ركن كل

ً فيه المصابيح أسإرجت وإذا السإد زئير سإائر كان ليل
جدن ذو قال وفيه البرق يلمع كما ظاهره من يلمع القصر

ّدثت الذي : وغمدانالهمداني ًا بناه عنه ح ّيد رأس في مش
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البروق كتوماض أمسى إذا فيه يلحن الّسليط مصابيح نيق
ّدته بعد فأضحى ًا ج ّير رمادا وقال الحريق لهب حسنه وغ

قصيدة في يزن ذي بن سإيف يمدح الصلت أبي بن أمية
ًا : فاشربآخرها ًا التاج عليك هنيئ غمدان رأس في مرتفق

ًا بماء شيبا لبٍن من قعبان ل المكارم تلك محلل منك داار
هذا على قعدوا إذا التبابعة أن وذكر أبوال بعد فصارا
 .أيام مسيرة على ذلك يرى شموعهم وأشعلوا القصر

بهدم أمر لما عنه الله رضي عفان بن عثمان أن حكي
!مقتول غمدان هادام يقولون الكهنة إن :له قالوا غمدان

ما الرض خراج عليه أنفقت : لوله فقالوا بإعاداته فأمر
من خشبة على وجد خربه ولما فتركه كان كما أعدته

ًا أخشابها  .مقتول هادامك غمدان اسإلم :مكتوب

 .فقتل عفان بن عثمان فهدمه

ًا تبع مجالس من ايوان حائط على ووجد ًامكتوب : صبر
ّدهر ل بعده وحزٌن فرٌح الدهور مضت فهكذا منك نال ال

على جبل وهو الشب جبل وبصنعاء الّسرور ول داام الحزن
ًا وينعقد جانب كل من يجري ماء رأسإه ومن أن قبل حجر

جمجمة من عظيمة قبة بها كان أنه ذكر ما صنعاء عجائب
 .رجل

من شيء في ليس كمام في منه حبتان البر نوع وبها
كالسمسم خريطة له نبت وهو الورس وبها غيرها البلدا
 .سإنة عشرين يبقى سإنة زرع

بن أبرهة بنى الحبشة إلى آل لما اليمن أمير أن وحكي
القليس وسإماها منها أحسن الناس ير لم كنيسة بها الصبا
: إنيالنجاشي إلى وكتب والجواهر والفضة بالذهب وزينها
أصرف وأريد الملوك من مثلها لحد ليس كنيسة لك بنيت
 .العرب حج إليها
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فيها وأحدثا فأتاها كنانة بن مالك بني بعض ذلك فسمع
إليه يحج الذي البيت أهل من : إنهفقالوا عنه أبرهة فسأل
 .العرب

جاء ثم ويهدمنها الكعبة إلى ليسيرن وآلى فغضب
ًا عليهم تعالى الله فأرسإله وفيلته بعسكره أبابيل طير
 .مأكول كعصف فجعلهم سإجيل من بحجارة ترميهم

وهي مصبحين لنصرمنها أصحابها أقسم التي الجنة وبها
لرجل الجنة تلك وكانت صنعاء من فراسإخ أربعة على

المساكين على ويتصدق عياله على ثمراتها ينفق صالح
للمساكين يعطو ل أن على أصحابه عزم الرجل مات فلما
ًا عليكم اليوم يدخلنها ل أن يتخافتون وهم فانطلقوا شيئ

طريق هذا ما يعني لضالون إنا قالوا رأوها فلما مسكين
.محرومون نحن : بلقالوا محترقة الجنة رأوا فلما بستاننا

حجارته ملعون وادا وهو الضروان الواداي ذاك ويسمى
ًا ينبت ول يطأها أن أحد يقدر ل الكلب أنياب تشبه شيئ

عنه مال قاربه فإذا فوقه يطير أن طائر يستطيع ول
 .سإنة ثلثمائة فيها تتقد النار : كانتقالوا

 الصين

إلى الول القليم من ممتدة المشرق في واسإعة بلدا
مدينة ثلثمائة : نحوقالوا طولها من أكثر عرضها الثالث

 .شهرين مسافة في

وافرة الخيرات كثيرة الشجار كثيرة المياة كثيرة وانها
الناس أحسن وأهلها وأنزهها الله بلدا أحسن من الثمرات

القدودا قصار لكنهم الدقيقة بالصناعات وأحذقهم صورة
الفيل عظام وحليهم الحرير لباسإهم الرؤوس عظام

 .الوثان عباداة وداينهم والكركدن
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بيوت ولهم بالتناسإخ ويقولون ومجوس مانوية وفيهم
 .العباداات

: هذاالمسعوداي قال المدور الهيكل الصين عجائب من
قبة دااخله في أبواب سإبعة وله الصين بلدا بأقصى الهيكل
جوهرة شبه القبة أعلى وفي السمك عالية البنيان عظيمة
ًا وان الهيكل أقطار جميع منها يضيء عجل كرأس جمع

ذلك من تمكنوا فما الجوهرة تلك أخذ حاولوا الملوك من
ًا خر أذرع عشرة قدر منها دانا فمن أخذها حاول وإن ميت

المقدار هذا إليها انتهت فإذا الطوال اللت من بشيء
 .انعكست

ًا إليها رمى إن وكذلك الهيكل لهدم أحد تعرض وإن شيئ
عليها أكب من الرأس واسإعة بئر الهيكل هذا وفي مات
:عليه مكتوب طوق شبه البئر رأس وعلى قعرها في وقع
وعلوم الدنيا تاريخ هي التي الكتب مخزن البئر هذه

خزائن وفيها يكون وما فيها كان وما والرض السماء
فمن علمنا علمه وازن من إل إليها يصل ل لكن الرض

في داوننا أنه فليعلم عجز ومن كعلمنا علمه عليه قدر
 .العلم

كجبل عالية حجرية أرض الهيكل هذا عليها التي والرض
تلك إلى الناظر رأى وإذا نقبه يتأتى ول قلعه يرام ل شامخ

وتأسإف إليها قلبه مال بنيتها وحسن والبئر والقبة الهيكل
 .منها شيء فسادا على

بها ان الغرائب تحفة صاحب ذكر ما الصين عجائب ومن
ويخرج سإاكن والفوقاني التحتاني حجرها يدور طاحونة

فيها داقيق ل ونخالة فيه نخالة ل داقيق الحجر تحت من
 .الخر عن منفردا منهما واحد كل

أهل يجتمع سإنة كل في ماء فيه غدير عندها قرية وبها
ًا ويلقون القرية على يقفون والناس الغدير ذلك في فرسإ

58



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

داام وما منعوه الماء من الخروج الفرس أرادا كلما أطرافه
كفايتهم قدر أمطروا فإذا المطر يأتيهم الماء في الفرس

جبل قلة على وذبحوه الفرس أخرجوا الغدير وامتل
شيء في ذلك يفعلوا لم فإن الطير يأكله حتى وتركوه

الكثير الذهب الصين .وبأرضيمطروا لم السنين من
الخيرات من وبها جبالها من جبل في واليواقيت والجواهر

وفي والسكر والفواكه والبقول الحبوب من الكثيرة
ونحوها والدارصيني كالقرنفل الطيب أشجار جزائرها

ل شامخة جبال من السيول بها تأتي : القرنفلقالوا
والحيات والحشرات الهوام من وبها إليها وصول

ملتفة لنها بالصيف تظهر ول كثير شيء والعقارب
 .الشتاء في وتظهر وأوراقها ثمارها من تأكل بأشجارها

ول الدقيقة الصناعات في باسإطة يد الصين ولهل
ًا يستحسنون رأوا شيء وأي غيرهم صناعات من شيئ

ًا عليه أخذوا إل عمي عدانا ما الدنيا : أهلويقولون عيب
النقوش صنعة تدقيق في ! وبالغواعور فإنهم كابل أهل
ويفصلون والباكي الضاحك النسان يصورون انهم حتى
ملكهم أرادا وإذا والشماتة والخجالة السرور ضحك بين

ًا في يتركه ول الخبرة أرباب على يعرضه المتاع من شيئ
 .جوداته على وافقوا إذا إل خزائنه

ًا أن وحكي ًا اتخذ صانع ًا ثوب وقعت النابل صورة عليه دايباج
الخبرة أرباب على الملك فعرضها العصافير عليها

على وقعت إذا : العصافيرقال واحد صانع إل واسإتحسنوها
 .فيها ميل ل قائمة عملها المصور وهذا أمالتها السنابل

في نظره داقة من وتعجبوا الحاضرون فصدقه
عاهة ذو بها يرى قلما انه الصين بلدا خواص .ومنالصنعة

 .بها تلد ل الهرة وان ونحوهما والزمن كالعمى
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الصين غياض في : رأيتالله عبد أبي بن محمد وقال
ًا تنالن ويداه الردا كوبر وبر وله القرداة صياح يصيح إنسان
ًا بسطهما إذا سإاقيه  .قائم

وبينهما شجرة إلى شجرة من يثب الشجار على ويكون
 .أذرع عشرة

من تخرج داابة وهي المسك داابة : بالصينالفقيه ابن وقال
شي منها فيصطادا معلوم وقت في سإنة كل في الماء
من الدم ويؤخذ فتذبح بالظباء الشبه شديدة وهي كثير

إلى يحمل حتى هناك له رائحة ول المسك وهو سإرتها
 .الماكن من غيرها

اللون بيضاء وهي خواص لها التي الصيني الغضائر وبها
والذي شيء منها بلدانا إلى يصل ل شفافة وغير شفافة

بمدينة الهند بلدا معمول صيني أنه على بلدانا في يباع
النار على وأصبر منه أصلب والصيني كولم لها يقال

كولم وخزف منه السم : يترشحقالوا أبيض الصين وخزف
 .أداكن

المصنوع والحديد الفائق : الفرندكثيرة الصين وطرائف
ومنادايل فضة بأضعافه يشترى طاليقون له يقال الذي
والبراداين العجيبة والطواويس السمندل جلد من الغمر
كان صنعاء قرب مدينة ظفار في لها نظير ل التي الغرة

حمر ظفار داخل : منقيل وفيها حمير ملوك مسكن بها
على العرب من رجل داخل أنه وسإببه بالحميرية تكلم أي

له فقال عال موضع على وهو حمير ملوك من ملك
ومعنى رجله فانكسرت العلو من الرجل فوثب : ثبالملك

من عربية عندنا : ليسالملك فقال اقعد بالحميرية ثب
 .حمر ظفار داخل

على مكتوب انه وحكي الجيد الظفاري الجزع إليها ينسب
ظفار شيدت  يوم:الوائل بقلم منها حجر على ظفار سإور
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ذلك بعد سإئلت ! ثمالخيار : لحميرقالت أنت لمن قيل
:فقالت ذلك بعد سإئلت ! ثمالشرار : للحبشفقالت

: لقريشفقالت ذلك بعد سإئلت ! ثمالخيار للفرس
ً سإنجار لحمير :فقالت ذلك بعد سإئلت ! ثمالتجار ما وقليل
في يلقيهم أسإودا من البوار يأتيهم ثم فيها القوم يلبث
 .الديار أعلى في النار ويشعل البحر

غلة وانه جبالها في إل الدنيا في يوجد ل الذي اللبان وبها
مسيرة المواضع تلك في ينبت شجر من وانه لسلطانها

أشجارها ويجرحون ظفار أهل فيأتيها مثلها في أيام ثلثة
إلى ويحملونه فيجمعونه اللبان منها فيسيل بالسكين

على .كورةالباقي ويعطيهم قسطه السلطان فيأخذ ظفار
مدن على تشتمل هجر شرقي في اليمن بحر سإاحل
عليه الخليل إبراهيم بن بغان بن بعمان سإميت كثيرة

 .عمان بحر يقال إليه منسوب يليه الذي والبحر السلم

:قال أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن عمر ابن روى
ًا لعلم إني على عمان لها يقال العرب أرض من أرض

من حجتين من خير أو أفضل منها الحجة البحر شاطيء
 .غيرها

من : يأتينتعالى قوله من المرادا هو البصري الحسن وعن
عليه الله صلى النبي وعن عمان من يعني عميق فج كل

 .بعمان فعليه الرزق عليه تعذر : منوسإلم

 .المثل به يضرب فمما حرها وأما

من بها وليس هذا زماننا في الباضية الخوارج اجتماع بها
اباض بن الله عبد أتباع وهم غريب إل المذهب هذا غير

وقد أمية بني آخر محمد ابن مروان زمن في ظهر الذي
 .شره وكفي قتل

وسإبعين خمس سإنة في : إنهتاريخه في الثير ابن وحكى
ووقف فيل من أكبر البحر من طائر بعمان خرج وثلثمائة
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!قرب : قدفصيح ولسان عال بصوت وصاح هناك تل على
ثلثة ذلك فعل البحر في غاص ! ثمقرب ! قدقرب قد

بلدا جنوب في كبيرة .مدينةذلك بعد ير ولم غاب ثم أيام
يدخلون ومنها التجار إليها يجتمع التبر ببلدا متصلة المغرب

ًا الله بلدا أكثر وهي ذلك عليهم لتعذر ولوله التبر بلدا ذهب
من وبها البلدا سإائر إلى يحمل ومنها معدنها بقرب لنها

 .النمر جلد أهلها لباس وأكثر كثير شيء النمور

من غانة طريق في أن الملتاني الربيع أبو الفقيه وحكى
ًا إليها سإجلماسإة في يجتمع مجوفة عظيمة أشجار

الشتاء في والمطر كالحياض فتبقى المطار مياه تجاويفها
ًا كثير بها إلى الشجار تلك تجاويف في المياه فتبقى جد

غانة إلى مرورهم في يشربونها فالسابلة الصيف زمان
أقتاب ويتخذون إليها المرور عليهم لتعذر المياه تلك ولول

رحله فقتب البعير مات فإن الصنوبر خشب من البعران
 .بثمنه يفيء

 غدامس

يجلب السوداان بلدا في ضاربة جنوبيه في بالمغرب مدينة
شيء ل الدباغ أجودا من وهي الغدامسية الجلودا منها

 .النعومة في الخز ثياب كأنها الجوداة في فوقها

البلد أهل ويقسمها منها الماء يفيض قديمة عين بها
ًا أحد أخذ فإن معلومة قسمة وأهل ماؤها غاض زائد
ًا يمكنون ل المدينة ًا يأخذ أحد ًا زائد  .النقصان من خوف

من وحضرموت عمان بين برية قاع مسلمون بربر وأهلها
ليبيعها بسلعته عمان إلى بها يمر التاجر أن العجائب
تساوي سإلعة معه فلن بن : فلنالبرية تلك في فيسمع

ًا كذا ًا أو داينار شيء ذلك على يزدا لم عمان ! فيدخلدارهم
ً  .الموفق والله أصل
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يمكن ل زبيد قرب باليمن حصينة قلعة الشرف قلعة
ًا اسإتخلصها في إل إليها يوصل ل جبال بين لنها قهر

ً إل يسمع ل مضيق ًا رجل يوم وبعض يوم مسيرة واحد
الحميري المهدي بن علي إليه أوى غياض وداونه

 .وخمسمائة خمسين سإنة زبيد على المستولي

 .الموفق والله

 كاكدم

السوداان لبلدا متاخمة البحر جنوبي المغرب بأقصى مدينة
 .أسإلحة صناع منها

له يقال حيوان جلد من اللمطية والدرق الرماح منها
إل اللون أبيض الظباء شبه وهو هناك إل يوجد ل اللمط

ًا أعظم أنه بيض وقشر باللبن بلداهم في جلده يدبغ خلق
ً الحديد فيه يعمل ل كاملة سإنة النعام ضرب إن أصل

بالماء يبل بتر أو خدش أصابه وإن عنه نسبت بالسيوف
قيمة والجواشن الدرق منه يتخذ عنه فيزول باليد ويمسح

ًا ثلثون منها واحد كل :الجنحاني علي الفقيه وحكى داينار
هذا صعد من يقولون والناس عال بل كاكدم بقرب مر انه

اشتهر التي النحاس مدينة وعنده الجن اختطفه التل
 .تعالى الله شاء إن موضعه في ذكرها وسإيأتي ذكرها

عمان بين الطريق منتصف في الهند بأرض بلدة كله
إذا السإتواء خط وسإط في المعمورة في موقعها والصين

ظل الشخاص من لشيء يبقى ل النهار منتصف كان
 .البتة

 .البلدا سإائر إلى يحمل منها الخيزران منابت بها

 كنام
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الصين بين أرض : هيالعاص بن عمرو بن الله عبد قال
عمودا على نحاس من بطة بها الدنيا عجائب من والهند

ًا نحاس من البطة نشرت عاشوراء يوم كان فإذا أيض
يكفيهم ما الماء من فيفيض رقبتها ومدت جناحيها

 .القابل إلى ومواشيهم لزروعهم

 كوار

:قيل الفرس عين بها فزان جنوبي السوداان بلدا من ناحية
ًا كوار إلى ذهب عامر ابن عقبة إن ببعض فنزل غازي

فقام الهلك على أشرفوا حتى عطش فأصابهم منازلها
عقبة فرس فجعل تعالى الله وداعا ركعتين وصلى عقبة
الماء منها فانفجر صفاة عن كشف حتى الرض في يبحث
أن الناس في فناداى ذلك عقبة فرأى يمصه الفرس وجعل

الفرس ماء الماء ذلك فسمي وشربوا فحفروا احتفروا
عليه وفرض عليه ومن ملكها على وقبض كوار وافتتح

ً  .مال

 لنجوية

وإليها الزنج ملك سإرير بها الزنج بأرض عظيمة جزيرة
بها كروم عجائبها من النواحي جميع من المراكب تقصد
أخرج أحدها انتهى كلما مرات ثلثا سإنة كل في تطعم
 .الخر

 مأرب

ًا بها يبق لم وصنعاء حضرموت بين كورة ثلثا إل عامر
من قبيلة إلى منسوبة قرية كل الدروب يسمونها قرى

السد ناحية من جاء الذي الماء على يزرعونها وهم اليمن
مرات ثلثا عليه ويزرعون واحدة سإقية أرضهم يسقون

ذلك في وحصاداه الشعير زرع بين فيكون عام كل في
 .شهرين نحو الموضع
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 .سإبأ في ذكره جرى الذي العرم سإيل بها وكان

ولها كثيرة وسإيول هناك تجتمع جبالها مياه أن ذكروا
محكم بسد المخرج ذلك سإدوا قد فالوائل واحد مخرج

فاجتمعت الحاجة قدر منها يأخذون مثاعب لها وجعلوا
ًا وصار الزمان بطول المياه ًا بحر السد خارج عظيم

الجرذ تعالى الله فسلط ومزارع وبساتين عمارات ودااخله
الواداي سإد حتى بمخاليبه ويلعه بأنيابه يحفره السد على
لم حتى البلدا فغرقت السد يلي مما وفتح البحر نحو الذي
الحدائق وذهبت الجبال رؤوس على كان ما إل يبق

بالرمل السيل وجاء والقصور والدور والضياع والجنان
تعالى الله أخبر كما اليوم إلى ذلك على وهي فطمها

 .ممزق كل ومزقهم أحادايث الله فجعلهم

ًا والقار بالصخر اليمن ملوك بنتها المسناة والعرم حاجز
في أظهر ليكون فأرة ففجرته والضياع السيول بين

ٌة للمؤتسي ذلك : ففيالعشى قال العجوبة ومأرب أسإو
ّفى ماؤهم نأى ما إذا حميٌر لهم بنته رخاٌم العرم عليها ع

ٍة على وأعنابها الحروثا فأروى يرم لم إن ماؤهم سإع
مذيخرة منهدم جارٌف بهم فمال حقبًة بذلكم فكانوا قسم
إلى للفكر سإبيل ل جبل قلة على عدن قرب حصينة قلعة

صعب وهو واحد طريق من إل إليها مصير ل إذ اسإتخلصها
ًا عدة تسقي الجبل رأس على عظيمة عين وفيها جد

 .قرى

عشرين من نحو الجبل هذا : أعلىالصطخري قال
ًا عليها تغلب الورس ونباتها كثيرة ومياه مزارع فيها فرسإخ
وقصته اليمن من خرج الذي القرمطي الفضل بن محمد

.الموفق والله مشهورة

 مرباط
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ظفار لن ظفار فرضة وهي وعمان حضرموت بين مدينة
البلدان سإائر إلى منها يحمل اللبان بها جيد غير مرسإاها

 .للملك غلة وهو

ليلة كل ان وذلك الغيرة بقلة موصوفون عرب أهلها
الرجال ويسامرن المدينة خارج إلى يخرجن نساؤهم
فيجوز الليل نصف إلى ويلعبنهم ويجالسنهم الجانب
وتحاداثه آخر تلعب وهي وأمه وأخته زوجته على الرجل

 .يحاداثها غيره زوجة إلى ويمشي عنها فيعرض

ً قيس بجزيرة : رأيتالبلدان معجم صاحب وقال رجل
ً ًا عاقل حديث منكم : بلغنيله فقلت مرباط من أدايب

 .أنكرته

أصحيح أخبرني : نعمفقلت السمر عن تقول : لعلكفقال
على ولكن لقبيح إنه أقسم ! وباللهصحيح إنه :فقال ل أم

!إزالته إلى سإبيل ل ولكن لزلناه اسإتطعنا ولو نشأنا ذلك
كثيرة وأوداية ومزارع كثيرة قرى بها باليمن مخلف مسور

مدة بها يبقى والذرة والشعير البر أن العجيبة خواصها من
ثلثين بعد فرأوها حنطة اداخروا أنهم وذكر يتغير ل طويلة

 .شيء منها يتغير ولم سإنة

على اليمن جنوبي في الزنج بلدا أول في مدينة مقدشو
 .البحر سإاحل

على المتقدمون أمرهم ويدبر لهم سإلطان ل عرباء وأهلها
الجنوبي القطب بها يرون أنهم التجار وحكى الصطلح

ًا ً السماء لوسإط مقارب الشمالي القطب يرون ول وسإهيل
ًا هناك يرون وانهم البتة قطعة شبه القمر جرم مقدار شيئ
ًا يغيب ل بيضاء غيم الصندل منها يحمل مكانه يبرح ول أبد

 .البلدا من غيرها إلى والعاج والعنبر والبنوس

 مقرى
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من ونيله العقيق معدن بها صنعاء من مرحلة على قرية
نحو قطعة يجدون أنهم معالجوه حكى العقيق أنواع أجودا

ًا عشرين الحر شدة عند الشمس في ويلقى فيكسر من
يكنه شيء في ويجعلونه البل بأبعار التنور له يسجر ثم

وضعوه مجرى في يجري ماء منه فسير النار ملمسة عن
صار عداه وما الجوهر إل منه يبق لم يستخرجونه ثم له

ًا  .رمادا

 مهرة

الشهر كانت إذا شجرة : بهاالفقيه ابن قال باليمن أرض
والمصانع الحياض منه فيمتليء الماء منها هطل الحرم

 .الماء انقطع الحرم الشهر مرت وإذا

ًا كريمة وانها المهرية النجائب منها بن سإليمان أن ذكر جد
نجائب له ليشتري باليمن عامله إلى كتب الملك عبد

ًا يجدوا فلم فطلبوا مهرية على بجيلة من رجل فقدم شيئ
: لفقالوا أبيعه : لفقال فساوموه الهامة عظيم جمل

المؤمنين أمير ونكاتب نحبسك لكن ندعك ول نغصبك
ًا : هل! فقالأمره يأتينا حتى هو : وماقالوا هذا من خير
أركب حتى داعوني سإبق وخيل كرام نجائب : معكمقال

ثم ثمن بغير لكم فهو لحقتموني فإن واتبعوني جملي
 .: تأهبواقال

 .أثاره ثم أذنه في فصاح

: هوالليث .قاليدركوه فلم فتبعوه شديدة وثبة فوثب
أهلكوا فلما عادا محال من يبرين وجبال اليمن بين أرض
 .الناس من أحد يتقاربها فل الجن أرضهم الله أورثا

نوح بن سإام بن ارم بن بوبار مسماة : هيلسإير أهل قال
ثلثمائة زهاء صنعاء إلى الشحر بين ما وهي السلم عليه

 .مثلها في فرسإخ
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الرضين أكثر كانت : وبارالهمذاني محمد بن أحمد قال
ًا ًا وأخصبها خير ًا وأكثرها ضياع ًا شجر ًا ومياه فكثرت وثمر

فأشروا أجسام ذوي وكانوا أموالهم وعظمت القبائل بها
الله فبدل عليهم تعالى الله نعم حق يعرفوا لم وبطروا

ًا وصيرهم خلقهم تعالى رأس نصف لحدهم نسناسإ
فخرجوا واحدة ورجل واحدة ويد واحدة وعين وجه ونصف
ترى كما البحر شاطيء على الغياض تلك في يرعون
اليمن وأطراف الشحر وأرض وبار بين فيما وهم البهائم

بالكلب الديار تلك أهل فيصيدهم الزرع يفسدون
 .وحدائقهم زروعهم عن ينفرونهم

أضللنا رفقة في : كناقال النمري الكيس ابن حكى
يدرك ل البحر سإاحل على غيضة في فوقعنا الطريق
ونصف رأس نصف له كالنخلة طويل بشيخ أنا فإذا طرفاه

مثل فأسإرع واحدة ورجل واحدة ويد واحدة وعين بدن
الّشراة جور من : فررتيقول وهو العتيق الفرس حضر
ّدا ّدا الفرار من أجد لم إذ ش أرض سإكان أن العرب زعم ب
ً إنسي يدخلها ول جن وبار ًا داخلها فإن أصل ًا أو غالظ عامد
قتلوه أو خبلوه الدخول إل أبى فإن التراب وجهه في حثوا

: ولقدالفرزداق قال ولهذا خبر له يعرف ول فيها ضل أو
ًا تطلب أباك ضللت ل وبار طريق ملتمٍس كضلل داارم
ًا به تهتدي ٍة بسبيل به بعثت ولو أبد البل منها آثار ول واردا

إبل وهي الجن إبل ضربها التي أنها العرب تزعم الحوشية
ٍة على : كأنيالشاعر قال منها أحسن ير لم ّي أو حوش

ٍة ّطير في نسٌب لها نعام ً أن حكي طائر هي أو ال من رجل
ًا اليمن أهل ً إبله في رأى يوم ًا كوكب كأنه فحل بياض

ًا حتى يره لم لقحها فلما إبله ضرب تى فيها فأقره وحسن
ًا النوق نتجت وقد المقبل العام كان أحسن ير لم أولدا
 .والثالثة الثانية السنة في وهكذا منها

فتبعها ولده سإائر فاتبعه هدر النصراف وأرادا ألقحها فلما
ًا هناك فرأى وبار أرض إلى وصل حتى الرجل عظيمة أرض
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ل ما والظباء والحمير والبقر الحوشية البل من وبها
ًة يحصى ً ورأى كثر ًا نخل ً كثير والتمر حامل وغير حامل
ًا النخل حول ملقى ًا قديم ير ولم بعض على بعضه وحديث
ًا وقال الجن من آت أناه إذ كذلك هو فبينا الناس من أحد

البل من كان وما قصته عليه فقص هنا ها وقوفك : ماله
! وإياكلقتلتك معرفة على ذلك فعلت كنت : لوله فقال

فجاء أولداه إلى عمد إبلنا من لفحل ذاك فإن والمعاوداة
 .بها

ً وأعطاه  .لك الجمل وهذا بنفسك : انجوقال جمل

 .الجمل ذلك نسل من المهرية النجائب : إنقالوا

يختل عليه اسإتولى من صنعاء جبال في منيع حصن ورور
عليه اسإتولى ولما سإلطنة أو خلفة أو نبوة يدعي داماغه

من خلق وأجابه المامة اداعى الزيدي حمزة بن الله عبد
بن القاسإم بن الحسين بن أحمد ولد من أنه زعم اليمن

طالب أبي بن علي بن الحسين بن الحسن ابن إسإمعيل
لسان ذا وكان يعقب لم أحمد : انيقولون النساب ورواة
: لمنها أشعار وله الزيدية مذهب في تصانيف وله وبلغة

حّساداي أشمّت إذا ذمار ول مأربتي جّل صنعا أّن تحسبوا
أبواب على الجيادا كّر وتطريبي تشجيني شئت إذا واذكر
تسمى نجران إلى عمان من واسإعة بلدا اليمن بغدادا

أربع السنة في تزرع وزروعها أشجارها لكثرة الخضراء
ًا سإتين في زرع كل ويحصد مرات أشجارهم وتحمل يوم

 .مرتين السنة في

ًا الناس أرق وأهلها الله سإماهم للحق وأعرفهم نفوسإ
الناس أفاض حيث من أفيضوا : ثمقال حيث الناس تعالى
من الرحمن نفس لجد : إنيوسإلم عليه الله صلى وقال
 .اليمن صوب

 .والخزرج الوس نصرة به أرادا
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ًا وقال  .يمانية والحكمة يمان : اليمانأيض

إل تكون ول الدنيا ملت قد أشياء : أربعةالصمعي قال
 .والعقيق والخطر والكندر الورس :باليمن

عدن بين الرمل من تلل الن وهي الحقاف وبها
وأكثرها الله بلدا أعمر عادا مساكن وكانت وحضرموت

ًا عمارة ًا وزرع الريح عليهم تعالى الله سإلط فلما وشجر
الله جعلها الحقاف تلك تحت الن إلى وهي بالرمل طمها
:تعالى قال كما للغابرين وخبرة للناظرين عبرة تعالى
الذين عاقبة كان كيف فينظروا الرض في يسيروا أولم
الرض وأثاروا قوة وأشد منهم أكثر كانوا قبلهم من

 .عمروها مما أكثر وعمروها

الرحمن عبد معاوية بعث ولما عادا قصور من قصران وبها
ًا اليمن إلى الحكم بن قصرين عدن بساحل أن بلغه والي
ًا بحرها في وان عادا قصور من في وذهب فيه فطمع كنز

ما فرأى القصرين أقرب إلى عدن سإاحل إلى فارس مائة
ًا الرض من حولهما ًا ورأى البار آثار بها سإباخ ًا قصر مبني
بيضاء عظيمة صخرة أبوابه بعض وعلى والكلس بالصخر
ًا : غنيناعليها مكتوب بعيٍش القصر ذا عراضة في زمان

ّد البحر علينا يفيض نزر ول ضنٍك غير رخٍي ًا بالم زاخر
ٍر باسإقاٍت نخيٍل خلل تجري مترعٌة بالماء وأنهارنا نواض

ّنق ّتمر المجّزع بالقسب تأ بالخيل البّر صيد ونصطادا وال
ًا والقنا ّنون نصيد وطور الخّز في ونرفل البحر لجج من ال

ّقم ًة المر ًا القّز وفي تار يلينا الخضر الحلل وفي أحيان
ٌد الخنا عن يبعدون ملوٌك والغدر الخيانة أهل على شدي
ٍدا داين من لنا يقيم ًا هو والبعث باليات ويؤمن شرائع

ّنشر ّو ما إذا وال ًا حّل عد ًا برزنا يريدنا أرض ّقفة جميع بالمث
والكمت الّشهب على ونسائنا أولدانا على نحامي الّسمر

بأسإيافنا ويعتدي علينا يبغي من نقارح والّشقر المعانيق
ّلون حتى ّدبر يو وبينهما الخر القصر إلى مضى ثم بال
 .والبساتين الجنان آثار حوله فرأى فراسإخ أربعة
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ًا القصر بهذا : غنيناقال ّ هّمٌة لنا يكن فلم داهر ّذذ إل ّتل ال
ٍم كّل علينا يروح والقصف ٌة يو في يعشو البل من هنيد
ّطرف معاطنها ٌء البل تلك وأضعاف ال ّنها شا من كأ
سإبعة القصر بهذا فعشنا القطف البقر أو آراٌم الحسن
سإنوٌن فجاءت الوصف ذكره عن جّل عيٍش بأطيب أحقٍب

كأن فظلنا يقفو آخٌر أتى عاٌم مضى ما إذا قواحٌل مجدباٌت
ظلف ول خّف يبق ولم فماتوا لمحٌة الخير في تغن لم

سإاحته بعد من معالمه تزل لم الله يشكر لم من كذلك
الذي الساحل إلى مضينا ثم ذلك من : فعجبناقال تعفو
ًا فيه أن ذكر ًا وأخرجوا فغاصوا الغواصين فأمرنا كنز جرار
جمعت حتى مال انه نشك فلم بصفر مطبقة صفر من

ابن : ياوقال شيطان منها فخرج بعضها ففتحنا كثيرة جرار
رأينا إذ ذلك من نتعجب نحن فبينا تحبسنا متى إلى آدام

ًا ًا سإوادا ففزعنا الساحل من قريبة جزيرة من أقبل عظيم
ًا اجتمع قد قرداة هي فإذا نحونا وأقبل الماء فاقتحم فزع
 .الله إل عدداها يعلم ل ما منها

عنقه في عظيم قردا وأمامها مأواها الجزيرة تلك وكانت
نحونا اللوح ورفع إلينا فأقبل بسلسلة معلق حديد لوح

معنا وكان بالسريانية كتابة فيه فإذا عنقه من اللوح فأخذنا
العظيم الله : بسمهي فإذا فقرأها قراءتها يحسن من

 .العظم

هذه في لمن الله رسإول دااودا بن سإليمان من كتاب هذا
هؤلء بحفظ أمرتهم قد إني القرداة من الجزيرة

الجرار هذه في الناحية هذه في المحبسين الشياطين
ًا لهن وجعلت الصفر فمن والنس الجن جميع من أمان
في منه بريء وأنا مني بريء فهو لهن عرض أو أراداهن

 .والخرة الدنيا

ولينا فلما إليه لينظر معاوية إلى باللوح نمضي أن فأردانا
فردادانا ضجة وضجت وحاصرتنا أمامنا كلها القرداة وقفت
 .الجزيرة إلى وعادات الماء واقتحمت فأخذته إليها اللوح
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عادا بأرض أن فنجويه ابن ذكر ما اليمن عجائب ومن
ً  .فارس هيئة على تمثال

الحرم الشهر داخلت فإذا ملحة كلها الرض تلك ومياه
إلى يجري يزال ل عذب كثير ماء التمثال ذلك من يفيض

ذلك من حياضهم تطفحت وقد الحرم الشهر انقضاء
ٍدا : وبأرضالشاعر قال السنة تمام إلى فيكفيهم الماء عا

ًا بالعين يسقيهم فارٌس الشهر في الّسائح كالفرات عذب
المالح الّزعاق شرب عن يغنون قدرها العظيمة الحرم

ّفحت الحرام الّشهر انقضى فإذا عين بماء الحياض تلك تط
يجري ماء الجبل هذا رأس وعلى الشب جبل وبها الّسافح

ًا وينعقد جانب كل من قال شبام جبل وبها أن قبل حجر
عظيم جبل : إنهالهمذاني إسإحاق بن أحمد بن محمد
المرتقى صعب وهو واحد يوم وبينه بينها صنعاء بقرب
كثيرة ضياع فيها واسإعة وذروته واحد طريق إل إليه ليس

وللجبل الملك داار في إليها والطريق ونخيل وكروم مزارع
السهل إلى النزول أرادا فمن الملك عند مفتاحه واحد باب

الضياع تلك وحول له الباب بفتح يأذن حتى الملك اسإتأذن
إل وراءها ما أحد يعلم ول تسلك ل شاهقة جبال والكروم

 .الله

السد امتل فإذا هناك سإد إلى تنسكب الجبل هذا ومياه
 .ومخاليفها صنعاء إلى ليجري فتح ماء

مبنيان قصران عليه صنعاء بقرب إنه كوكبان جبل وبها
 .إليهما طريق ول كالكوكبين بالليل يلمعان بالجواهر

 .الجن بناء من : إنهماقيل

اليمن : بأرضالغرائب تحفة صاحب قال اليمن نهر وبها
المغرب إلى المشرق من يجري الشمس طلوع عند نهر

 .المشرق إلى المغرب من غروبها وعند
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ل كمام في منه حبتان الحنطة من نوع وهو العلس وبها
 .صنعاء أهل طعام وهو باليمن إل يوجد

انه ذكروا للسمسم كما خريطة له نبت وهو الورس وبها
 .سإنة عشرين ويبقى سإنة يزرع

ل داسإم حلو أنه إل بالعنب شبيهة ثمرة وهي الموز وبها
من الكمثرى من نوع .وبهاواحدة مرة إل شجرتها تحمل

يطلق اثنتين أكل وان مرات عشر يطلق واحدة منها أكل
ًا أكل وإن مرة عشرين  .ثلثين يطلق ثلث

في فينفتح القولنج صاحب منه يلعق عسل منه ويتخذ
 .الحال

مثلها البلدا من شيء في ليس سإيوف منها ويجلب
وأسإرع القرودا أخبث وقروداها اليمانية البرودا منها ويجلب

ً  .للتعليم قبول

اليمن بأكناف يوجد المتشيطنة من نوع وهو الغدار وبها
يقول منه النسان أصيب فإذا عليه ويقع النسان يلحق
منكوح قالوا فإن مذعور أم هو : أمنكوحالنواحي تلك أهل

ًا كان وإن منه أيسوا ومن وشجع روعه سإكن مذعور
 .نفسه لشجاعة به يكترثا لم من الناس

اليمن بلدا من بلدة : داخلتقال أنه الشافعي عن وحكي
ًا فيها فرأيت ومن امرأة بدن أسإفله إلى وسإطه من إنسان
ورأسإين أيد بأربع متفرقان بدنان فوقه إلى وسإطه

ويأكلن أخرى ويصطلحان مرة يتلطمان وهما ووجهين
 .ويشربان

:لي فقيل عنها فسألت ورجعت سإنين عنهما غبت ثم
من فربط ! توفيالجسدين أحد في عزاءك الله أحسن
في تراه الخر والجسد قطع ثم ذبل حتى بحبل أسإفله
ًا السوق ًا ذاهب  .وجائي
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افتخار اليماني كيسان بن طاووس الرحمن عبد أبو ومنها
نسل له والحرام بالحلل الناس أعلم من كان اليمن

الم قبل من جدي وهو الن إلى وعلماء مشايخ بقزوين
ًا أن اسإباط بن يوسإف ذكر سإلطاني بنهر مر طاووسإ

 .فمنعها منه تشرب أن بغلته فهمت

ًا أن الله عبد بن بشر وذكر فرأى بالسوق مر طاووسإ
ًا وقال الليلة تلك ينعس فلم السإنان بارزة مشوية رؤوسإ

فيها وهم النار وجوههم : تلفحيقول تعالى الله إن
 .كالحون

صلة اليماني طاووس : صلىاداريس بن منعم وقال
 .سإنة أربعين العتمة بوضوء الفجر

بضع عن التروية يوم قبل بمكة ومائة سإت سإنة توفي
 .سإنة وتسعين

أربعين حج الرحمن عبد أبا الله : رحميقولون الناس وكان
تلك حج خليفة وهو الملك عبد بن هشام عليه وصلى حجة

 .السنة

 .القرني عامر بن أويس ومنها

أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن هريرة أبو روى
شعورهم الشعثة الحفياء الصفياء خلقه من تعالى لله

على اسإتأذنوا إذا الذين بطونهم الخمصة وجوههم الغبرة
وإن ينكحوا لم المنعمات خطبوا وإن يؤذنوا لم المراء

مرضوا وإن بطلعتهم يفرح لم طلعوا وإن يفتقدوا لم غابوا
 .يشهدوا لم ماتوا وإن يعاداوا لم

أويس : ذاكقال منهم برجل لنا كيف الله رسإول : ياقالوا
صهوبة ذو : أشهلقال القرني أويس : وماقالوا !القرني

الدامة شديد آدام القامة معتدل الكتفين بين ما بعيد
سإجوداه موضع إلى ببصره رام صدره إلى بذقنه ضارب
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ذو نفسه على يبكي القرآن يتلو شماله على بيمينه واضع
مجهول صوف وردااء صوف بإزار متزر له يؤبه ل طمرين

على أقسم لو السماء أهل في معروف الرض أهل في
ال بيضاء لمعة اليسر منكبه تحت وان ! القسمه لبر الله
وقيل الجنة : اداخلواللعبادا قيل القيامة يوم كان إذا وانه

عددا مثل في وجل عز الله ! يشفعهواشفع : قفلويس
 .ومضر ربيعة

يستغفر أن إليه فاطلبا لقيتماه أنتما إذا علي ويا عمرو يا
 .لكما

عمر فيها هلك سإنة كان فلما سإنة عشرين يطلبانه فكانا
الحجيج أهل : ياصوته بأعلى وناداى قبيس أبي على قام
ندري ل إنا :وقال كبير شيخ فقام أويس أفيكم اليمن من
ًا أخمل هو أويس له يقال أخ ابن لي لكن أويس ما ذكر

ً وأقل ًا وأهون مال ليرعى ! وإنهإليك نرفعه أن من أمر
هذا أخيك ابن : إنعمر له ! فقالأظهرنا بين حقين إبلنا

 .: نعم! قالعزمنا

 .عرفات : بأراكقال يصاب : فأينقال

ًا وعلي عمر فركب يصلي قائم هو فإذا عرفات إلى سإراع
: السلموقال إليه فأقبل ترعى حوله والبل شجرة إلى

 .السلم جواب عليهما ! فرداوبركاته الله ورحمة عليك

: ما! قالقوم وأجير إبل : راعيقال الرجل : منله قال
 .الله : عبدقال اسإمك

تريدان ما هذان : ياقال به أمك سإمتك الذي : اسإمكقال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لنا : وصفقال إلي

ًا أن أخبرنا والشهولة الصهوبة عرفنا وقد القرني أويس
 .لنا أوضحها بيضاء لمعة اليسر منكبك تحت
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أنك : نشهدوقال يقبلنه فابتدرا اللمعة فإذا منكبه فأوضح
أخص : ما! فقاللك الله يغفر لنا ! فاسإتغفرالقرني أويس

ًا ول نفسي باسإتغفاري في من ولكنه آدام ولد من أحد
والمسلمين والمؤمنات المؤمنين من والبر البحر

 .والمسلمات

فمن أمري وعرفكما حالي لكما الله شهر قد هذان يا
فعلي أنا وأما المؤمنين أمير فعمر هذا أما :علي قال أنتما

أمير يا عليك السلم :وقال أويس ! فاسإتوىطالب أبي بن
أبي بن علي يا وعليك وبركاته الله ورحمة المؤمنين

ًا المة هذه عن الله فجزاكما طالب : وأنت! قالخير
ًا نفسك عن الله جزاك يرحمك : مكانكعمر له ! فقالخير

وفضل عطائي من بنفقة وآتيك مكة أداخل حتى الله
 .وبينك بيني ميعادا المكان هذا ثيابي من كسوة

بعد أراك ل وبينك بيني ميعادا ل المؤمنين أمير : يافقال
ترى أما بالكسوة أصنع وما بالنفقة أصنع ما تعرفني اليوم
ًا علي ترى أما أبليهما تراني متى صوف من وردااء إزار
أمير يا آكلها تراني متى داراهم أربعة رعائي أخذت أني

ًا عقبة ويديك يدي بيتي إن المؤمنين إل يجاوزها ل كؤودا
بدرته ضرب ذلك عمر سإمع ! فلمامهزول مخف ضامر
! ياأمه تلده لم عمر ليت : ياصوته بأعلى قال ثم الرض

ًا كانت ليتها المؤمنين أمير : يا! قالحملها تعالج لم عاقر
ناحية نحو عمر فولى هنا ها أنا آخذ حتى هنا ها أنت خذ

الرعاية وخلى بإبلهم القوم فأتى إبله أويس وسإاق مكة
 .العباداة على وأقبل

ًا أن وحكي وهو بالحجارة الصبيان يرميه خرج إذا أويس
سإاقي تدموا ل حتى فبالصغار بد ل كان : إنيقول

 .الصلة من فتمنعوني

صفين يوم ناداى أنه ليلى أبي ابن الرحمن عبد وحدثا
! ما: نعمقلنا القرني أويس : أفيكمالشام أهل من رجل
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عليه الله صلى الله رسإول سإمعت : إنيقال منه تريد
 .بإحسان التابعين خير القرني : أويسيقول وسإلم

في منادا فناداى علي أصحاب مع وداخل داابته وعطف
 .وجهه الله كرم علي قتلى في ! فوجد: أويسالقوم

قصص عليه الغالب وكان منبه بن وهب الله عبد أبو ومنها
في : قرأتقال والوعظ الماضية القرون وأخبار النبياء
ًا أن الكتب بعض كل الرابعة السماء من يناداي مناداي
الخمسين ! أبناءحصاداه دانا قد زرع الربعين : أبناءصباح
! ليتلكم عذر ل الستين أبناء أخرتم وماذا قدمتم ماذا

 .خلقوا لماذا علموا خلقوا وإذا يخلقوا لم الخلق

: إناداريس بن منعم قال حذركم فخذوا الساعة أتتكم قد
بوضوء الفجر صلة سإنة أربعين صلى منبه بن وهب

 .العشاء

 .ومائة عشرة أربع سإنة مات

 .الول القليم من عرفناه ما آخر هذا

 الثاني القليم

إذا النهار نصف أوله في السإتواء ظل يكون حيث هو
وآخره قدم أخماس وثلثة قدمين والنهار الليل اسإتوى

أقدام ثلثة النهار نصف فيه السإتواء ظل يكون حيث
على فيمر المشرق من يبتديء قدم سإدس وعشر ونصف

الخضر البحر بملتقى ويمر والسند الهند وبلدا الصين بلدا
ثم والبحرين وتهامة نجد أرض في العرب جزيرة ويقطع
 .المغرب أرض إلى مصر ونيل القلزم بحر يقطع

عشرة ثلثا القليم أول في هؤلء نهار أطول ويكون
وربع ونصف سإاعة عشرة ثلثا وآخره الساعة وربع سإاعة

المشرق من وطوله ونصف سإاعة عشرة ثلثا وأوسإطه
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ً عشر واثنا وثلثمائة آلف تسعة المغرب إلى واثنتان ميل
واحدى وميلن ميل أربعمائة وعرضه داقيقة وأربعون

ًا ومساحتها داقيقة وخمسون الف آلف ثلثة مكسر
وأربعون وثلثمائة ميل ألف وتسعون ميل ألف وسإتمائة

ً فيها الواقعة المدن وأما داقيقة وخمسون وأربع ميل
إلينا خبرها انتهى ما المعجم حروف على مرتبة فسنذكرها

 .المستعان والله

 البلق

مثل به يضرب الذي اليهوداي عادايا بن السموأل حصن
بنائه في كان لنه الفردا البلق يسمى والحصن الوفاء
تراب من تل على والشام الحجاز بين وهو وحمرة بياض
السموأل أبو بناه القديمة البنية آثار التل على بقي والن
 .اليهوداي عادايا

 .السموأل من : أوفىيقال

قتل لما الكندي حجر بن القيس امرأ أن قصته من وكان
اجتيازه وكان أبيه قتلة على يستنجده قيصر إلى مر أبوه
السماء نحو ذاهبة حصينة قلعة فرآها الفردا البلق على
 .وذهب ودايعة السموأل عند تركها أداراع معه وكان

البلق نحو فسار الغساني ظالم بن الحرثا الخبر هذا فبلغ
بابن فظفر إليه تسليمها من السموأل فامتنع الدروع لخذ

أسإفل إلى به فجاء يتصيد الحصن خارج وكان السموأل
!ابنك قتلت وإل إلي الدروع دافعت : إنوقال الحصن

! فذبحهشئت ما فاصنع ذمتي أخفر : لستالسموأل فقال
! فضربيأس على الملك وانصرف إليه ينظر والسموأل

 .الوفاء في المثل العرب

 :السموأل وقال

ًا عادايا لي بنى ًا حصن ًء حصين ّلما ** وما  اسإتقيت شئت ك
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ًا  أبيت ضيٌم نابني ما ** إذا عنه العقبان تزلق رفيع

ًا عادايا وأوصى ّدم ل بأن قدم  بنيت ما سإموأل يا ** ته

 وسإلمى أجأ

 .وقراهم طيء مسكن وبها الحجاز بأرض جبلن

 .والشجر المياه كثير نزه موضع

عند يألفان كانا امرأة اسإم وسإلمى رجل اسإم : أجأقيل
فهربا بحالهما سإلمى زوج فعرف معروجا اسإمها امرأة

وأجأ سإلمى جبل على سإلمى وقتل خلفهما فذهب منه
المواضع فسميت معروجا على ومعروجا أجأ جبل على
تمثال كأنه أحمر أنف أجأ على : كانالكلبي وقال بهم

ًا يسمونه إنسان رسإول عهد إلى يعبدونه طيء كان فلس
رسإول بعث السإلم جاء فلما وسإلم عليه الله صلى الله
مائة في طالب أبي بن علي وسإلم عليه الله صلى الله

ًا فكسروا النصار من وخمسين وأسإروا بيته وهدموا فلس
 .حاتم بنت

الزاهد الطائي نصير بن دااودا سإليمان أبو إليها ينسب
أن إلى : مقيٌمتقول قبر عند امرأة سإمع إنه قيل العابد
في بلًى تزيد قريب وأنت يرجى ل لقاؤك خلقه الله يبعث

ٍم كّل ٍة يو سإبب ذلك كان حبيب وأنت تبلى كما وتبقى وليل
 .توبته

سإنة ثلثين أنفها دارهم أربعمائة أبيه من ورثا : إنهوقيل
 .صائم أنه أهله علم ما سإنة أربعين وصام

ًا وكان الدكان إلى معه غداءه النهار أول يأخذ حراز
بيته في يتعشى النهار آخر ويرجع الطريق في به ويتصدق

ًا كان أنه أهله يعلم ول  .صائم
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:قال الخبز تشتهي أما سإليمان أبا : ياقالت دااية له وكان
!آية خمسين أقرأ القنيت وشرب الخبز أكل بين دااية يا

بآية مر الطائي دااودا : إنالجعفي عمر بن حفص وقال
ًا ليلة في فكررها النار فيها يذكر ًا فأصبح مرار مريض

ومائة وسإتين خمس سإنة لبنة على ورأسإه مات فوجدوه
 .المهدي خلفة في

الشاعر الطائي أوس بن حبيب تمام أبو إليها وينسب
اللفظ بفصاحة بعده كان من كل على فاق المفلق
:المعتصم مدح في قصيدته أنشد إنه قيل المعنى وجزالة

ّدّراس الربع ذمام تقضي باس من سإاعًة وقوفك في ما ال
ٍو إقدام :قال المديح إلى انتهى فلما سإماحة في عمر
ٍم :الحاضرين بعض قال إياس ذكاء في أحنف حلم في حات

تمام أبو فأطرق بهم الخليفة تشبه حتى هؤلء ! منمه
داونه من له ضربي تنكروا : لوقال رأسإه رفع ثم هنيًة
ً ًا مثل ّندى في شرودا القّل ضرب قد فالله والباس ال

ً لنوره ّنبراس المشكاة من مثل أنه البحتري وحكى وال
:قال عليه قرأها بقصيدة ومدحه الولة بعض على داخل
تستحي أما هذا : ياالحاضرين من رجل قال تممتها فلما
هذه أن : تعنيقلت بحضوري وتنشده بشعري تأتي

 .آخرها إلى يعيدها ! وجعل: خذهاقال لك القصيدة

ًا بعيني أرى ل : فبقيتقال حتى فقمت وجهي واسإودا شيئ
:وقال وعانقني قام الحالة تلك مني شاهد فلما أخرج

:قالوا عنه ! فسألتبعدي الشعراء أمير وأنت لك الشعر
 .الطائي تمام أبو هو

ًا وكان الطائي حاتم إليها وينسب ًا جوادا ًا شاعر إذا شجاع
بالله أقسم وكان وهب سإئل وإذا نهب غنم وإذا غلب قاتل

كلب اشتد إذا يسار لعبده يقول وكان أمه واحد يقتل ل أن
ّليل فإّن : أوقدالشتاء صّر ريٌح واقد يا والّريح قّر ليٌل ال
:وقالوا حّر فأنت ضيٌف جاءنا إن يمّر من نارك يرى عسى

 .وسإلحه فرسإه إل يمسك يكن لم
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ًا فيهم فرأى عترة على سإفره في اجتاز أنه وحكي أسإير
في مقامه وقام العتريين من فاشتراه بحاتم فاسإتغاثا

 .فكاكه أداى حتى القد

ًا أن ذكر ما العجب ومن وباتوا حاتم قبر عند نزلوا قوم
: ياليله طول يقول الخيبري أبو له يقال رجل وفيهم هناك
ًله ! فقيلأضيافك اقر حفر !بالية رمة من تكلم ما : مهل

ًا : إنفقال فلما !قراه إل أحد به ينزل لم أنه يزعم طيئ
ًا كأن نومه في رأى نام أصبح فلما راحلته ونحر جاء حاتم

:قال شأنها : ماأصحابه ! فقالراحلتاه : وايصيح جعل
!عقرها حتى إليها أنظر وأنا والله بسيفه حاتم عقرها
في فاسإتقبلهم واردافوه يأكلونها ! فظلواقراك : لقدفقالوا
ً قارن راكب الثاني اليوم حاتم بن عدي هو فإذا جمل
 .هذا :قالوا الخيبري أبو : أيكمفقال

قد وأنه إياه شتمك وذكر النوم في جاني أبي : إنفقال
ًا ذلك في وقال أصحابك براحلتك قرى : أباهذه وهي أبيات

ّي عمدت لماذا شامها العشيرة حسودا امرؤ وأنت الخيبر
ٍة إلى ٍة رّم ّي ّو وحولك وإعسارها أذاها تبغي هامها صخٍب بد

ّنا وأنعامها غوثٌا بالّسيف الكوم من أضيافنا لنطعم وإ
مع وذهب وركبه ! فأخذهفدونكه لك ببعير وأمرني نعتامها
 .أصحابه

ًا مدح لما داارة ابن وقال ّفانة أبو : أبوكعدي لم الخير سإ
ّتى شّب لدن يزل قبره قرى راغبا الخير في مات ح

ارام راكبا قّط قبله قبٌر يقر ولم به نزلوا إذ الضياف
منه يسمع مضطجم صنم فيه هيكل فيها هند بأرض مدينة

ًا فيرى صفير الوقات بعض في كان ذلك فعل فإذا قائم
ً يفعل لم وإن السنة تلك في والخصب الرخص على داليل
البعيدة المواضع من يمتارون والناس الجدب على يدل

 .الغرائب تحفة صاحب ذكره

 البحرين
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مغاص بها البحر سإاحل على وعمان البصرة بين ناحية
كل في الصدف قفل إليها وينتقل النواع أحسن وداره الدر
بمجمع بالدر الصدف يحمل البحرين مجمع من سإنة

وإذا هنا ها خلقه ويستوي البحرين إلى ويأتي البحرين
ًا بعضهم الناس يهنيء الصدف قفل وصل لحد وليس بعض

يعظم بالبحرين سإكن ومن الغلة هذه مثل الملوك من
سإكن : ومنالشاعر قال ولهذا بطنه وينتفخ طحاله

وبها جائع وهو بطنه فيها ويعظم طحاله يعظم البحرين
أبيض ثوب وعليه نبيذه من شرب من البسر من نوع

القرامطة إليها .ينسبأحمر ثوب كأنه حتى عرقه صبغه
الحجاج وقتلوا السإلم ملة خالفوا طاهر وأبو سإعيد أبو

وسإبعين خمس سإنة وخروجهم الكعبة سإلب ونهبوا
الحجر وقلعوا المتوكل بن المعتمد عهد في ومائتين
عمرو بن العباس الخليفة إليهم وبعث وأخذوه السإودا
ثم العباس وأسإروا الجميع قتلوا كثيف عسكر في الغنوي
والحجر عليهم جرى بما الناس يخبر حتى وحده أطلقوه
بالله المطيع اشتراه حتى سإنين عندهم بقي السإودا
 .مكانه إلى ورداه داينار ألف وعشرين بأربعة

: عجبتالسإلم علما لبعض قال القرامطة بعض أن حكي
ً بذلتم !عقولكم من ًا مال يؤمنكم فما الحجر هذا في كثير
في : لناالعالم فقال غيره إليكم وردادانا أمسكناه ما انا

! فألقمهيرسإب ول الماء على يطفو أنه وهي علمة ذلك
 .الحجر

 بدر

كانت التي المباركة الواقعة بها والمدينة مكة بين موضع
وحضر والمشركين وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بين
 .كلهم والمسلمون والنس والجن الملئكة فيها

الله رسإول منها فدنا المشركين قتلى فيها ألقي بئر وبها
وعد ما وجدتم هل شيبة يا عتبة : ياوقال السلم عليه
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ًا ربكم فقال كلمنا يسمعون هل الله رسإول : يافقيل حق
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

 تبت

أخرى من وللهند جهاته إحدى من للصين متاخمة بلدا
ولها كثيرة وعمارات مدن بها شهر مسيرة مسافتها مقدار
وجبلها سإهلها من وأرضها ومائها هوائها في عجيبة خواص

 .وآبارها وثمارها أنهارها عجائب تحصى ول

أهلها على الغالب فلهذا الدم طبيعة بها تقوى بلدا وهي
ًا بها النسان يزال فل والسرور الفرح ًا ضاحك ل فرح
أو حزين شيخ بها يرى يكادا ول والحزن الهم له يعرض
عام والشبان والكهول الشيوخ في الطرب بل كئيبة عجوز
ًا بهائمهم وجه في ذلك يرى حتى طبع رقة أهلها وفي أيض

الملهي اسإتعمال كثرة على تبعث وأريحية وبشاشة
كثير أهله يدخل ل مات لو أحدهم ان حتى الرقص وأنواع
 .حزن

ظفر من قليل الدنيا في الذي الحمر الكبريت معدن وبها
 .بمراداه ظفر فقد به

فإما نفسه يضيق به مر من جبل وهو السم جبل وبها
 .لسانه يثقل أو يموت

لها أن إل بلدانا ظباء صورة في وانها المسك ظباء وبها
ظباء مسك ولكن مسك وسإرتها الخنازير كنابات نابين
وأهل النسبل ترعى ظباءها لن المسك أنواع أحسن تبت
أنه وذلك الغزال ترميه حتى للمسك يتعرضون ل تبت

الخراج ذلك تم فإذا الخراج مثل سإرتها في الدم يجتمع
ًا رأت فإذا الحكة شبه الغزال تأخذ ًا حجر به تحك حادا

فتحك لذة بذلك تجد والغزال منها ينفجر والدم سإرتها
الحجر ذلك على وتقع السرة من كلها الماداة تنصب حتى
الماداة تلك وجدوا فإذا مراعيها يتبعون تبت وأهل
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فإنها النوافج وأوداعوها أخذوها الحجر على المنفجرة
عند يكون ذلك وإن نضجه لبلوغ المسك أنواع أحسن

 .التجار بيد منه يقع ما قل به يتهاداون ملوكهم

ًا سإربها وتشد تصادا داويبة وهي المسك فارة وبها شد
ًا سإرتها ويقورون يذبحونها ثم الدم فيها فيجتمع وثيق

ًا الشعير وسإط في ويدفنونها فيصير فيها الدم فيجمد أيام
ًا ًا مسك أنواع أحسن وهي الرائحة نتن كان بعدما ذكي

ًا وأعزها المسك رائحة لها سإودا جرذان بيوتهم في وأيض
 .به ينتفع شيء سإرتها من يحصل ول المسك

وبها السلم عليه نوح بن يافث نسل من ترك تبت وأهل
زمن في إليها حملهم من نسل من حمير من قوم

 .التبابعة

 تكناباذ

على ألقي إذا حجر جبالها في قندهار أعمال من ناحية
يصير حتى بدنه ينتفخ الحيوان من شيء إليه ونظر النار

المؤيد أبو الدين حسام المير لي .حكىكان ما ضعف
البحر كراكب الولى المرة في الخاصية تلك أن نعمان

ل ذلك وبعد والغشيان الدوار يغشاه الولى المرة في فإنه
 .ذلك من شيء يكون

بتلك المراء بعض عند : حضرتالمؤيد أبو المير وقال
من وجه فرأيت عودا عليها مجمرة عندنا فأحضر الديار

ًا كان الحال عليه وتغير عيناه وشخصت انتفخ عندي قاعد
ًا المجمرة بإزالة المثوى أم فأمر وتهوع فرجع متبسم

رأيت فإني داهمك الذي : ماله ! قلتحاله إلى صاحبي
ًا : وأنالي فقال كذا صفة على منك ما مثل منك رأيت أيض

هذا خاصية من هذا أن المثوى أم ! فأخبرتنامني رأيت
ًا أريكم أن أردات وأنا الحجر ًا شيئ  .عجيب

 جاجلى
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ًا حصينة الهند بأرض مدينة مشرف جبل رأس على جد
 .البر على ونصفها البحر على نصفها

هذه إل الهند بلدا من شيء السإكندر على امتنع : ماقالوا
 .المدينة

من كلها المدينة هذه : أهلالمهلهل بن مسعر قال
وحساب رصد بيت ولهم السإد قلب يعظمون الكواكب
 .النجوم بعلم ومعرفة

صرفوا حاداثا حدوثا أراداوا إذا طباعهم في الوهم وعمل
ملوكهم بعض أن .حكيحدثا حتى به زالوا وما إليه همتهم

فلما مقفلن صندوقان فيها هدايا الكاسإرة بعض إلى بعث
:قال أنتما : منقيل رجل صندوق كل في كان فتحوهما

ًا أردانا إذا نحن  .فيكون إليه همتنا صرفنا شيئ

بالسيف يندفع ل عدو للملك كان : إذافقال ذلك فاسإتنكروا
: اصرفالهما ! فقالوافيموت إليه همتنا نصرف فنحن

 .موتكما إلى همتكما

فوجدوهما إليهما عاداوا ثم فأغلقوا الباب علينا : اغلقواقال
 .صحيح قولهما أن وعلموا ذلك على فندموا ميتين

مالك ل حر شجر وهي الدارصيني شجرة المدينة وبهذه
 .له

السمك يأكلون ول الحيوان يذبحون ل المدينة هذه وأهل
 .والبيض البر ومأكولهم

ابن قال الزانج جزائر من قريبة جزيرة برطاييل جزيرة
المطرقة كالمجان وجوههم قوم سإكانها :الفقيه

يسمع جبال وبها الكركدن وبها البراذين كأذناب وشعورهم
المزعجة والصياح والدف الطبل صوت بالليل منها

 .يخرج ومنها فيها الدجال : إنيقولون والبحريون
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عليها ينزلون التجار أن وذلك يجلب ومنها القرنفل وبها
إلى ويعوداون الساحل على وأمتعتهم بضائعهم ويضعون
أمتعتهم إلى ذهبوا أصبحوا فإذا فيها ويلبثون مراكبهم
ًا البضاعة من شيء كل جانب إلى فيجدون من شيئ
أخذوا وإن البضاعة وترك أخذه رضيه فإن القرنفل
حتى السير على مراكبهم تقدر لم والقرنفل البضاعة

فترك الزياداة أحدهم طلب وإن مكانه إلى أحدهما يرداوا
 .فيه له فيزادا والقرنفل البضاعة فترك البضاعة

ًا فيها فرأى الجزيرة هذه صعد أنه التجار بعض وحكى قوم
ًا ولهم مخرمة وآذانهم التراك كوجوه وجوههم مردا

التجار إن ثم بصره عن فغابوا النسا زي على شعورهم
على البضائع ويتركون إليها يترداداون أقاموا ذلك بعد

أن فعلموا القرنفل من شيء إليهم يخرج فلم الساحل
كانوا ما إلى سإنين بعد عاداوا ثم إليهم نظرهم بسبب ذلك
 .عليه

ثمرتها يأكلون اللوف له يقال شجر ورق القوم هذا ولباس
 .ورقها ويلبسون

ًا ويأكلون أخرج إذا الحيوان وهذا السرطان يشبه حيوان
ًا صار البر إلى ًا حجر الكحال في يدخل مشهور وهو صلد

وهذا والقرنفل والنارجيل والموز السمك ويأكلون
ًا أكله من القرنفل  .شعره يشيب ول يهرم ل رطب

 جزيرة

على وجوههم شقر قوم فيها الهند بحر في جزيرة جابة
 .صدورهم

ول بالنهار عظيم وداخان بالليل عظيمة نار عليه جبل وبها
والموز والنارجيل العودا وبها منه الدنو على أحد يقدر

 .السكر وقصب
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 سإقطرى جزيرة

منها يجلب عدن توازي وقرى مدن فيها عظيمة جزيرة
إل توجد ل شجرة فصمغ الصبر أما الخوين ودام الصبر

السإكندر كاتب أرسإطاطاليس وكان الجزيرة هذه في
فيه الذي الصبر هذا لجل الجزيرة هذه أمر في يوصيه
ًا السإكندر فأرسإل اليارجات في سإيما كثيرة منافع جمع

من فيها كان من فغلبوا الجزيرة هذه إلى اليونانيتين من
 .وسإكنوها الهند

تنصروا السلم عليه المسيح وظهر السإكندر مات فلما
الحكماء نسل وهم الوقت هذا إلى التنصر على وبقوا

نسل من قوم أعلم والله الدنيا في وليس اليونانيين
فيها يداخلون ول أولئك غير أنسابهم يحفظون اليونانيتين

 .غيرهم

ًا ثمانين نحو الجزيرة هذه وطول عشرة وفيها فرسإخ
 .نصارى مقاتل آلف

 السلمط جزيرة

والسنبل الصندل منها يجلب الهند بحر في جزيرة
 .والكافور

إذا سإمكة بحرها وفي وثمار وزروع وقرى مدن وبها
أشجارها السمكة تصعد الجزيرة هذه أشجار ثمار أداركت
ًا ثمارها وتمص الناس فيأتي كالسكران تسقط ثم مص

 .يأخذونها

ًا الجزيرة بهذه : أنالغرائب تحفة صاحب وحكى عين
من يبقى فما بقربها ثقبة في وينزل منها الماء يفور فوارة

ًا ينعقد أطرافها على الرشاشات ًا حجر من كان فما صلد
ًا يصير اليوم في الرشاشات الليل في كان وما أبيض حجر

ًا يصير  .أسإودا حجر
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 سإيلن جزيرة

 .والهند الصين بين عظيمة جزيرة

قرى وبها فيها دااخل وسإرنديب فرسإخ ثمانمائة داورتها
والبحر لبعض بعضهم يدين ل ملوك وعدة كثيرة ومدن
 .العجيبة الشياء منها ويجلب شلهط يسمى عندها

وسإائر والبقم والقرنفل والدارصيني والسنبل الصندل وبها
غيرها في يوجد ل ما العقاقير من يوجد وقد العقاقير

 .الخير كثيرة جزيرة وانها الجواهر معادان : بهاوقيل

 الشجاع جزيرة

وأشجار وجبال ومدن قرى بها واسإعة عامرة جزيرة
يتلف عظيم شجاع فيها ظهر عالية أسإوار ولبلدانها

كل له فجعلوا شديدة شدة في منه الناس وكان مواشيهم
ًا ينصبونهما وظيفة ثورين يوم يقبل وهو موضعه من قريب

والنار الخاطف كالبرق تقدان وعيناه السإودا كالسحاب
لم وإن مكانه إلى ويرجع الثورين فيبلع فيه من تخرج
والمواشي الناس من وأتلف بلداهم قصد ذلك يفعلوا
السإكندر إلى الجزيرة هذه أهل فشكا الله شاء ما والمال

ًا جلدهما وحشا وسإلخهما ثورين بإحضار فأمر ًا زفت وكبريت
ًا ًا وكلس الثورين مكان وجعلهما حديد وكلليب وزرنيخ

في الكلس واضطرم وابتلعهما الشجاع فجاء العاداة على
ًا فرأوه بأحشائه الكلليب وتعلقت جوفه ًا ميت فاه فاتح
 .بموته الناس ففرح

 القصر جزيرة

ًا فيها أن ذكروا الهند بحر في للمراكب يتراءى أبيض قصر
 .والربح بالسلمة تباشروا ذلك رأوا فإذا
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: فيهاوقيل دااخله في ما يدرى ل شاهق قصر : إنهقيل
سإار العجم ملوك بعض : إنوقيل كثيرة وعظام أموات

وخدرت النوم عليهم فوقع بأتباعه القصر فدخل إليها
 .الباقون وهلك المراكب إلى بعضهم فبادار أجسامهم

رؤوسإهم أمة الجزائر بعض في رأى القرنين ذا أن وحكي
 .فيهم من خارجة وأنيابهم الكلب رؤوس

ًا فرأى وحاربوها القرنين ذي مراكب إلى خرجوا نور
ًا وهؤلء الصافي البلور من مبني قصر هو فإذا سإاطع

الفيلسوف بهرام فمنعه عليه النزول فأرادا منه يخرجون
النوم عليه يقع القصر هذا داخل من ان وعرفه الهندي

ل والبحر هؤلء به فيظفر الخروج يستطيع ول والغشي
 .عجائبه تحصى

 الحجاز

مكة قاعدتها شهر مسيرة وهو والشام اليمن بين حاجز
كانت ذمي ول مشرك يستوطنها ل تعالى الله حرسإها

بها فاجتمع سإنة كل الجاهلية في أسإواق بها للعرب تقام
لهم كان وما آبائهم مناقب ويذكرون يتفاخرون قبائلهم

 .أحدثوا التي أشعارهم ويتناشدون اليام من

شهر عكاظ بسوق أقامت الحج أرادات إذا العرب وكانت
ًا عشرين فيه فتقيم مجنة سإوق إلى تنتقل ثم شوال يوم

فيه فتقيم المجار ذي سإوق إلى تنتقل ثم القعدة ذي من
رجعوا فإذا المواسإم هذه في اجتمعوا والعرب الحج إلى
 .سإمعوا وما رأوا ما لقومهم ذكروا قومهم إلى

على قدموا ايادا وفد ان عنه الله رضي عباس ابن عن
يعرف : أيكملهم فقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

 .نعرفه : كلناقالوا سإاعدة بن قس
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: ماوسإلم عليه الله صلى ! فقال: هلكقالوا فعل : ماقال
وهو أورق حمل على الحرام الشهر في بعكاظ أنساه

عاش من وعوا اسإمعوا الناس : أيهاويقول الناس يخطب
السماء في إن آت آت هو ما وكل فات مات ومن مات
ًا  .يدور فلك في تغور ونجوم تمور : سإحائبلخبر

ًا قس ويقسم ًا لله ان قسم !هذا داينكم من أرضى هو داين
بالمقام ارضوا يرجعون فل يذهبون الناس أرى لي ما

فقال شعره يروي : أيكمقال ثم فناموا تركوا أم فأقاموا
: فيفأنشد : هاتفقال الله رسإول يا أحفظه : أنابكر أبو

ّذاهبين ّولين ال ًا رأيت لّما بصائر لنا القرون من ال مواردا
الكابر تمضي نحوها قومي ورأيت مصادار لها ليس للموت

ل صائر القوم صار حيث محالة ل أني أيقنت والصاغر
عباس ابن قال غابر الباقين من يبقى ول الماضي يرجع
عليه الله صلى النبي يدي بين قس : ذكرعنه الله رضي
ًا الله : رحمفقال وسإلم أمة يأتي أن لرجو إني قس
 .واحدة

ً عكاظ بسوق رأى انه ثقيف من رجل حكى قصير رجل
هل الناس : أيهايقول وهو شاة حجم في بعير على القامة
ًا لنا يسوق من فيكم إلى بها ينطلق ناقة وتسعين تسع
الناس : فاجتمعقال صبار حماله إلى فيؤدايها وبار أرض
 .وبعيره كلمه ومن منه يتعجبون عليه

ونحن الهواء في وارتفع بعيره إلى عمد ذلك رأى فلما
 .أعيننا عن غاب أن إلى إليه ننظر

أخلطهم يحرق الحرارة لفرط الجذام الحجاز لهل ويكثر
الله فإن مكة أهل سإوى السودااء مزاجهم على فيغلب
 .ذلك كفاهم

: إنهاقيل المقل شجر وهو كالدوم عجيبة أشجار وبها
طويلة ثمرة ولها والعنم الحجاز غير في النارجيل شجر
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المساويك شجر والسإحل العذارى أصابع تشبه حمراء
والرتم بمصر البلسان شجر : هوقالوا والبشام والكنهبل
 .والسلع والسمر والضال

الحديد جبل ويسمى بجيلة دايار في وهو الحديد جبل وبها
 .الحديد معدن لنه أو حجره لصلبة إما

ًا تأبط بجيلة أسإرت وذاك عجيبة حيلة عليهم فاحتال شر
ًا تأبط أن يرون خرجوا والشنفرى براق بن وعمرو شر

ًا عشر سإتة فابتدر بجيلة بهم فبدرت بجيلة من غلم
ًا تأبط وأنذر لهم ما على وقعدوا سإرعانهم بخروج شر

الجبل هذا قلة إلى فرجعوا صاحبيه فشاور لطلبة القوم
وينصرفوا القوم يضجر حتى وأقاموا مشمخر شاهق وإنه
ًا لتأبط قال الثالث اليوم كان فلما هلكنا وإل بنا : رداشر

ًا اليوم بعد للقوم فما اليوم هذا : البثالهما ! فقالعطش
 .مقام

 .بقية وفينا بنا فردا : هلكناله وقال فأبيا

 .: هبطاقال

ًا تأبط أصغى الماء من قربوا فلما : إنيلصاحبيه وقال شر
قلبك : وجيب! قالالماء على الرصد قلوب وحبيب لونس

ًا كان وما وجب ما : كل! قالتأبط يا يا ردا ولكن وجاب
 .إلينا وعد الموضع واسإتنقض عمرو

ًا ير ولم وصدر فوردا  .أحد الماء على : مافقال أحد

ًا تأبط فقال  .شر

 .مطلوب غير ولكنك بلى

 .وعد الموضع واسإتنقض شنفرى يا : رداقال ثم
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الماء على رأيت : ماوقال وصدر وشرب الشنفرى فوردا
ًا  .أحد

ًا تأبط قال شنفرى يا ! فسرغيري القوم يريد ما : بلىشر
فإني تراهم وأنت يرونك ل بحيث خلفهم من تكون حتى
حتى عمرو يا فابدلهم أيديهم في وأكون فأؤخذ سإأردا

عني وبعدوا ليأخذوك عليك اشتدوا فإذا فيك يطمعوا
حيث الحديد جبل قلة وموعدنا عني حل شنفرى يا فابدر

ًا تأبط ووردا كنا القوم عليه فوثب الماء وشرب شر
ًا تأبط فقال وثاقه وشدوا وأخذوه إنكم بجيلة : ياشر
براق بن وعمرو بالفداء علي تمنوا أن لكم فهل لكرام

وتؤمنونا الفداء أسإر تأسإرونا أن على وجميلها فهم فتى
أعدائكم على معكم ونكون نحالفكم ونحن القتل من

عمرو : أينقالوا العرب أحياء بين كرمكم من هذا وينشر
أشرف حتى يلبث فلم الظمأ أخره قد معي هو : هاقال

ًا تأبط به فصاح الليل في عمرو لمجهودا إنك عمرو : ياشر
ًا نفسك من تمكن أن لك فهل ًا قوم عليك يمنون كرام

 .فل نفسي أجرب أن داون : أماعمرو قال بالفداء

ًا تأبط فقال ينبعث فل عدا ثم الرجل داونكم بجيلة : ياشر
ًا يطعم لم ثلثا وله السعي على له بصر ل فإنه !شيئ

أبعدهم حتى نفسه عن عمرو فأطمعهم أثره في فعدوا
ًا تأبط وحل الشنفرى وخرج :ويصيحان يعدوان وخرجا شر
ًا تأبط شعار ! وهييعاط يعاط نجا أنه عمرو فسمع شر

ًا واسإتمر الجبل قلة على واجتمعوا أبصارهم وفات عدو
ًا تأبط فقال قومهم إلى عاداوا ثم ونجوا تلك في شر

على طيف ومّر وإبراق هٍم من ليلك طول : ياالعدوة
ّباب الين على تسري طّراق الهوال ًا والح أحبب مختفي

ٍر من بذلك ٍم من الّسّن علّي لتقرعّن سإاق على سإا إذا ند
ّكرن إذ بجيلة من نجاتي فيها نجوت أخلق بعض مني تذ
بي فأغروا تناداوا لّما أرفاقي الّروع يوم للقوم رفعت

مني أسإرع شيء ل بّراق بن عمرو لدى بالعيلتين سإراعهم
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ٍر ذا ليس ّو داوين جناح ول عذ ٍدا ذي أو خّفاق الج من حيو
ٍة الروى ّباق شٍث لدى خشٍف وأّم بشاهق ٍة وط ّل كشباة وق
ٍة الّرمح ٍة باسإق بادارت مخراق الّصيف شهور في ضحيان
ّتها ول إشراق قبل إليها نميت حتى لعبوا وقد صحبي قل
ّلٌة ما إذا أقول جهدي من نفسي ويح : ياصرمت خ

ّنما !وإشفاقي ّد ضروٍب على عوٍل ذا كنت إن عولي لك بح
ّباق الّسيف ّباق سإ ٍة سإ ّكاك عاداي ٍة ف ّطاع عاني ٍة ق ّواب أوداي ج

وأوداية شعاب ذو منيف جبل وهو رضوى جبل ! وبهاآفاق
زعم كثيرة وأشجار مياه وبه أخضر البعد من يرى

يدي بين حي وهو به مقيم الحنفية بن محمد أن الكيسانية
بماء تجريان نضاختان عينان وعنده يحفظانه ونمر أسإد

ً الرض يمل الغيبة بعد ويعودا وعسل ًا ملئت كما عدل جور
لخروجه الحبس بهذا عوقب وإنما المنتظر المهدي وهو
معاوية بن يزيد على وقلبه مروان بن الملك عبد على
:أبيات في ويقول المذهب هذا على الحميري السيد وكان

المقاما الجبل بذلك ! أطلتنفسي : فدتكللوصّي قل أل
 .البلدا إلى ويحمل المسن حجر يقطع رضوى جبل ومن

تهامة بين حاجزة : إنهاالحازمي قال السراة جبل وبها
قال ولهذا والمتدادا والعرض الطول عظيمة وهي واليمن
أهل الناس : أفصحالعلء بن عمرو أبو : قالالشاعر

 .شنوءة أزدا الزدا ثم بجيلة ثم هذيل أولها السروات

وبأسإفلها والشجار والنهار والعيون الهل كثيرة وإنها
القرظ تنبت الجبال هذه وكل البحر إلى تنصب أوداية
البرام معدن وفيه والسإحل السكر وقصب العناب وفيها
 .البلدا سإائر إلى منه يحمل

من مرة بنو سإكانه شامخ عظيم جبل وهو قنا جبل وبها
 :الشاعر قال مشهور قنا صاحبة وحظ فزارة

ٍة أصبت ًا ببّر ًا خير  شاعر شعر من به قنا ** كأخت كثير
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ًا أن ذكر ما وهو باب على ووقف بقنا اجتاز الشاعر نصيب
وقالت وسإقته ماء أو بلبن جارية إليه فخرجت يستسقي

 .هند :قالت اسإمك : مالها ! فقالبي : شببله

 :يقول فأنشأ

ًا أحّب ٍد حّب من قن ًا ** أبالي أكن ولم هن الله زاداه أقرب
 بعدا أم

ًا أروني ّنني إليه أنظر قن ًا ** أحّب فإ ّني قن !هندا به رأيت إ

ًا وأصابت الجارية وخطبت الشعر هذا فشاع بسبب خير
 .نصيب شعر

أحد يكادا ل مكة قرب هذيل بلدا في يسوم جبل وبها
تفسد قرودا إليه تأوي والشوحط النبع غير ينبت ول يرتقيه
من السراة جبال وأهل السراة جبال في السكر قصب

حطها بمن أعلم : اللهالمثال وفي بلء في القرودا تلك
ً : إنقيل يسوم رأس عن بيسوم فمر شاة ذبح نذر رجل

ًا فيه فرأى ًة منه فاشترى راعي وأمر الجبل من وأنزلها شا
 .وولى عنه وتفريقها بذبحها الراعي

بمن اعلم : الله! فقاللنفسه يذبحها الراعي : إنله فقيل
 .يسوم رأس عن حطها

والحجاز اليمن بين مهلكة برية في عين ضارج عين وبها
 .فيه للماء مطمع ل موضع في

ًا أن الموصلي إسإحاق بن إبراهيم حدثا اليمن من قوم
الطريق فضلوا وسإلم عليه الله صلى النبي إلى أقبلوا

ًا ومكثوا راكب أقبل إذ الحياة من وأيسوا ماء يجدوا لم ثلث
الّشريعة أن رأت : ولماينشد بعضهم وكان له بعير على
التي العين تيّممت داامي فرائصها من البياض وأّن هّمها
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ّظّل عليها يفيء ضارٍج عند فقال طامي عرمضها ال
 .القيس : امرؤقالوا الشعر هذا قائل : منالراكب

على فحثوا إليه وأشار ضارج ! هذاكذب ما : واللهقال
عليه يفيء والظل العرمض وعليه عذب ماء فإذا ركبهم

:قالوا الله رسإول أتوا فلما اكتفوا ما وحملوا ريهم فشربوا
القيس امريء شعر من ببيتين الله أحيانا الله رسإول يا

: ذاكوسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال وأنشدوا
الخرة في منسي فيها شريف الدنيا في مذكور رجل

إلى الشعراء لواء ومعه القيامة يوم يجيء فيها خامل
 .المشقق عين .وبهاالنار

 المشقق

يروي ماء منه يخرج وشل به وكان بالحجاز وادا اسإم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فقال الثلثة أو الراكبين

منه يستقين فل إليه الليلة سإبقنا : منتبوك غزوة في
ًا  .نأتيه حتى شيئ

النبي أتاه فلما فيه ما فاسإتقوا المنافقين من نفر فسبقه
ًا فيه ير لم السلم عليه تستقوا أن أنهكم : أولمفقال شيئ
ًا منه في يصب فجعل الوشل تحت يده فوضع تزل ثم شيئ
بما وداعا المباركة بيده ومسحه به فنضحه الماء من يده
حس له سإمع ما الماء من فانخرق ربه يدعو أن شاء

فقال حاجتهم واسإتقوا الناس فشرب الصواعق كحس
منكم أحد بقي أو بقيتم : لئنوسإلم عليه الله صلى

خلفه وما يديه بين ما أخضر وهو الواداي بهذا ليسمعن
 .وسإلم عليه الله صلى قال كما وكان

قال والشام المدينة بين القرى بواداي ثمودا دايار الحجر
بين يوم على القرى واداي من قرية : هيالصطخري

:فيهم تعالى الله قال الذين ثمودا منازل كانت بها جبال
ًا الجبال من وتنحتون  .فارهين بيوت
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ًا : رأيتهاقال وهي الثالث تسمى جبال في بيوتنا مثل بيوت
توسإطها فإذا متصلة ظنها بعد من الرائي رآها إذا جبال
قطعة بكل يطوف بنفسها منفرداة منها قطعة كل رأى
وبين القوم بين شربها كان التي ثمودا بئر بها الطائف منها

إلى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإار ولما الناقة
كانت الذي الفج أصحابه وأرى ثمودا منازل على أتى تبوك
الجبل في الفصيل ملتقى وأراهم الماء تردا منه الناقة
ول القرية أحدكم يدخلن : للصحابه السلم عليه وقال

عجين من كان وما منه يتوضأ ول مائها من يشربن
ًا منه تأكلوا ول البل فاعلفوه إل أحد الليلة يخرج ول شيئ

 .صاحبه مع

أحدهما خرج سإاعدة بني من رجلين إل ذلك الناس ففعل
لحاجته خرج فالذي حاجته لقضاء والخر له بعير لطلب
الريح احتملته البعير لطلب خرج والذي جنون أصابه
: ألمفقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بهما فأخبر
جنون أصابه لمن فدعا صاحبه مع إل أحد يخرج أن أنهكم

رسإول إلى طيء فأهدته الريح احتملته الذي وأما فشفي
 .المدينة إلى عوداه بعد السلم عليه الله

رسإول إلى فشكوا معهم ماء ول بالحجر الناس فأصبح
سإحابة فأرسإل تعالى الله فدعا وسإلم عليه الله صلى الله

.الناس روي حتى فأمطرت

 خط

الخطية الرماح إليها تنسب هجر خط لها يقال باليمن قرية
ًا وصلبًة خفًة أنواع أحسن وهي بلدا من إليها تحمل وتثقيف
 .التثقيف أحسن يثقفونها بها والصناع الهند

الشام أرادا لمن المدينة من بردا ثمانية على حصون خيبر
ول الحمى بكثرة موصوفة وهي كثيرة ونخيل مزارع ذات

 .أهلها الحمى تفارق
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ًا أهلها وكان على خيبر داخول أرادا من ان يزعمون يهودا
ل مرات عشر الحمار نهيق وينهق أربعه على يقف بابها

ًا ذلك ويسمى خيبر حمى تضره أن فيه والمعنى تعشير
 .حمار واني بالناس ولوع الحمى

وأصحابه الصعاليك عروة ان عدي بن الهيثم وحكى
عشروا بابها إلى وصلوا فلما بها يمتارون خيبر قصدوا

ًا :وقال يعشر أن الصعاليك عروة وأبى خيبر وباء من خوف
اليهودا داين من وذلك خيبٌر يضّرك ل وانهق : أجبوقالوا
الحمير نهاق الّرداى خشية من عّشرت إن لعمري ولوع
ّنني ّيت وقد فكيف لجزوع إ ّد ذك سإليمى جانبي واشت

ٌع وعندي ٌء وحفيظٌة صارٌم وسإيٌف لساٌن ومطيع سإام ورا
ًا ان وحكي صروع الّرجال كآراء بعيال خيبر قدم اعرابي
ٍر لحّمى : قلتفقال كثير ّدي خيب عيالي هناك اسإتع

ّدي فاجهدي ذا على الله أعانك ووردا بصالٍب وباكري وج
 .عياله وبقي ومات فحم الجند

 رحا

ًا تأبط زعم بالحجاز موضع بطان هناك الغول لقي انه شر
ً وحمل قتلها الخير وفي محاربة وبينها بينه وجرى ليل

جأشه شدة عرفوا حتى عليهم وعرضها الحي إلى رأسإها
ٌغ من : أليقول وهو جنانه وقوة ٍم فتيان مبل لقيت بما فه
بسهٍب تهوي الغول لقيت قد فإني بطان رحا عند

ٍر نضو : كلنالها فقلت صحصحان كالّصحيفة ٍر أخو داه سإف
ّلي ّدت مكاني لي فخ ًة فش ّد ّفي لها فأهوى نحوي ش ك

ًا فخّرت داهٍش بل فأضربها يمان بمصقوٍل لليدين صريع
ًا أنفّك فلم وللجران ّتكئ ًا لنظر لديها م أتاني ماذا مصبح

ّلسان مشقوق الهّر كرأس قبيٍح رأٍس في عينان إذا ال
ٍء من وثوٌب كلٍب وشواة مخدٍج وسإاقا زغر شنان أو عبا
البحيرة طرف في أيام ثلة المقدس بيت وبين بينها قرية

بهذه نزلت السلم عليه لوط بنت اسإم وزغر المنتنة
أشأم في رداي وخم وادا في وهي باسإمها فسميت القرية
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بعض في الوباء بهم ويهيج الوطن بحب أهلها يسكنها بقعة
 .جلهم فيفني العوام

آخر في تغور أنها ذكر التي العين وهي زغر عين بها
حديث في ذكرها جاء الساعة اشراط من وغورها الزمان

عليه أبطأ من للغرباء قتالة : زغرالبشاري قال الجساسإة
ًا بها يجده فإنه إليها فليرحل الموت ملك بالرصد قاعد

أنها إل جحيم وهواؤها حميم ماؤها غلظ سإوداان وأهلها
مدائن بقية من وهي المربح والمتجر الصغرى البصرة

 .بالفاحشة آتين يكونوا لم أهلها لن نجت وإنما لوط قوم

 زويلة

السوداان حدودا أول في مسورة غير بإفريقية مدينة
لغيرهم ليس القدم آثار معرفة في عجيبة خاصية ولهلها

والبلدي الغريب قدم أثر يعرفون حتى الخاصية تلك
يتولى والذي والمة البق والعبد واللص والمرأة والرجل
من حزمة عليها يشد داابة إلى يعمد المدينة احتراس

حول به يدور ثم الرض سإعفه ينال بحيث النخل جرائد
ًا رأى فإن المدينة حول وداار ركب أصبح فإذا المدينة أثر
ًا  .توجه أينما أداركه حتى تبعه خارج

زويلة جانب إلى مصر خلفاء جد المهدي الله عبد بنى وقد
 .سإهم غلوة بينهما المهدية سإماها أخرى مدينة

زويلة في العامة وأسإكن بالمهدية وأهله هو يسكن كان
مساكنهم وبزويلة بالمهدية وأموالهم داكاكينهم وكانت
بالليل ويخرجون للمعيشة زويلة بالنهار يدخلون فكانوا

!عناء في هذا في رعيتك : إنللمهدي فقيل أهاليهم إلى
وبين بينهم أفرق بالليل لني راحة في أنا : لكنفقال

غائلتهم فآمن أهاليهم وبين بينهم أفرق وبالنهار أموالهم
وسإجستان وكرمان الهند بين ناحية ! السندوالنهار بالليل
بن يقطن بن توقير ولد من أخوين كانا والهند : السندقالوا
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بن مسعر قال الذهب بيت .بهاالسلم عليه نوح بن حام
من هو فإذا بها المشهور الذهب بيت إلى : مشيتمهلهل
الثلج عليها يقع ل فراسإخ أربعة يكون صحراء في ذهب
بيت وهو الكواكب ترصد البيت هذا وفي حولها ما ويثلج

بصحراء تعرف الصحراء وهذه والمجوس الهند تعظمه
يخرج : متىالناحية تلك أهل ويقول المجوس نبي زرداشت

حيث عسكر له يهزم ول يغلب لم داولة يطلب إنسان منه
 .أرادا

البيت هذا وداخل البلدا تلك فتح لما السإكندر أن وحكي
قبة وصف في وأطنب أرسإطاطاليس إلى فكتب أعجبه

قبة من تتعجب رأيتك : إنيأرسإطو فأجابه البيت هذا
المرفوعة القبة هذه من التعجب وتدع الداميون عملها
!والنهار الليل وأنوال الكواكب من به زينت وما فوقك
السند عن عامر بن الله عبد عفان بن عثمان وسإأل
قل ! إنبطل ولصها داقل وتمرها وشل ماؤها :فقال

 .غزوها عثمان ! فتركجاعوا كثروا وإن ضاعوا بها الجيش

يقبل أكثر أو داجلة كعرض عرضه نهر وهو مهران نهر وبها
ًا المشرق من ًا الجنوب إلى آخذ ويقع المغرب نحو متوجه
مهران نهر :الصطخري قال السند أسإفل فارس بحر في

ثم جيحون أنهار بعض منه يخرج جبل ظهر من يخرج
المنصورة على ثم سإمندور حد على ملتان بناحية يظهر

ًا عذب كبير نهر وهو الديبل شرقي البحر في يقع ثم جد
نهر تماسإيح : إنوقيل مصر نيل في كما تماسإيح فيه وان

ًا أصغر السند ًا وأقل حجم  .فسادا

الرض وجه على يرتفع النيل نهر كجري السند نهر وجري
 .النيل على مصر بأرض يزرع كما عليه فيزرع ينصب ثم

 سإومناة
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تغلبه بحيث البحر سإاحل على الهند بلدا من مشهورة بلدة
 .أمواجه

وكان سإومناة اسإمه صنم فيه هيكل عجائبها من كان
ًا الصنم أسإفله من بقائمة ل البيت هذا وسإط في واقف
الصنم هذا أمر وكان تمسكه أعله من بعلقة ول تدعمه
ًا ًا رآه من الهند عند عظيم ًا تعجب الهواء في واقف مسلم

ًا أو كان خسوف ليلة كل إليه يحجون الهند وكانت كافر
أن الهند وتزعم إنسان ألف مائة على يزيد ما عنده يجتمع

في ينشئها وهو إليه اجتمعت الجسادا فارقت إذا الرواح
والجزر المد وان التناسإخ أهل مذهب هو كما شاء من

 .له البحر عباداة

له وكان نفيس شيء كل الهدايا من إليه يحملون وكانوا
 .قرية آلف عشرة على يزيد ما الوقوف من

يحمل فرسإخ مائتا سإومناة وبين بينه يعظمونه نهر ولهم
سإدنته وكانت البيت به ويغسل يوم كل سإومناة إلى ماؤها
وخمسمائة الوفودا وخدمة لعباداته البراهمة من رجل ألف
كانت هؤلء وكل الصنم باب على ويرقصن يغنين أمة

ًا فكان البيت وأما الصنم أوقاف من أرزاقهم على مبني
بالرصاص المصفح الساج من سإارية وخمسين سإت

الجوهر قنادايل من كان وضوءها مظلمة الصنم قبة وكانت
مضت كلما من مائتا وزنها ذهب سإلسلة وعنده الفائق
الجراس فتصوت السلسلة حركت الليل من طائفة
 .للعباداة البراهمة من طائفة فتقوم

لما سإبكتكين بن محمودا الدولة يمين السلطان أن حكي
ًا سإعى الهند بلدا غزا ًا سإعي وتخريبها سإومناة فتح في بليغ

ًا ذي منتصف إليها فوصل السإلم في الهند بدخول طمع
عليها الهنودا فقاتل وأربعمائة عشرة سإت سإنة القعدة

ويبكون سإومناة على يدخلون الهند وكان القتال أشد
حتى فقوتلوا القتال إلى يخرجون ثم ويتضرعون
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ًا خمسين على القتلى عددا وزادا الفناء اسإتوعبهم فرأى ألف
وأخذ سإلبه بنهب وأمر أمره وأعجبه الصنم ذلك السلطان

ًا فوجدوا خزانته ًا والفضة الذهب من كثيرة أصنام وسإتور
عظماء من عظيم بعث منها واحد كل بالجواهر مرصعة

 .الهند

ألف عشرين من أكثر الصنام بيوت في ما قيمة وكانت
 .داينار

هذا أمر في تقولون : ماذالصحابه السلطان قال ثم
:بعضهم فقال وعلقة عمادا بل الهواء في ووقوفه الصنم

السلطان فأمر النظر عن العلقة وأخفيت بعلقة علق إنه
ًا وأعله الصنم حول به ويدور برمح إليه يذهب أن شخص
 .شيء الرمح منع وما ففعل وأسإفله

حجر من القبة أن أظن : إنيالحاضرين بعض وقال
تدقيق في بالغ والصانع الحديد من والصنم المغناطيس

بحيث الجوانب من المغناطيس قوة تكافؤ وراعى صنعته
في الصنم فوقف الخر الجانب على جانب قوة تزيد ل

 .آخرون وخالفه قوم فوافقه الوسإط

القبة رأس من حجرين برفع لي : ائذنللسلطان فقال
ومال الصنم اعوج حجرين رفع فلما له فأذن ذلك ليظهر

ينزل والصنم الحجار يرفع يزل فلم الجوانب أحد إلى
 .الرض على وقع حتى

 صنف

أرداأ وهو الصنفي العودا إليه ينسب الصين أو بالهند موضع
 .يسير فرق إل الحطب وبين بينه ليس العودا أصناف

 صيمور
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في وافر حظ لهلها السند بناحية قريبة الهند بأرض مدينة
وهم والهند الترك من متولدين لكونهم والملحة الجمال

تجارات إليها ويخرج ومجوس ويهودا ونصارى مسلمون
 .الصيموري العودا إليها وينسب الترك

عظيمة عقبة رأس على هيكل وهو الصيمور بيت بها
مساجد المدينة وفي من أصنام وفيها سإدنة ولها عندهم

ول الحيوان يذبحون ل وكفارها النار وبيت وكنائس وبيع
يأكل من وفيهم البيض ول السمك ول اللحم يأكلون

 .أنفه حتف مات ما داون والنطيحة المترداية

البلدان عجائب صاحب مهلهل بن مسعر كله بذلك أخبر
ًا كان وانه  .بعجائبها وأخبر البلدا داار سإياح

 الطائف

ًا عشر اثنا مكة وبين بينها وادا طرف على بليدة فرسإخ
 .الشتاء في بها الماء يجمد ربما شمالية الهواء طيبة

ينضح وقلبي أبشر وكأني الطائف : داخلتالصمعي قال
ًا لذلك أجد ولم بالسرور وطيب جوها انفساح إل سإبب
 .نسيمها

موضع بالحجاز وليس هذيل قبائل يسكنه عروان جبل بها
ويجمد الطائف هواء اعتدال ولهذا الجبل هذا من أبردا

إل به الماء يجمد موضع الحجاز جميع في وليس به الماء
 .عروان جبل

مياه وفيها يشقها بينها يجري وادا الطائف مدينة ويشق
بها مرت إذا تصرع والطير الدايم فيها يدبغ التي المدابغ

 .رائحتها نتن من

البلدا من شيء في ليس البلدان سإائر إلى يحمل وأدايمها
 .مثله
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الفواكه وسإائر والموز والنخيل الكروم من أكنافها وفي
الطائف وج بها شيء في يوجد ل ما العدي العنب ومن
صيدها أخذ عن وسإلم عليه الله صلى النبي نهى وادا وإنها

 .حشيشها واختلء

في كان صخرة وهو مسجدها منارة تحت اللت حجر بها
فلما للحجيج السويق يلت رجل عليه يجلس الزمان قديم
هذه في داخل لكن يمت لم : إنهلحي بن عمرو قال مات

اللت في وكان الصخرة تلك بعباداة قومه ! وأمرالصخرة
اللت ثقيف فاتخذت الناس يكلمان شيطانان والعزى
ًا ًا لها وبنت طاغوت صخرة وهي به وطافت وعظمته بيت
صلى الله رسإول بعث ثقيف أسإلمت فلما مربعة بيضاء

شعبة بن ومغيرة حرب بن سإفيان أبا وسإلم عليه الله
 .الطائف مسجد منارة تحت اليوم والحجر فهدماه

ًا العاص بن لعمرو كان كرم الرهط كرم وبها على معروش
سإليمان حج فلما دارهم خشبة كل شري خشبة ألف ألف
رأيت : ماقال رآه فلما إليه ينظر أن أحب الملك عبد بن

: ليس! قالواوسإطه في الحرة هذه أن لول مثله لحد
 .الزبيب مسطاح بل بحرة

فظنه بعيد من فرآه ليجف وسإطه في جمع زبيبه وكان
 .حرة

بن الله عبد فيه حبس الذي الحبس وهو عارم سإجن وبها
سإيما به ويتبركون الناس يزوره الحنفية ابن محمد الزبير

: ومنالزبير ابن يخاطب كثير قال الكيسانية سإيما الشيعة
ّناس من منى من بالخيف الّشيخ هذا يلق ّنه يعلم ال غير أ

ّكاك عّمه وابن المصطفى النبّي سإمّي ظالم أغلٍل وف
ًى يشري ل هو أبى مغارم وقاضي ٍة هد ّتقي ول بضلل في ي

ّدنيا نعمة فما لئم لومة الله ّدة ول لهله بباٍق ال البلوى ش
من الثقفي يوسإف بن الحجاج إليها وينسب لزم بضربة
ًا أمره أول كان الرجال فحول بن سإليمان لوشاقية معلم
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ًا وكان مروان بن الملك عبد وزير نعيم ًا فصيح قال شاطر
أريد أقوام مني يتخلف ترحلت إذا : إنيلوزيره الملك عبد

ًا  .التخلف عن الناس يمنع شخص

أن اليام بعض في فرأى لذلك الحجاج الوزير فاختار
الوزير أصحاب من قوم عنه وتخلف رحل قد الخليفة
فأخذ وأخته أمه في وشتموه فامتنعوا بالرحيل فأمرهم
إلى الخبر فانتهى الوزير رحل في وأضرمها النار الحجاج

الوزير رحل أحرقت : لموقال الحجاج فأحضر الملك عبد
لو عليك : ماللحجاج ! فقال أمرك خالفوا : لنهمفقال
لو عليك : وماالحجاج فقال الحرق بغير ذلك فعلت

! فأعجبأمرك هذا بعد أحد يخالف ول ذلك من عوضته
اليمن ولي حتى أمره يعلو زال وما كلمه الخليفة

 .وسإبعين خمس سإنة العراق على اسإتعمل ثم واليمامة

ًا جاءهم من كل العراق أهل وكان به اسإتخفوا والي
عبد فبعث بالحصاة رموه المنبر صعد وإذا منه وضحكوا

ًا المنبر صعد فلما الحجاج إليهم الملك قصير وكان متلثم
عليهم فأقبل ذلك الحجاج فعرف منه ضحكوا القامة
ّثنايا وطلّع جل ابن : أناوقال تعرفوني العمامة أضع متى ال

ًا أصلبها فوجدني كنانته نثل المؤمنين أمير إن عودا
ًا أرى واني بي فرماكم الذي وأنا حصاداها أوان دانا رؤوسإ
 .أحصدها

الكواكب أراهم حتى بهم زال فما رعب منه القوم فدخل
 .بالنهار

إنسان ألف وثلثون ثلثة حبسه في عد واسإط بنى ولما
واحد حبسه في ومات داين ول تبعة ول دام بل حبسوا

ًا وعشرون ًا ألف ول يعد فل بالسيف قتله ومن صبر
ًا ! وقاليحصى مني : أتطلبونخطبته في المنبر على يوم

كثير لمثلكم مثلي وإنما عمر كرعية ولستم عمر عدل
موته مرض في ! وكانالعشير ولبئس المولى لبئس
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ّنني أيمانهم واجتهدوا العداء زعم قد رّب : يايقول من أ
ّنار سإاكني بعظيم علمهم ما ويحهم عمياء على أيحلفون ال

ّفار العفو في الحجاج رأى أنه العزيز عبد بن عمر وحكى غ
رمادا شكل على : فرأيتهقال موته من مدة بعد المنام
فعل : ماقلت نعم :قال : أحجاجله فقلت الرض وجه على
بن سإعيد الطائف إلى وينسب : قتلنيقال بك الله

نادار الصالحين الله وعبادا الله أولياء من كان السائب
الله من الخوف عليه الغالب وكان النظير عديم الوقت
ًا دامعه يزال ل تعالى بكائه كثرة على رجل فعاتبه جاري
ل وتفريطي تقصيري على تعاتبني أن ينبغي : إنماله فقال
:قال أصبحت : كيفله صديق له ! وقالبكائي على

سإفيان ! وقالعدة غير على الموت أنتظر أصبحت
ًا : جلسناالثوري وكان السائب بن سإعيد ومعنا نحدثا يوم

تبكي لم سإعيد : ياله فقلت الحاضرون رحمه حتى يبكي
ينفعني ما سإفيان : يافقال الخير أهل حديث تسمع وأنت

في قلعة طيفند بمعزل عنهم وأنا الخير أهل ذكرت إذا
واحد مصعد إل لها ليس جبل قلة على منيعة الهند بلدا

غزاها إليه احتاجوا وما ومزارع مياه الجبل رأس وعلى
عشرة أربع سإنة سإبكتكين بن محمودا الدولة يمين

ًا وحاصرها وأربعمائة عليها وكان أهلها على وضيق زمان
فيها صاحبها وأقر فآمنهم المان فطلبوا قيل خمسمائة

هدايا السلطان إلى القلعة صاحب فأهدى خراج على
أحضر إذا خاصيته القمري هيئة على طائر منها كثيرة

وتحجر ماء منهما وجرى عيناه دامعت سإم وفيه الطعام
الحمها الواسإعة الجراحات على وجعل سإحق تحجر فإذا
.فيه إل يتفرج ول الموضع ذلك في إل يوجد ل الطائر وهذا

 عدن

اليمن ناحية من الهند بحر سإاحل على مشهورة مدينة
بها ماء ل السلم عليه إبراهيم بن سإنان بن بعدن سإميت

يوم مسيرة عدن وبين بينها عين من شربهم مرعى ول
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البحر سإاحل على جبل وسإط في فضاء عدن وكان
باب لها فقطع الجوانب جميع من الجبل به يحيط والفضاء
ًا فصار الجبل في بالحديد  .البر إلى طريق

فلهذا الهند ومرابح التجار وبلدة الهند مراكب مرفأ وإنها
والصين والسند الهند متاع إليها ويحمل الناس إليها يجتمع

مغاص : بهاالصطخري وقال والعراق وفارس والحبشة
 .اللؤلؤ

ًا اللون أحمر جبل وهو النار جبل بها البحر وسإط في جد
اشراط من هي التي النار منه تخرج الذي الجبل : هوقالوا

عليه هارون نسل من أنهم يزعمون عدن وسإكان الساعة
 .المربون وهم السلم

 .القرآن في تعالى الله ذكرها التي المعطلة البئر وبها

تفرقوا وفاته بعد السلم عليه صالح قوم أن حديثها ومن
عنهم حبس إذا وكانوا بعدن منهم فرقة فلحقت بفلسطين

فأعطاهم بعيدة أرض من الماء وحملوا عطشوا المطر
ًا الله ًا عليها وبنوا بها فتعجبوا بئر القبائل عددا على أركان
 .دالو فيها قبيلة لكل كان

عليه حزنوا مات فلما يسوسإهم عادال ملك لهم وكان
ًا الشيطان لهم فمثل وكلم الملك ذلك صورة على صنم
اللهية ثوب ربي ألبسني : إنيالصنم جوف من القوم
فإني فاعبدوني بالغيوب وأخبركم أشرب ول آكل ل والن

وينهاهم يأمرهم الصنم كان ! ثمزلفى ربكم إلى أقربكم
ًا إليهم الله فبعث جميعهم الصنم عباداة إلى فمال نبي

يغور الصنم عباداة تتركوا لم : إننبيهم لهم فقال فكذبوه
قطرة البئر في يجدوا لم فأصبحوا ! فقتلوهبئركم ماء
 .ماء

نزول عاين لما الشيطان يكلمهم فلم الصنم إلى فمضوا
تعالى الله فأخبر فأهلكوا صيحة فأتتهم العذاب ملئكة
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ظالمة وهي أهلكناها قرية من : وكأينأمثالهم وعن عنهم
 .مشيد وقصر معطلة وبئر عروشها على خاوية فهي

: إنويقال ذكره مر وقد بحضرموت المشيد والقصر
في مصفدين المرداة حبس السلم عليه دااودا بن سإليمان

 .محبسهم وهي البئر هذه

 فاس

بين المغرب بر على بربر بلدا في مشهورة كبيرة مدينة
بلغت حتى تصاعدت قد والعمارة عظيمتين ثنيتين

ًا كلها تفجرت وقد مستواها نهر إلى قرارة إلى تسيل عيون
دااخل وعليها خضر مروج إلى ينساب الرض إلى منبسط
منها موضع أرفع في قهندز ولها رحًى تمائة المدينة

 .المفروش يسمى نهر ويسقيها

وهي قسمين منقسمة : فاسالبكرى عبيد أبو قال
القروبيين عدوة لحداهما يقال مسورتان مدينتان

وعلى ماء جدول داار كل وفي الندلسيين عدوة وللخرى
ًا المغرب بلدا أكثر من وهي وبستان رحًى بابها ًا ثمار وخير

ًا المغرب بلدا وأكثر الفاق سإائر إلى يختلفون منها يهودا
ًا الطعم حسن بالطرابلسي يعرف حلو تفاح بها يصلح جد

عدوة وسإميذ القروبيين بعدوة يصلح ول الندلسيين بعدوة
ورجال القروبيين عدوة سإميذ من أطيب الندلسيين
أجمل ونساؤهم القروبيين رجال من أشجع الندلسيين

إبراهيم قال الندلسيين رجال من أحمد القروبيين ورجال
ًا : داخلتالصيلي ٌق وبي فاسإ يأخذ والجبن فاس إلى شو
ًا أداخل فلست والّراس بالعينين أعطيت ولو حييت ما فاسإ

ًا ّناس من فيها وما فاسإ منها يجلب الهند بأرض بلدا ال
 .أنواعه أحسن وهو القيصوري الكافور

ورجف وبروق رعودا فيها سإنة في يكثر الكافور أن وذكروا
ًا كان ذلك قل وان وزلزل  .وجوداه في نقص
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 قبا

عليه الله صلى الله رسإول مدينة من ميلين على قرية
 .وسإلم

:تعالى الله ذكره الذي المسجد وهو التقوى مسجد بها
تقوم أن أحق يوم أول من التقوى على أسإس لمسجد

 .المطهرين يحب والله يتطهروا أن يحبون رجال فيه فيه

ًا قبا السلم عليه الله رسإول قدم ولما المدينة يريد مهاجر
في حجر أول الكريمة بيده ووضع المسجد هذا أسإس

ًا عنه الله رضي بكر أبو ووضع محرابه الناس أخذ ثم حجر
عن أهله وسإئل هذا زماننا إلى عامر وهو البناء في

 .والماء الحجر بين نجمع : إنافقالوا تطهرهم

غرس بئر وبها بهدمه الناس ويتطوع الضرار مسجد وبها
ماءها يستطيب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان

ًا فيها : إنوقال فيها وبصق  .الجنة عيون من عين

 .الهند بأرض ناحية قزداار

ًا : كنتالمتكلم الحسن أبو قال قزداار بناحية مجتاز
ًا فرأيت قراه من قرية فدخلت ًا شيخ مسجد في خياط

 .ومضيت عنده ثيابي فأوداعت

ًا المسجد باب فرأيت الغد من رجعت ثم والرزمة مفتوح
!الخياط هذا أجهل : مافقلت المحراب في يشدها

ًا وأرى أفتحها فجلست ًا شيئ فقلت الخياط داخل إذ فشيئ
ًا منها : افتقدتفقال ههنا ثيابي تركت : كيفله :قلت شيئ
 .ل

 .يضحك وهو أخاصمه فأقبلت سإؤالك : فماقال

الراذل أخلق وتعوداتم الظلم بلدا في نشأتم : أنتمقال
بقيت ولو ههنا تعرف ل وانها والخيانة السرقة توجب التي
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وجدنا ! وإذاأحد مستها ما بليت حتى المحراب في ثيابك
ًا غريب من كان أنه نعلم متطاولة مددا في ذلك من شيئ
 .ونقتله فندركه يفوتنا ول خلفه فنركب بنا اجتاز

.الخياط ذكره كما فقال البلد أهل سإيرة غيره عن فسألت

بل أبواب لكثرهم كان وما بالليل البواب يغلقون ل وكانوا
 .والكلب الوحش يردا شيء

فاختلط الترك من لقوم متاخمة الهند بأرض ناحية قشمير
ًا ملحًة الناس أكثر فأهلها بالترك الهند نسل  .وحسن

وصور تامة قامات لهن المثل نسائهم بحسن ويضرب
الناحية وهذه غلظ طوال وشعور كثيرة وملحة مستوية
ًا سإتين نحو على تحتوي سإبيل ول والضياع المدن من ألف

إليها يتسلق أن للوحش سإبيل ل شوامخ جبال وحواليها
ً  .النس عن فضل

 .وأنهار ورياض وأشجار وعرة أوداية وفيها

 .المنعة غاية في وهي : شاهدتهامهلهل بن مسعر قال

النيرين نزول وفي الهلة رؤوس في أعيادا ولهلها
الحديد من معمول بيت في كبير رصد ولهم شرقهما
يذبحون ول الثريا ويعظمون الزمان فيه يعمل ل الصيني
 .البيض يأكلون ول الحيوان

 قمار

 .الهند بأرض مشهورة مدينة

يبيحون ول الهنودا سإائر خلف على : أهلهاالفقيه ابن قال
الخمر شرب على يعاقبهم وملكها الخمر ويحرمون الزنا

تترك ول الشارب بدن على وتوضع بالنار الحديدة فيحمي
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العودا إليها ! وينسبالتلف إلى يفضي فربما تبردا أن إلى
 .العودا أنواع أحسن وهو القماري

عمودا : بهاالغرائب تحفة في قال الهند بأرض مدينة كلبا
النحاس من بطة تمثال العمودا رأس وعلى النحاس من

 .عين العمودا يدي وبين

جناحيه البط ينشر سإنة كل في عاشوراء يوم كان فإذا
ماء العمودا من فيخرج ماءها ويعب العين منقاره ويدخل

إلى يجري والفاضل سإنتهم المدينة لهل يكفي كثير
 .مزارعهم

كثيرة الهند بلدا في السور عالية منيعة عظيمة مدينة كله
بن مسعر قال الهند حكماء البراهمة اجتماع بها البساتين

منتهى وانها الصين يلي مما الهند بلدا أول : إنهامهلهل
 .غرقت وإل تجاوزها أن لها يتهيأ ول إليها المراكب مسير

العتيقة الهندية وهي القلعية السيوف بها يضرب قلعة بها
من وملكها القلعة هذه في إل الدنيا سإائر في تكون ل

رسإوم ورسإومه عباداته وبيت قبلته وإليه الصين ملك قبل
عليهم الصين ملك طاعة أن ويعتقدون الصين صاحب
 .فرسإخ ثلثمائة الصين وبين وبينه شؤم ومخالفته مباركة

قال ومواش كثير نخل بهما باليمامة موضعان وقران كنزة
أبو كنيته عقيل بني من رجل بهم : نزلالكلبي زيادا أبو

ًا ههنا إن :له قالوا الذئاب يصطادا كان مسلم منه لقينا ذئب
له ! فنبشاة غنم كل في فلك اصطدته أنت إن التباريح
فأعطوني ذئبكم : هذاوقال يقوداه به وجاء وحبله الشبكة

 .شرطتم ما

حبل قطعة الذئب عنق في ! فشدذئبك : كلوقالوا فأبوا
وأراداوا عليه ! فوثبواذئبكم : اداركواوقال سإبيله وخلى
ليرداه ! فخلوهرداداته لي وفيتم ان عليكم : لفقال قتله

ّلقتيقول وهو فذهب ّذئب في : ع ً ال الحق له قلت ثّم حبل
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ّيها واسإم بأهلك ّذئب أ لهم فعد قّراٍن أهل من كنت ! إنال
وما قالوا لما المخلفين مطلوب غير فاذهب كنزة أهل أو

ٍء في سإألته مكتوب النسان يلفظ ما وكّل وعدوا :خل
لي مرهوب العداء على : ماضفقال عيشته كيف

ً أصادافه وإن آكله البعران من الفصيل مصقوب فهو طفل
ّنخل شاء ففي شتوت وإن رطٍب ذا داام ما أفسده وال

ّنني أسإيركم في أحسن مسلم أبا يا العاريب يديك في فإ
مسعر قال الهند بأرض عظيمة مدينة كولم مجنوب اليوم

ًا ول عباداة بيت بها رأيت وما كولم : داخلتمهلهل بن صنم
ًا يختارون وأهلها  .ملكهم مات إذا الصين من ملك

عجيبة عماراتهم المدينة هذه في إل طبيب للهند وليس
يأكلون ول السمك أصلب خرز من بيوتهم أسإاطين
بها وتعمل الميتة ويأكلون الحيوان يذبحون ول السمك
لن كذلك وليس صيني انه على بلدانا في تباع غضائر

النار على وأصبر كولم طين من أصلب الصين طين
من وغيره أبيض الصين وغضائر أداكن لونها كولم وغضائر
 .اللوان

ذراع مائة جاوز ربما الطول المفرط الساج منابت بها
 .وأكثر

ًا كثير بها والقنا والخيزران البقم وبها وهو الراوند وبها جد
لجل الوجودا العزيز الهندي الساذج ورقه هناك ينبت قرع

واللبان والكافور العودا أصناف إليها ويحمل العين أداوية
إلى يصل لم السإتواء خط خلف جزائر من يجلب والعودا
إلى به يأتي الماء وإنما شجره كيف يدرى ول أحد منابته
 .الشمال جانب

داخانه ينعقد النحاس ومعدن الصفر الكبريت معدن وبها
ًا توتياء  .جيد

 يثرب مدينة

111



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

حرة في وهي وسإلم عليه الله صلى الرسإول مدينة هي
 .مكة نصف مقدار سإبخة

وللعطر الطيب رائحة يشم داخلها من أن خصائصها من
الناس أحسن وأهلها غيرا في توجد لم رائحة فضل فيها

ًا  .صوت

ًا الناس أطيب أنتم بالكم : ماالمدنيين لبعض قيل صوت
 .البلدا من غيرها في يوجد لم الصيحاني التمر : بهافقال

 .البلدا سإائر إلى منها يحمل البان حب وبها

الهجرة عزم حين السلم عليه النبي ان عباس ابن وعن
فأنزلني إلي أرضك أحب من أخرجتني قد إنك : اللهمقال

الله صلى النبي ورأى المدينة ! فأنزلهإليك أرضك أحب
وهو المدينة فاجتوى هاجر وقد حمامة بن بلل وسإلم عليه
إذخٌر وحولي بفٍخ ليلًة ابيتّن ! هلشعري ليت : أليقول

ًا أردان وهل وجليل ٍة مياه يوم ّن شامٌة لي يبدون وهل مج
ابن يا : خفتوسإلم عليه الله صلى فقال وطفيل

مكة حببت كما المدينة إلينا حبب اللهم :قال ! ثمالسودااء
حماها وانقل ومدها صاعها في لنا وبارك وصححها وأشد

 .والجحفة خيبر إلى

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن هريرة أبي وعن
ورسإوله الله عبد وأنا وخليله الله عبد إبراهيم : إنقال
لبتيها بين ما المدينة حرمت واني مكة حرم إبراهيم وان

منها تقطع ول لقتال سإلح فيها يحمل ل وصيدها عضاهها
 .البعير لعلف إل شجرة

: منوسإلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي وعن
القيامة يوم له كنت وشدتها المدينة لواء على صبر

ًا ًا أو شفيع  .شهيد
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وسإطها في السلم عليه النبي ومسجد مسورة والمدينة
بن الوليد وكتب قبر وبجنبه المسجد شرقي في وقبره

ًا منه يطلب الروم صاحب إلى الملك عبد لعمارة صناع
إليه فبعث وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مسجد
ً أربعين القبط صناع من وأربعين الروم صناع من رجل
ًا مثقال ألف أربعين معهم ووجه ً ذهب من وأحمال

 .الفسيفساء

وجعلوا للفسيفساء سإنة النورة وخمروا الصناع فجاء
حجارة من المسجد أسإطوانات وجعلوا بالحجارة أسإاسإها
وجعلوا بالرصاص وركبوها حديد أعمدة وسإطها في مدورة
المحراب بلط وجعلوا بالذهب مزوقة منقشة سإقفها
ًا رخام بازار دااخله من القبلي الحائط وجه وجعلوا مذهب

مرآة المحراب وسإط وفي قامة قدر إلى أسإاسإه من
قد للنبي كان والمنبر لعائشة كانت أنها ذكروا مربعة
ومنبري قبري بين : ماالسلم عليه وقال آخر بمنبر غشي
 .الجنة رياض من روضة

 .بضاعة بئر بها

الدلو وردا دالو في بمائها توضأ السلم عليه النبي أن روي
مرض إذا وكان فيها وبصق مائها من وشرب البئر إلى

غسل فإذا بضاعة بماء : اغسلوهيقول أيامه في المريض
 .عقال من أنشط فكأنما

بئر من المرضى نغسل : كنابكر أبي بنت أسإماء وقالت
 .فيعافون أيام ثلثة بضاعة

 .المشهورة البئر هي كملى بئر لها ويقال ذروان بئر بها

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : طبعباس ابن عن
ًا مرض حتى ًا مرض واليقظان النائم بين هو فبينا شديد
فقال رجليه عند والخر رأسإه عند أحدهما ملكين رأى
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!: طبفقال وجعه : مارأسإه عند للذي رجليه عند الذي
 .اليهوداي العصم بن لبيد قال طبه : ومنقال

كملى بئر في صخرة تحت كربة : فيقال طبه : وأينقال
 .ذروان بئر وهي

الملكين كلم وحفظ وسإلم عليه الله صلى النبي فانتبه
ًا فبعث ًا علي فنزحوا البئر إلى الصحابة من جمع مع وعمار
الكربة ووجدوا فقلبوها الصخرة إلى انتهوا حتى ماءها
الكربة فأحرقوا عقدة عشرة إحدى فيها وتر وفيها تحتها

أنشط وكأنه به كان ما السلم عليه عنه فزال فيها بما
 .عقال من

على آية عشرة إحدى المعوذتين عليه تعالى الله فأنزل
 .عقده عددا

بن الزبير قال الزبير بن عروة إلى تنسب عروة بئر بها
لهله هدية يأخذه بالعقيق مر من البئر هذه : ماءبكار

إلى يهديه قوارير في يأخذه ثم فيغلى به يأمر أبي ورأيت
الرحمن عبد بن السري وقال بالرقة وهو الرشيد

ّفنونيالنصاري من لي واجعلوا أروى دارع في مّت إن : ك
سإراٌج ف الّصي بارداة الّشتاء في سإخنٌة مائي عروة بئر
ّليلة في ّظلماء ال الرحمة عليهم النصار المدينة وأهل ال

.القرآن في عليهم الثناء من أكثر تعالى الله ان والرضوان

حمي منهم غيرهم في توجد لم بخاصية بعضهم خص وقد
اسإتشهد عليه الله رضوان الفلح بن عاصم وهو الدبر
أحاطت الزنابير الله فبعث به يمثلوا أن المشركون وأرادا

 .إليه الوصول المشركين ومنعت به

عليه الله رضوان ثابت بن حبيب وهو الرض بليع ومنهم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فبعث المشركون صلبه

وبلعته فقدوه دافنه وقبل فأخذوه ويدفنه يأخذه من
 .الرض
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الله رضوان راهب بن حنظلة وهو الملئكة غسيل ومنهم
ًا تعالى الله فبعث أحد يوم اسإتشهد عليه من فوج

غسيل فسمي وغسلوه القتلى بين من رفعوه الملئكة
رضوان ثابت بن خزيمة وهو الشهاداتين ذو ومنهم الملئكة

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول اشترى عليه الله فرسإ
عليه الله رسإول فقال الشراء أنكر والعرابي أعرابي من

يشهد : منالعرابي ! فقالمنك اشتريت إني السلم
الله رسإول أن أشهد : إنيثابت بن خزيمة فقال بذلك
 .منك اشترى وسإلم عليه الله صلى

كنت وما تشهد : كيفالسلم عليه الله رسإول له فقال
ًا أخبار في أصدقك إني الله رسإول يا :فقال حاضر

شراء في أصدقك فما تعالى الله عن والخبار السموات
شهاداته يجعل أن السلم عليه نبيه تعالى الله ! فأمرفرس
 .شهاداتين مكان

رضوان معاذ بن سإعد وهو لموته العرش اهتز من ومنهم
عليه الله صلى الله رسإول قال الوس سإيد عليه الله

بين .حصنمعاذ ابن سإعد لموت العرش : اهتزوسإلم
طسم بناء من انه يقال عال تل على والبحرين نجران

بني غدر كسرى عامل المكعبر لن تميم بني فج له يقال
بعت اليمن على كسرى عامل وهرز أن وسإببه فيه تميم

ً ًا أموال وثبوا تميم بني ببلدا كانت فلما كسرى إلى وطرف
إليهم يبعث أن فأرادا بذلك كسرى فأخبر وأخذوها عليها
ًا  .الماء قليلة سإوء بلدا بلداهم أن فأخبر جيش

يقتلهم أن بالبحرين عامله إلى يرسإل بأن إليه فأشير
:يناداي أن العامل فأمر للميرة هجر إلى تصير تميم وكانت

كثير خلق إليه ! فأقبلتميم لبني إل الميرة تطلق ل
باب من والخروج الميرة وأخذ المشقر بدخول فأمرهم

آخرهم عن قتلوا حتى فيقتلهم قوم بعد قوم فيدخل آخر
 .فارس إلى السفن في بذراريهم وبعث
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 مغمس

النبي به مر رغال أبي قبر به والطائف مكة بين موضع
مر من سإنة ذلك فصار برجمه فأمر وسإلم عليه الله صلى

 .يرجمه به

ًا كان محلف بن زيد اسإمه رغال أبا : إنقيل بالطائف ملك
ًا ترضع بامرأة فمر رعيته يظلم فأخذ لها ماعز بلبن يتيم

مجدبة سإنة وكانت فمات لبن بل اليتيم فبقي منها الماعز
بن أبرهة : إن.وقيلأهلكته بقارعة تعالى الله فرماه
وفيوله بجنوداه بالطائف مر الكعبة هدم عزم لما الصباح
سإامعين ثقيف رجال في الثقفي مسعودا أبو إليه فأخرج

ً منهم أبرهة فطلب مطيعين فبعثوا مكة على يدله داليل
ً معه أبو فمات المغمس نزل حتى رغال أبو له يقال رجل

ابن جرير قال وفيه قبره العرب فرجم هناك رغال
أبي قبر ترمون كما فارجموه الفرزداق مات : إذاالخطفى

 رغال

 مراكش

بني ملك سإرير واليوم المغرب بلدا مدن أعظم من مدينة
عشرة البحر وبين بينها العظم البر في وهي المؤمن عبد
 .البربر بلدا وسإط في أيام

الخلجان خارجا ويخرق والبساتين الجنان كثيرة وإنها
فيها ما مع والبواداي القطار من الرزاق ويأتيها والسواقي

.الفاق في بطيبها يتحدثا التي والكروم الشجار جني من

 .محكمة ومبان قصور ذات والمدينة

بستان وهو الخلفاء أبي علي بن المؤمن عبد بستان بها
ماء إليها فجلب البار من ماؤه وكان فراسإخ ثلثة طوله

 .لها بساتين تسقي تسير أعماق من
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مراكش داورة ان الملتاني سإليمان الربيع أبو وحكى
ً أربعون الله عبد بن سإني الصالح الشيخ إليها .ينسبميل

ًا وكان المراكشي القطر أن ذكر الدعوة مستجاب شيخ
الله : اداعفقال يوسإف بن يعقوب ولية في عنهم حبس
 .يسقينا ان تعالى

الله أداعو حتى داينار ألف خمسين إلي : ابعثالشيخ فقال
ذلك إليه ! فبعثشئتم وقت أي في يسقيكم أن تعالى

ًا مدرار غيث فجاءهم وداعا المحاويج على ففرقها أيام
إلي : ابعث! فقاليقطعه أن الله اداع : كفيناله فقالوا

 .يقطعه أن الله أداعو حتى داينار ألف خمسين

تعالى الله وداعا المحاويج على المال ففرق ذلك ففعل
 .فقطعه

 .الموفق والله

 مكة

وخصه وعظمه تعالى الله شرفه الذي المين البلد هي
ًا هذا اجعل : ربالسلم عليه الخليل وبدعاء بالقسم بلد

ًا  .الثمرات من أهله وارزق آمن

ًا للناس مثابة واجعله ومنشأ للعبادا وقبلًة للخائف وأمن
 .وسإلم عليه الله صلى الله لرسإول

مكة حر على صبر : منالسلم عليه الله رسإول وعن
الجنة منه وتقربت عام مسيرة جهنم عنه تباعدت سإاعة
كان لحد تحل ول قبلي كان لحد تحل لم ! إنهاعام مائتي
ل حرام هي ثم نهار من سإاعة إل لي أحلت وما بعدي
 .لمنشد إل ضالتها يلتقط ول خلها ويحتش شجرها يعضد

فيها يرفع مدينة الرض على أعلم : ماعباس ابن وعن
إل ركعة مائة ركعة صلى لمن ويكتب مكة إل مائًة حسنة
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إل الدهر عباداة بنيانها بعض إلى نظر لمن ويكتب مكة
! وهيمكة إل دارهم ألف بدرهم يتصدق لمن ويكتب مكة

وبناؤها جوانبها من عليها مشرفة والجبال وادا في مدينة
ًا وبيض ملس سإودا حجارة  .أيض

ًا الصيف في حارة نظيفة مبيضة طبقات وهي أن إل جد
ليس السماء من وماؤها الواداي سإعة وعرضها طيب ليلها

مثمر شجر مكة بجميع وليس ماؤها يشرب بئر ول نهر بها
ونخيل ومزارع وآبار عيون فهناك الحرم جزت فإذا

:السلم عليه الخليل بدعاء غيرها من إليها تحمل وميرتها
قوله إلى زرع ذي غير بوادا ذريتي من أسإكنت إني ربنا
 .الثمرات من

الخليل بينها قديمة بالمنار مضروبة حدودا فله الحرم وأما
وما يوم مسيرة في أميال عشرة وحده السلم عليه
 .والسإلم الجاهلية في تعرفها قريش زالت

ًا أقر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعث فلما قريش
ول صيده يحل ل المنار داون كان فما عرفوه ما على

يترك ول طيره ينفر ول شجره يقطع ول خشيشه يختلى
 .فيه الكافر

داخل فإذا الظبي يتبع الذئب ان الحرم خواص عجيب ومن
عمر بناه من فأول الحرام المسجد وأما !عنه كف الحرم

الكعبة على ضيقوا والناس وليته في الخطاب بن
بد ول الله بيت الكعبة : إنعمر فقال بها داورهم وألصقوا

 .فناء من لها

ًا للمسجد واتخذ فيه وزاداها الدور تلك فاشترى نحو جدار
في الزبير بن الله عبد زادا ثم فيه عثمان زادا ثم القامة
ًا فيها وجعل اتقانه أبوابه في وزادا الرخام من عمد

 .وحسنه
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وحمل حيطانها ارتفاع في مروان بن الملك عبد زادا ثم
إلى جدة ومن جدة إلى الماء في مصر من إليها السواري

الوليد ثم الديباج فكساها الحجاج وأمر العجل على مكة
الندلس بلدا فتح لما البيت حلى في زادا الملك عبد بن

من كانت السلم عليه سإليمان مائدة بطليطلة فوجد
حلى منها فضرب والزبرجد الياقوت من أطواق ولها ذهب

في زاداوا المهدي وابنه المنصور فالولى والميزاب الكعبة
الحرام المسجد طول والن هيئته وتحسين المسجد اتقان

ًا وسإبعون ذراع ثلثمائة ذراع ثلثمائة وعرضه ذراع
ًا عشرة وخمس أربعمائة المسجد أعمدة وجميع ذراع
ًا وثلثون وأربعة ًا الله زاداها الكعبة وأما عمودا فإنها شرف

 .الحرام الله بيت

داحا ثم الكعبة مكان الرض في تعالى الله خلق ما أول إن
وأم الدنيا ووسإط الرض سإرة فهي تحتها من الرض
الجنة من السلم عليه آدام أهبط : لماوهب قال القرى
وجعلها خيامها من بخيمة الله فعزاه بكاؤه واشتد حزن

من مجوفة دارة وقيل حمراء ياقوتة وكانت الكعبة موضع
بنوه فجعل السلم عليه آدام بموت رفعت ثم الجنة جواهر
ًا مكانها ذلك على وبقي بالطوفان فهدم حجارة من بيت
فجاءت ببنائه خليله تعالى الله أمر حتى سإنة ألفي

الخليل فبنى يتكلم رأس فيها سإحابة كأنها السكينة
 .ظللته ما على السلم عليهما وإسإمعيل

الشكل مربع المسجد وسإط في فإنها الكعبة صفة وأما
ملبسان مصراعان عليه قامة قدر الرض على مرتفع بابه

أربعة الكعبة وطول بالذهب طليت الفضة بصفائح
ًا وعشرون ًا وعشرون ثلثة وعرضها وشبر ذراع ذراع

ًا وعشرون خمسة الحجر داور وذرع وشبر وارتفاع ذراع
ًا وعشرون سإبعة الكعبة  .ذراع

ألبست وقد الميزاب فيه يصب الشام جهة من والحجر
وحول حقو وارتفاعه الرخام أرضه مع الحجر حيطان
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مثله عرض في ذراع ارتفاعه مجصص شاذروان البيت
 .السيل من للبيت وقاية

الرض من قامة قدر على الشرقي وجهها في والباب
وثماني أذرع ثلثة وعرضه أصابع وعشر أذرع سإتة طوله

ًا عشرة  .إصبع

الصخر من نحت وقد صخرتين رأس على السإودا والحجر
 .الحجر فيه داخل ما مقدار

في الباب عند الشرقي الركن على حالك السإودا والحجر
المكيين بعض وذكر إنسان رأس مقدار على وهو الزاوية

ًا السإودا الحجر إلى نظروا انهم مشايخهم على رفعوا حديث
وهو أذرع ثلثة طوله فقدروا البيت الزبير ابن عمارة عند

الرض من الحجر وارتفاع الظاهر وجهه إل البياض ناصع
سإمي الملتزم والباب الحجر بين وما ذراع وثلث ذراعان

 .الدعاء للتزامه بذلك

على داعا فمن هناك تتحالف الجاهلية في العرب كانت
ًا حلف أو هناك ظالم في البيت ودااخل عقوبته عجلت اثم

البيت قاع من أذرع سإتة على الجزعة الغربي الحائط
مثل في عشر اثنا طولها ببياض مخططة سإودااء وهي
أن ذكر أصابع ثلثا عرضه ذهب من طوق وحولها ذلك

 .اليمن حاجبه على جعلها السلم عليه النبي

أربعة قدر عنه بارز الكعبة جدار على متوسإط والميزاب
أصابع ثماني واحد كل حيطانه وارتفاع وسإعته أذرع

ظاهره بالديباج مستر والبيت الذهب صفائح وباطنه
 .الموسإم عند سإنة كل لباسإه ويجددا وباطنه

وهم البيت سإدنة وأخذها عنه خفف الكسوة كثرت فإذا
 .شيبة بنو
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حول ومكة حولها الحرام والمسجد الكعبة صفة وهذه
 .هكذا الحرم حول والرض مكة حول والحرم المسجد

هذا وعد قد تعالى الله ان السلم عليه النبي عن روي
نقصوا فإن ألف سإتمائة سإنة كل في يحجه أن البيت

من وكل المزفوفة كالعروس الكعبة وان بالملئكة كملهم
الجنة تدخل حتى معها يسعون بأسإتارها متعلق حجها

 .معها فيدخلون

في جاعل : إنيللملئكة قال تعالى الله : انعلي وعن
فغضب فيها يفسد من فيها : أتجعلقالوا خليفة الرض
 .عنهم وأعرض عليهم

ًا الله بعرش فطافوا اليوم بالبيت الناس يطوف كما سإبع
!إليك معذرة ! ربنالبيك اللهم : لبيكيقولون يسترضونه
في : ابنواوقال عنهم ! فرضيإليك ونتوب نستغفرك

ًا الرض عنه أرضى عليه غضبت من عباداي به يطوف بيت
 .عنكم رضيت كما

قصده الصباح بن أبرهة فإن وعجائبه البيت خصائص وأما
 .أبابيل بطير تعالى الله فأهلكه هدمه وأرادا

في زنيا سإهيل بنت ونائلة عمرو بن اسإاف أن وذكر
على أحدهما نصب حجرين تعالى الله فمسخهما الكعبة
 .الناس بهما ليعتبر المروة على والخر الصفا

أن إلى معها عبدا الصنام وعبدت مكثهما طال فلما
 .الصنام من كسر فيهما الله رسإول كسرهما

كان إذا إل حمام عليه يسقط ل أن البيت عجائب ومن
ً فرقتين تفرقت طير من عرقة الكعبة حاذى وإذا عليل
 .منها طائر يعلها ولم
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تلك في الخصب يكون جوانبها أحد المطر أصاب وإذا
عم الجوانب جميع المطر عم فإذا الجانب ذلك في السنة

عل من ان مكة أهل سإنة ومن الجوانب جميع الخصب
لم من الصلحاء من مكة وفي يعتقونه عبيدهم من الكعبة
ًا الكعبة يدخل  .لها تعظيم

الخليل بناء على كانت الكعبة : انمعاوية بن يزيد وعن
وسإلم عليه الله صلى النبي بلغ أن إلى السلم عليه

ًا فاسإتأنفوا هدمها عظيم سإيل فجاءها سإنة وثلثين خمس
ً عندهم وجدوا ما وقريش عمارتها إلى الكعبة لعمارة مال

خشبها فأخذوا فتحطمت جدة إلى بسفينة البحر رمى أن
الركن موضع إلى انتهوا فلما عمارتها على بها واسإتعانوا
في يضعونه الذين هم يكونوا أن قوم كل وأرادا اختصموا
يجعلوا أن على تناصفوا حتى بينهم المر وتفاقم موضعه

وسإلم عليه الله صلى النبي عليهم فطلع طالع لول ذلك
ًا : هلموافقال إليه فاحتكموا الركن فوضع به ! فأتيثوب

ذلك ففعلوا الثوب من بناحية قبيلة كل : لتأخذقال ثم فيه
الحجر السلم عليه النبي أخذ موضعه إلى رفعوه إذا حتى
 .الركن في ووضع بيده

عليه الله صلى الله رسإول : سإألتقالت عائشة وعن
 .: نعمقال هو البيت أمن الحجر عن وسإلم

الله صلى فقال البيت في يدخلوه لم بالهم : فماقلت
 .النفقة بهم قصرت قومك : إنوسإلم عليه

ًا بابه شأن : فماقلت من ليدخلوا ذلك : فعلواقال مرتفع
عهد حديثو قومك أن ولول شاؤوا من ويمنعوا شاؤوا

الحجر أداخل اني لنظرت قلوبهم تنكر أن أخاف بالجاهلية
 .البيت في
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حتى الصحابة من عشرة الزبير بن الله عبد فأداخل
حكت ما على وبناها البيت هدم ثم ذلك منها سإمعوا
 .عائشة

بقية وأخذ كان ما على رداها الزبير ابن الحجاج قتل فلما
فهي البيت في الباقي ورصف الغربي بها وسإد الحجار

 .الحجاج بناء على الن

يواقيت من ياقوتة انه الخبر في فجاء السإودا الحجر وأما
بن عمر أن روي عينان وله القيامة يوم يبعث وانه الجنة

ًا فرأى فالتفت نشيجه عل حتى وبكى قبله الخطاب علي
حجر انه واعلم العبرات تسكب ههنا الحسن أبا : يافقال

الله صلى الله رسإول رأيت اني ! ولولينفع ول يضر ل
وينفع يضر هو : بلىعلي ! فقالقبلته ما يقبله وسإلم عليه

كتب الذرية على الميثاق أخذ لما تعالى الله لن عمر يا
ًا عليهم بالوفاء للمؤمن يشهد فهو الحجر هذا وألقمه كتاب
:السإتلم عند الناس قول وذلك بالجحودا الكافر وعلى
ًا اللهم ًا بك إيمان ًء بكتابك وتصديق  .بعهدك ووفا

الجنة من شيء الرض في : ليسعباس بن الله عبد قال
جواهر من جوهرتان فإنهما والمقام السإودا الركن إل

إل عاهة ذو مسهما ما الشرك أهل من مسهما ولول الجنة
 .تعالى الله شفاه

ًا الحجر هذا يزل ولم يقبلونه والسإلم الجاهلية في محترم
وثلثمائة عشرة سإبع سإنة مكة القرامطة داخلت أن إلى

وقلعوا البيت سإلب وأخذوا الحجاج وقتلوا فنهبوها عنوة
البحرين أرض من الحساء إلى وحملوه السإودا الحجر

العلوي يحيى بن عمر علي أبو الشريف فيه توسإط حتى
خمس سإنة القرامطة وبين لله المطيع الخليفة بين

ً فأخذوا وثلثين ًا مال  .ورداوه عظيم
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السابعة السإطوانة على وعلقوه الكوفة إلى به فجاءوا
 .مكانه على حملوه ثم الجامع أسإاطين من

ً أن وحكي الكوفة علماء لبعض قال القرامطة من رجل
ذلك غيبنا انا يؤمنكم : مابه ويتمسح الحجر يقبل رآه وقد

إذا انا وهي علمًة فيه لنا : انفقال بمثله وجئنا الحجر
وقف الذي الحجر فإنه المقام وأما الماء في طرحناه

 .بالحج الناس في أذن حين السلم عليه الخليل عليه

ًا عشرة أربع أعله سإعة مربع وهو ذراع المقام وذرع إصبع
من طوق طرفيه وفي ذلك مثل أسإفله ومن مثلها في

من طوله عليه ذهب ل بارز الطرفين بين وما ذهب
من وعرضه أصابع عشر وعرضه أصابع تسع كلها نواحيه
ًا وعشرون إحدى نواحيه في دااخلتان والقدمان إصبع
إصبعان الحجر من القدمين وبين أصابع سإبع الحجر

 .التمسح من اسإتدق قد ووسإطه

في سإاج صندوق وعليه رصاص حوله مربع حوض في وهو
 .قفلن عليهما يقفل سإلسلتان طرفه

في المقام نرفع : ذهبناشيبة بن شعيب بن الله عبد قال
يتفتت أن فخشينا رخو حجر وهو فانثلم المهدي عهد

في فصببناها داينار ألف إلينا فبعث المهدي إلى به فكتبنا
 .اليوم عليه الذي وهو وأعله أسإفله

تزعم مكة على مطل جبل وهو قبيس أبي جبل وبها
وجع من يأمن المشوي الرأس عليه أكل من ان العوام
 .بصحته أعلم والله ذلك يفعلون الناس من وكثير الرأس

 .مكة ببطحاء جبلن وهما والمروة الصفا وبها

في زنيا امرأة اسإم والمروة رجل اسإم الصفا : انقيل
ًا تعالى الله فمسخهما الكعبة على واحد كل فوضعا حجر
 .الناس لعتبار باسإمه المسمى الجبل
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الساعة اشراط من هي التي الدابة : انالحديث في وجاء
الحجر بحذاء يكون الصفا على والواقف الصفا من تخرج

 .الصفا تقابل والمروة السإودا

يقصده مكة بقرب مبارك جبل وهو أطحل ثور جبل وبها
عليه الله صلى النبي فيه كان الذي الغار لزيارة الناس
ًا مكة من خرج حين بكر أبي مع وسإلم  .مهاجر

الذين أخرجه : إذالعزيز كتابه في تعالى الله ذكر وقد
 .به متبركين الناس يزوره الية كفروا

الناس يقصده منى بقرب عظيم جبل وهو ثبير وبها
الله جعله الذي الكبش عليه أهبط لنه به متبركين زائرين

ًا قرنه وكان السلم عليه لسإمعيل فداء باب على معلق
 .سإنين بخمس المبعث قبل الغرق وقت إلى الكعبة

 .بالغرق الكعبة بخراب ضاع ثم الصحابة من كثير رآه

اسإتعجال أراداوا إذا نغير كيما ثبير : أشرقالعرب وتقول
 .الفجر

مكة من أميال ثلثة على مبارك جبل وهو حراء جبل وبها
 .زائرين الناس يقصده

إليه حبب الوحي يأتيه أن قبل السلم عليه النبي وكان
ًا يأتي وكان الخلوة  .فيه غار

النبي ان وذكر الغار ذلك في السلم عليه جبرائيل وأتاه
أصحابه من نفر ومعه ذروته ارتقى وسإلم عليه الله صلى

نبي إل عليك فما حرا : اسإكنالسلم عليه فقال فتحرك
 .! فسكنشهيد أو صديق أو

وفيه ذروتها إلى يوصل ل التي الجبال من وهو قدقد وبها
وهي زمزم بئر وبها بلدا سإائر إلى يحمل البرام معدن
: ماءمجاهد قال الكعبة بقرب المباركة المشهورة البئر
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ًء تريد منه شربت إن زمزم شربته وان الله شفاك شفا
 .الله أشبعك لجوع شربته وان الله أرواك لظمإ

أعلها من زمزم ذرع : كانالهمذاني أحمد بن محمد قال
ًا أربعين أسإفلها إلى : عينعيون ثلثا قعرها وفي ذراع

ماؤها وقل قبيس أبي حذاء وأخرى السإودا الركن حذاء
أذرع تسعة فيها فحفروا ومائتين وعشرين ثلثا سإنة في

سإنة في والسيول بالمطار تعالى الله جاء ثم ماؤها فزادا
رأسإها من وذرعها ماؤها فكثر ومائتين وعشرين خمس

ًا عشرة إحدى فيه المنقور الجبل إلى مطوي وهو ذراع
ًا وعشرون تسع وهو والباقي وذرع الحجر في منقور ذراع
ًا عشرة إحدى تدويرها وثلثا أذرع ثلثا فمها وسإعة ذراع

بكرة عشرة اثنتا فيها مربعة سإاج ميلن وعليها ذراع
 .عليها يستقى

 .المنصور أرضها به وفرش عليها الرخام عمل من وأول

الطواف باب عند الحرم وسإط في مبنية قبة زمزم وعلى
 .الكعبة باب تجاه

عند وأمه إسإمعيل ترك السلم عليه الخليل : انالخبر في
ًا وكر الكعبة  .راجع

 .الله : إلىقال تكلنا من : إلىهاجر له قالت

ماؤها نفد حتى ولدها عند ! فأقامتالله : حسبناقالت
بموضعه إسإمعيل فتركت ولدها على الحنة فأداركتها
ًا ترى هل تنظر الصفا إلى وارتقت ًا أو عين تر فلم شخص

ًا المروة أتت حتى نزلت ثم واسإتسقته ربها فدعت شيئ
على فخشيت السباع صوت سإمعت ثم ذلك مثل ففعلت
من الماء يفحص فوجدته إسإمعيل نحو فأسإرعت ولدها
عقبه تحت من بل وقيل خده تحت من انفجرت قد عين
لئل بالتراب تحوطه جعلت يسري الماء هاجر رأت فلما

ًا لكان ذلك تفعل لم : لوقيل يسيل  .جارية عين
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السيول عفتها حتى ذلك على اليام : وتطاولتقالوا
 .أثر لها يبق ولم والمطار

نائم هو بينا المطلب عبد : انوجهه الله كرم علي وعن
 .زمزم بحفر أمر إذ الحجر في

الحجيج يسقي تهدم ول تنزف : لقالوا زمزم : وماقال
 .العصم الغراب نقرة عند العظم

ينقر الغراب فوجد ابنه الحرثا ومعه المطلب عبد فغدا
كبر الطي بدا فلما هناك فحفر ونائلة أسإاف بين

فيه ولنا إسإمعيل أبينا بئر : انهوقالوا قريش فاسإتشركه
الشام باشراف سإعد بني كاهنة إلى ! فتحاكمواحق

وظمئوا ماؤهم نفد الطريق ببعض كانوا إذا حتى وسإاروا
عين المطلب عبد خف تحت من فانفجرت بالهلك وأيقنوا

 .وعاشوا منها فشربوا ماء

ًا فيها نخاصمك ل علينا لك قضي والله : قدوقالوا إن أبد
!زمزم سإقاك الذي لهو الفلة بهذه الماء سإقاك الذي

غزالين فيها فوجد زمزم المطلب عبد فحفر فانصرفوا
ًا ذهب من وقت فيها دافنتها جرهم كانت قلعية وأسإياف

وأقام الكعبة بباب الغزالين فضرب مكة من خروجهم
 .الموفق والله بمكة الحاج سإقاية

عليهم تعالى الله أكثر الذين المهاجرون مكة إلى وينسب
فضيلة بمزيد بعضهم وخص المجيد كتابه في الثناء من

عليه الله صلى الله رسإول أن ذكر العشرة المبشرة وهم
وعثمان وعمر بكر أبو وهم الجنة في : إنهمقال وسإلم
وأبو عوف بن الرحمن وعبد وسإعيد والزبير وطلحة وعلي
 .أجمعين عليهم الله رضوان الجراح بن عبيدة

 ملتان
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منيعة عظيمة مدينة الصين يلي مما الهند مدن آخر هي
وداار حجهم بيت وانها والهند الصين أهل عند جليلة حصينة

 .لنا كمكة عباداتهم

 .وكفار مسلمون وأهلها

العظمى القبة بها وللكفار المسلمين داولة في والمدينة
بها والسإلم القبة لهذه مصاقب والجامع الكبر والبد
ذلك كل شامل المنكر عن والنهي بالمعروف والمر ظاهر

 .مهلهل بن مسعر عن

ومجمع الملك داار منيعة حصينة : مدينةالصطخري وقال
الجمعة يوم إل المدينة يدخل ل مسلم والملك العسكر

 .الجمعة لصلة المدينة ويدخل الفيل يركب

الهند بلدا أقصى من إليه ويحج الهند يعظمه صنم بها
بيت على لينفق عظيمة بأموال سإنة كل إليه ويتقرب

 .منهم والمعتكفين الصنم

قال سإوق بين موضع أعمر في مبني قصر الصنم وبيت
ذراع ثلثمائة الهواء في القبة : سإمكمهلهل بن مسعر
ًا عشرون الصنم وطول يسكنها بيوت القبة وحول ذراع

الصنم عبادا ملتان في وليس عليه والعاكفون الصنم خدم
 .القصر هذا في إل

ًا جالس إنسان الصنم وصورة وعيناه كرسإي على مربع
ركبتيه على ذراعيه مادا ذهب إكليل رأسإه وعلى جوهرتان

غير من يقول من ومنهم خشب من يقول من منهم
ل يديه أن إل الحمر السختيان جلد مثل بدنه ألبس خشب

في أربعة كالقابض يديه من أصابعه وجعل تنكشفان
إليه يحمل لنه الصنم ذلك يبطل ل ملتان وملك الحساب

ً الصنم سإدنة على وينفق الملك يأخذها عظيمة أموال
ًا ًا شيئ  .معلوم
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الصنم المسلمون أخرج محاربين الهند قصدهم وإذا
 .عنهم فيرجعون إحراقه أو كسره ويظهرون

ً أن الفقيه ابن حكى وقد الصنم هذا أتى الهند من رجل
ًا لرأسإه اتخذ ًا القطن من تاج ولصابعه بالقطران ملطخ

حتى الصنم يدي بين ووقف فيها النار وأشعل كذلك
 .احترق

ًا كان الزدا مولى الله عبد بن هارون إليها وينسب شجاع
ًا قدام يقف لم بالفيل المسلمين الهند حارب ولما شاعر
ًا خرطومه في ربطوا وقد شيء الفيل ًا سإيف ً هذام طويل
ً ًا به يضرب ثقيل ً يمين الفيالين رأس فوق يرفعه ل وشمال
عن بها أعجله وثبة هارون فوثب به ويضرب ظهره على

الفيال به فجال بأنيابه وتعلق الفيل بصدر ولزق الضرب
 .به جال ما شدة من يحطمه كادا جولة

تلك في فاعتمد الجأش رابط الخلق شديد هارون وكان
أصلهما من فانقلعا مجوف وأصلهما نابيه على الحالة
سإبب ذلك وكان هارون يد في النابان وبقي الفيل وأدابر

:ذلك في هارون فقال المسلمون وغنم الهند هزيمة
ًا إليه مشيت ً راداع ّهل بحسام خرطومه وصلوا وقد متم
ّنهلنفسي فقلت ًا الفيل : إ الحديد ماء من بأبيض ضارب
منخوب كّل لدى واضٌح فعذرك منه تنكإي فإن هذام

ٍة رأس في الّسيف رأيت ولّما عبام الفؤادا لح كما هضب
ٌق فلّما بصدره لزقت حتى فعافسته غمام خلل من بر
ّي لزمت هوى ًا وأدابر بنابيه وعذت لزام أ من وذلك هارب

الهند بأرض واسإعة ناحية مليبار محامي كّل عاداات
شجرة وهي الفلفل شجرة بها كثيرة مدن على تشتمل

ارتفعت إذا عناقيد وثمرتها تحتها من الماء يزول ل عالية
وإل أوراقها عناقيدها على تنضم حرها واشتد الشمس
هبت إذا مباح الفلفل وشجر إداراكها قبل الشمس أحرقتها

الناس فيجمعها الماء وجه على عناقيدها سإقطت الريح
إلى المشرق أقصى من الفلفل ويحمل تشنجها وكذلك
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ًا الناس وأكثر المغرب أقصى يحملونه الفرنج به انتفاع
 .المغرب أقصى إلى الشام بحر في

 منًى

جبلين بين وهي ميلن طولها مكة من فرسإخ على بلدة
أيام تعمر وحوانيت وخانات وآبار مصانع بها عليها مطلين

 .يحفظها ممن إل السنة بقية وتخلو الموسإم

إلى الناس حج منذ ترمى التي الجمار أن عجائبها من
أو السيول تكسحها أن غير من بها يظهر ل هذا زماننا

ذلك لكان فيها التي العجوبة الية ولول الناس يأخذها
 .الشاهقة كالجبال الموضع

في يكون أن وقل الكبش ومسجد الخيف مسجد وبها
 .مضرب ولهله إل بلد السإلم

 مندورفين

هي غياض : بهامهلهل بن مسعر قال الهند بأرض مدينة
هذا رمادا والطباشير الطباشير يحمل ومنها القنا منابت

بعضها احتك الرياح بها وهبت جفت إذا انها وذلك القنا
ربما نار فيها فانقدحت الحرارة فيها واشتدت ببعض

ًا خمسين مسافة أحرقت مدينة مندل هذا فرمادا فرسإخ
وليس المندل للعودا يقال حتى العودا بها يكثر الهند بأرض

منابت : انقالوا أحد إليها يصل ل منابته فإن منبته هي
جانب إلى الماء به ويأتي السإتواء خط وراء جزائر العودا

ًا انقلع فما الشمال يبقى الشمال ريح أصابته فإذا رطب
ًا ًا ورمته جف وما القامروني له يقال الذي وهو رطب يابس
فهو الماء في رسإب فإن المصمت الثقيل المندلي فإنه
ًا غاية  .منه خير فوقه ليس جد

بناها الخير كثيرة السند بأرض مشهورة مدينة المنصورة
وفيها العباس بني خلفاء من الثاني جعفر أبو المنصور
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وهي بالمدينة يحيط مهران نهر من خليج لها الولة ينزل
 .البق كثيرة الحر شديدة أنها إل كالجزيرة وسإطه في

الليمو : إحداهماغيرها مدينة في توجدان ل ثمرتان بها
 .الخوخ شبه على النبج والخرى التفاح قدر على

ًا يشترون ل أنهم على موافقون المدينة وأهل من شيئ
مهلب آل من رؤسإائها بعض أن وسإببه السندية المماليك

ًا ربى ًا غلم ًا رآه بلغ فلما سإندي ثم فجبه زوجته مع يوم
والخر بالغ : أحدهماابنان لموله وكان هدأ حتى عالجه
سإور أعالي إلى بهما وصعد الصبيين الغلم فأخذ طفل
الن نفسك تجب لم لئن : واللهلموله قال ثم الدار

!ولدي وفي في الله : اللهالرجل ! فقالبهما لرمين
بها لسإمح وإني نفس إل هي ما والله هذا عنك : داعفقال

وأخذ الرجل فأسإرع بهما ليرمي ! وأهوى ماء شربة من
بالصبيين رمى ذلك الغلم رأى فلما نفسه وجب مديًة
 .الولدين قتل وزياداة بي فعلت ما بك : فعلتوقال

جميع المدينة من وأخرج العذاب بأفظ الغلم فقتل
أحد يرغب ول البلدا في يتداولون فكانوا السندية المماليك

 .شرائهم في اليسير بالثمن

من يقبل أكثر أو داجلة كعرض عرضه مهران نهر بها
ًا المشرق ًا الجنوب جهة آخذ يقع حتى المغرب إلى متوجه

من : مخرجهالصطخري قال السند أسإفل فارس بحر في
بملتان ويظهر جيحون أنهار بعض منه يخرج جبل ظهر
وهو البحر في يقع ثم المنصورة على ثم سإمندور حد على
ًا عذب كبير نهر وجريه النيل في كما تماسإيح فيه يقال جد
مثل عليه ويزرع ينصب ثم الرض على يرتفع جريه مثل

 .مصر بأرض النيل على يزرع ما
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ًا أصغر مهران نهر تماسإيح : انالجاحظ وقال من حجم
ًا وأقل النيل تماسإيح مكة بين قرية مهيمة أنه وذكر ضرر

 .البواء من ميل على والمدينة

البل شربته إذا يجري ل سإاكن ماء وهو مهيمة ماء بها
 .بها البل تعيش ل البل حمي وهو الهيام يأخذها

 .مائها لفسادا موبأة والقرية

بن نجران بناها مكة ناحية من اليمن مخاليف من نجران
:وسإلم عليه الله صلى قال يشجب بن سإبا بن زيدان
وما ونجران وإيليا والمدينة : مكةأربع المحفوظة القرى

يسلمون ملك ألف سإبعون نجران على وينزل إل ليلة من
ًا إليها يعوداون ل ثم الخدودا أصحاب على  .أبد

الحرثي الريان بن المدان عبد بناها نجران كعبة بها كان
بها وكان نجران كعبة وسإموها وعظموها للكعبة مضاهاة
الله صلى الله رسإول جاءوا الذين وهم مقيمون أسإاقفة

 .للمباهلة وسإلم عليه

ثلثمائة من أدام من قبة كانت : انهاالكلبي بن هشام قال
حاجته قضيت حاجة طالب أو أمن الخائف جاءها إذا جلد

 .أرفد مسترفد أو

تستغرق داينار آلف عشرة يستغل نهر على القبة وكانت
شهداء سإيد النامر بن الله عبد إليها .ينسبجميعها القبة

أهل نجران أهل : كانالقرطي بن محمد قال نجران
فنزل السحر صبيانهم يعلم سإاحر عندهم وكان الشرك

فجعل الساحر قرية بجنب خيمة وابتنى صالح رجل بهم
السحر لتعلم الساحر إلى أولداهم يبعثون نجران أهل

الرجل خيمة على ممره وكان الله عبد اسإمه غلم وفيهم
ويسمع إليه يجلس فجعل الرجل عباداة فأعجبه الصالح

والسإم الشريعة منه وتعلم أسإلم حتى الدين أمور منه
 .العظم
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فاحفظ العظم السإم : عرفتالصالح الرجل له فقال
 .تفعل أن أظن وما نفسك على

ًا رأى إذا الله عبد فجعل يقول العاهات أصحاب من أحد
:! فيقولليعافيك الله أداعو فإني دايني في داخلت : إنله

 .نعم

فرفع ضربة ذو أحد بنجران يبق لم حتى فيشفى فيدخل
نجران أهل على : أفسدتوقال فأحضره الملك إلى أمره

: أنتالله عبد ! فقالبك لمثلن آبائي وداين دايني وخالفت
ًا فيقوم شاهق من يلقيه ! فجعلذلك على تقدر ل سإليم

ًا فيخرج مغرق ماء في ويرميه : لالله عبد له ! فقالسإليم
 .به آمنت بمن تؤمن حتى قتلي على تقدر

ًا ضربه ثم داينه في وداخل الله فوحد يده في كانت بعص
 .عليها فمات يسيرة شجة فشجه

 .الله عبد برب : آمناقالوا ذلك نجران أهل رأى فلما

ًا الملك فحفر ًا وملها اخدودا وأحضر النار فيه وأضرم حطب
في ألقاه يرجع لم ومن تركه داينه عن رجع فمن القوم
 .الخدودا أصحاب : قتلتعالى قوله فذلك النار

بن عمر زمن في أخرج النامر بن الله عبد أن وذكر
 .قتل حين عليها وضعها كما شجته على وإصبعه الخطاب

 الندهة

 .كالزط أنهم إل كثير خلق بها بالسند واسإعة أرض

 .الرز زروعهم وأكثر كثير خير وبها

 .والنارجيل والعسل الموز وبها
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ل البل من الصنف وهذا السنامين ذو الفالج الجمل وبها
ويجعل وفارس خراسإان إلى منها يجلب هناك إل يوجد
ً  .البخاتي منهما فتولد العربية للنوق فحل

 .العجائب كثيرة واسإعة بلدا هي الهند

في وشهرين الطول في أشهر ثلثة مسافتها تكون
ً الله أرض أكثر وهي العرض ًا جبال اختصت وقد وأنهار
إلى طرفة كل منها ويحمل الحيوان وعجيب النبات بكريم
 .أوائلها إلى إل يصلون ل التجار أن مع البلدا سإائر

كفار لنهم بلدانا أهل إليها يصل فقلما أقصاها وأما
 .والمال النفس يستبيحون

حام بن يقطن بن توقير ولد من أخوين كانا والسند والهند
يقول من : منهممتلفة ملل أهل وهم السلم عليه نوح بن

بهما يقول ل من ومنهم البراهمة وهم النبي داون بالخالق
ومن نفيسة جواهر المعدنيات من بها يعبد من ومنهم
ومن عجيبة حيوانات الحيوانات ومن غريبة أشياء النبات

وما الهند بلدا يذكر السندي الضلع أبو قال رفيعة العمارة
مدح ما إذا بالمثل ذلك وما أصحابي أنكر : لقدمنها يجلب
ّنها لعمري المقتل في الهند وسإهم الهند القطر إذا أرٌض إ

ّدّر يصير ينزل بها ّدّر والياقوت ال فمنها يعطل لمن وال
ّطيب من وأصناٌف والمندل والعنبر والكافور المسك ال

ّطيب وجوز الفاويه وأنواع يتفل من ليستعمل والّسنبل ال
ّتوتيا وإّن والّصندل العودا ومنها والّساج العاج ومنها فيها ال
ّنمر الببر ومنها الطول الجبل كمثل الفيل ومنها وال

ّدغفل ّطاووس والببغاء الكرك ومنها وال والجوزل وال
الفضل هذا ينكر فهل الجحفل بها اهتّز هّزت ما إذا وأرماٌح

ّ فإنه موسإى حجر الهند عجائب ومن الخطل الّرجل إل
يكسره ول حجر كل يكسر بالنهار يوجد ول بالليل يوجد
 .حجر
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الثمرة حلوة شجرة فإنها كسيوس شجرة عجائبها ومن
الحمام على فيغشى ثمرتها من وتأكل عليها الحمام تقع

أو الشجرة غصن على كان فإن الحمام لقصد الحية فتأتي
 .تقربها أن الحية تقدر ل ظلها

قاتل سإم بالهند إل يوجد ل نبت وهو البيش عجائبها ومن
له يقال حيوان تحته ويتولد يموت منه يأكل حيوان أي

الهند ملوك أن ذكر ومما يضره ول منه يأكل البيش فأرة
ولدن إذا الجواري إلى عمدوا بأحد الغدر أراداوا إذا

ًا مهوداهن تحت النبت هذا من وفرشوا تحت ثم زمان
ًا فراشهن ًا ثيابهن تحت ثم زمان منه يطعمونهن ثم زمان

ول منه تتناول كبرت إذا الجارية تصير حتى اللبن في
من به الغدر أراداوا من إلى الهدايا مع بها بعثوا ثم يضرها
 .مات غشيها إذا فإنه الملوك

المعهودا المكان على : إحداهاأليا سإت لها غنم وبها
لسعت إذا حيات وبها والرابعة والثالثة الصدر على والثانية
ًا الماء في ويلقونه لوح على فيشدونه كالميت يبقى إنسان
من الماء وعلى مارسإتان فيه موضع إلى به يذهب والماء
مدة بعد فيرجع ويعالجونهم فيأخذهم الملسوعين يترصد

ًا أهله إلى  .سإالم

ًا الجثة عظيم طير وبها جزائرها بعض في : إنهقالوا جد
ًا يتخذ منقاره نصف مات إذا في فيه الناس يركب مركب

منه الواحد ويسع الطعام آزون يتخذ ريشه وعظم البحر
ً  .كثيرة أحمال

على يقدر لم غريب داخلها إذا مدينة عجائبها ومن
ً المجامعة زال عنها خرج فإذا أقام ما بها أقام ولو أصل

 .حاله إلى ورجع المانع عنه
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مقدار بحيرة الهند : بأرضالغرائب تحفة صاحب قال
يأتيها ل أسإفلها من ينبع ماؤها مثلها في فراسإخ عشرة
 .النهار من شيء

كان إذا النسان صورة على حيوانات البحيرة تلك وفي
البحر سإاحل على يلعبون كثير عددا منها يخرج الليل

 .حسناوات جوار وفيهم باليدين ويصفقون ويرقصون

ًا منها ويخرج عجيبة النسان صورة غير على حيوانات أيض
البعد من يقعدون القمراء الليلة في والناس الشكال

الخارجون كان أكثر النظار كان وكلما إليهم وينظرون
 .أكثر

منها فضل ما وتركوا أكلوها الكثيرة بالفواكه جاءوا وربما
البحيرة من أخرجوه أحد منهم مات وإن الساحل على

على يبقى داام وما يدفنونه والناس بالطين سإوأته وسإتروا
بلدا : بأقصىالخبار عجائب صاحب قال يخرج ل الساحل

النمل من نوع وبها بالذهب مخلوط رملها أرض الهند
ًا أسإرع وهي عظام شديدة الرض ! وتلكالكلب من عدو

ًا الحرارة الحرارة واشتدت الشمس ارتفعت فإذا جد
إلى فيها وتختفي الرض تحت أسإراب إلى النمل تهرب

اختفاء عند بالدواب الهند فتأتي الحر سإورة تنكسر أن
مخافة المشي في ويسرع الرمل ذلك من ويحمل النمل

 .فيأكلهم النمل يلحقهم أن

له يقال عندهم عظيم هيكل الهند : بأرضالمسعوداي قال
عليه وقف قد بلد له منه أعظم هيكل لهم ليس بلذري
لمن الصنم على موقوفة جوار فيها مقصورة ألف وحوله
ًا جاءه  .زائر

ًا ضيافته في وأقام له سإجد جاء ومن جارية عند وبات ثلث
 .رجع ثم جواريه من
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صورة الجبل هذا : علىالغرائب تحفة صاحب قال جبل بها
عليهما سإاقيتين يصير كثير ماء فمهما من يخرج أسإدين
القريتين بين فوقعت قرية سإاقية كل علي قريتين شرب

فأصلح ماؤه فانقطع أحدهما فم فكسروا خصومة
ًا أفادا فما حاله إلى ليرجع المكسور  .شيئ

من عظيم اعتقادا فيه وللهند عظيم نهر وهو كبك نهر وبها
ويقولون النهر هذا في عظامه يلقون عظمائهم من مات
فرسإخ مائتا وسإومناة النهر هذا وبين الجنة إلى تساق إنها

بيوت به ليغسلوا سإومناة إلى مائه من يوم كل يحمل
صاحب قال العقاب عين .وبهابه يتبركون وغيرها الصنام

هرمت إذا ماء عين فيه جبل الهند : بأرضالغرائب تحفة
ثم فيها وتغسلها العين هذه أفراخها بها تأتب العقاب
لها وينبت عنها يتساقط ريشها فإن الشمس في تضعها
القوة إلى وترجع الضعف عنها ويزول جديد ريش

 .والشباب

بأرض أن أنوشروان كسرى مجلس في ذكر انه حكي
ً الهند ً فبعث الموتى تحيي ثمرتها شجر فيه جبل إلى رجل
الهند بلدا إلى فذهب الكلم هذا بصحة ليأتيه الهند بلدا

: هذاله فقال البراهمة ببعض اجتمع حتى الجبل عن يسأل
الرجل بالجبل أراداوا الحكماء كلم من مرموز الكلم
حياة وبالحياة علمه فائدة وبثمرتها علمه وبالشجرة العالم
 .الخرة

 .ذكر كما المر الهند عالم : صدقكسرى فقال

 يترب

: كانالكلبي ابن قال النخل كثيرة اليمامة قرى من قرية
له أخ فأتاه عرقوب له يقال العمالقة من رجل بها

ًا .طلعها فلك نحلي أطلعت : إذاعرقوب له فقال مستميح
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ًا تصير حتى : داعهاقال أطلعت فلما :قال أبلحت فلما بلح
ًا تصير حتى داعها ًا تصير حتى ثم زهو تصير حتى ثم بسر
ًا ًا ثم رطب  .تمر

ً إليها عمد أتمرت فلما ً فصار فجدها ليل الخلف في مثل
أحسن واليمن الحجاز بين ناحية : اليمامةالصمعي قال
ًا وأكثرها الله بلدا ً خير ًا ونخل  .وشجر

من وهما وجديس طسم منازل الزمان قديم في كانت
 .السلم عليه نوح بن سإام بن لوذ بن ارم بن لوذ ولد

طسم من رجل عليهم وملك بها فكثروا باليمامة أقاموا
ًا وكان حياش بن عمليق له يقال ًا جبار بينهم يحكم ظلوم

 .شاء بما

فقال بينهما مولودا في وامرأة رجل إليه احتكم انه حكي
ً المهر أعطيتها الملك : أيهاقابس واسإمه الزوج ولم كامل
ً منها أصب ًا إل طائل ً ولد ً كنت ما فافعل جاهل !فاعل

حملته ولدي هذا الملك : أيهاهزيلة واسإمها الزوجة فقالت
ًا ًا ووضعته تسع ًا وأرضعته دافع ًا منه أنل ولم شبع حتى نفع

ًا أخذه زوجي أرادا أوصاله واشتدت فصاله تمت إذا كره
تحمله أن قبل حملته : إنيالزوج ! فقالولهى وتركي
الملك أيها : إنهالزوجة ! فقالتتكفله أن قبل أمه وكفلت

ًا حمله ً حملته وأنا خف ًة ووضعه ثقل وضعته وأنا شهو
ًا يجعل أن ورأى تحير حجتها متانة عمليق رأى ! فلماكره

له فقالت فيه الرأي له يتبين حتى غلمانه جملة في الغلم
ٍم أخا : أتيناهزيلة ًا فأظهر بيننا ليحكم طس هزيلة في حكم
جديس نساء على غضب ذلك عمليق سإمع فلما ظالما
عليه تدخل حتى جديس نساء من بكر تزوج ل أن وأمر

ً ذلك من ! فلقوامفترعها هو فيكون تزوجت حتى ذل
فلما جديس سإيد غفار بن السإودا أخت غفار بنت غفيرة
والقينات الملك إلى لتحمل أخرجت الزفاف ليلة كانت
وقومي بعمليق : ابديويقلن بمعازفهن يضربن حولها
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ٍر الّصبح وباداري واركبي الذي تلقين ! فسوفمعجب بأم
ٍر وما تطلبي لم عمليق على ! فأداخلتمهرب من داونه لبك

وأداماها بحديدة فافترعها أيدة وكانت عليه فامتنعت
أخيها إلى باكية فمرت قدميها على يسيل ودامها فخرجت

ٌد : لتقول وهي عظيم جمع في وهو جديس من أذّل أح
فأنشأت شأنك : ماأخوها فقال بالعروس يفعل أهكذا
عددا فيكم رجاٌل وأنتم فتياتكم إلى يؤتى أن : أيجملتقول

ّدماء في تمشي أيجمل الّرمل ّفت صبيحة فتاتكم ال في ز
ّننا فلو بعل إلى العشاء ّنا أ ً ك ًء وكنتم رجال ّنا نسا نقّر ل لك

ّذّل على ّبواال ٍم وكّل والقنا بالّصوارم إليهم ! فد حسا
امتلت ذلك جديس سإمعت فلما بالّصقل المر محدثا

ًا عبر فإني اتبعوني قوم : يالجديس السإودا قال غيظ
أن عرفت لكن مطيعون لك : إناالقوم ! فقال الدهر
ًا منا أكثر القوم ًا عددا أن أرى اني :السإودا ! فقالوعددا
ًا للملك أتخذ وكل الملك إلى أقوم أنا حضروا فإذا طعام
! فصنعونقتلهم رؤسإائهم من رئيس إلى منكم واحد

ًا السإودا الرمل تحت سإيفه واحد كل يدفن أن وأمر طعام
للكل وجلسوا وقومه الملك جاءهم فلما جلوسإه مكان
ًا منهم واحد كل وقتل الملك السإودا قتل من شريف

طسم بقايا في شرعوا منهم فرغوا فلما طسم أشراف
بحسان لحق حتى مرة بن رياح اسإمه منهم واحد فهرب

علينا اعتدى قد ورعيتك : عبيدكله وقال الحميري تبع بن
إلى : أجبنيينشد عقيرته فرفع شأنك : ماله فقال جديس

ّنك الجر لك فيها قتلهم إلى لغدرهم داعونا قوم لن فإ
ٍم تسمع ًا الحّي أبادا كيوم ترى ولن بيو المكر به طسم

الخضر والحلل الحمر الملء علينا ونعالنا أزرنا في أتيناهم
ًا بصرنا ّطير فينا ينازع وطعمًة بالعراء طعوم ّذئب ال وال
ّنمر ًا فدونك وال ول حجاٌب منه لهم ول فيهم لله ليس قوم

في سإار ثم بنصره ووعده سإؤاله إلى حسان فأجابه سإتر
إليها وينسب فهرب واصطلمهم فصبحهم إليهم جيوشه
يوم مسيرة من الشخص ترى كانت وانها اليمامة زرقاء
:مرة بن رياح له قال جديس نحو حسان سإار ولما وليلة
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ًا لي إن الملك أيها الزرقاء واسإمها جديس في مزوجة أخت
أن أخاف وليلة يوم مسيرة من الشخص ترى زرقاء وانها
 .بنا القوم فتنذر ترانا

بها وتستروا الشجار أغصان ليقطعوا أصحابك فمر
 .اليمامة على لتشبهوا

ًا الليل : وفيالملك فقال بالليل وسإاروا !: نعمفقال أيض
ذلك يفعلوا أن أصحابه الملك ! فأمرأنفذ بالليل بصرها ان

ً اليمامة من دانوا فلما آل : ياوقالت الزرقاء نظرت ليل
 .حمير خيل أوائل وجاءتكم الشجراء إليكم سإارت جديس

ينفعكم قوم يا حذركم خذوا : خذواتقول فأنشأت فكذبوها
ًا أرى إني يحتقر أمر مل أرى قد ما فليس من شجر
ٍر بشٌر خلفها داهمهم فلما والّشجر القوام اجتمع لم

!بشر خلفها : الشجرقالت رأيت : ماذالها قال حسان
قبل المدينة وكانت جو باب على وصلبها عينيها بقلع فأمر
ًا تسمى هذا ًا وسإّميت :وقال اليمامة تبع فسماها جو ّو ج

ًا تركت بعدما باليمامة عيني بها نزعت هّمل باليمامة عيون
ٍة ٍة فتا ًا بصير ًا تركت محفل بذلك أحفل ولم رعام جديس

ًا كالحصيد ًا القوم نساء وسإقت مطّرح وقلت معّجل سإوق
ّظلم في كنت لعمري ! وأنتبأختها جديس يا خذيها ّول ال !أ

ًا تدع فل ّو ّنها بإسإمها بقيت ما ج مقبل اليمامة تدعى ولك
اليمامة رحمن له يقال الذي الكذاب مسيلمة إليها وينسب

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد في النبوة اداعى
فيها الرأس ضيقة قارورة فأخرجه المعجزة منه فطلبوا

ً الناس أقل حنيفة بنو وهم بعضهم به فآمن بيضة عقل
الجاهلية في اتخذوا حنيفة ! وبنوفأطاعوه قومه فاسإتخف

ًا بعض في فأصابتهم يعبدونه والسمن العسل من صنم
وقالوا الناس عقولهم على فضحك فأكلوه مجاعة السنين

ّبها حنيفة : أكلتفيهم ّتقّحم زمن ر يحذروا لم والمجاعه ال
ّبهم من ّتباعه العواقب سإوء ر في تركت إذا والبيضة وال

ًا الخل عليها صب ثم القارورة في فأداخلها لنت زمان
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من العاشرة السنة في ظهوره وكان حالها إلى فعادات
عليه الله صلى الله رسإول إلى كتب انه وحكي الهجرة
 .الله رسإول محمد إلى الله رسإول مسيلمة : منوسإلم

لنا وان معك المر في أشركت فإني بعد ! أماعليك سإلم
ًا لكن نصفها ولقريش الرض نصف وانفذه يعتدون قريش

:وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إليه فكتب رسإولين مع
على السلم الكذاب مسيلمة إلى الله رسإول محمد من
يشاء من يورثها لله الرض فإن بعد ! أماالهدى اتبع من
 .للمتقين والعاقبة عباداه من

 .بكر أبي زمن في الوليد بن خالد مسيلمة قتل

تعذبون : لمفقال الجناح مقصوصة حمامة رأى أنه وحكي
لها خلق ما الطيران غير الطير من الله أرادا لو الله خلق

ًا ! فقالالطائر جناح قص عليكم حرمت وإني جناح
له ينبت أن البيض آية أعطاك الذي الله : سإلبعضهم
ًا ًا له فانبت سإألت : إنفقال !جناح بي تؤمنون فطار جناح
 .: نعمقالوا

حتى البيت هذا معي فأداخلوه ربي أناجي أريد : إنيفقال
 .يطير حتى الجناح وافي أخرجه

ًا أخرج بالطائر خل فلما قصبة في وأداخل معه كان ريش
وأرسإله فأخرجه معه كان مما ريشة مقطوعة ريشة كل

 .كثير جمع به فآمن فطار

الملك : إنمظلمة الرياح منكرة ليلة في قال أنه وحكي
فل وخشخشة صلصلة الملئكة ولجنحة الليلة إلي ينزل

 .بصره اختطف تأملهم من فإن أحدكم يخرجن

فيها وشد وذنب جناحان لها الكاغد من صورة اتخذ ثم
وحملتها الصورة تلك فأرسإل الطوال والخيوط الجلجل
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صوت ويسمعون الصورة يرون بالليل والناس الريح
 .الخيط يرون ول الجلجل

ًا منازلهم داخلوا ذلك رأوا فلما تختطف أن من خوف
!آمن فهو منزله داخل : منصائح بهم فصاح أبصارهم
سإمع : فلماالهذلي قال تصديقه على مطبقين فأصبحوا

:وهي مثلها علي أنزل : وقدقال والذاريات سإورة
ًا والزارعات  .زرع

ًا فالحاصدات  .حصد

ًا فالطاحنات  .طحن

ًا فالخابزات  .خبز

ً فالكلت والخاريات : قلالمجون أهل بعض ! فقالأكل
ًا مثلها علي أنزل : قدقال الفيل سإورة سإمع ولما !خري
 .: الفيلوهي

ذلك وان وثيل ومشفر طويل ذنب ! لهالفيل ما أداراك وما
: قدقال الكوثر سإورة سإمع ! ولماالنبيل ربنا خلق من

لربك فصل الجواهر أعطيناك : إناوهي مثلها علي أنزل
إعجاز أظهر من ! فسبحانالكافر هو شانئك ان وهاجر
 .هذا مثل لكان الله غير عند من كان فلو القرآن

 الثالث القليم

الليل اسإتوى إذا النهار نصف الظل يكون حيث أوله
قدم عشر وسإدس وعشر ونصف أقدام ثلثة والنهار
أربعة النهار نصف فيه السإتواء ظل يكون حيث وآخره
ًا أقدام ًا عشر وثلثة وعشرين ونصف  .قدم

ثم الصين بلدا شمال على فيمر المشرق من يبتديء وهو
وفارس وسإجستان وكرمان كابل ثم السند ثم الهند
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وبرقة والسإكندرية ومصر والشام والعراقين والهواز
 .المحيط البحر حد إلى وينتهي وإفريقية

سإاعة عشرة ثلثا القليم أول في هؤلء نهار وأطول
آخره وفي سإاعة عشرة أربع وسإطه وفي وربح ونصف

المغرب إلى المشرق من وطوله وربع سإاعة عشرة أربع
ً وسإبعون وأربعة وسإبعمائة ألف ثمانمائة وخمس ميل
وسإتة ألف ألف ثلثمائة مساحة وتكسيره داقيقة وأربعون

ً وخمسون وثمانية وأربعمائة آلف وعشرون وتسع ميل
ًا بلداه بعض ولنذكر داقيقة  .المعجم حروف على مرتب

 أبرقوه

 .فارس بأرض مشهورة بلدة

ً بها لن الجبل قرب يعني داركوه يسمونها هم ًا تل  .عظيم

زوجة كانت تبع بنت سإعدى أن الفرس أخبار في حكي
وراوداته سإياوش زوجها ابن عشقت الفرس ملك كيكاوس

ًا راوداها أنه أباه فأخبرت عليها فامتنع نفسه عن .عليه كذب

ًا سإياوش فأجج ابنه على الملك فغضب عظيمة نار
ًا كان فإن ليدخلها بأبرقوه كان وإن النار فيه تعمل ل بريئ

ًا منها وخرج سإياوش فدخلها يمينهم هذا وكان يحترق خائن
ًا وذهب وفارقه أبيه من فتأذى التهمة منه فانتفت سإالم

قيل ثم ببنته وزوجه فأكرمه الترك ملك افراسإياب إلى
فوقعت وقتله فأخذه بك الغدر يريد : انهلفراسإياب
أن فذكر الوقت هذا إلى والترك الفرس بين الخصومة

 .سإياوش نار رمادا بأبرقوه العظيم التل

ً إل دااخلها في يقع ل المطر أن ابرقوه عجائب ومن قليل
بدعاء ذلك أن ويزعمون السور داون حواليها في يقع وإنما

السلم عليه الخليل أن وزعموا السلم عليه الخليل
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يستعملونها ل وهم الزرع في البقر اسإتعمال عن منعهم
 .بها كثرتها مع

 أبسوج

الفأر دافع خاصيتها بيعة بها النيل غربي في بمصر قرية
يأخذون والناس جحر في فأرة صورة بابها على وذاك
الجحر في التي الفأرة صورة على ويطبعونه النيل طين

 .بيوتهم عن الفأر وتهرب بيوتهم إلى ويحملونه

ًا أن القرية أهل وذكر هذه تحت وقف شعير فيه كان مركب
ًا وأخذ المركب من صبي فقصد القرية النيل طين من شيئ
فتبادارت المطبوع بالطين المركب ونزل الفأرة به وطبع

 .الماء في نفسها ترمي المركب فأر

ًا البيوت في وجربوه ذلك من الناس فتعجب أي وكان أيض
أو فتقتل خرجت إل فأرة فيها تب لم داار في حصل طابع
 .فيه طابع ل موضع إلى تفلت

 .بيتهم في وتركوه الطابع الناس أكثر فأخذ

 أبيار

 .النطرون معدن .بهاالسإكندرية بقرب مدينة

ًا يصير فيه يقع شيء كل أن عجائبه من لو حتى نطرون
ًا يصير ثور فيه وقع نوع والنطرون أجزائه بجميع نطرون
 .الداوية في يستعمل البورق من

 أجر

وقنطرة حصن لها القيروان بقرب إفريقية في قرية
ان عجائبها من الحجارة كثيرة زعر موضع في عجيبة
السإودا مأسإدة وأرضها بها الهبوب داائمة العاصف الريح

 .القاصف والسإد العاصف الريح من تخلو فل كثيرة بها
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 إخميم

 .الشرقي النيل على والزروع بالنخيل عامرة صغيرة بلدة

سإمع إليه أصغى من غربيها في الذي الجبل عجائبها من
ًا ًا الماء كخرير صوت ًا ولغط حقيقة تعرف ولم بكلم شبيه
 .ذلك

 .مصر عجائب من هي التي البرابي وبها

 .طلسم أو شجر فيه عمل بيت عن عبارة والبربا

إلى باداية الحجارة في ثابتة صور فيه بيت اخميم وبربا
 .موجودا الن

فرعون تعالى الله أغرق لما انه مصر أخبار كتاب في ذكر
 .الجنادا الرجال عن مصر خلت البحر في وجنوداه

أن أرادات دالوكة لها يقال الفراعنة بيت من امرأة وكانت
 .الجنادا لعدم الملوك فيها يطمع ل اخميم عليها يبقى

علم في مصر سإحرة يقدمها سإاحرة زمانها في وكان
في إليك : احتجنادالوكة لها فقالت تدورة لها يقال السحر
ًا يكون تصنعينه شيء الملوك من يرومه ممن لبلدانا حرز

 .رجال بغير بقينا إذ

أربعة له بيت وهو بربا لها وصنعت أرادات ما إلى فأجابتها
والرجال السفن فيها وصورت جهات أربع إلى أبواب

ًا لك عملت : قدوقالت والحمير والبغال والخيل يغنيك شيئ
البر من أتاكم من فإن والحصن والسلح الرجال عن

من أتاكم من وان والحمير والبغال الخيل على يكون
هي التي الصور تحركت ذلك فعند السفن في يكون البحر
في ذلك مثل أصابهم بالصور فعلتم فما وتشاكلهم مثلهم

 .أنفسهم
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فقطعوا الصور تحركت عدو أتاهم إذا ذلك بعد فكان
بطونهم وبقروا الرجال عيون وفقأوا الدواب سإوق

 .ذلك مثل فيصيبهم

النون ذو الفيض أبو إليها وينسب كانت وإن الحكاية وهذه
 .الخميمي إبراهيم ابن المصري

ًا وقته أوحد كان انه ًا علم ًا وورع  .وأداب

عبد بن سإالم حكى البرابي من أعجب عجيبة حالت وله
:فقال توبته سإبب عن النون ذا : سإألتقال المغربي الله
! أخبرتني ال معبوداك : وحق! فقلتتطيقه ل عجيب انه

بعض في فنمت القرى بعض أريد مصر من : خرجتفقال
من سإقطت عمياء بقنبرة أنا فإذا عيني ففتحت الطريق

منها فخرجت الرض فانشقت الرض على وكرها
إحداهما وفي فضة والخرى ذهب إحداهما سإكرجتان

وتشرب هذا من تأكل فجعلت ماء الخرى وفي سإمسم
 .قبلني حتى الباب لزمت : حبيفقلت هذا من

 .ومائتين وأربعين خمس سإنة توفي

يعرف النون ذا أن : بلغنيقال الحسين بن يوسإف وحكى
:له قلت ثم سإنة وخدمته مصر فقصدت العظم الله اسإم
اسإم تعرفني أن أريد الخدمة حق عليك أثبت السإتاذ أيها
ًا له تجد ول العظم الله  .مثلي موضع

ًا لي أخرج ثم أشهر سإتة هذا على أتى حتى فسكت يوم
ًا ًا ومكنًة طبق بالجيزة النون ذو وكان منديل في مشدودا
ًا صديقنا : أتعرفلي قال  .: نعمقلت بالفسطاط فلن

 .هذا إليه تؤداي أن : أريدقال

في وأتفكر الطريق طول وامشي الطبق : فأخذتقال
فإذا المكنة ورفعت المنديل حللت حتى أصبر فلم ذلك
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وقلت ذلك من فاغتظت ومرت أفلتت الطبق على فأرة
ًا إليه ! فرجعتبي يسخر : إنهله عرف رآني فلما مغتاظ
!فخنتني فأرة على ائتمنتك أحمق : يافقال وجهي في ما

 .أراك ل عني مر العظم الله اسإم على أفآتمنك

 أرجان

والد فيروز بن قباذ بناها فارس بأرض مشهورة مدينة
في كهف عجائبها : منالفقيه ابن قال العادال أنوشروان

يكون حجارته من يترشح بعرق شبيه ماء منه ينبع حبل
حديد باب الكهف هذا وعلى البيض الجيد الموميا منه

السنة من يوم إلى السلطان بختم ويختم يغلق وحفظة
الكهف ويدخل البلد ومشايخ القاضي ويحضر فيه يفتح
ويجعله الموميا من فيه اجتمع قد ما فيجمع عريان رجل
يغلق ثم داونها أو مثقال مائة مقدار فيكون قارورة في

 .القابل إلى ويختم الباب

وقد عدسإة مقدار منه سإقي إذا النسان أن وخاصيته
إلى يشربه كما ينرل انهشم أو شيء أعضائه من انكسر
 .ويصلحه والهشم الكسر

سإعة واحدة قوس وهي طاب نهر على عجيبة قنطرة وبها
يخرج ما مقدار وارتفاعها خطوة ثمانون القائمتين بين ما

 .العلم أطول وبيده الجمل راكب منها

 .صاهك بئر وبها

والرسإان بالمثقلت قعرها امتحنوا : أنهمارجان أهل ذكر
أعيان من علن بن الفضل ينسب وإليها منها يقفوا فلم

 .الربع حمى به كان أرجان

ًا يقدم الله عبد بن النعمان : انله قيل أن والوجه غد
 .تتلقاه
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ًا ذلك  كيف:فقال هات غلم يا لكن الحمى نوبة وغد
ًا اليوم أحم حتى اللحاف ناحية ! الردانالرجل أتلقى وغد
طبرية وقصبتها وشماليها الغوطة غربي في الشام بأرض
التي المنتنة البحيرة بها أيام ثلثة المقدس بيت وبين بينها
 .طبرية بحيرة لها يقال

بهذه ينتفع فل تكتنفها والجبال أيام ثلثة البحيرة وداورة
العوام بعض في يهيج وقد حيوان فيها يتولد ول البحيرة
خالية تبقى حتى كلهم حولها هم الذين القرى أهل فيهلك

 .الحياة في له رغبة ل من يسكنها يأتي ثم مدة

ًا يبقى ل شيء البحيرة هذه في وقع وان حتى به منتفع
ابن وذكر البتة فيه النار تعمل ل فيها وقع إذا الحطب
ًا يبقى بل يغوص ل فيها الغريق أن الفقيه أن إلى طافي
البطيخ شكل على حجر البحيرة هذه من ويخرج يموت
الطباء واسإتعمله الفلسإفة ذكره اليهوداي الحجر له يقال

للرجال فالذكر وأنثى : ذكرنوعان وهو المثانة لحصاة
 .للنساء والنثى

يوسإف جب وبها السلم عليه النبي يعقوب منزل وبها
الحواريون إليها وينسب والناس باق الن وإلى الصديق

إلى انصاري : منالسلم عليه عيسى لهم قال القصارون
 .الله أنصار : نحنالحواريون قال الله

 أريحا

 .بالغور الردان أعمال من المقدس بيت بقرب مدينة

أمر التي الجبارين قرية وهي كثير وسإكر وموز نخل ذات
لبني موسإى فقال بدخولها السلم عليه موسإى الله

الله كتب التي المقدسإة الرض اداخلوا قوم : ياإسإرائيل
بستمائة مصر من موسإى فخرج الشام أرض يعني لكم
ًا مقاتل ألف بين التي البرية إلى وصلوا فلما للشام عازم

ًا عشر اثني موسإى بعث والشام مصر سإبط كل من نقيب
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ًا ً واحد من قربوا فلما حالهم ليعرفوا الجبارين إلى رسإول
:فقالوا حالهم عن سإألهم العمالقة من رجل تلقاهم أريحا

 .إليكم الله رسإول موسإى رسإل إنا

العصافير كمه في أحدنا يجعل كما كمه في فجعلهم
:وقال يديه بين ونفضهم العمالقة ملك إلى بهم وذهب
بقدمي أطأهم أن لي ! أتأذنقتالنا يريدون الذين هؤلء

قومهم إلى يرجعوا حتى اتركهم : لالملك فقال أفسخهم
 .وضعفهم وقوتنا حالنا يعرفونهم

عن القوم فامتنع شاهدوا ما للقوم وذكروا النقباء فرجع
ًا فيها : إنوقالوا الشام داخول  .جبارين قوم

بن وكالب موسإى عم ابن نون بن يوشع النقباء من وكان
الباب عليهم اداخلوا قوم : ياقال موسإى أخت زوج يوفنا
ًا وهارون موسإى ! وجدغالبون فإنكم داخلتموه فإذا جد

ًا ًا ندخلها لن : إنافقالوا عظيم فاذهب فينا دااموا ما أبد
 .قاعدون ههنا إنا فقاتل وربك أنت

كلهم فماتوا سإنة أربعين التيه في تعالى الله فحبسهم
فدخل يوشع إلى تعالى الله وأوحى وكالب يوشع سإوى
أن تعالى الله فأمرهم وفتحها الممتنعين بأولدا الشام
ًا أريحا مدينة يدخلوا ًا تعالى لله سإجد !: حطةقائلين شكر

 .ذنوبنا حط سإؤالنا أي

الله فسخط حنطة قائلين اسإتاههم على يدخلونها وكانوا
وذلك مؤلفة آلف منهم فهلك بالطاغين ورماهم عليهم
ً ظلموا الذين : فبدلتعالى قوله لهم قيل الذي غير قول

ًا ظلموا الذين على فأنزلنا كانوا بما السماء من رجز
 .يفسقون

 السإكندرية

 .البحر سإاحل على بمصر المشهورة المدينة وهي
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أن إلى ذهب من : فمنهمبانيها في السير أهل اختلف
سإلوكوس بن اشك القرنين ذو وهو الول السإكندر بانيها

الشمس ومغرب الظلمات وبلغ الرض جال الذي الرومي
تعالى الله أخبر كما ومأجوج يأجوج على وسإد ومطلعها

ًا بلغ إذا وكان عنه ً هناك اتخذ ينفذ ل موضع من تمثال
ًا النحاس ًا يمناه مادا السإكندر بناها قال من ومنهم مكتوب

بالسإكندر شبهوه الرومي الفيلسوف بنت ابن داارا بن
ابن وهو ومات والمغرب الصين إلى ذهب لنه الول
ًا كان والول سإنة وثلثين اثنتين على كان والثاني مؤمن

داهر والثاني الول وبين أرسإطاطاليس أسإتاذه مذهب
 .طويل

ًا وكانت السإكندرية ببناء هم لما السإكندر : إنقيل قديم
والسإطوانات العمارة آثار بها كان عادا بن شدادا بناء من

ً وداخل للقرابين كثيرة ذبائح ذبح الحجرية كان هيكل
يتم هل المدينة هذه أمر له يبين أن ربه وسإأل لليونانيين

ً منامه في فرأى ل أم هذه تبني : إنكله يقول قائل
ل ما الناس من ويسكنها الفاق في صيتها ويذهب المدينة
عنها ويصرف بهوائها الطيبة الرياح وتختلط عدداهم يحصى

عنها ويكعم والزمهرير الحر شدة عنها ويطوى السموم
جلبت وان خبل الشياطين من يصيبها ل حتى الشرور
 .ضرر يدخلها ل جنوداهم إليها الملوك

العمارة وآثار هوائها طيب وشاهد موضعها السإكندر فأتى
ًا القديمة من الصناع بحث فأمر الرخام من كثيرة وعمد

ًا فاختاروا لبنائها الوقت واختيار اللة وجمع البلدا وقت
ًا وعلقوا البناء يضعون الصناع الجرس حرك إذا حتى جرسإ

طار مترقبون هم فإذا واحد وقت في أطرافها جميع من
 .البناء فوضعوا فحركه الجرس على وقع طير

الله وأرادا بقائها طول : أرداتفقال للسإكندر ذلك قيل
 .تنقضوها فل الله أرادا ما إل يكون ول خرابها سإرعة
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داابة البحر من خرجت الليل وجن أسإاسإها ثبت فلما
من بها ويوكل يوم كل يحكمها يزل فلم بنوا ما وخربت
 .خربت وقد فأصبحوا يحفظها

فاندفع الجن لدفع طلسم عليها عمد باتخاذ السإكندر فأمر
 .أذيتهم عنها

صور عليها للطلسم التي : العمدةالمسعوداي قال
ثمانون طوله عمودا كل زماننا إلى باقية وكتابة وأشكال

ًا طبقات السإكندر فبناها وكتابة وأشكال صور عليها ذراع
 .الرمح مع تحتها الفارس يسير بحيث قناطر تحتها

الخيرات كثيرة مدينة الن وهي أسإوار سإبعة عليها وكان
: وأوحيناتعالى قوله من المرادا هي : كانتالمفسرون قال
ًا بمصر لقومكما تبوآ أن وأخيه موسإى إلى  .بيوت

 .والسحرة موسإى واحتجاج الزينة يوم بها وكان

 .سإنة ألف من بأكثر السإكندر قبل موسإى وكان

خارج : إنهالغرناطي قال السلم عليه سإليمان مجلس بها
ًا الجن بنته السإكندرية ل الرخام بأعمدة الصخر من منحوت

رأسإه وعلى الرخام من قاعدة على عمودا كل لها مثل
الجزع مثل وسإوادا بحمرة منقط أبيض والرخام ذلك مثل

ًا ثلثون عمودا كل طول اليماني أذرع ثمانية وداورته ذراع
ًا وعضاداتاه وعتبته الرخام من باب وله الرخام من أيض

أكثر المجلس هذا وفي الجزع من أحسن هو الذي الحمر
وفي واحد وقد واحد جنس من كلها عمودا ثلثمائة من

رخامية قاعدة على الرخام من عمودا المجلس هذا وسإط
ًا عشرة وإحدى مائة طوله وأربعون خمسة وداوره ذراع
ًا  .بشبري شبرتها إني شبر

قريب السواري بعمودا اليوم يعرف عمودا عجائبها ومن
ًا عظيم فإنه السإكندرية أبواب من الشجرة باب من جد
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قاعدة على منتصب واحدة قطعة وهو عظيمة منارة كأنه
القاعدة مثل آخر حجر رأسإه وعلى مربع عظيم حجر من
الحجر ورفع وانتصابه مقطعه من ذلك تحت فإن بيت كأنه

قوة في كانوا فاعليه أن على يدل رأسإه على الفوقاني
 .زماننا أهل بخلف وكانوا شديدة

ان الباقية الثار في الريحان أبو ذكر ما عجائبها ومن
تتحرك إنها يقولون والناس متحركة اسإطوانة بالسإكندرية

تحتها يوضع مالت إذا لنها ذلك قالوا وإنما الشمس بحركة
ًا كان وإن أخذها يمكن ل اسإتوت فإذا شيء ًا أو خزف زجاج
كان وبها الحكماء مجمع السإكندرية وكانت تقريعه يسمع

طبقاتهم على الحكماء عليها يجلس الدرج مثل معاريجهم
ًا أوضعهم فكان كان موضعه فإن الكيمياء يعمل الذي علم
 .السفلى الدرجة على

المنحوت الصخر من مربع أسإفلها المنارة عجائبها ومن
لطيفة منارة المثمنة وفوق مثمنة منارة ذلك وفوق
ًا تسعون الولى طول مدورة ذلك مثل والمثمنة ذراع
ًا ثلثون المدورة اللطيفة وطول المنارة أعلى وعلى ذراع

العدو خرج فإذا لحظة كل إليها ينظر موكل وعليها مرآة
ويخبر المرآة في الناظر يراه البحر وركب الروم بلدا من

 .لدفعه فيستعدون بالعدو القوم

بن الملك عبد بن الوليد زمن إلى باقية المرآة وكانت
ًا الروم ملك فأنفذ مروان فجاء داهاء ذا خواصه من شخص

ورغب الروم ملك من هارب أنه وأظهر الثغور بعض إلى
واسإتخرج الملك عبد بن الوليد يد على وأسإلم السإلم في
 .الشام أرض من دافائن له

فقال نفسه شرهت الوليد إلى الموال تلك صارت فلما
ً ههنا إن المؤمنين أمير : ياله للملوك ودافائن أموال

 .الماضية
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السإكندرية منارة : تحتفقال مكانه عن الوليد فسأله
وملوك عادا بن شدادا أموال على احتوى السإكندر فإن

 .المنارة عليها وبنى آزاج في فتركها والشام مصر

ًا معه الوليد فبعث نصف نقضوا فهم لسإتخراجها قوم
أهل من الناس فضجت المرآة وأزيلت المنارة

 .السإكندرية

بالليل هرب أبطلت المرآة أن وعلم ذلك العلج رأى فلما
 .حيلته وتمت الروم نحو مركب في

مشرف جبل نيق على عال حصن زماننا في والمنارة
شوط نحو البر وبين بينها جزيرة طرف في البحر على

ولها مربعة وهي المالح البحر في إل إليها طريق ول فرس
 .بفرسإه الفارس يصعدها واسإعة دارج

الحائطين على مركبة طوال بحجارة الدرج سإقفت وقد
على مشرفة عالية طبقة إلى فترتقي للدرجة المكتنفين

إليه يرتقى آخر حصن وسإطه وفي محيطة بشرفات البحر
وفي شرفات لها أخرى طبقة إلى فيصعد أخرى بدرجة

 .الديدبان موضع كأنها لطيفة قبة وسإطها

جمع مصر ولي لما مروان بن العزيز عبد أن وحكي
ما إلى السإكندرية بناء أعيد أن أريد : إنيوقال مشايخها

 .كانت

 .نتفكر حتى : انظرنافقالوا

 .بالمال أعينكم وأنا بالرجال : أعينونيفقال

على وحملوه آدامي رأس منه وأخرجوا ناووس إلى فذهبوا
ًا ووزنوا عجلة ً عشرين فوجوداها أسإنانه من سإن على رطل

الرجال هؤلء بمثل : جئنافقالوا والقدم النخر من بها ما
 ..فسكتكانت ما إلى نعيدها حتى
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الصدف من نوع فيها السإكندرية بعين مشهورة عين بها
الوقات من شيء في منه يخلو ل وقت كل في يوجد
 .الجذام من تبريء مرقته وتشرب يطبخ

 .الموفق والله

 أسإيوط

مستوى في الصعيد نواحي من النيل غربي في مدينة
عماراتها وعجائب المتنزهات عجيبة الخيرات كثيرة

 .يذكر مما ل يرى مما وصورها

اسإيوط كورة غير يستحسن لم للرشيد الدنيا صورت ولما
 .والمتنزهات الخيرات من بها ما لكثرة

بها ان عجائبها .ومنللنصارى كنيسة وخمسون سإبع فيها
ً كان وإن جميعها في ماؤها ينشر فدان ألف ثلثين قليل

 .أقطارها جميع إلى الماء ويصل أرضها سإطح لسإتواء

وهو البلدا سإائر إلى يحمل الذي المصري الفيون وبها
 .والخس السإودا الخشخاش ورق عصارة

 .الدنيا جميع إلى يحمل ومنها السكر أنواع سإائر وبها

مثلها يوجد ل التي اللطيفة والثياب الديبقي مناسإج وبها
 .البلدا من شيء في

 إصطخر

سإليمان كان بناها من يدرى ل قديمة فارس بأرض مدينة
ويتعشى ببعلبك الشام بأرض يتغدى السلم عليه

 .بإصطخر

مسجد كان إنه ويقولون للمجوس عظيم نار بيت بها
المدينة خارج : إنهالمسعوداي قال السلم عليه سإليمان
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ًا فرأيت داخلته ًا بنيان على عجيبة صخر وأسإاطين عجيب
 .الشكال عظيمة الصخر من صور أعلها

وهو جبل سإفح في وهو النبياء صور أنها الموضع أهل ذكر
الهيكل ذلك تفارق ل الريح أن عجائبه من عظيم هيكل

ً ًا ول ليل : انيقولون سإاعة الهبوب عن تفتر ول نهار
الثير ابن .وذكرفيه الريح حبس السلم عليه سإليمان
فتح لما أرسإلن الب السلطان : أنتاريخه في الجزري

الملك جمشيد اسإم فيروزج قدح بها وجد اصطخر قلعة
 .عليه مكتوب

قال حامض وبعضه حلو بعضه تفاح عجائبه ومن
فأنكر عمرو بن مردااس المير بذلك : حدثاالصطخري
 .إنكارهم وزال رأوه حتى فأحضر الحاضرون

ذكر فإنه القاليم كتاب صاحب الصطخري إليها وينسب
وقراها بلداها وذكر المعمورة النواحي كتابه في

وما خاصية له كان ان موضع وخواص بينها والمسافات
 .الكتاب ذلك جميع في قصر

 إفريقية

المزارع وافرة التربة طيبة الخيرات كثيرة كبيرة مدينة
ًا افريقية وكانت والزيتون والنخل والشجار ًا قديم بلدا

ًا أربعين مسافة صحارى والن كثيرة  .المغرب بأرض يوم

 .وغيرهم وهوارة ولواتة مزاتة وهم برابر بها

 .الصهاريج من بلداها أكثر وماء

والكحل والرصاص والنحاس والحديد الفضة معادان وبها
 .والرخام

الربيع أبو الفقيه حدثني بنزرت بحيرة عجائبها ومن
فيها السنة من شهر كل في يظهر : انهالملتاني سإليمان
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انتهت فإذا قبله كان الذي النوع يخالف السمك من نوع
 .سإنة كل وهكذا الول النوع فيرجع الدور يستأنف السنة

يظهر الوردا زمان في سإنة كل في فإنه شلف نهر وكذلك
طوله سإمك وهو الشهبوق يسمى السمك من صنف فيه

 .شهرين ويبقى الشوك كثير أنه إل طيب ولحمه ذراع

إلى ينقطع ثم ثمنها ويرخص الوقت هذا في صيدها ويكثر
القابلة السنة إلى منها شيء النهر في يوجد فل القابل

 .الوردا أوان

نشأت : انهتاريخه في الجزري علي الحسن أبو وذكر
وأربعمائة عشرة إحدى سإنة الخر ربيع شهر في بافريقية
كثيرة حجارة فأمطرت والبرق الرعد شديدة سإحابة

 .أصابته من كل وأهلكت

 .مصر قرى من قرية أفيق

ًا نومه في رأى انه الصالحين بعض ذكر من نزل ملك
: منيتيالرجل قال ذنوبك تغفر أن أتريد :له وقال السماء

 .افيق مؤذن يقوله ما مثل : قل! فقالذلك

الذان من فرغ لما المؤذن فرأيت افيق إلى : فذهبتقال
الحمد وله الملك له له شريك ل وحده الله إل إله : لقال

كل على وهو الخير بيده يموت ل حي وهو ويميت يحيي
 .قدير شيء

ليوم وأعدها الجاحدين مع وأحملها الشاهدين مع أشهد بها
 .الدين

والقضاء أنزل كما والكتاب أرسإل كما الرسإول أن وأشهد
من يبعث الله وان فيها ريب ل آتية الساعة وان قدر كما
الله شاء إن وأبعث وأموت أحيا ذلك على القبور في

 .تعالى
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ابن قال مصر بأرض النيل شرقي على قديمة مدينة أنصنا
ًا مسخوا المدينة هذه : أهلالفقيه ونساء رجال ! فيهاحجر

ًا مسخوا زوجته مع نائم : فالرجلأعمالهم على حجر
في والصبي عجينها تخمر والمرأة لحمه يقطع والقصاب

ًا انقلبت كلها التنور في والرغفان المهد ًا حجر  .صلد

ربما السفينة للواح ينشر عودا وهو اللبخ شجر وبأنصنا
في وترك بلوح لوح شد وإذا قيمة له فيكون ناشره أرعف
ًا صار سإنة الماء ًا لوح وبقي سإفينة منها اتخذ فإذا واحد
عزتها فلعل واحدة قطعة السفينة كأن صار مدة الماء في
لونه في البلح تشبه ثمرة ولشجرته الجهة هذه من

 .وطعمه وشكله

 أنطاكية

الروم بحر طرف على المدن أعيان من عظيمة مدينة
 .بالشام

الماء وعذوبة الهواء وطيب والحسن بالنزاهة موصوفة
 .وبساتين مزارع دااخلها وفي

نوح بن سإام بن اليقن بن الروم بنت انطاكية بنتها وانها
 .وفصيل سإور ذات السلم عليه

ًا وسإتون ثلثمائة ولسورها آلف أربعة عليها يطوف برج
حراسإتها يضمنون القسطنطينة صاحب عند من حارس

على مبني وسإورها الثانية السنة في بهم ويستبدل سإنًة
ً عشر اثنا .داورتهاالدنيا عجائب من والجبل السهل  .ميل

وخوله بخدمه فسكنه بطريق منزل أبراجها من برج وكل
وأوسإطه الخيل مرابط أسإفله طبقات برج كل وجعل
 .البطريق موضع وأعله الرجال منزل
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إلى سإبيل ل ما وفيها حديد أبواب عليه كحصن برج وكل
 .الخارج من قطعه

الدائرة وقطر جبلي ونصفها سإهلي نصفها داائرة والمدينة
 .والجبلي السهلي بين فاصلة

ًا عالية قلعة ولها عن الشمس تستر بعيد بعد من تتبين جد
 .الثانية الساعة في إل عليها تطلع فل المدينة

رئيس ولده أحيا الذي الملك وهو القسيان بيعة وبها
:تعالى قوله في القصة في جاء كما فطرس الحواريين

ً لهم واضرب  .المرسإلون جاءها إذ القرية أصحاب مثل

والنهار الليل لساعات صحنان القسيان بيعة باب وعلى
من القسيان بيعة وفي سإاعة عشرة اثنتي واحد كل يعمل
بضعة فيه دايوان ولها يحصى ل ما والمسترزقة الخدم
ًا عشر  .كاتب

الحمامات الخامسة الطبقة على طبقات خمس والمدينة
من ينزل الماء أن ذلك وسإبب حسنة ومناظر والبساتين

الحمامات الماء على عملوا وقد عليها المطل الجبل
 .والبساتين

المذهب بالفص معمولة كلها يعد ل ما الكنائس من وفيها
 .المجزع والبلط الملون والزجاج

السيح العذب ماءها لن الحمامات أطيب وحماماتها
 .الس ووقوداها

في يستحجر ما الماء من فيها : رأيتالمسعوداي قال
 .الخزف من المعمولة مجاريها

خارج إلى يده النسان أخرج إذا بأنطاكية كان أنه وحكي
عليه يبقى ل دااخل إلى جذبها وإذا البق عليه وقع السور
ًا كسروا أن إلى البق من شيء فوجدوا رخام من عمودا
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كف مقدار نحاس من بق فيها النحاس من حقة أعله في
البق يعم فالن الوقت ذلك من الخاصية تلك فبطلت

 .المدينة جميع

 .عنه السنور يعجز الفأر من نوع وبها

عليه الله رحمة يونس صاحب النجار حبيب مسجد وبها
وجعلني ربي لي غفر بما يعلمون قومي ليت : ياقال الذي
 .المكرمين من

بأنطاكية وكان بصيحة تعالى الله أهلكهم قتلوه فلما
نومهم عن المؤمنين أيقظت ما فالصيحة وكفار مؤمنون
واحدة صيحة إل كانت : انتعالى قال كما الكفار وأهلكت

 .خامدون هم فإذا

يزور قبره فيه انطاكية سإوق وسإط في حبيب ومسجد
 .السلم عليه زكرياء بن يحيى قبر وبها الناس

 أنطرطوس

مصحف به ثغر وهو حمص لهل الروم بحر على حصن
ًا إليه الناس يذهب عفان بن عثمان  .به تبرك

 الجوز أورم

القديم في كانت كأنها بنية بها حلب نواحي من قرية
ًا منها بالليل القرى أهل من لها المجاورون يرى معبد
ًا نار ضوء ًا يروا لم جاؤوها فإذا سإاطع هذه وفي البتة شيئ
ما القديم بلفظ مكتوب عليها حجارة من ألواح ثلثة البنية

واحد الله القبلي اللوح على ما وكان وفسر اسإتخرج
لظهور وعشرين ثلثمائة تاريخ في البنية هذه كملت

:الباب وجه على الذي اللوح وعلى السلم عليه المسيح
 .البنية هذه كمل من على سإلم

159

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=8#TOP%23TOP


مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

الله من الموهوب المشرق الضوء : هذاالشمالي واللوح
أيام في المتجددا الغالب الدور في البربرة أيام في لنا

وقاسإوس وحنا وقلسإس المنقولين الحرين اناوس الملك
المتقدم التاريخ من عشر الثاني في أيلول شهر في وبلنيا

وفارس البصرة بين ناحية الهواز شعوب على والسلم
كثيرة وأوداية ومياه عمارات بها خوزسإتان لها ويقال
ل صيفها في لكنها الكثير والرز والسكر الثمار وأنواع
 .الجحيم يفارق

والحشرات الطيارة الهوام وكثرة الحر شدة محنها ومن
ل الطنبور كصوت وطنينها كالزنبور ذبابها :قالوا القتالة

ًا بها ترى الصناعات من ول والدااب العلوم من شيئ
 .الشريفة

 .الناس ألم وأهلها

 .حمراء وجنة بها ترى ل

ًا قتال وهواؤها ينكشف ول حماها تنقطع ل للغرباء خصوص
 .اليم عذاب في وأهلها البتة وباؤها

المولودا ان القوابل سإمعوا انهم الهواز مشايخ وحكى
ًا فنجده يولد ربما  .الساعة تلك محموم

كل يخبزونه وهم الرز أهلها مأكول أن محنهم تمام ومن
ًا إل يطيب ل لنه يوم ذلك في يوم كل فيسجر مسخن

وحر الهواء حر فيجتمع تنور ألف خمسون الشديد الحر
ومناقعها سإباخها من المتصاعد والبخار وداخانها النيران

الشمس طلعت فإذا أمطارها ومياه كنفها ومسايل
فيفسد وصفناه الذي بهوائها واختلطت بخاراتها ارتفعت

.وتكثرعليه اشتمل ما كل بفساداه ويفسد فسادا أي الهواء
ترفع ل التي العقارب من والجرارات أراضيها في الفاعي

 .تجره بل العقارب كسائر ذنبها
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ًا شيء العالم في كان ولو لما والجرارات الفاعي من شر
الهواز إلى حمل وإذا توليده عن الهواز قصبة قصرت
ًا يبقى ول رائحته تذهب الطيب  .به منتفع

الكلم صاحب المنشيء الهوازي الحسن أبو إليها ينسب
.به متفردا وهو السإلوب ذلك في حسنة رسإالة له المرصع

 أيلة

مدينة كانت الشام يلي مما القلزم بحر سإاحل على مدينة
حجيج بها يجتمع والن السلم عليه دااودا زمن في جليلة
التي القرية وهي البحر بطريق جاء من ومصر الشام
 .البحر حاضرة تعالى الله ذكرها

ًا أهلها كان صيد السبت يوم عليهم تعالى الله حرم يهودا
ًا السبت يوم تأتيهم الحيتان وكانت السمك ًا شرع بيض
ًا ويوم لكثرتها الماء وجه يرى ل حتى الماخض كأنها سإمان

 .تأتيهم ل يسبتون ل

وسإوس الشيطان إن ثم الدهر من برهة ذلك على فكانوا
فاتخذوا السبت يوم صيدها عن نهيتم إنما :وقال إليهم

ًا السبت يوم الحيتان إليها وسإوقوا البحر حول حياض
يوم غير وفي الحد يوم واصطاداوا محصورة فيها فتبقى

الشيطان أمرهم ما ففعلوا واحد حوت يأتيهم ل السبت
 .خائفين

وملحوا وأكلوا أخذوا يعاجلهم ل العذاب أن رأوا فلما
 .وباعوا

ًا القرية أهل وكان ًا سإبعين من نحو ًا فصاروا ألف : ثلثأثلث
ًا تعظون : لمقالوا وثلث الذنب عن القوم ينهون الله قوم

 .الخطيئة يباشرون وثلث معذبهم أو مهلكهم

 .نساكنكم ل : نحنالناهون قال تنبهوا فلما
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دااودا ولعنهم باب وللمتعدين باب للناهين القرية فقسموا
 .السلم عليه

من يروا لم مجالسهم في يوم ذات الناهون فأصبح
ًا المتعدين ًا للقوم : إنفقالوا أحد !غلبتهم الخمر لعل شأن

والقرداة عليهم فدخلوا قرداة هم فإذا ونظروا الجدار فعلوا
 .يعرفونها ل والنساب أنسابها تعرف

وتذرف ثيابه فتشم النس من نسيبها تأتي القرداة فجعلت
القرداة فتشير السوء عن أنهك : ألمنسيبها فيقول دامعة

 .نعم يعني برأسإها

 .أيام ثلثة بعد ماتت ثم

 باميان

وجبال وقرى مدن ذات الغور وأرض خراسإان بين ناحية
 .غزنة بلدا من كثيرة وأنهار

صور عليها نقش وأسإاطين الهواء في ذاهب بيت بها
أحدهما : يسمىالحجر من عظيمان صنمان وفيه الطير
ول البيت خاصية عرف وما بت خنك والخر بت سإرج

باميان : بأرضالغرائب تحفة صاحب .قالالصنم خاصية
انتبه فإذا برجله أخذ يزبنه فيها نام من مسكونة غير ضيعة

ًا يرى ل يخرج حتى أخرى مرة ذلك به يفعل نام فإن أحد
 .منها

 .البغداداي يعقوب ذكره الزئبق معادان بها

ماء منها ينبع عين باميان : بأرضالغرائب تحفة في قال
رائحة الماء ذلك من ويشم وغلبة صوت ولها كثير

ذلك من رفع وإذا جربه يزول به اغتسل من الكبريت
ًا رأسإه وشد ظرف في شيء الماء ًا شد ًا وترك وثيق يوم
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ًا الظرف في الماء يبقى عرضت وإذا الخمير مثل خاثر
 .يشتعل النار شعلة عليه

 .البامياني أفضل الحكيم إليها ينسب

ًا كان ً حكيم ًا فاضل  .الحكمة أنواع عارف

وأحسن وأكرمه زنكي بن سإعد أتابك فارس صاحب طلبه
 .مولوداي على تحكم أن أريد :له وقال إليه

تصيب قد بها يوثق ل النجومية : الحكامأفضل فقال
الماضي من سإنتين أو لسنة ذلك أفعل لكني وتخطيء

 .للمستقبل عملت وافق فإن

ًا أخطأت : ماالملك قال ذلك فعل فلما ! وكانمنها شيئ
 .مات حتى عنده

ًا وهي الشام يلي مما البحر سإاحل على بتهامة قرية بد
أيام في مسكنه بها كان السلم عليه النبي يعقوب قرية
الحزان بيت القرية لهذه ويقال السلم عليه يوسإف فراق

ًا بها كان يعقوب لن إلى سإار ومنها طويلة مدة حزين
 .السلم عليه يوسإف إلى مصر

بن يوسإف الدين صلح الملك زمن في الفرنج فجاءت
ًا لها وجعلوا عمروها وقد أيوب ًا حصن بعض قال حصين

ً أتى فرنٍج : هلكالشعراء صلبانها تكسير آن وقد عاجل
وكان أحزانها بيت عمرت لما أنى قد حينها يكن لم ولو

 .الشاعر قال كما المر

 .صلبانها وكسر وخربها وفتحها الدين صلح الملك قصدها

 .حلب قرى من قرية براق

ًا بها أن حلب أهل من واحد غير حدثا يقصده معبد
:له يقول من المريض فيرى فيه يبيتون والزمنى المرضى
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ًا يرى ! وربماوكذا كذا شفاؤك فتزول بيده يمسحه شخص
 .الفة منه

 .حلب أهل في مستفاض شيء وهذا

كباش بها وغياض وريف قرى بها بمصر كورة البشمور
ًا مثلها البلدا جميع في ليس ًا عظم ل حتى أليا وكبر وحسن

وتشد أليته عليها تحمل عجلة لليته فيتخذ حملها يستطيع
التي العجلة ويجر يرعى فيظل عنقه إلى بحبل العجلة
الرض على اللية سإقطت العجلة نزعت فإذا أليته عليها

الصنف هذا مثل يوجد ول القيام يمكنه ولم الكبشة وربض
 .البلدا من شيء في

كثيرة قديمة وهي دامشق بقرب مشهورة مدينة بعلبك
إلى الميرة منها ينقل والثمرات والخيرات والمياه الشجار

 .الشام بلدا جميع

ل الرخام أسإاطين على وقصور عجيبة وآثار أبنية وبها
 .لها نظير

دااودا بن سإليمان قصر ! وبهابلقيس مهر كانت : انهاقيل
داير وبها السلم عليه الخليل مقام وقلعتها السلم عليه

 .السلم عليه النبي الياس

حتى الزمان قديم في بك يسمى الموضع ذلك : إنقالوا
ًا بها إسإرائيل بنو عبد إلى الصنم فاضافوا بعل اسإمه صنم
ًا المجموع صار ثم الموضع ذلك على وأهلها للمدينة اسإم

عليه النبي الياس إليهم الله فبعث الصنم هذا عباداة
 .سإنين ثلثا القطر عنهم فحبس فكذبوه السلم

فأنتم سإقيتم فإن أصنامكم : اسإتسقواالله نبي لهم فقال
سإقيتم فإن ليسقيكم تعالى الله أداعو فإني وإل الحق على

وتضرعوا واسإتسقوا أصنامهم ! فأخرجواوحده بالله فآمنوا
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ًا أفاداهم فما فظهر وداعا فخرج الله نبي إلى فرجعوا شيئ
 .إليهم وأقبلت ترس شبه سإحابة البحر جانب من

ًا وأغاثهم الفاق طبق منهم دانا فلما ًا غيث أخصب مريع
ًا إل ازدااداوا فما العبادا وأحيا البلدا تعالى الله فسأل شرك

إلى اخرج : انإليه تعالى الله فأوحى منهم يريحه أن
 .كذا مكان

ًا فرأى اليسع ومعه فخرج وسإار عليه فوثب نار من فرسإ
 .خبره ذلك بعد يعرف ولم به الفرس

الجبارين قرية بها القرى وواداي الشام بين كورة بلقاء
 .الشراة ومدينة

 .بعضهم زعم فيما والرقيم الكهف وبها

: سإمعتقال أنه عمر بن الله عبد روى ما الرقيم وحديث
نفر ثلثة : انطلقيقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

فدخلوا غار إلى المبيت آواهم حتى قبلكم كان ممن
: لفقالوا الغار عليهم وسإدت الجبل من صخرة فانحدرت

بصالح تعالى الله تدعوا أن إل الصخرة هذه من ينجيكم
شيخان أبوان لي كان إنه : اللهممنهم رجل ! قالأعمالكم

ً قبلهما أغبق ل فكنت كبيران ًا ول أهل ظل في فباتا ولد
ًا شجر لهما فحلبت ناما حتى عليهما أبرح فلم يوم

ً قبلهما أغبق أن فكرهت نائمين فوجدتهما غبوقهما أهل
ًا ول حتى اسإتيقاظهما أنتظر يدي في والقدح فلبثت ولد

!غبوقهما وشربا فاسإتيقظا يتضاغون والصبية الفجر طلع
نحن ما عنا ففرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت كنت إن اللهم

ًا ! فانفرجتالصخرة هذه من فيه يستطيعون ل شيئ
 .منه الخروج

أحب من كانت عم ابنة لي كانت إنه : اللهمالخر وقال
ألمت حتى مني فامتنعت نفسها عن فراوداتها إلي الناس

وعشرين مائة فأعطيتها فجاءتني السنين من سإنة بنا
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ًا إذا حتى ففعلت نفسها وبين بيني تخلي أن على داينار
!بحقه إل الخاتم تفض أن لك يحل : لقالت عليها قدرت

أحب وهي عنها وانصرفت عليها الوقوع من فتخرجت
 .أعطيتها الذي الذهب وتركت إلي الناس

نحن ما عنا ففرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت كنت إن اللهم
الخروج يستطيعون ل أنهم غير الصخرة ! فانفرجتفيه
 .منها

ًا اسإتأجرت أني تعلم إنك : اللهمالثالث وقال أجر
وذهب له الذي ترك واحد رجل غير أجرهم فأعطيتهم

 .الموال منه كثرت حتى أجرته فنمت

! فقلتأجرتي هات الله عبد : ياوقال حين بعد فجاءني
من والرقيق والغنم والبقر البل من ترى ما : كلله

: ل! فقلتبي تستهزيء ل الله عبد : يا! فقالأجرتك
ًا منه يترك ولم كله ! فاسإتاقأسإتهزيء  .شيئ

نحن ما عنا ففرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت كنت إن اللهم
بصعيد .مدينةيمشون فخرجوا الصخرة ! فانفرجتفيه

 .النيل شاطيء على مصر

ًا بها : إنقالوا على ينقلب إل تمساح بها يمر ل طلسم
 .ظهره

إلى النقلب على يقدر ل ظهره على انقلب إذا والتمساح
 .يصطادا أو يموت حتى كذلك فيبقى بطنه

 بلرم

حوقل ابن قال المغرب بحر في صقلية بجزيرة مدينة
فيه أرسإطاطاليس أن سإمعت عظيم هيكل : بهاالموصلي

قبره تعظم والنصارى معلق الخشب من شيء في
من فيها : ورأيتقال به اليونانيين لعتقادا به وتستسقي

166

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=8#TOP%23TOP


مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

رأيت حتى البلدا من شيء في رأيت ما أكثر المساجد
ورأيت مساجد عشرة من أكثر هم غلوة مقدار على

 .بعض تجاه بعضها

يرضى ل أدامغتهم لنتفاخ : القومفقالوا ذلك عن فسألت
ل مسجد له ويكون غيره مسجد في يصلي أن أحدهم
 .غيره فيه يصلي

 بنارق

والن داجلة على قنى داير مقابل والنعمانية بغدادا بين قرية
عساكر أن البنارقي النحوي بكر أبو ذكر خراب

لها سإور ل والقرية قريتنا على بطرقهم كثرت السلجوقية
مفارقتها على فأجمعنا علينا وثقلوا داخلوا جاؤوا كلما

داجلة لنعبر الليل إلى لذلك وتهيأنا منا قريب والعسكر
من فاسإتصحبنا سإور ذات كانت فإنها قنى بدير ونلتحق
عظيمة نيران فإذا ولدواب الكتاف على خف ما أمتعتنا
وقلنا الخروج على وندمنا العسكر نار فظنناها البرية ملت
الحديث هذا في ! ونحنمعنا ما جميع يأخذون الن

لها حامل ول بنفسها سإائرة هي فإذا داهمتنا قد والنيران
ًا خللها من وسإمعنا :بعضهم يقول كالنياحة حزينة أصوات

ّد ثقبهم فل ّلوا يجري ماؤهم ول ينس وسإاروا منازلهم وخ
فإن قالوا كما المر وكان الجن أنهم فعلمنا الفجر مع

القرى وبقيت لصلحها الملوك يفرغ وما فسدت النهار
ًا الن إلى .وخمسمائة وأربعين خمس سإنة في وذلك خراب

 بنزرت

كثير كبير نهر يشقها البحر سإاحل على بافريقية مدينة
خرج إذا النواحي أهل إليها يأوي حصينة قلع لها السمك

بنزرت وانفردات للصالحين رباطات وبها غزاة الروم
يخرج تجاهها مستقر إلى الكبير البحر من تخرج ببحيرة

الذي الصنف يشبه ل السمك من صنف شهر كل في منها
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الدور يعودا ثم السنة تمام إلى الماضي الشهر في كان
على قرية لحم بيت باثني مضنه والسلطان الول إلى

عليه عيسى مولد بها كان المقدس بيت من فرسإخين
 .السلم

التي النخلة أنها زعموا النخل من قطعة فيها كنيسة وبها
 .النخلة بجذع إليك : وهزيلها قيل لما مريم منها أكلت

حجر من ينبدي ماء وهو المعبوداية له يقال الذي الماء بها
 .النصارى عند القدر عظيم وإنه

محل كانت التي المشهورة المدينة هي المقدس بيت
 .الوحي ومهبط الشرايط وقبلة النبياء

بن أبي وعن السلم عليه سإليمان منها وفرغ دااودا بناها
ًا لي : ابندااودا إلى أوحى تعالى الله : انكعب  .بيت

ًا الملك ترى : حيثقال أين رب : يافقال !سإيفه شاهر
ًا دااودا فرأى ولما هناك فبنى سإيف بيده الصخرة على ملك
: سإلنيإليه تعالى الله أوحى بنائها من سإليمان فرغ

: لك! فقالذنبي لي تغفر أن أسإألك رب : يا! فقالأعطك
يريد البيت هذا جاء لمن تغفر أن : وأسإألكقال !ذلك

: لك! فقالولد كيوم ذنوبه من تخرجه وأن فيه الصلة
ًا جاءه لمن : وأسإألك! قالذلك : ولك! قالتغنيه أن فقير
ًا جاءه إن : وأسإألك! قالذلك : ولك! قالتشفيه أن سإقيم
وسإكنته النبياء بنته المقدس البيت :عباس ابن .وعنذلك

فيه قام أو نبي فيه وصلى إل شبر موضع فيه وما النبياء
 .ملك

كانت قبة وهي قبة : منهاعجيبة أشياء فيها سإليمان واتخذ
حتى المبطل ينالها ول المحق ينالها معلقة سإلسلة فيها

ًا فيها بنى أنه ومنها المعروفة بالحيلة اضمحلت بيت
الورع خيال كان والفاجر الورع داخله فإذا وصقله وأحكمه

 .أسإودا الفاجر وخيال أبيض الحائط في
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ًا زعم من آبنوس عصا زاوية في نصب أنه ومنها أنه صاداق
أولدا من يكن لم وإن يضره لم ومسها النبياء أولدا من

 .يده احترقت مسها إذا النبياء

وخربوها الجبابرة عليها واسإتولت ضربانه الدهر ضرب ثم
عروشها على خاوية فرآها السلم عليه عزير بها فاجتاز
عام مائة الله فأماته موتها بعد الله هذه يحيي : أنىفقال

كوشك اسإمه الفرس ملوك من ملك عمرها وقد بعثه ثم
ً وأكثر كانت مما أعمر فصارت الن عليها والتي أهل

وطئة أرض بقربها وليس شاهقة جبال وضياعها أرضها
ل الدواب لن بالفؤوس الجبال أطراف على وزروعها

 .هناك لها عمل

كلها وأرضها ذلك وسإط في فضاء ففي المدينة نفس وأما
ماء من أهلها وشرب حسنة كثيرة عمارات وفيها حجر

 .المطر

 .صهريج وفيها إل داار فيها ليس

كثيرة ليست حجرية وداروبها الدروب من تجتمع مياهها
 .ردايئة مياهها لكن الدنس

وبركة سإليمان وبركة إسإرائيل بني : بركةبرك ثلثا وفيها
 .عياض

في كتاب وله المقدسإي البشاري أحمد بن محمد قال
يقع وقلما والبردا الحر متوسإطة : إنهاالسإلم بلدان أخبار

من أنزه ول أنظف ول بنيانها من أحسن ترى ول ثلج بها
والجبل والسهل الغور فواكه فيها الله جمع ! قدمساجدها
والتين والجوز والرطب واللوز : كالترجالمتضاداة والشياء
ًا بها أن إل والموز : انهاالتوراة في ذكر ما منها عيوب
حماماتها من أقذر يرى ل ثم عقارب مملوء ذهب طست

كثيرة العلماء قليلة ذلك مع ! وهيمنها مونة أثقل ول
والضرائب والفناداق الرحبة على جفاء وفيهم النصارى
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بها وليس ناصر لمظلوم وليس فيها يباع ما على ثقال
 .والذان الماء من أمكن

وعظمه تعالى الله شرفه الذي القصى المسجد بها
 .حوله باركنا الذي القصى المسجد : إلىوقال

ثلثة إلى إل الرحال تشد : لوسإلم عليه الله صلى وقال
ومسجدي القصى والمسجد الحرام المسجد :مساجد

 .هذا

دااودا عمل من أسإاسإه المدينة من الشرق طرف في وهو
 .السلم عليه

عليه أبيض حجر قبلته وفي أذرع عشرة حجر كل طول
 .أحد يكتبه لم خلقة الله رسإول : محمدمكتوب

وهو عرضه من أكثر طوله عريض طويل المسجد وصحن
الرخام أعمدة على مبني والحكام الحسن غاية في

البلدا من شيء في ليس الذي والفسيفساء الملونة
 .منه أحسن

خمسة ارتفاع في كبيرة مصطبة المسجد صحن وفي
هذه وسإط وفي بالدرج مواضع عدة من إليه يصعد أذرع

مسقفة رخام أعمدة على مثمنة عظيمة قبة المصطبة
مطبقة بالفسيفساء وخارج دااخل من منمقة برصاص
 .الملون بالرخام

قدم أثر طرفها وعلى تزار التي الصخرة وسإطها وفي
دارج بعدة إليها ينزل مغارة وتحتها السلم عليه النبي
 .فيها يصلى

قبة القبة خارج شرقيها وفي أبواب أربعة القبة ولهذه
 .السلسلة قبة : انهايقولون حسنة أعمدة على أخرى
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ًا المعراج وقبة عليه النبي قبة وكذلك المصطبة على أيض
 .السلم

أن وذكر بالرصاص أعلها مطبقة أعمدة على ذلك كل
ً عشر اثني كان الصخرة قبة طول وكان السماء في ميل
أهل نساء تغزل ضوئها في كان حمراء ياقوتة رأسإها على
 .بلقاء

ركن تحت السلم عليه النبي ركبه الذي البراق مربط وبها
 .المسجد

تأتيها الملئكة كانت الذي السلم عليها مريم محراب وبها
في الصيف وبفاكهة الصيف في الشتاء بفاكهة فيه

 .الشتاء

الملئكة بشرته الذي السلم عليه زكرياء محراب وبها
 .بيحيى

الله صلى الله رسإول وعن يصلي قائم وهو السلم عليه
موسإى إلى الموت ملك أرسإل تعالى الله أن وسإلم عليه
إلى : أرسإلتنيوقال ربه إلى فرجع فصكه السلم عليه
يضع حتى له وقل إليه : ارجع! فقالالموت يريد ل عبد
 .سإنة شعر بكل يده غطت بما فله ثور متن على يده

تعالى الله ! فسألالموت : ثمقال ماذا ! ثمرب : أيقال
ثمة كنت فلو حجر رمية المقدسإة الرض من يقبره أن

 .الحمر الكثيب تحت الطريق جنب إلى قبره لريتكم

ًا وثمانون وأربعة ذراع سإبعمائة فطوله المسجد أما ذراع
ًا وخمسون وخمسة أربعمائة وعرضه فيه ما وعدة ذراع

ثلثون الصخرة ودااخل وثمانون وأربعة سإتمائة العمد من
ًا ثلثة عليها الرصاص بصفائح ملبسة الصخرة وقبة عمودا
الصفائح ذلك فوق ومن وتسعون واثنتان صفيحة آلف

آلف أربعة المسجد سإقوف وفي بالذهب مطلية النحاس
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صفيحة ألف وأربعون خمسة السقوف وعلى خشبة
 .رصاص

ًا وثلثون ثلثة الصخرة حجر وعشرين سإبعة في ذراع
ًا تسع الصخرة تحت التي والمغارة ًا وسإتين تسع  .نفس

في ويسرج قنديل وخمسمائة ألف المسجد في ويسرج
ً وسإتون وأربعة أربعمائة الصخرة  .قنديل

ًا قسط مائة شهر كل وظيفته وكانت سإنة كل وفي زيت
ًا ذراع ألف ثمانمائة مائتان الخدم من له وكان حصير
ًا وثلثون خمس من مروان بن الملك عبد أقامهم مملوك

البلد وسإط في للنصارى عظيمة كنيسة وهي قمامة وبها
ًا صفتها ينضبط ل ًا وعمارة حسن  .مال وكثرة وتنميق

ًا أن يزعمون قنديل منها موضع في ينزل السماء من نور
 .عندهم مشهور أمر وهذا ويشعله معلوم يوم في

اليوم ذلك إليها ذهب السلطان أصحاب بعض أن حكي
:القس له فقال النور هذا نزول أشاهد أن أريد : إنيوقال

تبطل ! لأمثالك على تخفى ل المور هذه مثل إن
فتجاوز أمرنا لتمشية أصحابنا على نشبه فإنا ناموسإنا

:البشار ابن قال الناس بها يتبرك سإلوان عين ! وبهاعنه
غزيرة عين تحتها المقدس بيت ربض في محلة سإلوان
ًا تسقي ضعفاء على عفان بن عثمان وقفها كثيرة جنان

 .المقدس بيت

قال ولهذا الحزين شربه إذا السلو يفيد ماءها : إنقالوا
 .سإلوت ما السلوان أشرب : لورؤبة

المغرب بلدا آخر إلى برقة من واسإعة بلدا بربر بلدا
 .المحيط والبحر
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لما جالوت قوم بقية من إنهم يقال عظيمة أمة سإكانها
وهم جبالها في فحصلوا المغرب إلى قومه هرب قتل

ًا وأكثرهم الله خلق أحفى الفتنة إلى وأسإرعهم بطش
عجيبة أحوال ! ولهمالضللة لداعية وأطوعهم

وزين الغوايات الشيطان لهم سإول غريبة واصطلحات
إلى : جئتقال مالك بن أنس .عنالضللت أنواع لهم

الله صلى فقال وصيف ومعي السلم عليه الله رسإول
يا بربري :قلت الغلم هذا جنس ما أنس : ياوسإلم عليه

رسإول يا : ولم! قلت بدينار ولو : بعه! فقالالله رسإول
ً إليهم الله بعث أمة إنهم :قال الله فذبحوه رسإول

الله ! قالنسائهم إلى مرقه وبعثوا لحمه وأكلوا وطبخوه
ًا منكم اتخذت : لتعالى ً إليكم بعثت ول نبي  .رسإول

أتصدق : ولنوسإلم عليه الله صلى الله رسإول وعن
رقبة أعتق أن من إلي أحب الله سإبيل في سإوطي بعلقة
الناس سإائر وعادااتهم حالتهم تخالف ما ! ولكثرةبربرية

: أباله فقلت نومي في آدام : رأيتالمغاربة بعض قال
ّية ّناس إّن البر !: أناقال منك نسٌل البرابر أّن حكموا قد ال
ٌء ّوا ما العجيبة عادااتهم ومن زعموا ما صّح إن طالقٌة ح
: إنبلداهم طاف وقد التاجر الموصلي حوقل ابن حكى
ويطعمون الضيف ويكرمون المارة يضيفون البربر أكثر

لو التبديل طالب من الذكور أولداهم يمنعون ول الطعام
ًا أكبرهم هو ممن المعنى هذا طلب حمية وأكثرهم قدر

 .عليه يمتنع لم وشجاعة

بهم بلغ حتى ذلك على الشعبي الله عبد أبو شاهدهم وقد
 .تركوه فما مبلغ أشد

ًا ذلك يرون أنهم العجب ومن ًا عنه والمتناع كرم لؤم
ًا ًا ! وحكيالسلمة الله ونسأل ونقص إذا أحدهم أن أيض
ًا يكن ولم بها التزوج وأرادا امرأة أحب إلى عمد لها كفؤ
ًا ذنبها من ويقطع أبيها بقر من حامل بقرة الشعر من شيئ

في خرجوا بذلك المرأة أهل الراعي أخبر فإذا ويهرب
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على هو يمضي به يظفروا لم وان قتلوه وجدوه فإن طلبه
ًا وجد فإن وجهه تلد أن قبل به القوم وأتى ذكره قطع أحد

المتناع يمكنهم ول منه وزوجوها بالجارية ظفر البقرة
بطل المقطوع بالذكر يأت ولم البقرة ولدت وإن البتة
في وترى قتلوه رجع وإن إليهم الرجوع يمكنه ولم عمله
ًا البلدا تلك السبب بهذا جبهم يكون المجبوبين من كثير
 .والزهد القرآن التمسوا المغرب بلدا في حصلوا فإذا

 البيضاء

الحجر من العفاريت بناها فارس بأرض كبيرة مدينة
 .يقال فيما السلم عليه لسليمان البيض

 .بياضه لشدة بعيد بعد من يرى قهندز وبها

صحيحة الغلت وافرة الخيرات كثيرة طيبة مدينة وهي
والعقارب الحيات تدخلها ل التربة طيبة الماء عذبة الهواء

 .المؤذية الحيوانات من شيء ول

منها حبة كل عنب رسإتاقها في أنه ذكر ما عجائبها من
الحسين إليها .ينسبشبران داورته وتفاح مثاقيل عشرة

 .والعجائب اليات صاحب الحلج منصور بن

ًا الحية ويتخذ السإد يركب كان أنه المشهور فمن سإوط
في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء بفاكهة يأتي وكان

:احدية داراهم مملوءة ويعيدها الهواء إلى يده ويمد الشتاء
 .عليها مكتوب أحد الله هو قل

 .فعلوا وبما ضمائرهم في بما الناس ويخبر

ًا خرج أنه وحكي ينكره من بعض فلقيه الحمام من يوم
صفعتني لم هذا : ياله فقال قوية صفعة قفاه في صفعه

!بأخرى أردافها الحق : بحق! فقالبذلك أمرني : الحققال
الحق أنا قوله ظهر ! فلمايبست للصفع يده رفع فلما
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!الحق على أنا : قلوقالوا فيه وتكلموا الناس أنكره
:قوله مثل أشعار منه ! وسإمعالحق أنا إل أقول : مافقال

ومثل بدنا حللنا روحان نحن أنا أهوى ومن أهوى من أنا
ّني منك عجبت :قوله ّني بك أفنيتني وم منك أدانيتني ع
ّتى ّنك ظننت ح ّني أ الناس بعض هذه أمثال سإمع فلما أ

 .فيه الظن أسإاؤوا

ًا أن كج بن القاسإم أبو حكى إلى ذهبوا الصوفية من جمع
ًا منه وطلبوا بتستر وهو منصور بن الحسين فذهب شيئ

مغلق الباب : انالديراني فقال المجوس نار بيت إلى بهم
فنفض يجبه فلم الحسين ! فجهدالهربد عند ومفتاحه
ً فرأوا البيت فدخلوا فانفتح القفل نحو كمه الحسين قنديل
ً ً ينطفيء ل مشتعل ًا ول ليل التي النار من انها :فقال نهار

 .السلم عليه الخليل فيها ألقي

 .بلداهم جميع إلى منها المجوس وتحمل بها نتبرك نحن

أنه كتابنا في : قرأناقال إطفائها على يقدر : منله فقال
 .السلم عليه مريم بن عيسى إل إطفائها على يقدر ل

الديراني على فقامت فانطفت بكمه إليها الحسين فأشار
جميع الساعة هذه في انطفت ! قدالله الله :وقال القيامة
ًا المجوس نيران ًا شرق على يقدر من :له ! فقالوغرب
يقدر من رداها على يقدر أنه كتابنا في : قرأنافقال رداها
فقال ويبكي الحسين إلى يتضرع يزل ! فلمإطفائها على

وكان وأرداها المشايخ هذه إلى تدفعه شيء عندك : هلله
فيه طرح المجوس من البيت داخل من صندوق عنده
ًا هنا ها : ماوقال المشايخ إلى فيه ما وسإلم ففتحه داينار

 .هذا غير

تخاداعني : دانياوقال فاشتعلت إليها بكمه الحسين فأشار
اجتنيت فأنا حرامها المليك حظر حالها أعرف لست كأني

ّدت حللها محتاجًة ورأيتها وشمالها فرداداتها يمينها إلي م
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له قال أنه عنه نقل ما ظريف ! ومنلها جملتها فوهبت
ًا كنت إن :منكريه بعض ًا فامسخني تدعيه فيما صاداق قردا

ًا العمل نصف لكان بذلك هممت : لو! فقال  .عنه مفروغ

: سإقونيقال الحق أنا بقوله حقه في الناس تكلم فلما
ٍة جبال سإقوا ! ولوتغّن : لوقالوا ّنت سإقيت ما سإرا !ّلغ
ّنت ّبها أموت أن سإليمى تم ٍء وأسإهل بح ما عندنا شي
ّنت : داخلتقال خفيف بن محمد الله عبد أبو ! وحكىتم
ًا الحبس في وهو منصور بن الحسين على  .مقيد

القيودا منه فتطايرت نهض رأيته الصلة وقت حضر فلما
المحبس ذلك صدر وفي المحبس طرف على وهو وتوضأ
 .منديل

المندير أن أداري ما فوالله مسافة المنديل وبين بينه وكان
يبكي وهو ذلك من ! فتعجبتالمنديل إلى هو أو إليه قدم
!محبوس أنا : مافقال نفسك تخلص ل : لمله فقلت بكاء
: غمض! فقال: نيسابورقلت خفيف ابن يا تريد أين

 .! فغمضتهماعينيك

 .: افتحهماقال ثم

 .أرداتها محلة في بنيسابور أنا فإذا ففتحت

 .: ردانيفقلت

ّنهم العّشاق حلف لو : واللهوقال فرداني الحّب من موتى أ
ّبين ترى حنثوا لما قتلى أو كفتية دايارهم في صرعى المح

يكون ل خفيف ابن : ياقال ثم لبثوا كم يدرون ل الكهف
واضح ! والحقمطلوب فوت أو محبوب لفقد إل الحزن
 .فاضح والهوى
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وهممهم هممهم قدر على وطلبهم طلب كلهم والخلق
الغيب علم على مطبوعة وأحوالهم أحوالهم قدر على
 .حيارى كلهم والخلق عنهم غائب الغيب وعلم

لفقد المريض أنين يزيد لشوٍق المريد : أنينيقول وأنشأ
ّطبيب ّد قد ال وبعد الوصال لفقد فيه المريدين حال اشت
القديم زيارة إلى حججت خفيف ابن : ياقال ثم الحبيب

ًا لقوم أجد فلم وقوف فوقفت الزائرين كثرة من موضع
: منقال ثم به متصل أنا فإذا نظرة إلي فنظر البهيت
ًا أعذبه فإني عني أعرض ثم عرفني ًا أعذبه ل عذاب أحد

 .العالمين من

وأنت قرب منك وبعده عذٌب فيك : عذابهيقول وجعل
وأنت عيٌن للعين وأنت أحّب منها أنت بل كروحي عندي
أن وحكي أحّب تحّب لما إني الحّب من حتى قلب للقلب
بن حامد الوزير وكان بالله المقتدر عهد في كان حبسه

وقاضي الوزير عند فأحضر فيه الظن سإيء العباس
له كان : منقلت أنك : بلغناله وقالوا عمرو أبي القضاة

! فقالبه يحج أن من خير الفقراء على به يتصدق مال
هذا قلت أين : منله ! فقالواذلك قلت ! أنا: نعمالحسين

يا : كذبتالقاضي ! فقالالفلني الكتاب : منفقال
! فقالهذا فيه وجدنا فما سإمعناه الكتاب ! ذلكزنديق
القاضي خط ! فأخذزنديق انه : اكتبللقاضي الوزير
أخرج ولما بصلبه الخليفة فأمر الخليفة إلى وبعث

ماء يأخذ أحرقت إذا : إنيوقال الحجاب بعض اسإتدعى
ذلك رأيتم فإذا بغدادا تغرب تكادا حتى الزياداة في داجلة
ًا خذوا ! وكانليسكن الماء في واطرحوه رماداي من شيئ
حياتي موتي في إّن ثقاتي يا : اقتلونيالبيتين هذين ينشد

قديٌم حّي والذي مماتي في وحياتي حياتي في ومماتي
ٌع منه وأنا الّصفات مفقودا غير المرضعات حجور في رضي

بإزائه وقف صلب لما ينكره كان من بعض أن وحكي
ً جعلك الذي لله : الحمديقول وعبرة للعالمين نكال
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ًا ورآه بالحسين هو ! فإذاللناظرين منكبيه على يديه واضع
صلب ! فلمالهم شبه ولكن صلبوه وما قتلوه : مايقول

!بغدادا تغرق كادات حتى الزياداة في الماء أخذ وأحرق
ًا فيه الحلج من سإمعتم : هلالخليفة فقال قال شيئ

 .وكذا كذا قال إنه المؤمنين أمير يا : نعمالحاجب

فصار الماء في رماداه ! فطرحواقال ما إلى : باداروافقال
ًا الله شكل على الماء وجه على رماداه وسإكن مكتوب
 .الماء

.الموفق والله وثلثمائة تسع سإنة في ذلك وكان

 تاهرت

لحداهما يقال المغرب بأقصى مقابلتين مدينتين اسإم
الشجار كثيرتا وهما الحديث وللخرى القديم تاهرت
 .الثمار وافرتا

ًا الفاق سإفرجل يفوق سإفرجلهما ًا طعم وبهما وحسن
ترى قلما البردا وشدة والضباب والنداء المطار كثرة

 .بها الشمس

ًا أن وذكر منها فخرج برداها شدة من وتأذى داخلها اعرابي
إلى فنظر الحر شديد يوم عليه فأتى السوداان أرض إلى

ًا فقال رؤوسإهم قمم على راكدة الشمس إلى مشير
رأيتك لطالما المكان هذا في عززت لئن : واللهالشمس

رفع انه حكي بالحمق موصوفون ! وأهلهابتاهرت ذليلة
الفقهاء فجمع الله كتاب في وجدها فما جناية قاضيهم إلى

:القاضي ! فقالللقاضي : الرأيبأجمعهم فقالوا والمشايخ
فما أفتحه ثم ببعض بعضه المصحف أضرب أن أرى اني

 .به عملنا خرج
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على : سإنسمهفخرج ذلك ! ففعلافعل : وفقتفقالوا
من أبنيتها قديمة الشام بأرض .مدينةأنفه فجدع الخرطوم

 .الرخام العمد على موضوعة البنية أعجب

قال السلم عليه لسليمان الجن بنته مما أنها زعموا
ّالذبياني النابغة ّية : قمله الله قال قد سإليمان : إل بالبر

ّيس الفند عن فاحدداها يبنون أمرتهم قد إني الجّن وخ
ّفاح تدمر خالد بن محمد بن إسإماعيل حكى والعمد بالّص

بني ملوك آخر محمد بن مروان مع : كنتقال التستري
عظيم خرق إلى الهدم فأفضى تدمر حائط هدم حين أمية

رفعت قد اليد كأن مجصص بيت فإذا صخرة عنه فكشفوا
عليها ظهرها على مستلقية امرأة عليه سإرير وإذا عنه

فكانت :قال بخلخالها مشدوداة غدائر ولها حلة سإبعون
ًا قدمها صفيحة غدائرها بعض وفي أصابع غير من ذراع
حسان بنت تدمر ! أنااللهم : باسإمكمكتوب فيها ذهب
بالخرق مروان ! فأمرعلي يدخل من على الذل الله أداخل
ًا يأخذ ولم كان كما فأعيد ما : فوالله! قالحليها من شيئ
ًا إل ذلك بعد مكثنا علي بن الله عبد أقبل حتى أيام

 .أمية بني عن الملك وأزال جيوشه وفرق مروان وحارب

نمق حجارة من جاريتين صورة منها كثيرة تصاوير وبها
:فقال ثعلبة بن أوس بهما مر تصويرهما في الصانع

فكم الّرخام من أصّم حبٍل على الحشايا غير على قيامكما
ّليالي عددا من مّر قد ّنكما عام بعد وعام لعصركما ال وإ

ّليالي مّر على هذه فسمع شمام ابني فروع من لبقى ال
! هاتانالعراق أهل دار : للهفقال معاوية بن يزيد البيات

فمر منكم أحد يذكرهما لم الشام أهل فيكم الصورتان
مشهورة مدينة ! تسترقال ما وقال العراقي هذا بهما

 .حولها يدور الماء الهواز قصبة

 .شابور بناه الذي الشاذروان بها
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ميل من يقرب امتداداه وأحكمها البناء أعجب من وهو
مبنية عجيبة صنعة وهي تستر إلى الماء يردا حتى

 .الرصاص ملط الحديد وأعمدة المحكمة بالحجارة

وإل الشاذروان هذا بسبب تستر إلى الماء رجع وإنما
 .الرض من نشز على لنه لمتنع

بعض وغزا الغلت وافرة الخيرات كثيرة آهلة مدينة وإنها
فيها وأسإكنهم تستر إلى السإارى وحمل الروم الكاسإرة
زماننا إلى أهلها في وبقيت الروم صنائع فيها فظهرت

 .هذا

والبسط والستور والخز والحرير الديباج أنواع منها يجلب
وجد تستر فتح لما الشعري موسإى أبا أن .وحكيوالفرش

ًا بها إلى احتاج من داراهم معه نحاس من آبزون في ميت
حبسها فإن رداها حاجته قضى فإذا أخذها الدراهم تلك

 .مرض

في فكتب الخطاب بن عمر إلى بذلك موسإى أبو فكتب
وصل وكفنه وغسله ! أخرجهالنبي داانيال ذلك : انجوابه
 .وادافنه عليه

الكرامات صاحب التستري الله عبد بن سإهل إليها وينسب
ًا مس إذا جملتها من الظاهرة سإمع وقد الله عافاه مريض

ًا سإهل منزل في أن تستر أهل من كثير من يسمى بيت
حكى فيه يضيفها وهو تأتيه السباع كانت السباع بيت

: ألسإوار بن محمد خالي لي : قالقال أمره ابتداء سإهل
بقلبك : قلفقال أذكره : كيفقلت خلقك الذي الله تذكر
به تحرك أن غير من مرات ثلثا ثيابك في تقلبك عند

ذلك ! قلتشاهدي ! اللهإلي ناظر ! اللهمعي : اللهلسانك
 .أعلمته ثم ليال ثلثا

 .أعلمته ثم ذلك فقلت مرات سإبع ليلة كل ذلك : قلقال
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ثم ذلك فقلت مرة عشرة إحدى ليلة كل : قلفقال
 .حلوة قلبي في فوقع أعلمته

ودام علمتك ما : احفظخالي لي قال سإنة بعد كان فلما
!والخرة الدنيا في ينفعك فإنه القبر تدخل حتى عليه

ثم سإري في حلوة لها فوجدت سإنين ذلك على فبقيت
ًا لي قال ًا معه الله كان من سإهل : يايوم إليه وناظر

أشتري : كنت! قالوالمعصية ! إياكيعصي ل وشاهده
ًا بدرهم قدر على سإحر كل أفطر منها لي فيخبز شعير
ثم سإنة الدرهم فيكفيني اداام ول ملح بغير منها أوقية

ًا ثم ليلة وأفطر ليال ثلثا أطوي أن على عزمت ثم خمس
ًا ًا ثم سإبع  .وعشرين خمس

 .سإنة عشرين ذلك على بقيت

 .ومائتين وثلثين ثلثا سإنة توفي

الصفار ليث بن يعقوب : أنالدقاق علي أبو السإتاذ وحكى
ًا مرض ًا مرض :له فقيل معالجته عن الطباء عجز شديد

ً وليتك في إن فيشفون للمرضى تعالى الله يدعو رجل
 .العافية ترجو لك الله داعا فلو

ً فطلب : أنىسإهل له فقال له يدعو أن وسإأله سإهل
برفع ! فأمرمظلومون بابك وعلى لك داعائي يستجاب

أريته كما رب : ياسإهل فقال المحبسين وإخراج الظلمات
فعافاه بيده بطنه ! ومسحالطاعة عز فأره المعصية ذل
ً سإهل على فعرض الله ًا مال ًا منه يأخذ أن فأبى كثير شيئ

فقال !الفقراء على وفرقت قبلت : لوخرج لما له فقالوا
 .الرض إلى : انظرله

 .دانانير ترابه صار عليه قدمه وضع مكان كل فرأى فنظر

يعقوب مال إلى له حاجة أي هذا الله أعطاه : منفقال
فرأيت الله عبد بن سإهل على الجمعة يوم : داخلتوقال
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أحد إيمان يتم ل : اداخللي فقال فتوقفت حية بيته في
ًا ويتهم  .الرض وجه على شيئ

: بينناقلت الجمعة صلة في لك : هللي فقال فدخلت
 .يوم مسيرة الجامع وبين

ً إل كان فما بيدي فأخذ فصلينا الجامع في كنا حتى قليل
 .بالمغرب قديمة قرية تلمسان

الخضر قصة في تعالى الله ذكرها التي القرية أن ذكروا
أهلها اسإتطعما قرية أهل أتيا إذا حتى فانطلقا :وموسإى

ًا فيها فوجدا يضيفوهما أن فأبوا ينقض أن يريد جدار
 .فأقامه

ًا كان : إنهقيل ًا جدار ًا عالي ً عريض الخضر فمسحه مائل
 .فاسإتقام بيده السلم عليه

ًا بتلمسان رأى أنه المغاربة بعض وحدثني له يقال مسجد
 .للزيارة الناس يقصده الجدار مسجد

 تنس

ينفردا المرتقى صعب قهندز ولها حصينة بافريقية مدينة
ًا لحصانتها العمال بها وماؤها وبي هواؤها الرعية من خوف

مياه مذهب وإليه المدينة حول يدور وادا من وماؤهم رداي
أكثر في أهلها تفارق ل والحمى منه وشربهم حشوشهم

 .الوقات

عذاب في وهم كثير وبرغوثا أهلها يأكل كثير ذئب وبها
 :وفارقها داخلها من بعض قال والبراغيث الذئب من

ًة الله سإقى ل ّلهم !** البراغيثفيها كنت بلد  !أكلوني ك

ّدرج على **وأراهم يتركوني لم الّسطوح صعدت إن ال
 يسبقوني
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 تونس

بلدا قصبة البحر سإاحل على كبيرة المغرب بأرض مدينة
 .افريقية

ًا وأكثرها ماء وأطيبها هواء بلداها اصلح من ! وبهاخير
المغرب بلدا من غيرها في يوجد ل ما والفواكه الثمار
ًا ًا حسن وأكثرها باليد يفرك عجيب لوز ذلك : فمنوطعم

 .حبتان لوزة كل في

والترج الحلوة صدق مع له عجم ل الذي الرمان وبها
السإودا الحازمي والتين المنظر البديع الرائحة الذكي
بزر فيه يوجد يكادا ل العسل الكثير القشر الرقيق الكبير

ًا الكبير والسفرجل كل الكبير والعناب الرائحة العطر جد
حجم على العلوري والبصل جوزة حجم على منه حبة

 .الحلوة صاداق مستطيل الترج

في يرى غيرها في ترى ل عجيبة السمك من أنواع وبها
ًا السمك من نوع شهر كل فيملح قبله كان لما خالف

 .الطعم طيب الجرم صحيح سإنين ويبقى

لم البقونس : لوليقولون البقونس له يقال نوع ومنها
 .تونس أهل تخالف

الشديد والبخل النفس وداناة باللؤم موصوفون وأهلها
ما : لعمركبعض قال الولة على والخروج والشغب

ّنني كاسإمها تونس ألفيت  توحش وهي ألفيتها ** ولك

له يقال موضع بينهما أيام ثلثة والقيروان تونس وبين
قصدته الزيتون أوان كان إذا أنه وهو عجيب أمر بها محقة

مخلبيه في زيتونتين معه طائر كل حمل وقد الزرازير
ألف سإبعين : تبلغقالوا غلة ذلك من ويحصل هناك يلقيهما
عليه موسإى فيه ضل الذي الموضع هو ! التيهدارهم

القلزم وبحر ومصر ايلة بين إسإرائيل بني مع السلم
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ًا أربعون السراة وجبال ًا أربعين في فرسإخ لما فرسإخ
في تعالى الله حبسهم المقدسإة الرض داخول من امتنعوا

فإذا نهارهم طول في يسيرون كانوا سإنة أربعين التيه هذا
مأكولهم وكان عنه رحلوا الذي بالموضع نزلوا النهار انتهى
مع كان الذي الحجر ماء من ومشروبهم والسلوى المن

ًا عشرة اثنتا منه ينفجر السلم عليه موسإى عددا على عين
تعالى الله ويبعث سإاقية منه يأخذ سإبط كل السإباط
ًا بالنهار تظلهم سإحابة به يستضيئون النور من وعمودا
 .بالليل

مسخوطون عصاة وهم عليهم تعالى الله نعمة هذا
بنو خرج : لما! قيلوالفاجر البر رحمته عمت من فسبحان
سإتمائة كانوا المقدسإة الرض عازمين مصر من إسإرائيل

داون ول الستين فوق عمره من فيهم كان وما ألف
 .سإنة أربعين في كلهم فمات العشرين

وكالب نون بن يوشع إل موسإى مع داخل ممن يخرج ولم
عليهم : اداخلوايقولن كانا اللذان الرجلن وهما يوفنا بن

عليه يوشع فدخل غالبون فإنكم داخلتموه فإذا الباب
 .الشام أرض وفتح بعقبهم السلم

 الجابية

حيات بها الجابية تل يسمى تل بها دامشق قرى من قرية
لنها الصويت أم يسمونها النكاية كثيرة الشبر نحو صغار

ًا اللديغ صوت نهشت إذا ًا صوت عن وروي لوقته ومات خفي
الشام بأرض بالجابية المؤمنين : أرواحقال أنه عباس ابن

ذكرها مر وقد حضرموت بأرض ببرهوت الكفار وأرواح
 .حضرموت في

 جاشك

في وخبرة جلداة لهلها قيس جزيرة بقرب آهلة جزيرة
حتى مثلها لغيرهم ليس جلداة السفن وعلج البحر حرب
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ًا الماء في يسبح منهم الواحد إن بالسيف ويجالد أيام
 .الرض على هو من مجالدة

بعض إلى أهدى الهند ملوك بعض : انقيس أهل ويقول
خرج جاشك إلى المركب وصل فلما جواري الملوك

فولدن وافترشوهن الجن فاختطفهن يتفسحن الجواري
 .غيرهم عنه عجز بما يأتون فلهذا بها الذين

 جالطة

طولها افريقية أرض من طبرقة مرسإى على جزيرة
 .أميال خمسة وعرضها أميال ثمانية

 .قديمة وآثار مزارع وبها الماء عذبة أعين ثلثا بها

 .يحصى ل ما اليل من وبها

ًا بها أن الملتاني سإليمان الفقيه حدثني إنسية كثيرة عنز
شاهقة جبال من نفسها أهوت قاصد قصدها إذا توحشت
.قرونها على تقف فإنها اليل بخلف قوائمها على ووقفت

 تنيس جزيرة

بحيرة وسإط في ودامياط فرماء بين البر من قريبة جزيرة
بر العظم البحر وبين بينها العظم البحر عن منفرداة

قرب البر هذا وأول البحرين بين جزيرة وهو مستطيل
 .الفرماء

تنيس بحر إلى العظم البحر ماء منها يدخل فوهة وهناك
العظم البحر بين يحول وهو القرباج له يقال موضع في

 .تنيس وبحيرة

فوهة وهناك دامياط قرب إلى أيام ثلثة البر ذلك في يسار
تنيس بحيرة إلى العظم البحر من الماء تأخذ أخرى

تنيس بحيرة إلى ينصب النيل الفوهة تلك وبقرب
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ويكون يوم نصف عرض في يوم إبلغ مقدار والبحيرة
ًا السنة أكثر ماؤها هبوب عند إليه البحر ماء لدخول ملح

وهبوب الشتاء داخول عند مصر نيل انصرف فإذا الشمال
مقدار الملح البحر سإيف وخل البحيرة خلت الغربية الرياح
البحيرة ماء حلوته وغلبت النيل تكامل ذلك وعند بريدين

ًا البحيرة فصارت  .حلو

ومصانعهم صهاريجهم في المياه تنيس أهل تذخر فحينئذ
بجزيرة ليس انه : ذكرواصورتها وهذه سإنتهم لشرب
شديدة سإبخة أرضها لن المؤذية الهوام من شيء تنيس

انها فيه ذكر كتاب تنيس أخبار في صنف وقد الملوحة
عشرة اثنتا الحوت بطالع ومائتين ثلثين سإنة في بنيت
صاحب وهو فيها والمشتري وشرفها الزهرة حد دارجة
ًا كان فلذلك البيت قال الناس وخيار للصلحاء مجمع

محبرة صاحب خمسمائة بها : رأيتصبيح بن يوسإف
لن قط كافر ول أعجمي يملكها ولم الحديث يكتبون
النفيسة الثياب منها تجلب السإلم على تدل الزهرة
 .البوقلمون والثياب الحسن والفرش الملونة

في يوجد ل ما الطير أنواع من عنده يكون موسإم ولها
ًا وثلثون ونيف مائة وهي آخر موضع  .نوع

البقح السلوى تنيس بجزيرة توجد التي الطيور أنواع
الصفري الرومي الباز الزرزور النصطفير المملوح
الزريق النواج الفاخت القمري السقاء البلبل الدبسي
الراهب البلق الجراداي الحسيني الهدهد الزاغ الهوني

البصبص الشماس دارداراي السلسلة البرين الحساف
داينار أبو كلب أبو الحناء أبو الحضير الزرق البهق الخضر

الزنجي الدوري حبيب أم برقع علي أم برقع الليل وارية
البلطين النحاس صدر شقرق الشامي النهار وارية

دايك الخرطوم الطروش السئة السودااء السئة الخضراء
جوز الرقشة الزرقاء الرقشة الحمراء الضريس الكرم
الوروار السن النوسإية المرعة ابن السمان ابن الكسر
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السلر السقسق المطوق القبرة الحصية الحمراء الصرداة
الورثا قفص فردا الخوخة الرجوحة السكسكة المرغ

الوطواط العروس اللبس البيضاء السكة السلونية
الحمر العسر القليلة الجوين اللقاب الزوب عصفور
الرجاحي الحصاري البرسإي البرك البون الشرير الزرق

القرح العراق الصيني البط الملعقي الرومي الحمر البح
قير أبو قلمون أبو الفرط وز البشروش الشطرف البلبو

البطميس اللجوبة الغطاس الكركي البجع منجل أبو
الكروان مسكة أبو البحري الكروان الرقاداة البحبوبة
الزدا الفلفوس الرميل الحلف الخروطة القرلي الحرحي
البازي الحجل الدراج القطا الورشان البوم العقعق

بها ويعرف الباشق البهق الغراب الهام الصقر الصرداي
ًا وسإبعون تسعة السمك من البرو البلمو : البورينوع

الطوبار النسا الشموس الران السكسا البلس اللبت
الفويص البليل البني المعية النكليس الحناش اليقشمار
البلطي الجبال النفط السإقلموس المرتنو الدونيس
القروص القجاج اللت النون العبر الرحض القلرية الحجف
الكلت اللج الزليخ القرقاح الفراخ الكلس الكليس
القفا المشط البلك الصد البرقش السلء الجلء الماضي

الرعادا النساس الشربوت البشين الحجر حوت السور
اللبيس الريف الراس السطور اللبس المحبرة الشعور

القلميدس المناقير العميان اللباء البونس البرميس
المجزع القبج هوكبارة الجتر القرندس الرقاص الحلبوة
أم البلو عبيد أم الرقروق البيض البسال الشبالة الدليس
 .اللجاه النسارية النسان

الدجال : انقالوا القلزم بحر في الجساسإة جزيرة
 .الجزيرة هذه في محبوس

 .الدجال بها وتأتي الخبار تجس داابة والجساسإة

علينا : خرجقالت أنها قيس بنت فاطمة عن الشعبي روى
وخطبنا الظهيرة وقت وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
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بحديث ولكن لرهبة ول لرغبة أجمعكم ل : إنيوقال
 .القائلة سإروره فمنعني الداري تميم حدثنيه

ًا أن حدثني ريح فأصابتهم البحر في أقبلوا قومه من نفر
: مالها قالوا بدابة هم فإذا جزيرة إلى ألجأتهم عاصف

 .الخبر أخبرينا :! قالواالجساسإة : أناقالت أنت

ً فيه فإن الدير بهذا فعليكم الخبر أرداتم : إنقالت رجل
 .إليكم بالسإواق

فعلت : مافقال فأخبرناه تبعتم : أنىفقال : أتيناهقال
 .أجوافها بين : تدفققلنا طبرية بحيرة

: ما! قالأهلها : يجتنيهاقلنا عمان نخل فعلت : ماقال
 .أهلها منها : يشربقلنا زغر عين فعلت

كل بقدمي فوطئت وثاقي من أنفذت يبست : لوفقال
 .والمدينة مكة إل منهل

:الندلسي حامد أبو قال المغرب بحر في الكنيسة جزيرة
كنيسة عليه جبل أندلس ناحية من السإودا البحر على

وعلى كبيرة قبة وعليها الجبل في الصخر من منقورة
 .القبة أعلى من يبرح ل مفردا غراب القبة

: إنويقولون الناس يزوره مسجد الكنيسة مقابلة وفي
 .مستجاب فيه الدعاء

الكنيسة تلك يسكنون الذين القسيسين على شرط وقد
 .المسجد ذلك يقصد مسلم كل ضيافة

رأسإه الغراب أداخل المسجد ذلك إلى أحد وصل فكلما
صيحة رجل كل بعددا ويصيح القبة تلك على روزنة في

 .يكفيهم ما المسجد أهل إلى بالطعام الرهبان فيخرج
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القسيسون وزعم الغراب بكنيسة الكنيسة تلك وتعرف
ًا يرون زالوا ما أنهم من يدرون ول الكنيسة تلك على غراب
سإبعة مسير ومصر فلسطين بين أرض ! جفارمأكله أين
 .كثير ونخل ومزارع قرى فيها نبض سإائلة رمال كلها أيام

وطء يعرفون حتى الرمل في القدام آثار يعرفون وأهلها
الثيب من والبكر المرأة من والرجل الشيخ من الشباب

أحدهم لن النواطير إلى لهم حاجة ل بساتينهم كثرة ومع
ًا أنكر إذا الرجل لن غيره على يعدو أن يقدر ل من شيئ

سإار ولو سإارقه ويلحق القدم آثار على يمشي بستانه
ًا  .يومين أو يوم

المرغ يسمى الروم بلدا من يأتيهم الطير من نوع بها
شاء ما منها يصيدون معين وقت في يأتي السلوى يشبه
ًا ويأتيهم ويملحونها الله في البحر على الروم بلدا من أيض

والصقور الشواهين كثيرة جوارح السنة من وقت
 .والبواشق

وينتفعون يصيدونها سإواه وما البازي على يقدرون وقلما
 .بها

 جنابة

ل الماء ردايئة الهواء سإيئة فارس بحر سإاحل على بليدة
رأيتها ملح وماءها سإبخة أرضها لن ضرع ول بها زرع

ًا ماء أراداوا إذا أنهم ذكروا كبيرة حفيرة حفروا بها عذب
طموا فإذا أرضهم غير من به يأتون الحر بالطين وطموها
ًا حفروها الحر بالطين الحفرة ًا ماؤها يكون فيها بئر  .طيب

والفجور والفسق والبد الجور من متفرق لفيف وأهلها
 .غيرها في والذان الصلة من أظهر فيها

إلى خرج الجنابي القرمطي الحسن أبو إليها ينسب
كثير خلق عليه فاجتمع نحلته إلى العرب وداعا البحرين
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ابنه فقام فراشه على وقتل الخليفة عسكر وكسر
الكعبة على ونهب الحرام الله بيت حجاج وقتل سإليمان

إحدى عندهم وبقي الحساء إلى ونقله السإودا الحجر وقلع
 .عظيم بمال رداوه ثم سإنة وعشرين

غلم وثلثمائة عشرة تسع سإنة رمضان أول في وظهر
إلى الناس داعا الطمامي زكرياء أبي ابن له يقال فاجر

من يد وقطع النار بعباداة يأمر الفاجر الغلم وذاك ربوبيته
ًا أطفأ  .بالنفخ أطفأها من لسان أو نار

ثم بذبحه أمر امتنع ومن طلبهم بطاعة الغلمان وأمر
عن ورجع فذبحه إظهاره تولى من عليه الله سإلط

 .القرمطة

 نزهة مدينة

: انالصطخري قال والبساتين المياه كثيرة فارس بأرض
بساتين في فرسإخ نحو منها جانب كل من يسير الرجل

 .وقصور

 .بابك أرداشير بناها

 .الطربال يسمى عال بناء المدينة وسإط وفي

وعلى المدينة على أشرف البناء ذلك عل إذا والنسان
 .نار بيت أعلها في وبنى رسإاتيقها

رأس إلى وعله الماء منه اسإتنبط جبل المدينة وبحذاء
 .الطربال

مثلها البلدا من شيء في ليس التي العجيبة البئر وبها
على أكبوا وقد شيراز يلي مما المدينة باب على وهي

ًا قعرها ذلك في ضيقة ثقبة من يخرج نحاس من قدر
ًا حادا ماء القدر يحتاج ول بنفسه البئر صفة إلى ويصل جد

 .منها الماء اسإتقاء إلى
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أجودا من اللون صافي أحمر وردا وهو الجوري الوردا وبها
ًا : أطيبالشاعر قال رائحته بطيب يتمثل الوردا أنواع ريح

ّيا جاءت الّصبا نسيم من بن أحمد وحكى جور من الوردا بر
سإنين المسلمون عليها نزل جور أن جابر بن يحيى

 .عامر بن الله عبد عليها نزل حتى فتحها عن فعجزوا

جانبه وإلى يصلي بالليل قام المسلمين أجنادا بعض وكان
داخل حتى به وعدا جره كلب فجاء ولحم خبز فيه جراب

ذلك من المسلمون فدخل لها خفي مدخل من المدينة
المسلمين من ممتلئة والمدينة جور أهل فأصبح المدخل
ًا ملكوها الخيرات كثيرة آهلة بكرمان كبيرة .مدينةقهر
ولهلها كثير نخل : بهاالصطخري قال الثمرات وافرة

ًا يرفعون ل أنهم وهي سإنة التي الثمرات من شيئ
الريح كثرت فربما للضعفاء يتركونها بل الريح أسإقطتها

يحصل مما أكثر للضعفاء فيحصل السنين بعض في
 .للملك

 جيزة

للرمل طلسم : بهاالندلسي حامد أبو قال بمصر ناحية
البحر مثل المغرب ناحية إلى خلفه والرمل صنم وهو
ذلك إلى وصل فإذا المغرب أرض من الرياح به تأتي

والبساتين والمزارع والرسإاتيق والقرى يتعداه ل الصنم
 .خلفه العظيم والرمل الصنم ذلك يدي بين

وغطاها الرمل علها وقرى مدن الرمل ذلك مكان وكان
وسإط في العظام والجدر الرخام العمدة رؤوس وتظهر

أصعد : وكنتقال إليها الوصول يمكن ول الرمل ذلك
الليل في بالطل الرمل تلبد إذا بالغداة الرمل تلل بعض

مدينة ورأيت البتة آخره يتبين ل البحر مثل الرمل فرأيت
بنيانها عظيمة مدينة السلم عليه يوسإف فرعون

عليه موسإى فرعون مدينة من وأحكم أعظم وقصورها

191

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=10#TOP%23TOP


مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

العمدة رؤوس فظهرت أكثرها غطى قد والرمل السلم
 .القصور في كانت التي

باب حائط جوف في السلم عليه يوسإف سإجن وهناك
في فصعدت الصخر من منحوت والحائط الملك قصر
إلى الصخر من المنبر كدرجات الحائط نفس في دارج

تلك وسإطح النيل على مشرفة الجدار نفس في غرفة
 .الخشب مثل المنحوتة الصخر ألواح من وسإقفها الغرفة

هو الغرفة تحت عظيم بيت إلى يفضي باب الغرفة وفي
:مكتوب الغرفة جدار وعلى السلم عليه يوسإف سإجن

فيه الذي المر : قضيقال حيث الرؤيا يوسإف عبر ههنا
 .تستفتيان

 حلب

 .التربة صحيحة الهواء طيبة الخيرات كثيرة عظيمة مدينة

 .حصينة وقلعة حصين سإور لها

بها غنمه يحلب السلم عليه الخليل : كانالزجاجي قال
فسميت : حلبالفقراء فيقول الجمعة يوم بلبنها ويتصدق

من عظيمة ببركة المدينة هذه تعالى الله خص ولقد بذلك
والخيار والبطيخ والسمسم القطن أرضها في يزرع حيث

ًا والتين والتفاح والمشمش والكرم والدخن يسقى عذي
ًا فياتي المطر بماء ًا غض في بالسيح يسقى ما يفوق روي

آثارها الغيث يد : أرتككشاجم قال البلدا من غيرها
ٌة جارها منعت وما أزهارها الرض وأخرجت منعت كما بلد

لمن فطوبى فزرها تشتهي ما يجمع الخلد هي جارها حلٌب
السور جانب وفي أسإودا بحجر مسورة والمدينة زارها
 .الرض من وطاء في المدينة لن حصينة قلعة

 .عليه والقلعة مهندم مدور جبل وسإطها وفي
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وسإطه وفي الماء إلى حفره وصل عظيم خندق ولها
كثيرة وداور وميدان وبساتين وجامع المعين للماء مصانع
 .الن إلى يزاران السلم عليه للخليل مقامان وفيها

 .غنمه فيها الخليل يجمع كان مغارة وفيها

 .وشيعية سإنية وأهلها وبيع ومشاهد مدارس المدينة وفي

ويصب له ينذر الطريق على اليهودا باب بظاهر حجر وبها
: تحتهيقولون والنصارى واليهودا المسلمون الماوردا عليه
على حجر الحلوى مدرسإة وفي النبياء من نبي قبر

ً منقور ووسإطه سإرير كأنه بركتها طرف يعتقد قليل
ًا فيه الفرنج ًا اعتقادا ً فيه وبذلوا عظيم يجابوا فلم أموال

 .إليه

ل بها اجتاز إذا النسان فإن الزجاج سإوق عجائبها ومن
العجيبة الطرائف من فيها يرى ما لكثرة يفارقها أن يريد

 .والهدايا للتحف البلدا سإائر إلى تحمل اللطيفة واللت

 .مزوقة عجيبة آلت ففيها المزوقين سإوق وكذلك

انهم وهو الشلق يسمونه الربيع أول سإنة كل لعب ولهم
أشد تتقاتلن فرقتان وهم المدينة ظاهر إلى يخرجون

القتل فيهم فيقع الفرقتين إحدى تنهزم حتى القتال
بعض في بئر عجائبها ومن ثم والوهي والجرح والكسر
وهذا بريء الكلب الكلب عضه من منها شرب إذا ضياعها
لم العض أن : شرطهالقرية هذه أهل بعض قال مشهور

ًا أربعين يجاوز ًا أربعين جاوز فإن يوم ! وذكريبرأ لم يوم
فسلم منه وشربوا المكلوبين من أنفس ثلثة أتاهم أنه

 .الربعين جاوز وقد الثالث ومات الربعين يجاوزا لم اثنان

 .الضيعة أهل شرب منها بئر وهذه
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وعشرين أربع سإنة حلب بأرض ظهر أنه بعضهم وحكى
ينساب مفرط وطول منارة بغلظ عظيم تنين وسإتمائة

نار فمه من ويخرج يجده حيوان كل يبلع الرض على
بيوت على واجتاز نبات أو شجر من تلقاه ما تحرق

ًا منه يهربون والناس أحرقها ًا يمين قدر انساب حتى ويسار
ًا عشر اثني بسحابة منه الخلق تعالى الله فأغاثا فرسإخ

كلب في ذنبه لف قد وكان فاحتملته إليه ونزلت نشأت
والسحاب الهواء في يعوي والكلب رفعة الكلب فيرفع
العين عن غاب أن إلى إليه ينظرون والناس به يمشي

 .نهر كأنه فيه انساب الذي الموضع : رأيتالحاكي قال

 حمص

 .وتربة هواء الشام بلدا أصح حصينة الشام بأرض مدينة

أو عقرب بها يلدغ يكادا ول والشجار المياه كثيرة وهي
 .حية تنهش

أن إلى لبسه عقرب يقرب ل حمص بماء ثوب غسل ولو
إلى الذي المسجد باب على التي الصورة عجائبها ومن

ونصفها العلى نصفها إنسان صورة وهي البيعة جانب
 .عقرب صورة السإفل

في وتلقى الصورة تلك على به ويطبع الحر الطين يؤخذ
 .الحال في فيبرأ الملدوغ يشرب حتى الماء

:الجاحظ قال والبلهة المفرط بالجمال موصوفون وأهلها
الجمل : هذالخر رجل فقال جمل تبعها عنز بمص مرت

 .حجره في يتيم إنه : كلالخر ! فقالالعنز هذا من

الله رضي علي على الناس أشد كانوا أنهم العجب ومن
حتى الشيعة غلة من صاروا اليام تلك انقضت فلما عنه
ًا أهلها في ان وأصلحهم النصيرية مذهب يرى ممن كثير

 .السبابة المامية
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إليه تحاكم أنه : ذكرفمشهورة حمص قاضي حكومة وأما
وقد مني أجنبي رجل : هذاالمرأة فقالت وامرأة رجل

:! فقالتقبلك كما وقبليه إليه : قوميالقاضي فقال قبلني
ًة : مريلها ! فقال عنه عفوت  .راشد

يقول وهو بها مات عنه الله رضي الوليد بن خالد قبر وبها
ًاموته مرض في إل شبر قدر بدني على ! ماللجبناء : تب

موت الفراش على أموت أنا وها ضربة أو طعنة وعليه
قرية : انهاقالوا دامشق نواحي من قرية ! حورانالعير

البناء حسنة عامرة عظيمة بيعة وبها الخدودا أصحاب
لها يقال بالفسيفساء منمقة الرخام عمد على مبنية

لها النذر أن ذكروا والنصارى المسلمون لها ينذر النجران
:يناداون الخيل ركاب البلدا في يدورون قوم ولنذره مجرب

يؤداونها عطية عليها وللسلطان المبارك للنجران نذر من
 .عام كل

 الحيرة

الكوفة أرض بقرب البحر سإاحل على كانت قديمة بلدة
 .بحر الزمان قديم في هناك وكان

وآثار داجلة هي بل المدينة ول البحر أثر بها ليس والن
 .طامسة

ملوك كانوا وهم لخم بني ملوك منزل الحيرة وكانت
في يعفر بن السإودا أرادا وإياهم الزمان قديم في العرب

إيادا وبعد منازلهم تركوا محّرٍق آل بعد أؤّمل : ماذاقوله
من الّشرفات ذي والقصر وبارٍق والّسدير الخورنق أهل

ٍة نزلوا سإندادا من يجيء الفرات ماء عليهم يسيل بأنقر
أّم وابن مامة بن كعب مقيلها لطيب يخيلها أرٌض أطوادا

ّنهم دايارهم محّل على الّرياح جرت ذوادا على كانوا فكأ
ّنعيم فإذا ميعادا ًا به يلهى ما وكّل ال بلًى إلى يصير يوم
عدي بن عمرو بن القيس امريء بن النعمان وبنى ونفادا
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ًا بناه الخورنق اسإمه سإنة سإتين في الحيرة بظاهر قصر
السنتين يبني وكان سإنمار له يقال الروم من رجل

 .يوجد فل فيطلب الخمس ويغيب والثلثا

 .مثله يبني أن أحد يعرف لم عجيب وضع على يبني وكان

 .سإنة سإتين هذا يفعل يزل فلم بحجة يحتج وجد إذا ثم

ًا كان بنائه من فرغ فلما ًا قصر .مثله للملوك يكن لم عجيب

آجرة موضع لعلم : انيسإنمار له فقال النعمان به فرح
يعرفها : هلالنعمان له فقال كله القصر لسقط زالت لو

إلى القصر أعلى من فقذف به ! فأمر: لقال غيرك أحد
العرب ضرب حتى ذلك فاشتهر أوصاله فتقطعت أسإفله

جزاء جزائه شّر الله جزاه : جزانيالشاعر فقال المثل به
ٍر ّتين البنيان رّمة سإوى ذنب ذا كان وما سإنّما حّجًة سإ
شهوقه تّم البنيان رأى فلّما والّسكب بالقراميد عليه يعلى
ّطودا كمثل وآض كّل به سإنّماٌر وظّن الّصعب الّشامخ ال
ٍة ّداة لديه وفاز حبو من بالعلج : اقذفوافقال والقرب بالمو
فصعد الخطب أعجب من الله لعمر فهذا رأسإه فوق

خلفه البر وإلى تجاهه البحر إلى ونظر قلته النعمان
فقال والنخل والحوت الظبي ورأى حوله والبساتين

له ! فقالقط البناء هذا من أحسن رأيت : مالوزيره
!باق غير : انهقال ذلك : وماقال !عظيم عيب : لهوزيره

:! قالالخرة : ملكقال باق هو الشيء : وماالنعمان قال
أن لك : فهل! قالالدنيا : بتركقال ذلك تحصيل فكيف

 .: نعمفقال ذلك طلب في تساعدني

 .الموفق والله ووزيره هو وتزهد الملك فترك

 خبيص

 .بكرمان كبيرة مدينة
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ًا يمطر لم باطنها أن الفقيه ابن ذكر تكون وإنما أبد
 .حواليها المطار

عليها المطر فيقع السور من يده الرجل أخرج : ربماوقال
!عجيب وهذا المدينة في الداخل بدنه بقية على يقع ول

بن أحمد قال النيل شرق على بمصر مدينة الملك خربة
الرض جميع في الموضع هذا في الزمرذ معدن : انواضح

الخصوم وللخر العروس لحدهما يقال جبلين هناك وان
ألف تساوي قطعة بهما وقعت ربما الزمرذ معدن بهما
 .داينار

 .المقدس بيت بقرب وعمارة حصن بها بلدة اسإم الخليل

الرض تحت مغارة في السلم عليه الخليل قبر فيه
وهو للزوار ضيافة الموضع وفي وقوام مشاهد وهناك
السلفي حكى عليه ظاهرة البركة آثار نزه طيب موضع

ً أن هدية الموضع لقيم وأهدى الخليل زيارة أتى رجل
فقال الخليل مغارة إلى النزول من يمكنه أن وسإأله
فقطع ! فأقامفعلت الزوار انقطاع إلى أقمت : إنالقيم
ًا معه وأخذ بلطة مغارة إلى دارجة سإبعين فنزل مصباح

والهواء أخضر ثوب وعليه الخليل عليها داكة وبها واسإعة
السلم عليهما ويعقوب إسإحاق جانبه وإلى شيبته يحرك

خلف السلم عليها سإارة : إنيقال المغارة حائط أتى ثم
هو فإذا الحائط وراء ما إلى ينظر أن فهم الحائط ذلك

 .نزل حيث من ! فعاداوالحرم : إياكيقول بصوت

عبد سإليمان أبو إليها ينسب دامشق قرى من قرية داارا
 .الداري عطية بن الرحمن

بعد ليلة : نمتقال والورع الزهد في وقته فريد كان
في لك أربى وأنا : تناملي تقول بحوراء أنا فإذا ورداي

في بارداة ليلة : كنتوقال عام خمسمائة منذ الخدور
البردا من يدي إحدى فخبأت البردا فأقلقني المحراب
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: يايقول قائل فإذا عيناي فغلبتني ممدوداة الخرى وبقيت
الخرى كانت ولو أصابها ما هذه في وضعنا قد ليمان أبا

إل أداعو ل أن نفسي على ! فآليتفيها لوضعنا مثلها
ًا خارجتان ويداي ًا أو كان بردا  .حر

 داارابجردا

قال فارس بن دااراب عمرها نفيسة بفارس كورة
: انهالفقيه ابن وقال الموميا كهف : بهاالصطخري

 .أرجان في ذكرها مضى وقد بأرجان

ثم شيراز إلى يحمل منه الخالص : انالصطخري وزادا
الموميا أنه على ويخرج شيء بمائه ويعجن الموضع يغسل
الخالص وأما المعجون من الناس أيدي في ترى ما فجميع

 .الملك خزانة في إل يوجد فل

ًا وقال البيض الملح من جبال داارابجردا : بناحيةأيض
الموائد منها ينحت والسإودا والحمر والخضر والصفر

سإائر إلى وتهدى الظروف من وغيرها والغضائر والصحون
 .البلدا

 .الزئبق معدن وبها

 دامشق

النضارة من فيها لما الرض وجنة الشام بلدا قصبة
المياه وكثرة البقعة وسإعة الرقعة ونزاهة العمارة وحسن

 .والثمار الفواكه ورخص والشجار

دامشق : غوطةأربع الدنيا : جنانالخوارزمي بكر أبو قال
كلها رأيت وقد البلة وجزيرة بوان وشعب سإمرقند وصغد

عليه آدام : إنيقولون السير وأهل دامشق غوطة فأفضلها
البيات بيت الن له يقال بها موضع في ينزل كان السلم
 .قنينة في وقابيل مقرى في وهابيل لهيا بيت في وحواء
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عند الساعات بباب الن يعرف الذي الموضع في وكان
قبل فما عليها توضع القرابين كانت عظيمة صخرة الجامع
قابيل وقتل حاله على بقي يقبل لم وما أحرقته نار نزلت
 .دامشق باب على جبل وهو قاسإيون جبل على هابيل

انه دامشق أهل يزعم الدم أثر مثل عليه حجر وهناك
مغارة الحجر وعند هابيل رأس قابيل به رض الذي الحجر
 .لذلك الدم مغارة لها يقال

وقهندز وخندق سإور ذات حصينة عظيمة الن والمدينة
محيطة والبساتين جوانبها جميع من مشبكة والعمارات
ًا بها ترى وقلما فراسإخ بالعمارات ًا أو داار ًا أو مسجد رباط

ًا أو مدرسإة أو  .جار ماء وفيها إل خان

: هوقال دامشق أهل بعض وصفه الجامع عجائبها ومن
فرشه بسط الغرائب جامع المحاسإن كامل العجائب أحد

 .وانتظام تركيب أحسن على وألف بالرخام

صور عن منزه وهو مؤتلفة وصنعته متفقة أقداره فصوص
ثمرتها تجنى الغصان وفنون النبات صور إلى الحيوان
 .الشحار حوائج يعتريها ول بالبصار

وأوان حين كل في مدركة الزمان طول على باقية والثمار
مع ذبول يصيبها ول القطر فقدان مع عطش يمسها ل

همة ذا وكان الملك عبد بن الوليد .عمرهالدهر تصاريف
 .المساجد وبناء العمارات أمر في

عليه وحمل سإنين سإبع المملكة خراج عمارته على أنفق
ًا عشر ثمانية على عليه أنفق بما الدسإاتير ينظر فلم بعير

!نتبعه فل لله أخرجناه شيء : هووقال بإبعاداها وأمر إليها
ًا أن لو الجامع عجائب : منقالوا سإنة مائة عاش أحد
من يره لم ما يوم كل في لرأى يوم كل يتأمله وكان
 .التنميق ومبالغة الصنعة حسن
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ألف سإتين الصناع أكله الذي البقل ثمن بلغ أنه وحكي
ًا الناس فضج داينار : أنفقتوقالوا فيه أنفق لما اسإتعظام

في : انفقال !فيه لهم فائدة ل فيما المسلمين أموال
حبة فيه يدخل لم إن سإنة عشرة ثماني عطاء مالكم بيت
الرصاص من بتسقيفها أمر فرغ فلما الناس ! فسكتقمح
يرقمها الصانع ورأيت الرصاص من سإقفها الن وإلى

 .المذاب بالرصاص

ًا : انقالوا إلى فيحتاج يحرقه الرصاص على يذرق طير
 .المطر ماء لدفع الصلح

كتابة دامشق جامع في : رأيتحمادا بن موسإى قال
ًا الزجاج في بالذهب ورأيت التكاثر ألهاكم سإورة محفور
فسألت المقابر قاف في ملصقة نفيسة حمراء جوهرة

لها الجوهرة هذه كانت بنت للوليد : ماتتفقالوا ذلك عن
بها الوليد فأمر معها الجوهرة هذه تدفن أن أمها فأمرت

أوداعها أنه لمها وحلف المقابر قاف في فصيرت
:طبقتين رخام أعمدة على مبني .والمسجدالمقابر

خلل في صغار أعمدة والفوقانية كبار أعمدة التحتانية
 .واللوان والذهب بالفسيفساء والشجار المدن صور ذلك

الجامع باب على اللذان الحجريان العموداان العجب ومن
ً الفراط غاية في وهما ًا طول عمل من : وهماقيل وعرض
ول نقلهما ول قطعهما زماننا أبناء وسإع في ليس إذ عادا

على عموداان بالجامع الغربي الجانب وفي إقامتهما
من : انهمايقولون الصغار العمدة من العليا الطبقة
شبه مدور حجر القبلي الصحن جدار وفي الدهنج الحجر
ً فيه الفرنج : بذلقالوا وأحمر بأبيض منقطة دارقة أموال
 .إليه يجابوا فلم

كثير أرزاق وعليها عظيم ودايوان كثيرة أوقاف وللجامع
للجامع والنبال القسي يعملون صناع منهم الناس من

يوم كل الجامع داخل أن ذكروا الحاجة ليوم ويذخرونها
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الجامع مصالح إلى المائتان يصرف داينار ومائتا ألف
 .السلطان خزانة إلى ينقل والباقي

ًا الناس أحسن دامشق وأهل ًا خلق ًا وخلق إلى وأميلهم وزي
باللهو الشتغال سإبت يوم كل في ولهم واللعب اللهو

 .واللعب

ول حجر المملوك على للسيد يبقى ل اليوم هذا وفي
على للسإتاذ ول الزوجة على للزوج ول الولد على للوالد

هؤلء من واحد كل يطلب النهار أول كان فإذا التلميذ
والصبي المماليك من بإخوانه المملوك فيجتمع يومه نفقة

والرجل النساء من باخواتها والزوجة الصبيان من بأترابه
ًا البساتين إلى فيمشون التمييز أهل فأما بأصدقائه أيض
فإلى الناس سإائر وأما طيبة ومواضع قصور فيها ولهم

ًا أخضر فرشه محوط وهو الخضر الميدان وشتاء صيف
 .الجاري الماء وفيه فيه نبت من

 .داكاكينهم إليه ينقلون السبت يوم والمتعيشون

والمصارعين والمغنين والمساخرة المشعبذين حلق وفيها
 .والفصالين

ثم النهار آخر إلى واللهو باللعب مشغولون والناس
ويعوداون المغرب بها ويصلون الجامع إلى منها يفيضون

 .أماكنهم إلى

قال دامشق من فرسإخ على جبل ربوة جبل بها
: وآويناهماتعالى قوله في المذكورة هي : إنهاالمفسرون

 .ومعين قرار ذات ربوة إلى

ولما البساتين وسإط في حسن مسجد عليه عال جبل وهو
فنقبوا الوسإط في الجبل هذا وقع برداى ماء إجراء أراداوا
وينزل يزيد نهر رأسإه على ويجري فيه الماء وأجروا تحته
 .أسإفله إلى أعله من
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 .الجاري الماء أعلى على الذي المسجد وفي

الخضرة جوانبه جميع وفي البساتين إلى مناظر وله
 .والرياحين والشجار

ًا صغير بيت في المسجد في ورأيت ًا حجر ألوان ذا كبير
بنصفين انشق وقد مدور صندوق كحجم حجمه عجيبة
الخر عن الشقين أحد ينفصل لم ذراع مقدار شقيه وبين

ذلك في دامشق ولهل مشقوق كرمان به متصل بل
 .كثيرة أقاويل الحجر

في المثل به يضرب الذي معاوية بن إياس إليها وينسب
 .الذكاء

ًا رجل من طلب له فقال يتيم ذاك إذ وهو القاضي عند حق
يتكلم من سإكت : إذا! فقالصبي إنك : اسإكتالقاضي

ًا تقول ل : واللهالقاضي فقال عني إله : لإياس فقال !حق
غزل كبة في إليه تحاكمتا امرأتين أن ! وحكيالله إل

كببت شيء أي : علىوسإألها منهما واحدة كل فأفردا
:الخرى وقالت !خبز كسرة : علىإحداهما فقالت غزلك
 .طرقة على

 .خبز كسرة على هي فإذا الكبة فنقض

انه ! وحكيأفهمه ما : ويحهفقال سإيرين ابن بذلك فسمع
ً إليه دافعت : إنيأحدهما فقال رجلن إليه تحاكم  .مال

إليه المال هذا سإلمت : أينللمدعي فقال الخر فجحد
المدعى ! فقالالفلني الموضع في شجرة : عندفقال
 .قط رأيت ما الموضع ذلك : اناعليه

فيه هل وابصروا المكان ذلك إلى بالمدعي : انطلقوافقال
:عليه للمدعى زمان بعد قال إليه ذهبوا فلما ل أم شجرة
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يا : قمله ! فقالبعد : لقال المكان ذلك إلى وصلوا ترى
 .به ! واعترفالله أقالك : أقلني! فقالخائن إنك الله عدو

 دامندان

الذهب معادان : بهاالفقيه ابن قال بكرمان كبيرة مدينة
جبل في والنوشاذر والتوتيا والنحاس والحديد والفضة
 .دانباوند له يقال شاهق

شبه داوي دااخله من يسمع عظيم كهف الجبل هذا وفي
فإذا بحواليه ويلتصق داخان شبه منه ويرتفع الماء خرير
النوشاذر وهو يقلعونه المدينة أهل إليه خرج وكثر كثف
ًا به السلطان وكل وقد الفاق إلى يحمل الذي الجيد قوم
 .خمسه السلطان أخذ كله جمع إذا حتى

بالهواء مخصوصة ومصر تنيس بين قديمة مدينة دامياط
في النيل ماء يصب عندها السإلم ثغور من وهي الطيب
جانبيه من وعليه ذراع مائة نحو هناك النيل وعرض البحر

مركب يدخل ل جرس عليها حديد سإلسلة بينهما برجان
مدارس سإورها وعلى بإذن إل يخرج ول البحر في

 .كثيرة ورباطات

بن لعمر قال انه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن
: السإكندريةثغران يديك على سإيفتح عمر : ياالخطاب
دامياط وأما البربر من فخرابها السإكندرية أما ودامياط

حظيرة في معي كان ليلة رابطها من شهداء صفوة فهم
 .القدس

أمر طريف : منقال المهلبي محمد بن الحسن وحكى
من قبط وهم الرفيعة الثياب يعملون بها الحاكة ان دامياط
فإذا والطري المملوح السمك أكلهم أكثر الناس سإفلة
وينشطون اليدي غسل غير من الصنعة إلى عاداوا أكلوا

يقلبه من يشك ل الثوب قطع فإذا غزلها في ويعملون بها
ًا ! وقالبالند بخر انه في ان دامياط أمر طريف : منأيض
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ًا الخريج على قبليها الحاكة يستأجرها بالمعامل تعرف غرف
عمل فإن بها إل تنجب تكادا فل فيها الشرب ثياب لعمل

علم الغرف هذه غير إلى ونقل شبر منها وبقي ثوب بها
لختلف ثمنه من وينقص للثوب المبتاع السمسار بذلك
فيه وليس بدمياط البيض الثوب قيمة وتبلغ الثوب جوهر
عملها من شيء في تنيس تشارك ول داينار ثلثمائة ذهب

 .نهار نصف مسيرة وبينهما

حاضرتا وهما أبيض بتنيس ول مصبوغ بدمياط يعمل ول
 .البحر

 .نعيدها ل تنيس في ذكرناها والسمك الطير أنواع وبها

 .لون كل من القلموني الفرش وبها

زعموا زق خلقة في وهي الدلفين لها يقال سإمكة وبها
منامات يرى أكلها من أخرى سإمكة وبها الغريق تنجي أنها

 .هائلة

ًا اتخذوا الكامل الملك زمان في الفرنج أن وحكي مركب
وأجروه والسلح الرجال من وشحنوه دامياط سإور بعلو
المركب من فوثبوا دامياط بسور يصل أن إلى البحر في
الملك علم فلما الحيلة بهذه دامياط وفتحوا السور إلى

ًا وجاء عليه شق ذلك الكامل عليه فصعب لها محاصر
وما والحمامات بالسإواق مدينة بجنبها فبنى اسإتخلصها

غربي على مدينة داندرة وأسإر فتحها حتى يحاصرها زال
ونخل وأشجار مياه ذات طيبة الصعيد نواحي من النيل
لطلسم صور فيه بيت والبربا كثير البرابي من فيها وكرم

تدخل كوة وثمانون مائة فيه بربا جملتها من سإحر أو
تنتهي حتى واحدة بعد واحدة كوة من يوم كل الشمس

 .منه بدأت الذي الموضع إلى تكر ثم آخرها إلى

 داورق
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أعمالها : فيمهلهل بن مسعر قال بخوزسإتان بليدة
 .كثيرة معادان

 .داارا بن لقباذ قديمة آثار وبها

انه قالوا يرعى ل مواضعها بعض ويجتنب كثير صيد وبها
 .لطلسم

بها إل الكبريت هذا يوجد ول البحري الصفر الكبريت وبها
غير من بالنار أتي وإذا يسرج ل غيرها إلى منها حمل وإن

ظريف من وهذا تحرقه ل داورق ونار أحرقته داورق
 .الشياء

 .سإليمها يبل ل قتالة هوام وبها

توجد الحية وهذه الرأسإين ذات تسمى شبرية حية منها
بشيء أحست فإذا الرمل في تكون والباسإيان داورق بين
ًا وثبت الحيوان من وتثقل رأسإيها بإحدى ونهشت أذرع

فارس بحر بين .جزيرةسإاعته في الحيوان فيموت عليه
ترفأ فراسإخ خمسة في فراسإخ خمسة مكرم عسكر ونهر
لها طريق ل الهند ناحية من تقدم التي البحر مراكب إليها

 .مرتين يوم كل في والمد الجزر وبها إليها إل

ًا يبقى عليها المد وردا فإذا عذب وماؤها ًا ملح  .كثير

إليها يحمل الخلفاء أيام في كان قلعة وسإطها وفي
في يحبس عظيمة جريمته كانت فمن بغدادا من المنفيون

 .الجزيرة في يرسإل ذلك داون كان ومن القلعة

الذين النوتية من قوم يسكنها وبيوت عمارات وبها
 .البحر في يعملون

ونقصانه القمر نور زياداة بحسب آخر وجزر مد وبها
إلى يوم كل ينقص ثم الشهر منتصف إلى يوم كل فيزداادا

 .الشهر آخر
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ًا بها ورأيت ًا أسإمر شاب يصطادا انه يقولون كانوا نحيف
ًا ان بعضهم وحكى الظبي الرجل لهذا شاة أكل قد ذئب

الخروج على يقدر ل والذئب خلفه يعدو فقام بدورقستان
 .أداركه حتى خلفه يسعى يزل فلم الجزيرة من

أعمال من بسرياقوس انه الشابستي ذكر هور أبي داير
 .الرهبان كثيرة عامرة بيعة وهي مصر

هذا يقصد خنازير به يكون من ان وهي أعجوبة وفيها
بخنزير ويجيء الموضع رئيس فيضجعه للتعالج الموضع
يتعدى ول الغدة الخنزير فيأكل العلة موضع إلى يرسإله

 .الصحيح الموضع إلى

ًا عليه ذر الموضع تنظف فإذا فعل خنزير رمادا من شيئ
 .فيبرأ البيعة قنديل بزيت وداهنه قبل من الفعل هذا

 .العلج هذا لمثل رماداه ويعد ويحرق الخنزير ذلك يذبح ثم

 أتريب داير

 .السلم عليها مريم بمارت يعرف مصر بأرض

والحاداي آب من عشر الخامس في وانه عيد له
 .القبط أشهر من بؤونه من والعشرين

مثله يوم إل يرونها ول تأتيهم بيضاء حمامة أن يذكرون
 .جاءت أين من يدرون ول المذبح تدخل

 أيوب داير

 .دامشق نواحي من قرية

 .الله ابتله وبها السلم عليه أيوب منزل كان بها

به تعالى الله أمره حين ركضه من ظهرت التي العين وبها
هذا برجلك : اركضوعل عز فقال ابتلئه انتهاء عند
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قبره وبها عليها كانت التي والصخرة وشراب باردا مغتسل
 .السلم عليه

محدقة نزه موضع في دامشق بناحية داير سإمعان داير
مشهور حبيس بها وكان والقصور والدور بالبساتين

ًا الخلق عن منقطع كل في كوة من رأسإه يخرج وكان جد
ًا سإنة ًا يوم المرضى من بصره عليه وقع من فكل معلوم

 .عوفي والزمنى

ذلك يشاهد حتى إليه فذهب أداهم بن إبراهيم به فسمع
ًا الدير عند : رأيتقال ًا خلق تلك حذاء الواقفين من كثير

اليوم ذلك كان فلما الحبيس رأس خروج يترقبون الكوة
ًا إليهم ونظر رأسإه أخرج ً يمين نظره وقع من فكل وشمال
ًا قام عليه : فتعجبت! قالمكانه إلى رجع ثم معافى سإليم
ًا وبقيت ذلك من فأجابني وداعوته مضيت ثم فيه متفكر

: هذهوقال حمصات سإبع فأعطاني حاله عن وسإألته
عنه : فانصرفت! قال بالغ بثمن إل تبعها ل منك تطلب

الحنيفي لهذا أعطى الحبيس أن النصارى بين فاشتهر
ًا الحمصات بهذه تصنع : ماذاوقالوا علي فاجتمعوا شيئ
سإبعمائة بلغ حتى ثمنها في يزيدون زالوا ! فمامنا بعها
فأخرج سإمعان داير على وعبوري انصرفت ثم فبعتها داينار

الحمصات بعت قد الحنيفي : أيهاوقال رأسإه الحبيس
وكل لعطوك آلف سإبعة طلبت ولو داينار بسبعمائة

يوم كل قوته قيمة يكون من فانظر يوم قوت لي حمصة
 .رأسإه أداخل ثم قيمته تكون كم داينار ألف

 سإينا طور داير

النور فيه تجلى الذي الجبل وهو سإينا طور قلة على
ًا موسإى وخر السلم عليه لموسإى  .هناك صعق

قدامه لطيف باب غربيه وفي السإودا بالحجر مبني والدير
أرسإلوه قاصد قصدهم وإذا رفعوه رفعه أراداوا إذا حجر
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دااخلها وفي الباب مكان يعرف ولم الموضع على فانطبق
 .ماء عين

ًا بها أن النصارى وزعم ببيت كانت التي النار من نار
إذا وتقوى تحرق ل الحر ضعيفة بيضاء نار وهي المقدس

يقصدونه والناس بالرهبان عامر وهو السرج منها أوقد
ّدير راهب : ياعاصم ابن فيه قال ّنور الّضوء ماذا ال وقد وال

ّطور دايرك في بما أضاء ّلت هل ال داون فيه الّشمس ح
ّيب أم أبرجها بأرض الطير داير مستور فهو عنه البدر غ
بجبل المعروف الجبل بقرب النيل شاطيء على مصر

 .الكهف

يأتي الدير هذا عيد يوم كان فإذا شق الجبل هذا وفي
جاء إل واحد منها يبق لم بوقير له يقال الطير من صنف
 .صياحها عنده ويشتد الشق ذلك

الشق ذلك في رأسإه يجعل الواحد بعد الواحد يزال ول
حتى فيضطرب بالشق أحدها رأس يتشبث أن إلى ويصيح
ول القابلة السنة إلى البقية تنصرف ذلك وعند يموت
داليل وهذا الشابشتي ذكر هكذا طائر منها هناك يبقى

فيكون طيرين على تشبث وربما السنة تلك في الخصب
ًا الخصب ًا بالغ  .جد

 نهيا داير

 .مصر أرض من بالجيزة

ًا وأطيبها وأنزهها الديارات أحسن من ًا وأجلها موضع موقع
الماء لن عجيب منظر النيل في وله بالرهبان عامر

 .جهاته جميع من به محيط

وأصناف الزهار أنواع أظهرت وزرعت الماء انصرف فإذا
يفارقها ان النسان يريد ل المنقش الديباج فتشبه النوار

ًا متصيد فهو الطيور فيه تجتمع خليج وله ولبن أيض
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ّنني ذكرت إن نهيا داير : أيافيه البصري على إليك أسإعى فإ
ّبق الخيول أنواره زهت وقد الّربيع وجه ترى أوما الّس
ّلق بنهاره ثغر من أشجاره وتبّسمت أطياره وتجاوبت المتأ

ٍر ّنه الّسماء وسإط في والبدر مؤنق زه في مضيٌء وجٌه كأ
ّطيور عن سإئلت وإذا أزرق قناٍع وجنوسإها وصيدها ال

إذ فالفارور فالكروان فالغّر تصدق لم وإن فاصدق
ّلق طيرانه في يشجيك البرية في مدينة الرصافة المتح

 .الرقة بقرب

 .المنحوت الحجر من محكم سإور لها رأيتها

بأرض الطاعون وقع لما الملك عبد بن هشام أحدثها
 .الشام

مائة رشاؤها العمق بعيدة وآبارهم عين ول نهر بها ليس
ًا وعشرون  .ملح وهي ذراع

الصهاريج تفرغ وقد المدينة دااخل الصهاريج من وشربهم
أربعة وبينهما الفرات من الماء فيأخذون الصيف أثناء في

 .فراسإخ

 .صاغرين يؤداونه مال عليهم خفاجة ولبني

تحمل منها والمخالي والجوالق الكسية عمل أهلها وصنعة
 .البلدا سإائر إلى

في البق من إليها يفزع الملك عبد بن هشام وكان
 .الفرات شاطيء

ماء ول ضرع ول زرع بها ليس أن البلدة هذه عجيب ومن
يسكنونها ! وأهلهامرغوبة صنعة ول تجارة ول أمن ول

 .لخربت الوطن حب ولول

 الرقاداة
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ليس البساتين كثيرة القيروان بقرب بافريقية طيبة بلدة
ًا أطيب ول هواء أعدل بافريقية !تربة أصح ول منها نسيم

ًا يزل لم داخلها من إن حتى يعلم أن غير من مستبشر
ًا لذلك  .سإبب

عنه وشردا مرض الغلب بن أحمد بن إبراهيم أن وحكي
الطريفل إليه نسب الذي المتطبب إسإحق فعالجه النوم

 .بالتردادا فأمره السإحقي

به واتخذ رقاداة فسماه نام الموضع هذا إلى وصل فلما
ًا ًا داور  .الله بلدا أحسن من فصارت وقصور

فقال بالرقاداة يمنع ول بالقيروان النبيذ بيع يمنع وكان
ّيد : ياالقيروان طرفاء ّناس سإ ّيدهم وابن ال إليه ومن سإ
حلٌل وهو مدينتنا في الّشرب حّرم ما منقاداه الّرقاب
ّقاداه بأرض وبين بينها بربر بلدا من بالمغرب مدينة زكندر ر

الله عبد بن علي الفقيه حدثني مراحل سإت مراكش
كثيرة مسورة كبيرة مدينة أنها الجنحاني المغربي
الفضة معادان بها مسلمون برابر أهلها والثمرات الخيرات

 .يعالجها أرادا من كل عامة

ًا يعملون كثير خلق فيها الرض تحت غيران وهي  .أبد

عليه وجب أو جناية جنى من أن المدينة أهل عاداة ومن
ًا فدخل حق حتى الطلب عنه سإقط الغيران تلك من شيئ

 .منها يخرج

مدة فيها يعمل الخائف فلعل ومساكن أسإواق وفيها
 .أمره الله يسهل حتى يخرج ول وينفق

ًا عشرين نزلوا إذا أنهم وذكر فالسلطان الماء نزل ذراع
الطين ليظهر ماؤها ويسقي الدواليب عليها ينصب

 .ويغسلونها الرض ظاهر إلى الفلعة فيخرجه
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ثلثا يسقي وماؤها النيل خمس ليأخذ ذلك يفعل وإنما
ًا عشرين الماء إلى الرض وجه من لن دافعات ذراع
ًا فينصب ويصب فيستقي الماء وجه على الغار في داولب

ًا الحوض ذلك على وينصب كبير حوض في آخر داولب
ذلك إلى ينصب ثم آخر حوض في ويصب فيستقي
ًا الحوض ًا داولب إلى الرض وجه على ويجري فيستقي ثالث
 .والبساتين المزارع

كثير مال صاحب من إل تصح ل المعاملة هذه أن وذكروا
والعملة الصناع ويكري الغار باب على يقعد آلف له

العمل تم إذا حتى يديه بين ويغسلونه الطين فيخرجون
أصغر يكون فربما له الباقي وسإلم السلطان خمس أخرج

 .الرجل جد قدر على داونه يكون وربما أنفق مما

من أرداشير بن سإابور بناها فارس بأرض مدينة سإابور
لكثرة منها يخرج حتى طيبة روائح يشم يزل لم داخلها

 .أشجارها وكثرة وأزهارها رياحينها

ًا نزهة سإابور : مدينةالبشاري قال الجروم ثمار بها جد
واللوز والجوز والترج والزيتون النخل من والصرودا
 .السكر وقصب والعنب

 .داانية وثمارها جارية وأنهارها

ًا السائر يمشي مشتبكة وقراها الشجار ظل تحت أيام
 .السابوري الله عبد أبو إليها ينسب كصغد

: إنالدقاق علي أبو السإتاذ قال تعالى الله أولياء من كان
ًا كان الله عبد أبا الصيد لم من أطعمنا به نزلنا فإذا صيادا
 .ذلك ترك ثم

عين على شبكتي أنصب : كنتفقال سإببه عن فسألناه
 .بالشبكة فتتعلق لتشرب تأتي كانت فالظباء ماء
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ثلثة غزلن معها بظبية أنا فإذا اليام بعض في فنصبتها
لتشرب الماء فقصدت الحر شدة عند النهار انتصاف في

وغزلنها غلبها وقد وذهبت عنها نفرت الشبكة رأت فلما
الشبكة رأت فلما الماء من ودانت عادات ثم العطش

فعلت حتى السماء نحو رأسإها وترفع إليها تنظر جعلت
ًا ذلك  .مرار

الفاق سإترت سإحابة ظهرت حتى قليل إل كان فما
ًا وأمطرت  .الصحراء في المياه منه سإالت مطر

 .الصطيادا تركت الحالة تلك شاهدت فلما

 سإبتة

البحر سإاحل على المغرب بلدا قواعد من مشهورة بلدة
 .البربر بر في

 .فيه دااخلة البحر في ضاربة وهي

إليها وصل التي الصخرة : عندهاالندلسي حامد أبو قال
المشوي الحوت فنسيا السلم عليه يوشع وفتاه موسإى

فاتخذ الخر النصف تعالى الله فأحيا نصفه أكل قد وكانا
ًا البحر في سإبيله  .عجب

طولها سإمكة وهي الموضع ذلك في الن إلى نسل وله
والجانب صحيح جانبيها وأحد شبر وعرضها ذراع من أكثر

 .أحشائها على رقيق وغشاء وعظام شوك الخر

هذا من رآها فمن رأس نصف ورأسإها واحدة وعينها
والناس ميتة مأكولة أنها ويحسب اسإتقذرها الجانب

يقدداونها واليهودا المحتشمين إلى ويهدونها بها يتبركون
 .للهدايا البعيدة البلدا إلى ويحملونها

 سإجستان
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 .فارس بن سإجستان إلى تنسب واسإعة كبيرة ناحية

ًا تسكن ل فيها والرياح رملة سإبخة كلها أرضها حتى أبد
 .الرحي تلك من طحنهم وكل رحيهم عليها بنوا

وشدة كثير ونخل الريح على رحي بها حارة بلدا وهي
يحتالون أنهم ولول مكان إلى مكان من الرمل تنقل الريح

 .والقرى المدن على لطمست ذلك في

أن غير من مكان إلى مكان من الرمل نقل أراداوا وإذا
الرمل حول جمعوا الرمل جانب إلى التي الرض على يقع
أسإفله من وفتحوا وغيرهما وشوك حطب من الحائط مثل
ًا الزوبعة مثل أعله إلى الرمل وتطير الريح فتدخله باب

 .الموضع ذلك من بعد في البصر مد على ويقع فيرتفع

كثيرة أرضهم لن سإلحفاة ول قنفذ أرضهم في يصادا ول
 .الفعى تقتل وانها الفاعي

بحر بن محمد قال الناس خيار من : وأهلهاالفقيه ابن قال
تعرف لم بمحاسإن مفرداة سإجستان تزل لم :الذهبي
ول معاملة أصح سإوقة الدنيا في وما البلدان من لغيرها

اللهيف إغاثة إلى مسارعتهم ثم منهم مجاملة أكثر
المنكر عن ونهيهم بالمعروف وأمرهم الضعيف ومؤاسإاة

امتنعوا أنهم كله هذا من وأجل النوف جدع فيه كان ولو
.منبرهم على طالب أبي بن علي يلعنوا أن أمية بني على

ًا منزلها من المرأة تخرج ل أن عاداتهم ومن فإن أبد
 .فبالليل أهلها زيارة أرادات

ًا كان الشديد رسإتم إليها ينسب الشجاعة في بالغ
: جهاننامه شاه في الفرداوسإي قال حد إلى والفروسإية

ذكر بديد نيامد رسإتم جو سإواري آفريد جهان تا آفرين
ظهر من ويرفعه قرنه في الرمح يجعل كان أنه عنه
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في : ألفألفين يغلب فارس ألف في كان وإذا فرسإه
 .رسإتم مقابلة في وألف ألف مقابلة

 سإخا

 .الغربية الكورة قصبة وهي مصر بأسإفل مدينة

قصبة سإدوم أخرج : إذاعلمة عليه أسإودا حجر جامعها في
 .لوط قوم قرى

 .والشام الحجاز بين وهي

ًا وأكثرها الله بلدا أحسن كانت ًا مياه ًا وأشجار وحبوب
ًا  .للناظرين عبرة والن وثمار

حشيش ول ضرع ول بها زرع ل المقلوبة الرض وتسمى
الحجارة أنها ذكر حجارة فيها فرشت سإودااء بقعة وبقيت

بن أمية قال كالطابع عامتها وعلى عليهم أمطرت التي
ٍم أخو لوٌط : ثّمالصلت أبي برشدها أتاها إذ أتاها سإدو

تقيم أن نهيناك : قدقالوا ثّم ضيفه عن راوداوه وهداها
ٍء بناٍت ذاك عند الّشيخ عرض قراها ترعاها بأجرٍع كظبا
ّيهاوقالوا ذاك عند القوم غضب !نأباها خطبٌة الّشيخ : أ
ّيب وعجوٌز أمرهم القوم عزم أرسإل ورجاها سإعيها الله خ
ًا ذاك عند الله ورماها أعلها سإفلها الرض جعل عذاب

ٍم حروٍف ذي طيٍن ثّم بحاصٍب ّو قديمة بلدة رماها إذ مس
 .النيل ضفة على مصر بنواحي

: رأيتالكندي عمر قال العجائب إحدى من بربا بها كان
فرأيت القت مخزن العمال بعض اتخذه وقد البربا ذلك

دابيب كل عنه سإقط داخوله وأرادا بابه من دانا إذا الجمل
 .البربا إلى شيء منه يدخل ولم عليه

خمسين سإنة شهور في خرب أن إلى ذلك على وكان
 .وثلثمائة
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 سإنجل

 .وطبرية نابلس بين فلسطين نواحي من قرية

 .دامشق يلي مما طبرية من فراسإخ أربعة على

بنابلس السلم عليه يعقوب منزل : كانالصطخري قال
الصديق يوسإف فيه ألقي الذي والجب فلسطين أرض من

ولم سإنجل لها يقال قرية وبين نابلس بين السلم عليه
ًا البئر تلك تزل ويشربون بزيارتها يتبركون للناس مزار
 .مائها من

 سإنون

حصار : بهاالغرائب تحفة صاحب قال كرمان بأرض قرية
ًا فيه الفأر ترى ل وسإطها في ماتت إليها حملت ولو أبد
.مراكش قرب البربر بأرض بلجة ! سإوبلأرضها أصابت إذا

 .الناس شرار من وبربر البربر شرار من أهلها

بها اجتاز المغرب ملك يوسإف بن يعقوب أبا أن ذكر
: منقال رآهم فلما والخدمة للتلقي إليه مشايخها فخرج

إنا اليمين إلى حاجة : ل! فقالسإوبل : مشايخقالوا أنتم
:قالوا كأنهم جوابه سإرعة من الناس ! فتعجبنعرفكم

 .المغاربة كلم في واحد واللفظان بالله سإوء مشايخ نحن

البساتين كثيرة البقعة طيبة شريفة مدينة سإيراف
 .والدور البقعة واسإعة الجبال من تأتيها والعيون

سإيبويه كتاب شارح السيرافي الحسن أبو إليها ينسب
ًا عشرين  .عصره فريد كان مجلد

حسنة العلم كثيرة طيبة بلدة كرمان بلدا قصبة سإيرجان
وأوسإع شيراز من أبهى كثيرة ومياه بساتين ذات الرسإم
 .القصران لهما يقال مراحل ثلثا وبينهما

215

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=11#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=11#TOP%23TOP


مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

 .فسيح وأدايمها صحيح وهواؤها عذب ماؤها

 .البلدا من شيء في مثلها يوجد لم الدولة عضد داور بها

الصفار طاهر بن الليث ابنا وطاهر عمرو بها ش وقد
 .قناتين السجستاني

 .داورهم ويدخل البلد في يدور ماؤها

حسنة سإنة ولهم كثير نخل وبها السكر وقصب الفانيد بها
ًا تمورهم من يرفعون ل أنهم وهي الريح أسإقطته شيئ

الوقات بعض في الرياح كثرت فربما للضعفاء ويتركونها
 .للملك يحصل مما أكثر للفقراء فيحصل

 .الفاق إلى منها يحمل والكمون

 سإيلون

 .المائدة وحجر السكينة مسجد .بهانابلس قرى من

وان السلم عليه يعقوب منزل كانت سإيلون : انويقال
إلقاءه أراداوا لما منها أخرجوه السلم عليه يوسإف إخوة
ًا الناس اتخذه سإنجل بقرية والجب الجب في  .مزار

ً العريش إلى الفرات من هي الشام جبلي ومن طول
ًا الروم بحر إلى طيء الله صلى الله رسإول عن عرض
يجتبي وإليها بلداه من الله صفوة : الشاموسإلم عليه

 .عباداه من صفوته

الخير : قسمقال انه العاص بن عمرو بن الله عبد عن
سإائر في وقسم الشام في تسعة جعلت أقسام عشرة
بالشام منها جزء أعشار عشرة الشر وقسم الرض

 .الرض جميع في والباقي
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النبياء منزل الله جعلها التي المقدسإة الرض هي والشام
 .والولياء النبياء ومحل الوحي ومهبط

ًا الناس أحسن وأهلها عذب وماؤها طيب هواؤها خلق
ًا ًا وخلق ًا وزي ًا الرض بشرق عنيت قال وري وغربها قدم
ّوب ٍة داار الّشام مثل أر فلم وأسإيرها آفاقها في أج إقام
ولهو أعيٍن ونزهة أبداٍن مصّحة أدايرها وكأٍس أغادايها لراٍح

ّدسإٌة وسإرورها داائٌم نفوٍس كّل ففي بلداها الّربيع جادا مق
عن تخلو ل أن الشام خواص ومن وغديرها روضٌة أرٍض

يزيدون ل بدعائهم ويعفو الله يرحم الذين البدال الولياء
قام منهم واحد مات كلما عنها ينقصون ول السبعين على
خواصها ! ومناللكام جبل إل يسكنون ول بدله الناس من

 .والطاعة والطاعون : الطعنالثلثا الطاءات

أن فمشهور طعنها وأما منه بالله فنعوذ طاعونها أما
به يضرب فمما للسلطان طاعتها وأما شجعان أجناداها
في كان لنه لمعاوية المر تمشى : إنماقيل حتى المثل
!العراق أهل وهم جند أعصى في كان وعلي جند أطوع

والطيب الحسن غاية في الفواكه أنواع من وبالشام
 .الخلفاء لجل العراق إلى يحمل كان وتفاحها

الشام وأهل الصفاء عاية في فإنه الركابي الزيت وكذلك
أنه ليلى أبي ابن ! حكىالفطنة وقلة الجلفة إلى ينسبون

ً يساير كان معه بحمال فمر الشام أهل وجوه من رجل
من فتعجبت كمه في جعلها رمانة منها فأخذ رمان سإلة
بسائل مر حتى بصري وكذبت نفسي إلى رجعت ثم ذلك
وسإألته رأيتها أني فعلمت وأعطاه كمه من فأخرجها فقير
والعطاء واحدة سإيئة الخذ أن علمت : أمافقال ذلك عن

:الغرائب تحفة صاحب قال تسعة فكسبت حسنات عشر
أوراقها رأى إليها الناظر نظر إذا شجرة الشام باداية في

الضوء كان أظلم الليل كان وكلما المشعولة كالسرج
 .أشد
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 .الضوء من شيء يرى ل الورق هش وإذا

خباسإة بن شريك امرأة أن القشيري الرحمن عبد وحكى
فنزلنا الشام إلى الخطاب بن عمر مع : خرجناقالت

ًا فوقعت ليستقي شريك فذهب القليب له يقال موضع
فأخر الناس لزحمة أخذها على يقدر فلم البئر في دالوه
ًا فأقام عمر فأخبر وأبطأ الليل إلى أقبل شريك فإذا ثلث

وجدت إني المؤمنين أمير : يافقال خضراء ورقة ومعه
ًا القليب في تشبه ل أرض إلى فأخرجني آت فأتاني سإرب

ًا منه فتناولت بساتينكم تشبه ل وبساتين أرضكم شيئ
فإذا الورقة هذه ! فأخذتذلك أوان هذا : ليسلي فقال

 .التين شجرة من الرجل بها ويشتمل الكف يواريها هي

من شيء في وجدت : هلوقال الحبار كعب عمر فدعا
ً أن الكتب : نعمقال يخرج ثم الجنة يدخل أمتنا من رجل

أشار ثم فتأملهم !القوم في : هو! فقالبه أنبأتك كان وإن
جبل .بهااليوم ذلك من أخضر نمير بني شعار فجعل إليه

على يشتمل حلب أعمال من عظيم جبل وهو السماق
 .للسإماعيلية أكثرها وقرى مدن

 .نزه طيب مكان وهو السماق منبت وانه

جميع فينبت عذي كلها ومزارع بساتين ذو أنه عجائبه من
حتى كالمسقوي والطراوة الحسن في والحبوب الفواكه

 .والسمسم والقطن المشمش

السإماعيلية ملك أنكر الشام صاحب الدين نور أن وحكي
ًا فجاءه بلداه وسإط في في عليه نزل فلما أخذه قاصد

ًا رقعة رأسإه عند فرأى أصبح الولى ليلته في وكان وسإكين
في السكين هذه تكون التية الليلة ترحل لم : إنالرقعة
 .عنه ! فارتحلبطنك

مدين بقرب القريتين وواداي الشام بين سإينا طور وبها
 .أيلة بقرب :بعضهم وقال
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عند السلم عليه لموسإى الثاني الخطاب عليه كان
 .إسإرائيل ببني مصر من خروجه

ذلك في فيدخل غمام عليه ينزل جاءه إذا موسإى وكان
حيث تعالى الله ذكره الذي الجبل وهو ربه ويكلمه الغمام

ًا جعله للجبل ربه تجلى : فلماقال ًا موسإى وخر داك  .صعق

منها خرج كسرت كيف وحجارته الصلحاء من يخلو ل وانه
 .العليق شجر صورة

طور سإمي وإنما المقدس بيت قبلي في هارون طور
أرادا العجل عبدة قتل بعد السلم عليه موسإى لن هارون

:السلم عليه هارون له فقال ربه مناجاة إلى المضي
إسإرائيل ببني يحدثا أن آمن لست فإني معك احملني

فلما معه فحمله !أخرى مرة علي فتغضب حدثا بعدك
ًا يحفران برجلين هما إذا الطريق ببعض كانا فوقفا قبر

الناس : لشبهفقال القبر هذا تحفران : لمنوقال عليهما
ال إلهك : بحقله قال ثم هارون إلى ! وأشاراالرجل بهذا

ودافعها ثيابه هارون فنزع واسإع هو هل وأبصرت نزلت
سإاعته من روحه فقبض فيه ونام ونزل موسإى إلى

ًا موسإى ! فانصرفالقبر وانضم ًا باكي بنو فاتهمه حزين
هارون أراهم حتى موسإى تعالى الله فدعا بقتله إسإرائيل

فسمي عنهم غاب ثم الجبل ذلك رأس على فضاء في
 .هارون طور

الفواكه أنواع به حمص على مطل وهو لبنان جبل وبها
يخلو ل البدال إليه يأوي أحد يزرعها أن غير من والزروع

ًا عنهم أعجوبة تفاحه وفي الحلل القوت من فيه لما أبد
يتوسإط حتى رائحة له وليست الشام إلى يحمل انه وهي
 .رائحته فاحت النهر توسإط فإذا الثلج نهر

ومن بطنان واداي انه حلب أهل يزعم الذهب نهر وبها
 .بالكيل وآخره بالميزان يباع أوله ان عجائبه
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وسإائر القطن عليه يزرع أوله أن الكلم هذا ومعنى
إلى ينصب الزروع من فضل ما وهو وآخره الحبوب
هناك فيجمد مثله عرض في فرسإخان طولها بطيحة
ًا ويصير ً فيباع الشام نواحي أكثر منه يمتار ملح .مدينةكيل

 .البحر سإاحل على بجاية أعمال من بالمغرب

أربع بها رأى أنه الملتاني سإليمان الربيع أبو الفقيه حدثني
والرابعة قوائم منها : ثلثاالطول مفرطة أسإطوانات

ًا خمسين نحو واحدة كل طول سإاقطة ل وعرضها ذراع
 .رجلين باع يحوطها

في جعلت كأنها والهندام والحسن الملسإة غاية في وانها
رأسإيها أحد حجرية جائزة أسإطوانتين كل وعلى الخرط

ًا الجائزة هندمت وقد هذه على والخرى هذه على أيض
بيض والجوائز زرق والسإطوانات الطول مفرطة مربعة

على وبقي جائزتان القوائم إحدى بسقوط سإقط وقد
إقامة على زماننا أهل اجتمع فلو جائزتان الثلثا القوائم

عليهما الساقطتين الجائزتين ووضع الساقطة السإطوانة
 .الله يشاء ان إل يمكنهم ل

بعض بناه قصر أثر أنها الديار تلك أهل بين اشتهر وقد
من لذعة تصيبه انه المنجمون حكم وقد له لبن الملوك
الحجر من القصر هذا فبنى التلف عليه منها يخاف عقرب

لملسإة إليه يصعد ول لحجريته فيه العقرب يتولد لئل
فيها كان عنب سإلة القصر إلى حمل انه فاتفق أسإطواناته

فلذعته السلة من العنب يتناول أن الملك ابن فهم عقرب
 .منها ومات

 شطا

 .الشطوية الثياب إليها تنسب مصر بلدا من
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البحر صفة على : هيالمهلبي محمد بن الحسن قال
قيمة تبلغ الذي الرفيع الشرب بها يعمل دامياط بقرب
 .فيه ذهب ول دارهم ثلثمائة منه الثوب

 بوان شعب

 .والنوبندجان ارجان بين بفارس أرض

والطيب بالحسن المعروفة الدنيا متنزهات أحد وهي
 .الطيار وأنواع المياه وتدفق الشجار وكثرة والنزاهة

دامشق وغوطة سإمرقند : صغدأربع الدنيا : جنانقالوا
 .البلة ونهر بوان وشعب

ارجان إلى النوبندجان : منالهمذاني محمد بن أحمد وقال
ًا وعشرون سإتة  .بوان شعب بينهما فرسإخ

الصخر على نابتة الفواكه أشجار جميع أن حسنها ومن
الدولة عضد إلى ذهب حين وصفه في المتنبي أجادا وقد

ًا الّشعب : مغانيفقال من الّربيع بمنزلة المغاني في طيب
واليد الوجه غريب فيها العربّي الفتى ! ولكّنالّزمان

ٍة ملعب واللسان ّن بترجمان لسار سإليماٌن فيها سإار لو ج
الحران من كرمن وإن خشيت حتى والخيل فرسإاننا طبت

كفاني بما الّضياء من وجئن عني الحّر حجبن وقد فسرت
ًا ثيابي في منها الّشرق وألقى لها البنان من تفّر دانانير

ٍة منه إليك يسير ثمٌر ٌه أوان بل وقفن بأشرب بها يصل وأموا
منها يزل لم منازل الغواني أيدي في الحلي صليل حصاها

ّيعني خياٌل ّنوبندجان إلى يش ّنى إذا ال فيها الورق الحمام غ
ٍم من أحوج بالّشعب وما القيان أغانّي أجابته ّنى إذا حما غ
ًا الوصفان يتقارب وقد البيان إلى وناح ّد وموصوفاهما ج

ّواٍن بشعب يقول متباعدان إلى يسار هذا أعن حصاني ب
ّطعان الجنان مفارقة وعلّمكم المعاصي سإّن آداٌم أبوكم ال
الخيرات كثيرة الماء عذبة الهواء صحيحة مدينة شيراز
 .فارس بلدا قصبة الغلت وافرة

221

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=11#TOP%23TOP


مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

الدولة سإلطان بناءها وأحكم طهمورثا بن بشيراز سإميت
 .بويه بن كاليجار

تفاحها نصف تفاح شجرة عجائبها من أقام من أن زعموا
 .الحموضة غاية في حامض ونصفها الحلوة غاية في

أنواع وبها البلدا سإائر إلى يحمل منها القشمش وبها
والنيلوفر والبنفسج الوردا : كدهنالريحانية الداهان

الزمان قديم في كان الريحانية الشربة وأنواع والياسإمين
 .الكاسإرة بها يتخذ

والوقايات الحرير ثياب صنعة في باسإطة يد ولهلها
والقفال والنصول السكاكين عمل في وكذلك الرقاع
الرزن داشت وبقربها البلدا سإائر إلى منها تحمل الجيدة

ًاالمتنبي فيه يقول الذي ّوال الرزن لدشت : سإقي ! بهالط
 .يحصى ول يعد ل ما الصيد من

 .الدولة عضد متصيد كان

ًا ينبت انه خواصه ومن توجد ل ارزنية الخشب صلبة عصي
 .الرزن خشبة تسمى مشهورة وهي بها إل الخشبة تلك

أحد سإريج بن أحمد العباس أبو قاضيها إليها ينسب
البازي له يقال الشافعي المام مذهب على المجتهدين

مذهب ينصر أربعمائة على تزيد مصنفاته الشهب
أبو له فقال دااودا بن محمد بكر أبا يناظر وكان الشافعي

ًا له ! وقالداجلة ابلعتك :له ! فقالريقي : بلعنيبكر يوم
!الساعة قيام إلى : أمهلتك! فقالسإاعة : امهلنيآخر

ًا له وقال !الرأس من وتجيبني الرجل من : أكلمكيوم
! وذكرقرنها داهن أظلفها حفيت إذا البقر : هكذافقال
أبي القاضي مجلس في : كناقال حسان بن الوليد

العلم أهل من رجل إليه فقام سإريج بن أحمد العباس
رأس على يبعث تعالى الله ! فإنالقاضي أيها : ابشروقال

المائة رأس على بعث قد الله وان داينه يجددا من مائة كل
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إداريس بن محمد المائتين رأس وعلى العزيز عبد بن عمر
: اثنانيقول وأنشأ الثلثمائة رأس على وبعثت الشافعي

السؤدادا نجل ثّم الخليفة : عمرفيهما فبورك مضيا قد
ٌد اللمعّي والّشافعّي ّوة إرثا محّم ّنب محّمد عّم وابن ال

ّباس أبا ابشر ّنكالع ًا بعدهم من ثالٌث ! إ أحمد لتربة سإقي
موته مرض في رأى سإريج بن أحمد العباس أبا أن وحكي

: أينيقول سإبحانه الجبار وإذا قامت قد القيامة كأن
 .بهم فجاؤوا العلماء

قصرنا رب : يافقالوا علمتم بما عملتم : ماذافقال
ًا أرادا كأنه أخرى مرة السؤال فأعادا !وأسإألنا آخر جواب
وعدت وقد الشرك صحيفتي فليس أنا أما رب : يافقلت

! وفارقلكم غفرت فقد : اذهبوا! فقالداونها ما تغفر أن
 .أيام بثلثة ذلك بعد الدنيا

ًا كان الخياط الله عبد أبي بن نصر أبو إليها وينسب فقيه
ًا ًا أصولي ًا أدايب مصنفات وله أبيه من العلم أخذ مناظر
في يقول الذي وهو شيراز أهل منه الفقيه وأخذ كثيرة
أنفس فالعلم يجانبه من وجانب عليه : فدمالمزني كتاب
ٍء ًا اسإتدل اباه أو أنه وحكي حامله أنت شي في يوم

سإعيد أبي للقاضي فقالوا كلمه الحاضرين فأعجب مسألة
والعراق بفارس القضاة قاضي الداوداي الحسين بن بشر

حتى عنه يجاب ل الكلم هذا :الدولة عضد أعمال وجميع
ّتىالقاضي فقال الخياط سإم في الجمل يلج يؤوب : وح

وينسب لوائل كليٌب القتلى في وينشر كلهما القارظان
زمانه وأوحد وقته شيخ خفيف بن محمد الله عبد أبو إليها
أكلت ما الصوفية نخوة رأسإي وفي بغدادا : داخلتقال

ًا أربعين الحج عزم على ! وكنتالجنيد على داخلت ول يوم
وكنت بئر من تشرب ظبية رأيت زبالة إلى وصلت فلما

في الماء ورأيت الظبية فولت إليها فمشيت عطشان
فنودايت الظبية هذه محل لي ما رب يا :فقلت البئر أسإفل

رجعت فلما !الماء خذ ارجع تصبر ما : جربناكخلفي من
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فسمعت وتوضأت وشربت منه فأخذت ملنة البئر رأيت
ًا جئت وأنت حبل ول دالو بل جاءت الظبية : إنيقول هاتف
: لوالجنيد لي قال بغدادا إلى رجعت ! فلماوالحبل بالدلو

 .رجليك تحت من الماء لنبع صبرت

 الصعيد

 .الفسطاط جنوبي في بمصر ناحية

 .بينهما يجري والنيل جبلن يكتنفها

والجنان جانبيه من النيل على شارعة والقرى والمدن
بما بشيء أشبه محدقة بجوانبه والرياض مشرفة عليه
 .العراق أرض من والبصرة واسإط بين

مملوءة مغاور جبالها في أن : منهاقديمة آثار وبالصعيد
جميعهم والكلب والسنانير والطيور الناس الموتى من

التي بالعدال شبيهة الكتان من غليظة بأكفان مكفنون
قماط هيئة على والكفن مصر من القماش منها يجلب

فإذا تبلى ل أداوية وعليه الميت على ملفوف المولودا
قال شيء منه يتغير لم تجده الحيوان عن الكفن حللت

أثر ورجلها يدها وفي كفنها أخذوا جويرية : رأيتالهروي
 .الحناء خضاب

ًا وجدوا فربما البار حفروا إذا الصعيد أهل أن وبلغني قبور
فإذا آخر بحجر مغطاة كالحوض الحجارة في منقورة
واحدة قطعة كان ان بعد فيتبددا الهواء يضربه عنه كشف

هؤلء رؤوس من يوجد المصري المومياء ان ويزعمون
كأنها حجارة وبها الفارسإي المعدني من أجودا وهو الموتى
كبيرة وهي كالسكة عليها رباعيات كأنها المضروبة الدنانير

ًا الله مسخها التي وقومه فرعون دانانير أنها يزعمون جد
على اطمس : ربناالسلم عليه موسإى بدعاء تعالى

:الهروي قال بلبيس قرب مصر حوف من .قريةأموالهم
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بذبحها تعالى الله أمر التي إسإرائيل بني بقرة بيعت بها
 .القاتل لظهور

يزورها البقرة بقبة تعرف الن إلى موجوداة قبة وفيها
.الناس

 صفين

على الرقة بقرب الروم بناء من البوار قديمة قرية
ملتفة غيضة يليها وما الغربي الجانب من الفرات شاطيء

ذينك في وليس فرسإخين نحو طولها بزور ذات
مفروش واحد طريق إل الماء إلى طريق الفرسإخين

 .ملتفة وخلف عزب ذلك وسإائر بالحجارة

ًا أن معاوية سإمع ولما ذلك إلى بعث الفرات عبر علي
علي أصحاب ليمنع آلف عشرة في العور أبا الطريق

سإرنا : إنافقال صوحان بن صعصعة علي فبعث الماء من
العاقبة كانت أتيتم فإن القتال قبل إليكم لنعذر إليكم
أعجب كان فإن الماء وبين بيننا حلت قد ! وأراكإلينا أحب
يكون حتى الماء على تقتتلون له جئنا ما ندع أن إليك

 .فعلنا الشارب هو الغالب

 .رايتي : سإتأتيكملصعصعة معاوية فقال

ًا علي فغم بذلك وأخبره علي إلى فرجع ًا غم لما شديد
 .العطش من وليلتهم يومهم في الناس أصاب

الشجع بن والشتر قيس بن الشعث ذهب أصبحوا فلما
فأمر أيديهم في صارت حتى الشريعة عن العور أبا ونحيا
فكانوا الماء عن الشام أهل من أحد يمنع ل أن علي

سإبع سإنة ذلك وكان ببعض بعضهم ويختلط منه يسقون
 .صفر غرة وثلثين
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ًا وعشرين مائة في علي وكان تسعين في ومعاوية ألف
ًا  .ألف

ًا سإبعون الجانبين من وقتل خمسة علي أصحاب : منألف
ًا وعشرون ًا وأربعون خمسة معاوية أصحاب ومن ألف  .ألف

ًا وعشرون خمسة قتل علي قوم وفي ًا صحابي منهم بدري
 .ياسإر بن عمار

وكانت أيام وعشرة يوم مائة بصفين المقام مدة وكانت
هذا في متوقفين الصحابة وكانت وقعة تسعين الوقائع

ًا يرون كانوا لنهم المر قميص ويرون شأنه وعلو علي
! إلىعمي ابن دام : أريديقول ومعاوية الرمح على عثمان

:له قال النبي أن سإمعوا والصحابة ياسإر بن عمار قتل أن
معاوية بغي للناس ظهر ذلك ! فعندالباغية الفئة تقتلك
قوم على ضيقوا حتى القتال في جهدهم علي قوم فبذل

بكتاب : رضيناوقالوا المصاحف رفعوا ذلك فعند معاوية
 .القتال عن علي قوم ! فامتنعالله

فقال وافقوا ! فماباطل به أريد حق : كلمةعلي فقال
الحكمين إلى المر ! فآلمطاع لغير رأي : لذلك عند علي

 .مشهورة والقصة

 صقلية

 .لفريقية مقابلة المغرب أهل جزائر من عظيمة جزيرة

سإبعة مسيرة والخرى زاوية كل بين الشكل مثلثة وهي
 .أيام

ًا المواشي كثيرة والقرى البلدان كثيرة حصينة وهي جد
والحيوانات والغنم والبقر والحمير والبغال الخيل من

 .الوحشية
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وبها إبرة أو برثن أو بناب عادا بها ليس أن فضلها ومن
وكذلك والحديد والرصاص والنحاس والفضة الذهب معدن
ومعدن النوشاذر ومعدن والزاج والكحل الشب معدن
 .الزئبق

على الفواكه وأنواع والمزارع والشجار المياه وبها
ًا ول شتاء تنقطع ل أنواعها اختلف  .صيف

 .الزعفران تنبت وأرضها

المسلمون فتح أن إلى الذكر خاملة العمارة قليلة وكانت
فتحت حتى وعمروها إليها افريقية أهل فهرب افريقية بلدا
يد في فبقيت المأمون ولية في الغلب بني أيام في

في الن وهي الكفار عليها ظهر ثم مدة المسلمين
 .أيديهم

جارية وأنهار غزيرة وعيون شامخة جبال الجزيرة وبهذه
: ذكرتإليها يشتاق وهو حمديس ابن وقال عجيبة ونزهة
ّية ّل ّيج والهوى صق ّنفس يه من أخرجت كنت فإن تذكارها لل

ٍة ّدثا فإني جن عشر سإتة مسيرة داورها أن ذكر أخبارها أح
ًا من مملوءة وهي أيام خمسة مسيرة وقطرها يوم

 .والفواكه والمزارع والشجار والمياه الخيرات

 .الدنيا عجائب من وهو يانه قصر له يقال جبل بها

مزارع وحولها شامخة عظيمة مدينة الجبل هذا على
يحويه ذلك وكل الهواء في شاهقة وهي كثيرة وبساتين

تنفجر والنهار الباب بذلك إل إليها طريق ل المدينة باب
 .أعلها من

جبل أنه يحيى بن الحسن علي أبو ذكر النار جبل وبها
فيه طبرمين بقرب أيام ثلثة داورته البحر على مطل

وفيه والرزن والصنوبر البندق وأكثرها كثيرة أشجار
النار منه يخرج النار منافس أعله وفي الثمار أصناف
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ما كل تحرق جهة إلى منه النار سإالت وربما والدخان
ًا تنبت ل الحديد خبث مثل الرض وتجعل به مرت ول شيئ
 .الخباثا الناس ويسميه بها الدابة تمر

ل داائمة والمطار والثلوج السحاب الجبل هذا أعلى وفي
أعله يفارق ل والثلج شتاء ول صيف في عنه تقلع تكادا
 .الصيف في

 .وآخره أوله الثلج فيعم الشتاء في وأما

ًا أن الروم وزعمت جزيرة إلى يرحلون الحكماء من كثير
والثلج النار واجتماع الجبل هذا عجائب إلى للنظر صقلية

وبالنهار قلته على تشعل عظيمة نار بالليل فترى فيه
منها اقتبس فإن إليها الدنو أحد يستطيع ل عظيم داخان

 .موضعها فارقت إذا طفئت

في : ليسالعذري عمر بن أحمد قال العظيم البركان وبها
ًا منه أشنع بركان الدنيا ًا أعجب ول منظر هبت ! فإذامخبر
من ويقطع القاصف كالرعد عظيم داوي له سإمع الريح

ًا وقال هذا الربيع أول من منها يخرج ثلثا آبار : بهاأيض
دارج على البار هذه في فينزل النفط زيت آخره إلى

هلك أسإفلها في تنفس فإن منخره ويسد النازل ويتقنع
كان فما اجانات في ويجعله ماءها يغترف سإاعته من

ًا  .القوارير في ويجعل فيجمع عل نفط

اسإتدار الشام بحر طرف على مشهورة مدينة صور
عجائب من قنطرة بها عجيبة اسإتدارة مبناها على حائطها

 .واحد قوس على الخر إلى الطرفين أحد من وهي الدنيا

 .منها أعظم قنطرة البلدا جميع في ليس

صور قنطرة داون أنها إل بالندلس طليطلة قنطرة ومثلها
عليها يتعامل التي الصورية الدنانير إليها ينسب العظم في
 .والعراق الشام أهل
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 طبرسإتان

مدن ذات الخزر بحر بقرب وخراسإان العراق بين ناحية
 .كثيرة وقرى

الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي مفاخرها من
 .الشيرازي إسإحق أبي الشيخ أسإتاذ الطبري

عقله منه يختل ولم سإنة مائة عاش الطيب أبو والقاضي
الناس بين ويقضي عمره آخر إلى يفتي وكان فهمه ول

 .الفقهاء ويناظر

تعليقة منها والصول الفقه في كثيرة مصنفات وله
قال الشافعي مذهب في كتاب ثم مجلد مائة الطبري
حلقة : لزمتالمهذب صاحب الشيرازي إسإحق أبو الشيخ
أن وسإألني حلقته في رتبني سإنة عشرة بضع دارسإه
 .ذلك ففعلت التدريس مجلس في أجلس

في السلم عليه النبي رأى وكان بكرخ القضاء ولي وانه
ًا بذلك ! ففرحفقيه : ياله فقال المنام ًا فرح  .شديد

ًا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : سإمانييقول  .فقيه

وسإنتين سإنة مائة عن ببغدادا وأربعمائة خمس سإنة مات
 .المهتدي الحسن أبو الخليفة عليه وصلى

 طبرية

بحيرة على مطلة أيام ثلثة بينهما دامشق بقرب مدينة
 .عليها مطل الطور وجبل طبرية ببحيرة معروفة

 .فرسإخ نحو البحر على مستطيلة وهي

 .طبارى اسإمه الروم ملوك من ملك بناها
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إلى تحتاج ل حمامات عليها بنيت حارة جارية عيون بها
:الهروي علي بن بكر أبو قال حمامات ثمانية وهي الوقودا

الدنيا عجائب من إنها قالوا التي طبرية حمامات أما
مثل فإن بحيرتها جانب إلى طبرية باب على التي فليست

من موضع في الدنيا عجائب من هي والتي كثيرة هذه
يقال قديمة عمارة وهي الحسنية له يقال طبرية أعمال

 .السلم عليه دااودا بن سإليمان بناء من انها

اثنتي من يخرج كان وقد صدره من الماء يخرج هيكل وهو
ًا عشرة فيها اغتسل إذا بمرض مخصوصة عين كل عين
شديد والماء تعالى الله بإذن عوفي المرض هذا صاحب
ًا الحرارة المرضى يقصده الرائحة طيب صاف عذب جد

 .به يستشفون

أنها يزعمون السلم عليه سإليمان حمة بيسان وبين وبينها
 .دااء لكل نافعة

علمة غؤورها أميال سإتة في أميال عشرة بحيرة وبها
 .الدجال خروج

أنهار فضلت إليها ينصب الجبال بها أحاطت كبركة وهي
 .بانياس حمة من تأتي

 .المرجان معدن وبها

البحيرة هذه وسإط في وتخيل كبيرة كثيرة قرى وحولها
من للناظرين تظهر أخرى بصخرة طبقت منقورة صخرة

 .السلم عليه سإليمان قبر انها النواحي أهل يزعم بعيد

أربعين زاره من السلم عليه الحكيم لقمان قبر وبطبرية
ًا  .الحكمة منه يظهر يوم

 .الهواز كعقارب قتالة عقارب وبها
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والماء عظيم نهر : بطبريةالغرائب تحفة صاحب وقال
أحدهما يمتزج ول باردا ونصفه حار نصفه فيه يجري الذي

 .بالخر

ًا النهر خارج يبقى إناء في النهر من أخذ فإذا  .باردا

سإبع منه الماء ينبع عيون سإبع به موضع طبرية وبأرض
إليها ينسب متواليات سإنين سإبع وييبس متواليات سإنين

الئمة أحد الطبراني يوسإف بن أحمد بن سإليمان
من المعمرين والمشايخ المكثرين والحفاظ المعروفين

ينصف لم الصحابة أسإماء في الكبير المعجم تصانيفه
 .مثله

:قال المجمل صاحب فارس بن أحمد الحسن أبو ذكر
أظن : كنتيقول بويه آل وزير العميد ابن السإتاذ سإمعت

مذاكرة شاهدت حتى الرئاسإة فوق الدنيا في حلوة ل
الطبراني فكان الجعابي بكر وأبي الطبراني سإليمان

الطبراني يغلب والجعابي حفظه بكثرة الجعابي يغلب
يغلب يكادا ول أصواتهما ارتفعت حتى فطنته بزياداة

عند ليس حديث : عنديالجعابي قال أن إلى الخر أحدهما
:قال خليفة أبو : حدثنيفقال !: هاتهالطبراني ! فقالأحد

 .أيوب بن سإليمان حدثنا

ومني أيوب بن سإليمان : أناالطبراني فقال الحديث وذكر
! فخجلاسإناداك يعلو حتى مني فاسإمعه خليفة أبو سإمع

وانا للطبراني الوزارة أن : فوداداتالعميد ابن قال الجعابي
 .هو فرح كما له وفرحت الطبراني

سإنة سإبعين بها وأقام أصفهان وردا الطبراني : انقيل
 .سإنة مائة عن ومائتين سإتين سإنة وتوفي

 .وحلب انطاكية بين مدينة طرسإوس
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بن اليقن بن الروم بن بطرسإوس سإميت جليلة مدينة
تزل : لمالهمذاني أحمد بن محمد قال نوح بن سإام

ثغور بين كانت لنها والصالحين الزهادا موطن طرسإوس
أربع سإنة الروم ملك فغفور قصدها أن إلى المسلمين
من رجل فيها وكان عظيم عسكر في وثلثمائة وخمسين

مقاومة عن عجز الزيات ابن له يقال الدولة سإيف قبل
خرج من أن شرط على المان على إليهم سإلم الروم
الجزية ادااء مع المقام أرادا ومن يتعرض لم متاعه منها
 .فعل

من وأخذوا مساجدها خربوا المدينة الكفار داخل فلما
وأخذ أمية بني أيام من فيها جمع كان ما والموال السلح

يطلق ولم المسلمين من رجل داار النصارى من واحد كل
وتقاعد فيها ما جميع على واحتوى الخف حمل إل لصاحبها

 .أولداهم أمهات بالمسلمين

فيأتي بأهلها واتصلت ولده الرجل منعت من فمنهن
ًا ولده ويوداع الروم معسكر إلى الرجل تزل ولم باكي

 .الغاية هذه إلى أيديهم في طرسإوس

لما المأمون به نزل الجن حمى من أنه زعموا موضع بها
 .الروم غزا

المأمون وكان الصفاء غاية في ماؤها عين هناك وكان
ًا ذراع مقدار سإمكة الماء في فرأى طرفها على جالس
الحسن غاية في سإمكة هي فإذا فأخرجوها بإخراجها فأمر

فوقعت الماء إلى وعادات فوثبت الفضة مثل بيضاء
بإخراجها وأمر فغضب المأمون ثياب على الماء رشاشات

:ويقول إليها ينظر والمأمون فأخرجوها أخرى مرة
المكان على المأمون فأتى بشيها أمر ! ثمنشويك الساعة

يقدر لم وهو مشوية بالمكة طبخه صاحب فأتى قشعريرة
 .مات حتى به المر واشتد منها شيء تناول على
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ّنجوم رأيت : هلالشاعر قال في مون المأ عن أغنت ال
مثل طرسإوس بعرصتي غاداروه المأسإوس ملكه عّز

غاية في مصر بأرض بليدة العباسإة بطوس أباه ماغاداروا
كان طولون بن أحمد بنت بعباسإة سإميت والطيب الحسن

من بها خرج وانه بالله المعتضد من ابنته زوج خمارويه
ًا الموضع هذا في عباسإة فعملت العراق إلى مصر قصر

في زيدت ثم الندى قطر أخيها بنت لودااع إليه وبرزت
من والشجار المياه كثيرة طيبة بليدة صارت حتى عمارته

 .مصر متنزهات

من شيء في ير لم ما الطير من إليه يأوي مستنقع وبها
ًا كثير بها والصيد غيرها المواضع  .جد

 .والصيد للتنزه إليها الخروج يكثر الكامل الملك وكان

 .مصر أعمال من جليلة مدينة العريش

اخوة : ان.قيلحلو عذب وماؤها طيب صحيح هواؤها
لمتيار القحط في مصر قصدوا لما السلم عليه يوسإف
ليوسإف وكان العريش موضع إلى وصلوا فلما الطعام

نواحيها جميع من البلدا أطراف على حراس السلم عليه
أولدا : انيوسإف إلى الحرس صاحب وكتب هناك فسكنوا
الذي للقحط البلد يريدون ورداوا قد الكنعاني يعقوب
ًا عملوا لهم أذن أن فإلى أصابهم به يستظلون عريش
 .العريش الموضع فسمي

وكان مصر فدخلوا لهم يأذن السلم عليه يوسإف فكتب
 .تعالى الله ذكره ما قصتهم من

كثير شيء والصيد والمأكول الجوارح الطير من وبها
وبها لحسنه البلدان سإائر إلى يحمل العريشي والرمان
 .التمر من كثيرة أصناف

 .المثل به يضرب داهقانها وغدر
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ًا أن ! وذاكالعريش داهقان من : أغدريقال سإمع لما علي
أب بن محمد بها وقتل مصر إلى سإراياه بعث معاوية أن

جيش في إليها وأنفذه مصر النخعي الشتر ولى بكر
بالعريش كان داهقان إلى فدس ذلك معاوية فبلغ كثيف
عشرين خراجك أترك فإني الشتر في بالسم : احتلوقال
طعام : أيالدهقان سإأل العريش الشتر نزل ! فلماسإنة

ً إليه ! فأهدى: العسلقالوا إليه أعجب الشتر وكان عسل
ًا تلف حتى جوفه في اسإتقر فما شربة منه فتناول صائم
.بليدةوأفنوهم وأصحابه الدهقان على معه كان من فأتى

عذبة الهواء طيبة وهي ورسإتاق قهندز لها حلب بقرب
 .التربة صحيحة الماء

ً عقرب بها يوجد ل أنه عجائبها من ذر إذا وترابها أصل
ً الهوام من شيء بها وليس ماتت العقرب على  .أصل

أعمال من الشام بحر سإاحل على مدينة عسقلن
 .لحسنها الشام عروس لها يقال كان فلسطين

: أبشركموسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال
بن عمر أيام في ! افتتحتوعسقلن غزة بالعروسإين

يد في تزل ولم سإفيان أبي بن معاوية يد على الخطاب
ثمان سإنة عليها الفرنج اسإتولى أن إلى المسلمين

 .وخمسمائة وأربعين

ًا اتخذوا الفرنج أن التجار بعض حكى سإور قدر علوه مركب
ً وشحنوه عسقلن ًا رجال بسور لصق حتى واجروه وسإلح
ًا وملكوها السور على منه ووثبوا عسقلن في وبقيت قهر

ًا يدهم الدين صلح اسإتنقذها أن إلى سإنة وثلثين خمس
نحو وسإاروا عكة وفتحوا الفرنج عادا ثم أيوب بن يوسإف

في فخربها عكة على تم ما عليها يتم أن فخشي عسقلن
الحسين رأس مشهد .بهاوخمسمائة وثمانين سإبع سإنة
 .الرخام بأعمدة مبني عظيم مشهد وهو السلم عليه
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من مقصودا وهو به يتبركون والناس الرأس ضريح وفيه
 .كثير نذر وله النواحي جميع

بن مكرم بناها الهواز بأرض مشهورة مدينة مكرم عسكر
بعث قديمة قرية وكانت تميم بن الحرثا بن معاوية
وتحصن عصى لما خورزادا لقتال معاوية بن مكرم الحجاج

يزيد يزل فلم حصاره وطال هناك مكرم فنزل هناك بقلعة
 .مدينة صارت حتى بناء

حكى المفلوجون بلذعها يعالج عظيمة جرارات عقارب بها
ًا أن العسكري محمد بن الوهاب عبد الفقيه من مفلوج

العقارب بلذع ليعالج مكرم عسكر إلى حمل أصفهان
فزعت وقد الشرقي الجانب من خان باب على فطرح

ًا العليل فرأيت الجرارات من بها ما لكثرة وهجرت طريح
يتكلم أن ول جنب إلى جنب من ينقلب أن يمكنه ل بها

ًا وجدوه الغد من كان فلما ليلة بها فبات يتكلم جالس
ًا  .ومشى وقام فصيح

لذعتك فإنه المكان هذا من الن : انتقلالطبيب له فقال
أخرى لذعتك فإن الفالج بردا بحرارتها وقام ابرأتك واحدة
على .مدينةحاله وصلح الموضع هذا من ! فانتقلتقتلك
بلدا أحسن من الردان عمل من الشام بحر سإاحل

لمن : طوبىالحديث وفي وأعمرها أيامنا في الساحل
البحر على حصينة مدينة : عكةالبشاري ! قالعكة أرى

طولون ابن قدمها حتى الحصانة هذه على تكن لم كبيرة
فأحب مبناها على الحائط واسإتدارة صور مدينة رأى وقد
نهتدي ل :فقالوا البلدا صناع فجمع ذلك مثل لعكة يتخذ أن

البناء بكر أبو جدي عنده ذكر حتى الماء في البناء إلى
فلق بإحضار وأمر ذلك فاسإتهان عليه وعرض فأحضره

بقدر الماء وجه على نصبها غليظة الجميز خشب من
بنى كلما وجعل والشيد الحجارة عليها وبنى البري الحصن

البناء ليشتد غلظ بأعمدة ربطها داوامس خمس عليها
على اسإتقرت أنها علم إذا حتى نزلت ثقلت كلما والفلق
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ً تركها الرمل عليها فبنى عادا ثم قرارها أخذت حتى حول
 .فيه دااخله قبله الذي الحائط إلى البناء بلغ وكلما

ًا لها ترك وقد  .قنطرة عليه وجعل باب

بينها سإلسلة وتجر الميناء تدخل ليلة كل في فالمراكب
إليه طولون ابن فدفع صور مدينة مثل العظم البحر وبين
على مكتوب واسإمه والمراكب الخلع سإوى داينار ألف

 .السور

سإنة في الفرنج أخذها حتى المسلمين أيدي في تزل ولم
الجيوشي الدولة زهر عليها وكان وأربعمائة وتسعين سإبع
 .عجزوا حتى عكة أهل فقاتل المصريين قبل من

ًا الفرنج فأخذها أيديهم في تزل ولم وسإلبوا وقتلوا قهر
وثمانين ثلثا سإنة فافتتحها الدين صلح زمن إلى

الفرنج فعادا والميرة والرجال بالسلح وشحنها وخمسمائة
وقاتل عنها وأزاحهم الدين صلح فأتاهم عليها ونزلوا
وثارت عكة حول كثير خلق وقتل القتال أشد الفرنج
فيهم وظهرت منها المسلمون وتأذى الجيف روائح

ًا الدين صلح ومرض المراض بمفارقة الطباء فأمر أيض
عكة حوالي من وتمكنوا الفرنج فجاء ففارقه الموضع ذلك

والخندق بالمدينة محيطين الفرنج فكان داونهم وخندقوا
ًا ثلثا حذاءهم وأقام الدين صلح فعاوداهم بالفرنج محيط
وخمسمائة وثمانين سإبع سإنة الفرنج اسإتعاداها حتى سإنين
 .الن إلى أيديهم في وهي المسلمين فيها وقتلوا

واليهودا المسلمون يزورها عكة بقرب وهي البقر عين بها
السلم عليه لدام ظهر الذي البقر : إنيقولون والنصارى

إلى منسوب مشهد العين وعلى منها خرج عليه فحرثا
 .طالب أبي بن علي

 جارة عين
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عين بين : إنالتنوخي علي أبو قال حلب أعمال من ضيعة
ًا أخرى قرية وهي الكوبة وبين جارة ًا حجر وقع فربما قائم
الحجر ذلك يلقوا بأن الكوبة أهل فيكيد شر الضيعتين بين

ظاهرات جارة عين نساء خرج الحجر وقع فكلما القائم
يستحين ول الرجال طلب في بأنفسهن يعقلن ل متبرجات

إلى جارة عين رجال يتبادار أن إلى الشهوة غلبة من
سإيف أقطعها الضيع وهذه فعند حاله إلى يعيدونه الحجر
وكتب بذلك يتحدثا أحمد وكان البار نصر بن أحمد الدولة

ًا  .بخطه أيض

 الشمس عين

بالجانب موسإى فرعون سإرير محل بمصر كانت مدينة
بالرمل فرعون عمارات انطمست والن النيل من الغربي

 .الفسطاط بقرب وهي

 .القميص يوسإف على زليخا قدت : بهاقالوا

بها أن المصري إبراهيم بن الحسن ذكر ما عجائبها من
طول أسإاس غير من الرض وجه على مبنيين عموداين

ًا خمسون منهما واحد كل على إنسان صورة فيهما ذراع
جرى فإذا نحاس من الصومعتين شبه رأسإها وعلى داابة

المشمس تجاوزهما ول منهما يقطر والماء رشحتا النيل
أقصر وهو الجدي من داقيقة أول نزلت فإذا النتهاء في
على وقطعت الجنوبي العمودا إلى انتهت السنة في يوم
أطول وهو السرطان من داقيقة أول نزلت فإذا رأسإه قبة
على وقطعت الشمالي العمودا إلى انتهت السنة في يوم
السنة سإائر وجائية ذاهبة بينهما تطردا ثم رأسإه قبة

العوسإج فينبت أسإفلهما إلى وينزل ماء منهما ويترشح
 .الشجر من وغيره
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السإلم أول منذ يحمل أن شمس عين عجائب ومن
وليس البلسان زرع وبها وما البلدا من غيرها إلى حجارتها

 .داهنه منها ويستخرجه شجرته الدنيا جميع في

الجن عملتها تماثيل شمس : بعينالندلسي حامد أبو قال
 .السلم عليه لسليمان

بسوادا منقط أحمر رخام من واحدة صخرة من منارة بها
النحاس من غشاء رأسإها على ذراع مائة من أكثر ومربعه
فيه الغشاء ذلك من الشمس مطلع إلى الذي والوجه
صورتان وشماله يمينه وعلى سإرير على آدامي صورة
ًا الغشاء ذلك تحت من ويترشح خادامان كأنهما ماء أبد

 .المنارة تلك على

المنارة تلك من مسيله موضع على الخضر الطحلب ينبت
ينقطع ول القدر ذلك يتعدى ول أذرع عشرة مقدار وينزل
ًا ً ول نهار  .ليل

وأتعجب الصخرة تلك على الماء لمعان أرى : وكنتقال
وإنما عين ول نهر المدينة تلك بقرب ليس فإنه ذلك من
الغريان الخفية بالمور أعلم والله البار من شربهم كان

الفراعنة بعض بناهما مصر بأرض كانا كالصومعتين بناءان
 .قتل يصل لم ومن لهما يصلي أن بهما يمر من كل وأمر

ما ويعطى والملك النجاة إل حاجتان له تقضى أنه إل
فأقبل برهة ذلك على ! فأتى يقتل ثم الحال في تمنى
يصل ولم بهما فمر وكدين له حمار معه افريقية من قصار
: ماالملك له فقال الملك إلى وجروه الحرس فأخذه
من غريب رجل اني الملك أيها :فقال تصلي أن منعك

ًا كنفك في وأصيب ظلك في أكون أن أحببت افريقية خير
ما كل : تمنله ! فقالركعة ألف لهما لصليت عرفت ولو

وأدابر القصار ! فأقبلوالملك القتل من النجاة غير شئت
ًا أفاداه فما وخضع وتضرع الخلص من أيس فلما شيئ
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ًا داينار آلف عشرة : أريدقال ًا وبريد فقال ! فأحضرأمين
بيت عن وتسأل افريقية إلى هذا تحمل أن : أريدللبريد
:! قالالثانية : تمنله ! قالأهله إلى وتسلمه القصار فلن

إحداها ضربات ثلثا الكدين بهذا منكم واحد كل اضرب
ًا والثانية شديدة الملك ! فمكثذلك داون والثالثة وسإط
ً تقطع ل أن نرى :قالوا ترون : مالجلسائه قال ثم طويل

عن الملك ! فنزل: بالملكقال تبدأ : بمن! قالواآبائك سإنة
على فأكبه قفاه به وضرب الكدين القصار ورفع السرير

: ليتوقال إليه نفسه رجع ثم الملك على وغشي وجهه
وجاءت هينة كانت إن والله هذه الضربات أي شعري

الحرس إلى نظر ! ثمالشديدة داون لموتن الوسإطى
رأيته واني يصل لم انه تزعمون كيف الزنا أولدا : ياوقال
 .الغريين واهدموا سإبيله خلوا صلى

السماء ماء بن القيس امريء بن المنذر مثلهما وبنى
الله شاء إن موضعه في ذكره وسإيأتي بالكوفة

رمال طرف على ومصر الشام بين طيبة .مدينةتعالى
غزة بالعروسإين : أبشركموسإلم عليه الله صلى قال مصر

 .وعسقلن

 .الخطاب بن عمر أيام في سإفيان أبي بن معاوية فتحها

ًا وكفاها إداريس بن محمد المام مولد انها معجز
 .الشافعي

 .ومائة خمسين سإنة بها ولد

ًا الليل يجعل كان انه ًااثلث ًا العلم لتحصيل : ثلث للعباداة وثلث
ًا  .للنوم وثلث

ذلك كل ختمة سإتين رمضان في يختم : كانالربيع وقال
 .الصلة في
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ًا ههنا : إنالرشيد إلى كتب اليمن عامل أن وحكي شاب
ًا :إليه الرشيد فكتب ويتعصب العلوية إلى يميل قرشي
 .السإتظهار تحت إلي ابعثه

 .الرشيد إلى فحمل

بإحضار الرشيد : أمرنيوقال الربيع بن الفضل حدثا
وهو عليه فدخل فأحضرته عليه غضبان وكان الشافعي

ًا يقرأ  .شيئ

ًا فدخل دارهم آلف بعشرة له وأمر أكرمه رآه فلما خائف
ًا وخرج  .آمن

داخولك عند تقرأ كنت بم أخبرني الله عبد أبا : يافقلت
عن نافع عن مالك بن أنس بها حدثني كلمات : إنهافقال
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن عمر بن الله عبد
 .لي : اذكرهافقلت الحزاب يوم قرأها انه

وبركة طهارتك وعظمة قدسإك بنور أعوذ اني : اللهمفقال
ًا إل والنس الجن وطارق وعاهة آفة كل من جللك طارق
فبك ملذي وأنت أعوذ فبك عياذي أنت ! اللهمبخير يطرق

مقاليد له وخضعت الجبابرة رقاب له ذلت من ! ياألوذ
خزيك من جللك وكرم وجهك بجلل أعوذ الفراعنة
!شكرك عن والضراب ذكرك ونسيان سإترك وكشف

وقراري ونومي ونهاري ليلي في كنفك في أنا إلهي
إل إله ! لداثاري وثناؤك شعاري ذكرك وأسإفاري وظعني

ًا أنت ًا لسإمائك تنزيه !الكريم وجهك لسبحات وتكريم
علينا واضرب عقابك شر ومن خزيك من ربنا يا أجرنا

منك بخير واعنا عذابك وقناسإيات فضلك سإراداقات
جربت ! وقدالراحمين أرحم يا عنايتك حفظ في وأداخلنا

وكان تعالى الله آمنه إل خائف يقولها ل الكلمات هذه
 .علمه وغزارة فضله عرف لما ويكرمه يقربه الرشيد
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عشرين رتبا حسن بن ومحمد يوسإف أبو القاضي وكان
الشافعي فقال أصحابهما من حدثا يد على وبعثاها مسألة

 .حكمها أرادا : منفقال هذا على حملك : منله

: هذاالشافعي فقال الغلم فسكت متعلم أو : متعنتفقال
وردا وحفظها فيها نظر ! ثمومحمد يوسإف أبي تعنت من

يوسإف أبا فأحضر بذلك الخليفة فأخبر الحدثا إلى الدرج
ًا فأحضر به فاعترفا الدرج حال عن وسإألهما ومحمد

 .الفضل ولك أحكامها : بينوقال الشافعي

واحدة عن يسألني لهما قل المؤمنين أمير : يافقال
 .الله بتوفيق جوابها ويسمعان واحدة

 .أكفيهما : أناالشافعي فقال اسإتحضارها عن فعجزا

طعمت ان حر : هوفقال عبد له ابق رجل عن سإألني
ًا : يهبهالجواب ذلك من الخلص كيف أجده حتى طعام
 .يعتق ل حتى ويطعم أولداه لبعض

من أحدهما فوقع سإطح فوق كانا رجلين عن وسإألني
 .امرأته الخر على فحرمت ومات السطح

الزوج وكان للميت أمة كانت الحي امرأة : انالجواب
ًا المة فصارت ورثته بعض فحرمت الرثا بحق للزوج ملك
 .عليه

لم وانها واحدة حالة في امرأة خطبا رجلين عن وسإألني
 .للخر وحلت لحدهما تحل

له تحل فل خامسة وهي أربع الرجلين : لحدالجواب
 .له فحلت كذلك كان ما والخر

ورجع لحاجة وخرج منزله في شاة ذبح رجل عن وسإألني
: ونحنأهله له فقال علي حرمت فإنها : كلوالهله قال
ًا  .علينا حرمت قد أيض
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ًا الرجل : كانالجواب ًا أو مجوسإي وخرج شاة فذبح وثني
ًا وأهله وأسإلم لحاجة فإني : كلوالهله فقال أسإلموا أيض

: نحنأهله له ! فقال المجوس ذبيحة لي تحل ل أسإلمت
ًا ًا علينا وحرمت أسإلمنا قد أيض  .أيض

كل أزواج ثلثة واحد شهر في تزوجت امرأة عن وسإألني
 .حرام غير حلل ذلك

حامل وهي زوجها طلقها المرأة هذه : إنالجواب
 .فوضعت

خالعها الزوج هذا ان ثم فتزوجت بالوضع عدتها انقضت
أردات ان وهكذا آخر بها فتزوج عليها عدة فل الدخول قبل
ًا ًا رابع سإنة امرأته عليه حرمت رجل عن وسإألني وخامس
 .عدة أو طلق أو حنث غير من

الحج يدركا فلم محرمين كانا وامرأته الرجل : هذاالجواب
فرغت فإذا القابل العام إلى عليه تحرم امرأته تزل فلم
 .لزوجها حلت المقبل العام في الحج من

ًافقالتا غلمين لقيتا امرأتين عن وسإأل وابني بابنينا : مرحب
وكل ابنين للمرأتين : إن! الجوابزوجانا وهما زوجينا
ابنيهما الغلمان فكان صاحبتها بابن مزوجة منهما واحدة
 .زوجاهما وهما زوجيهما وابني

أحدهما على الحد فوجب الخمر شربا رجلين عن وسإأل
 .الخر داون

وجوب بأوصاف موصوف غير أحدهما : كانالجواب
 .والبلوغ كالعقل الحدثا

في مطيعان وهما الله لغير سإجدا مسلمين عن وسإأل
 .السجدة هذه

 .السلم عليه لدام الملئكة سإجدة : هذهالجواب
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الباقي وحرم الماء بعض كوز من شرب رجل عن وسإأل
 .عليه

فحرم الدم من شيء باقيه في فوقع رعف : انهالجواب
 .عليه

أصابها أنه يدعي وزوجها البكارة اداعت امرأة عن وسإأل
القابلة : تؤمرالجواب المر هذا تحقيق إلى السبيل فكيف

لم وإن المرأة كذبت البيضة غابت فإن بيضة تحملها بأن
ًا زوجته إلى سإلم رجل عن .وسإألصدقت تغب وقال كيس

!حرقته أو خرقته أو فتقته أو فتحته إن طالق : أنتلها
الكيس في : يكون! الجوابتفرغيه لم إن طالق وأنت
ليذوب الحار الماء في فيوضع شابههما ما أو ملح أو سإكر

 .الكيس ويفرغ

ًا قبلت امرأة عن وسإأل ولدت أمه من : فديتوقالت غلم
 .أبيه امرأة وأنا أمه

 .أمه : انهاالجواب

القتل أحدهم : فعلىبامرأة زنوا نفر خمسة عن وسإأل
نصف الرابع وعلى الحد الثالث وعلى الرجم الثاني وعلى
 .شيء يجب ل الخامس وعلى الحد

قتله يجب مسلمة بامرأة زنا مشرك : الولالجواب
الحد فعليه بكر والثالث الرجم فعليه محصن والثاني
شيء ل مجنون والخامس الحد نصف عليه مملوك والرابع

 .عليه

ًا قهرت امرأة عن وسإأل كاره وهو وطئها على مملوك
يخشى المملوك كان : إنالجواب عليهما يجب فما لوطئها

فعليه وإل عليه شيء فل تحبسه أو تضربه أو تقتله أن
 .الحد نصف
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فالحد وإل الرجم فعليها محصنة كانت إن مولته وأما
 .عليها المملوك ويباع

طلقت يمينه عن فسلم بقوم يصلي رجل عن وسإأل
فوجب السماء إلى ونظر صلته بطلت يساره وعن امرأته

 .دارهم ألف عليه

ً رأى يمينه عن سإلم : لماالجواب امرأته زوج كان رجل
ًا وكان هذا بامرأته فتزوج موته القاضي عند فثبت غائب

 .زوجته عليه فحرمت سإفره من قدم وقد فرآه المصلي

ًا ثوبه على فرأى شماله عن سإلم ثم إعاداة عليه فلزم دام
الدين عليه فحل الهلل فرأى السماء إلى ونظر الصلة

 .الشهر رأس إلى المؤجل

ًا رجل رأس ضرب رجل عن وسإأل المضروب واداعى بعص
تلك من والخرس الخياشيم وتجفيف عينيه إحدى ذهاب

 .كتابة يكتب أو إيماء كله بذلك فيوميء الضربة

رأسإه يطرق لم فإن الشمس مقابل في : يقامالجواب
ويغرز صاداق فهو ينفعل لم فإن الحراق ويشم صاداق فهو

 .صاداق فهو دام منه خرج فإن لسانه

فدخل نفر أربعة وراءه وكان بقوم يصلي إمام عن وسإأل
المام سإلم فلما المام يمين عن فصلى رجل المسجد

امرأته وأخذ المام قتل فله الداخل الرجل رآه يمينه عن
 .المسجد وهدم الجماعة وجلد

ًا وخلف وسإافر البقعة تلك أمير الداخل : انالجواب أخ
زوجة أن الجماعة وشهد المصلي فقتله البلد في مقامه
ًا المير داار وأخذ القاتل نكاح في المير جعلها غصب

ًا وأخذ قتله فله فعرفه المير رآه سإلم فلما مسجد
ًا شهدوا الذين وجلد منه منكوحته ًا المسجد وردا زور داار

 .كانت كما
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له ! وأمرأفطنك ما اداريس ابن يا دارك : للهالرشيد فقال
الخليفة مجلس من الشافعي فخرج وخلعة داينار بألف
إلى انتهى فلما قبضة قبضة الطريق في الدنانير يفرق
 .لغلمه أعطاها واحدة قبضة إل معه يبق لم منزله

ًا : كنتقال المروزي نصر الله عبد أبو وحكى في قاعد
فرأيت إغفاءة أغفيت إذ السلم عليه الله رسإول مسجد
:له فقلت المنام في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
: اكتب! قلت: لقال حنيفة أبي رأي الله رسإول يا اكتب
رأي : اكتب! قلتحديثي وافق ما اكتب :قال مالك رأي

على ردا : هووقال الغضبان شبه رأسإه طأطأ الشافعي
مصر إلى الرؤيا هذه إثر في ! فخرجتسإنتي خالف من

 .الشافعي كتب وكتبت

الناس : رضىالشافعي لي : قالسإليمان بن الربيع وقال
.رضاهم إلى سإبيل ل فإنه يصلحك بما فعليك تدرك ل غاية

تعلم ومن الناس عند جل القرآن تعلم من أن واعلم
تعلم ومن هيب النحو تعلم ومن حجته قويت الحديث
تعلم ومن رأيه جزل الحساب تعلم ومن طبعه رق العربية
ذلك وملك علمه ينفعه لم يصن لم ومن قدره نبل الفقه

 .التقوى كله

محمد بن طاهر كتاب في : قرأتالمنصور بن محمد قال
ًأ : إّنالشافعي بخط النيسابوري فلم اليسار وجد امر

ًا يصب ًا ول حمد ّفق لغير شكر ّد مو ٍء كّل يدني الج شي
ّد شاسإٍع بأّن سإمعت وإذا مغلق باٍب كّل يفتح والج

ًا ًء أتى محروم ّقق فغاض ليشربه ما ّدليل ومن فح على ال
ّلبيب بؤس وكونه القضاء قال الحمق عيش وطيب ال
:له فقلت موته مرض في الشافعي على : داخلتالمزني

ً الدنيا في : أصبحتقال أصبحت كيف ولخواني راحل
ًا ًا المنية ولكأس مفارق ًا أعمالي ولسوء شارب وعلى ملقي

ًا الله النار إلى أم فأهنيها الجنة إلى أصير أداري فل واردا
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وضاقت قلبي قسا : ولّمايقول وأنشأ بكى ثم فأعزيها
ّلما لعفوك مني الّرجا جعلت مسامعي ذنبي تعاظمني سإ

ّبي بعفوك قرنته فلّما ذا زلت وما أعظما عفوك كان ر
ٍو ّذنب عن عف ّنًة تعفو بجوداك تزل لم ال إلى ذهب وتكّرما م
 .سإنة وخمسين أربع عن ومائتين أربع سإنة الحق جوار

 الغوطة

 .دامشق قصبتها التي الكورة

مونقة الطيار متجاوبة الشجار نضرة المياه كثيرة وهي
ثمانية اسإتدارتها الجنان خضرة الغصان ملتفة الزهار
ً عشر  .وقصور بساتين كلها ميل

 .جهاتها جميع من عالية جبال بها تحيط

عدة الغوطة في وتمتد الجبال تلك من خارجة ومياهها
:الخوارزمي بكر أبو قال وأحسنها الله بلدا أنزه وهي أنهر

وشعب سإمرقند وصغد دامشق : غوطةأربع الدنيا جنان
غوطة فأحسنها كلها رأيتها وقد البلة وجزيرة بوان

شرقها من يحيط التي المشهورة الناحية ! فارسدامشق
خراسإان مفازة شمالها ومن خوزسإتان غربها ومن كرمان

بن سإام ابن الشور بن بفارس سإميت البحر جنوبها ومن
برداها لشدة الفواكه تنبت ل مواضع بها السلم عليه نوح

حرها لشدة الطير يسكنها ل مواضع وبها اصطخر كرسإتاق
 .الغرسإان كرسإتاق

طهمورثا بن فارس نسل من أنهم فذكروا أهلها وأما
القليم وسإط وهو ايرانشهر يسمى الذي الموضع سإكان
منتى إلى بلخ نهر بين ما والخامس والرابع الثالث

 .فارس بحر وإلى القاداسإية إلى وارمينية اذربيجان

في لتوسإطها وأشرفها الراضي صفوة هي الحدودا وهذه
والمغرب المشرق أهل به يتأذى عما وبعدها القاليم قلب
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الصحيحة العقول أصحاب وأهلها والشمال والجنوب
الظريفة والشمائل السليمة والبدان الراجحة والراء

الناس أحسن تراهم فلذلك صناعة كل في والبراعة
ًا ًا وأصحهم وجوه ًا وأحسنهم أبدان ًا وأعذبهم ملبوسإ أخلق

الفرس : انالتواريخ في ! جاءالمور بتدبير وأعرفهم
كيومرثا أولهم : كانسإنة آلف أربعة العالم أمر ملكوا

بن عمر وقعة في قتل الذي شهريار بن يزداجردا وآخرهم
 .العبادا وأنعشوا البلدا فعمروا بمرو الخطاب

يأمر أن دااودا إلى أوحى تعالى الله : انالخبر في وجاء
وأوطنوها الدنيا عمروا فإنهم العجم يسبوا ل أن قومه

 .عباداي

العرب كتب في مدون الفرس ملوك سإيرة وحسن
بنائهم من القديمة العظام المدن أن يخفى ول والعجم
 .بأسإمائهم مسماة وأكثرها

عماراتهم وآثار سإائرة الدنيا في وإحسانهم عدلهم وأخبار
 .ظاهرة الن إلى

شيء في يوجد لم أنفس عشرة فيهم أن الفرس زعم
ًا الفرس في ول مثلهم الصناف من افريدون : أولهمأيض
العدل من وملها كلها الرض ملك جمشيد بن كيقباذ بن

من والجور العسف من مملوءة كانت بعدما والحسان
أموال من الضحاك أخذه وما بيوراسإب الضحاك ظلم

ًا له يجد لم وما أصحابها إلى رداها الناس على وقفه صاحب
القرنين ذو هو افريدون أن النساب بعض وذكر المساكين

المشرق ملك لنه العزيز كتابه في تعالى الله ذكره الذي
 .وإحسان عدل ذا وكان تعالى الله بعباداة وأمر والمغرب

ًا كان بهمن بن داارا بن اسإكندر وثانيهم ًا ملك ًا عظيم حكيم
لرسإطاطاليس وتلمذ الخواص علم وعرف العلوم حصل

والصين الروم ملوك له وانقادا برأيه يعمل وكان واسإتوزره

247



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

وسإبعة سإنة وثلثون اثنتان وعمره ومات والهند والترك
 .أشهر

جنوداه كثرت الخير كسرى قباذ بن أنوشروان وثالثهم
والهند والصين الروم ملوك وهادانته مملكته وعظمت

في ولدت :قال أنه السلم عليه النبي عن وروي والخزر
سإلسلة علق أنه ذكر ما عدله ! ومنالعادال الملك زمن
الملك ليعلم المظلوم ليحركها بابه على جرس فيها

.حركت ما سإنين سإبع عليها فأتى واسإطة غير من حضوره

 .جور بهرام له ويقال يزداجردا بن بهرام ورابعهم

 .مثله رام يعرف لم بالرمي الناس أحذق من كان

ًا خرج أنه ذكر جواريه أحظى من جارية معه وكان متصيد
أن تريدين : كيفلها فقال الظباء من سإرب لهم فظهر
! فأخذبأذنها ظلفها تلصق أن : أريدقالت منها ظبية أرمي

بها تحك ظلفها فرفعت أذنها أصابت بندقة ورمى الجلهق
 .بأذنها ظلفها وخاط نشابة فرمى أذنها

يعرف لم أنه ذكروا الشديد زال بن رسإتم وخامسهم
 .مثله فارس

غلبهم ألفين فارس ألف في لقى إذا أنه أمره من كان
وإذا غلبهم آلف عشرة فارس آلف خمسة في لقى وإذا
ظهر من برمحه يرفعه القرن إليه وخرج البراز إلى داعا

 .المنجم جاماسإب .وسإاداسإهمالرض إلى ويرميه الفرس

ًا كان مثله منجم يعرف لم لهراسإب بن لكشتاسإف وزير
وأخبر تحدثا التي بالحواداثا وأخبر القرانات على حكم

الملة وزوال السلم عليه ونبينا وعيسى موسإى بخروج
شخص وخروج وقتلهم ونهبهم الترك وخروج المجوسإية

كتاب في ذلك كل بعدهم الحواداثا من وكثير يقهرهم
 .بلعجمية جاماسإب أحكام يسمى
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بأرض تل على قبره ان وهي عجيبة خاصية موته بعد وله
ًا الولة من قبره زار فمن نهر التل وقدام فارس راكب
إلى وصلوا فإذا الخاصية تلك عرفوا الناس وأكثر يعزل
 .نزلوا النهر ذلك

ذا وكان الكاسإرة وزير كان بحتكان بن بزرجمهر وسإابعهم
ًا كان وفطنة ورأي وعقل علم الخطابية الحكم في بالغ
ولم كسرى إلى هدية به بعثوا الشطرنج الهند وضع ولما

في ووضع بزرجمهر فاسإتخرجه به اللعب كيفية يذكروا
 .الهند إلى به وبعث النردا مقابلته

وكان الغناء في الناس جميع فاق المغني بلهبد وثامنهم
ًا ًا يعرض أن أحد أرادا فإذا ابرويز لكسرى مغني على أمر

له وبذل بلهبد إلى المر ذلك ألقى غضبه وخاف كسرى
ًا المغني لذلك جعل حتى ًا شعر يديه بين به ويغني وصوت

 .المر ذلك كسرى فعرف

في صنعته وداقة ذكره وسإيأتي شبديز صانع وتاسإعهم
 .الرابع القليم في قرميسين

وهي شيرين قصر سإاقية تحت الذي فرهاذ وعاشرهم
 .الن إلى باقية

آل لهم يقال جمع فارس وبأرض جبل ينقب أن وأرادا
 .البحر سإيف على عريضة مملكة لهم عمارة

تعالى الله ذكره الذي وهو كركر بن جلندى نسل من وهم
سإفينة كل يأخذ ملك وراءهم : وكانالمجيد كتابه في

ًا  .غصب

وإلى السلم عليه موسإى قبل كان ملكهم أن زعموا
 .السفن وعشور البحر وارصادا ومنعة بأس لهم هذا زماننا
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النهر وراء ما بعد كثيرة بلدا على مشتملة ناحية فرغانة
 .الترك لبلدا متاخمة

حنيفة أبي مذهب على ودايانة أمانة الناس أتم من أهلها
وثمرات وغلت خيرات ذات ! كانتصورة الناس وأحسن
كانت لنها والخطأ محمد خوارزمشاه محاربة في وخربت

وفارقها الحسنة البلدا تلك فخربت العساكر ممر على
 .وخراسإان النهر وراء ما إلى التتر خروج قبل أهلها

ًا الذان قطع عادااتهم من أن وسإمعت موت على حزن
 .الكابر

الفرغاني الدين برشيد الملقب عمر الشيخ إليها ينسب
ًا كان رأيته ً شيخ ً فاضل الداب الفضائل مجمع كامل

الفصيح واللفظ البليغ والكلم والحكمة والصول والفقه
 .والتواضع الطيب والخلق الحسن والخط

ًا كان فارق الشرف الملك من تأذى بسنجار مدرسإ
لتدريس المستنصر فطلبه مفارقته إلى يلتفت فلم سإنجار

 .المستنصرية

رسإول وجاء بطلبه الروم صاحب بعث التدريس وله فلما
ًا بغدادا إلى عنده من : اخبرواالمستنصر فقال له طالب

! قبضإليه بعثناه ذلك بعد طلبه فإن مدرسإنا انه الملك
 .وسإتمائة وثلثين إحدى سإنة في

 الفسطاط

:قيل العاص بن عمرو بناها بمصر المشهورة المدينة هي
وأمر عشرين سإنة في السإكندرية عزم مصر فتح لما انه

أعله في باضت قد يمامة فإذا يقوض أن بفسطاطه
وتطير ينقف حتى الفسطاط اقروا بجوارنا : تحرمتفقال

السإكندرية نحو ومضى يحفظه من به ووكل فراخها
تريدون : أينلصحابه قال القتال من فرغ فلما وفتحها
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لنكون فسطاطك إلى نرجع المير أيها : ياقالوا تنزلون
خطأ بها قوم كل وخط إليها ! فرجعواوصحراء ماء على
 .بالفسطاط وسإمي فيها بنوا

وعشرين إحدى سإنة في الجامع العاص بن عمرو وبنى
ًا ثمانون قبلته اقامة على : قاميقال : الزبيرمنهم صحابي

وأبو الصامت ابن وعباداة السإودا بن والمقدادا العوام بن
 .الغفاري ذر وأبو الدردااء

 .زماننا في باق الجامع وهذا

بخط البيض الرخام من ألواح على جميعه القرآن كتب
وجعل أسإفلها إلى أعلها من حيطانه في بين كوفي
واللزوردا بالذهب السور وأعدادا وآياته القرآن أعشار
اسإتولى ثم قاعد وهو منها القرآن جميع النسان فيقرأ

 .وخربوها عليها الفرنج

صلح قدم وخمسمائة وسإبعين اثنتين سإنة كانت فلما
فذرع والقاهرة الفسطاط على سإور ببناء وأمر الدين
ًا فرسإخين فكانت داورتها للتماسإيح طلسم بها وكان ونصف

الفسطاط بجبال : كانالخوارزمي الريحان أبو قال
وكان حولها الضرار تستطيع ل وكانت للتماسإيح طلسم

به يلعب وكان ظهره على وانقلب اسإتلقى حولها بلغ إذا
 .حكمه وبطل الطلسم ذلك فكسر الصبيان

أحاط زادا إذا النيل لن الجزيرة تسمى محلة وبالفسطاط
هي فاسإتقلت الفسطاط معظم وبين بينها وحال بها الماء

 .بنفسها

قال مصر متنزهات من وهي وبساتين وجامع أسإواق وبها
ًا الجزيرة أنس ل أنس : ماالدمشقي الساعاتي ملعب

ّنسيم يجري الخّردا الحسان تألفها للنس بغصنها ال
ّند يسّل أو رمٌح فيهّز وغديرها ّطّل دامع ويريك مه كّل ال
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ٍة ّد سإفيق شيراز قرى من قرية أسإودا عذاٌر به داّب كالخ
 .أظنه فيما الفرس ملك فيروز بناها

.الفيروزاباداي إبراهيم إسإحق أبو المام الشيخ إليها ينسب

ًا كان ًا عالم ًا ورع  .الفقه في تصانيف له زاهد

ركعتين فيها مسألة بكل صلى التنبيه كتاب صنف ولما
 .به يشتغل لمن وداعا

 .والحفظ الضبط سإهل مبارك كتاب وهو

يشتري أن وأمره رغيفين شخص إلى سإلم انه ورعه ومن
اتفق كيف فاشترى الوكيل على فاشتبه حاجة واحدة بكل

يحل ل الوكالة : خالفتوقال ودافعهما بذلك الشيخ فعلم
 .المشتري

كلب طريقهم على فكان أصحابه مع يمشي كان أنه وذكر
: أليستالشيخ فقال أصحابه بعض الكلب على فصاح

الملك نظام بنى لما انه وحكي بيننا مشتركة الطريق
فسمع للتدريس الشيخ طلب ببغدادا النظامية المدرسإة

عن ! فامتنعمغصوب أرضها : انقال صبي من الشيخ
 .فقبلها كذلك ليس المر أن له بينوا حتى التدريس

الصباغ ابن على فعرض مسألة جواب كتب انه وحكي
وقل الشيخ إلى : ارجعللمستفتي فقال الشامل صاحب

ما : الحقكتب الشيخ رآه فلما أخرى مرة فيها انظر له
 .مخطيء إسإحق وأبو الشيخ قاله

ًا يترك ولم الدنيا فارق ًا ول داينار وسإبعين سإت سإنة دارهم
 .سإنة وثمانين سإت عن وأربعمائة

 الفيوم
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والنيل الرض من منخفض في مصر غربي في ناحية
 .عليها مشرف

ورأى مصر ولي لما السلم عليه الصديق يوسإف ان ذكر
تجتمع بطيحة يومئذ الفيوم وكان القحط من أهلها لقي ما

احفر أن إليه تعالى الله أوحى الصعيد ماء فضول فيها
ًاخلج ثلثة ًا الصعيد أعلى من : خليج ًا وخليج ًا شرقي وخليج
ًا  .كذا موضع إلى كذا موضع من واحد كل غربي

الشرقي الخليج من ماؤها فخرج بها العمال يوسإف فأمر
في وانصب الغربي الخليج من وخرج النيل في وانصب

ما بقطع الفعلة أمر ثم ماء الجوبة في يبق ولم الصحراء
ًا الجوبة فصارت والطرفاء القصب من بها كان نفية أرض
أعلى خليج من فسقاها خليجها فدخل النيل ماء ارتفع ثم

ًا سإبعين في ذلك كل النيل من لجة فصارت الصعيد  .يوم

يوم ألف عمل : هذاوقالوا ذلك فرأوا وأصحابه فخرج
 .الفيوم الموضع فسمي

 .مصر أرض تزرع كما تزرع صارت ثم

تكفي قرية كل أن وقدر قرية وسإتين ثلثمائة بالفيوم بنى
ًا مصر أهل ًا يوم اكتفى يزدا لم إن النيل أن على واحد

 .هذا على المر وجرى زراعتها من يحصل بما أهلها

فتعجب حدائق أكثرها فصار والشجار النخيل بها وزرعوا
:للملك فقال السلم عليه الصديق يوسإف فعل مما الناس
كورة كل من الفيوم انزل رأيت ما غير الحكمة من عندي

يبنوا أن بيت أهل كل وأمر بيت أهل مصر كور من
مصر كور عددا على الفيوم قرى وكانت قرية لنفسهم

ما قدر الماء من قرية لكل صير البناء من فرغوا فإذا
ًا ل الرض من لها يصير ًا ول زائد  .ناقص
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ًا قرية لكل صير فيه إل الماء ينالهم ل زمان في شرب
ًا وصير ًا للمرتفع مطأطئ من بأوقات للمطأطيء ومرتفع

ًا لها وصير والنهار الليل في الساعات ًا قدر فل معلوم
ًا ول حقه داون أحد يأخذ : هذافرعون له فقال عليه زائد
 .: نعمفقال السماء ملكوت من

واتخاذ والماء الرض وزن الناس تعلم منها فرغ فلما
 .موازينها

 .الموفق والله المياه اسإتخراج هندسإة يومئذ وحدثا

 القاداسإية

 .الحجاج سإابلة على الكوفة بقرب بليدة

إلى أبرويز كسرى بعثه داهقانها وهو هراة بقاداس سإميت
ثمانية : انابيه عن هشام قال العرب لدفع الموضع ذلك
كثرة من بلداه كسرى على ضيقوا الخزر ترك من آلف

 .والفسادا النهب

هؤلء أمر كفيتك : إنكسرى إلى هراة داهقان فبعث
 .: نعمقال احتكم ما تعطيني

عليك سإأنزل : إنييقول القرى أهل إلى الدهقان فبعث
:وقال الترك إلى وبعث آمركم ما بهم فافعلوا الترك

 .العام أرضي في تشتون

 .عنده فنزلوا

منكم رجل كل : ليذبحوقال طائفة قرية كل إلى بعث
عن ! فذبحوهمبسبلته ويأتني الفلنية الليلة في نزيله

بها وبعث خيوط في فنظمها بسبلتهم إليه وذهبوا آخرهم
: اقدموقال سإعيه شكر كسرى إليه فبعث كسرى إلى
ًا لي تجعل أن : أريدوقال إليه ! فقدمواحتكم إلي سإرير
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ًا سإريرك مثل إلى غدوة من وتنادامني تاجك مثل وتاج
 .الليل

ثم ذلك ففعل عقله ركاكة على باحتكامه كسرى فاسإتدل
ًا هراة ترى : لقال وأنزله جرى بما ويتحدثا فيجلس أبد
 .وسإكنها البلدة هذه فبنى الموضع هذا

 القاهرة

يجمعها بمصر الفسطاط بجنب المشهورة المدينة هي
 .واحد سإور

جوهر أحدثها الملك داار وبها العظمى المدينة اليوم وهي
 .بالمنصور الملقب إسإماعيل بن سإعد المعز غلم

منها الخيرات أسإباب لجتماع بمصر مدينة أجل وهي
 .مصر إلى المنسوبة الطرائف تجلب

يمين عن داونهما الوصف يقصر عظيمان قصران بها
 .مثلهما البلدا من شيء في وليس وشماله السوق

موضع وبها انقرضوا الذين العلوية ملوكها يسكنها كان
 .الفراقة يسمى

ومشاهد قائم وسإوق واسإعة ومواضع جليلة أبنية وبها
 .للصالحين

في سإيما والفسطاط القاهرة أهل متنزهات من وهي
 .المواسإم

 .قبره وفيها الشافعي مدرسإة وبها

في الشافعي مدرسإة بها التي للمحلة باب وبالقرافة
ذلك على تمشي الدابة بول احتبس إذا كبير حجر عتبته

ًا الحجر  .بولها فينفتح مرار
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وفيه السلم عليه موسإى صخرة مشهد القرافة وبظاهر
الشعارين دارب باب وعلى خافه لما فرعون من اختفى
 .هناك بيع السلم عليه الصديق يوسإف ان ذكر مسجد

عشر سإتة مسيرة داورها طرسإوس بقرب جزيرة قبرس
ًا منها : يجلبالعذري عمر بن محمد بن أحمد قال يوم

الشجر من يجمع والذي غيرها في يجمع ول الجيد اللدان
الطيب العودا يعادال لنه القسطنطينية ملك إلى يحمل
يستعمله الذي هو الرض وجه على يجمع ما وسإائر
 .الناس

ًا المنافع كثير مشهور القبرسإي والزاج الوجودا عزيز جد
 .كلها الزاجات أفضل

 صاهك قرية

قعرها امتحنوا أهلها ان ذكر بئر .بهاارجان كورة من
الدهر يغور عمق على منها يقفوا فلم والرسإان بالمثقلت

 .القرية تلك يسقي الرحى يدير ما بقدر ماء منها كله

 .فارس بأرض الرحمن عبد قرية

كان إذا حتى السنة عامة القعر جافة كثيرة قامات عمقها
وجه على يرتفع ماء نبع السنة في عندهم المعلوم الوقت
سإقي في به وينتفع ويجري الرحى يدير قدر الرض
 .يغور ثم الزروع

البساتين كثيرة العلى بالصعيد مصر بأرض مدينة قفط
عجائب صاحب قال والليمون والترج النخل وبها والمزارع

وسإتون ثلثمائة سإقفه تحت عجيب بيت : بهاالخبار
ًا رأس على حجارة من واحدة قطعة عمودا كل عمودا
قد كله حجارة والسقف قلنسوة عليه رجل صورة العمودا
رؤوس أرباع وعلى زواياه على الحجر أطراف وضعت
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ًا ألحمت ثم السإاطين يحسبها فصل فيها يرى ل الحام
 .واحدة قطعة الناظر

كل وعلى الدولة تلك أهل صور الصور تلك : إنيقولون
زماننا في أحد يحسن ول هي ما يدرى ل كتابة عمودا

 .قراءتها

 النجم قلعة

الفرات جسر وعندها الفرات على مطلة حصينة قلعة
به ربض وتحتها والروم والعراق الشام قوافل عليه يعبر

ًا رأوا فإذا القمار أنواع يتعاطون طائفة أنهم أظهروا غريب
ًا ويلعبون مرمدون ًا لعب طبقة في أنهم الغريب ليظن داون

غير من قمروا إذا المال ويخرجون فيهم يطمع نازلة
جلس فكلما معهم يلعب أن الغريب نفس فتتوق اكتراثا

اسإترهنوا وربما سإراويله حتى شيء ومعه يقوم يتركونه ل
عنه ويؤداوا أصحابه يأتي حتى الذهاب من ومنعوه نفسه

 .ويخلصوه

معاوية أيام في مصرت بافريقية عظيمة مدينة القيروان
ذهب افريقية القرشي نافع بن عقبة ولي لما انه وذلك
عقبة فجمع البربر من كثير يده على وأسإلم وفتحها إليها

السيف غصبهم إذا قوم افريقية أهل : انوقال أصحابه
ولست داينهم إلى عاداوا عنهم المسلمون رجع وإذا أسإلموا

ًا أظهرهم بين المسلمين نزول أرى أبني أن رأيت لكن رأي
 .المسلمون يسكنها مدينة ههنا

ل وغيضة عظيمة أجمة وهي القيروان موضع إلى فجاؤوا
غيضة : هذهفقالوا شجرها تشابك من الحيات تشقها
فجمع الدعوة مستجاب عقبة وكان والهوام السباع كثيرة

عشر ثمانية وكانوا الصحابة من عسكره في كان من
ًا رسإول أصحاب نحن والحشرات السباع : أيتهاوناداى نفس
فمن نازلون فإنا عنا ارحلوا وسإلم عليه الله صلى الله
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ًا اليوم ذلك الناس ! فرأىقتلناه بعد وجدناه يروه لم عجب
والحية اجراءه والذئب أشباله يحمل السبع وكان ذلك قبل

ًا خارجة وهي أولداها ًا سإرب ًا ذلك فحمل سإرب من كثير
 .السإلم على البربر

 .وخمسين خمس سإنة في فاسإتقامت المدينة بنى ثم

جوهرهما يرداى ل أسإطوانتين بالقيروان ان الجيهاني ذكر
طلوع قبل جمعة يوم كل ماء تترشحان وهما هو ما

 .الجمعة يوم كونه العجب وموضع الشمس

أهل فقال بالغ بثمن طلبوهما الروم ملوك : انقيل وقد
إلى الله بيت من العجائب من أعجوبة نخرج ل :القيروان

أربعة داورها فارس بحر في جزيرة ! قيسالشيطان بيت
وأبواب سإور ذات المنظر مليحة حسنة ومدينتها فراسإخ

والفرس الهند مراكب مرفأ وهي وعمارات وبساتين
 .والعجم العرب ومتجر التجارة ومنقلب

 .صهاريج الناس ولخواص البار من شربها

أشبه الصيف في لكنها قيس لصاحب كلها جزائر وحولها
الوقت هذا وفي السخونة شديدة حار حمام ببيت شيء
ًا يصير حتى الناس خصي جلد يطول أحد كل فيرى ذراع
ًا يتخذ ويترك رمان وقشر مسحوق عفص فيه كيس

 .صفته تطول ل حتى فيه خصيتيه

 .الهند بلدا في وقعت أعجوبة كل منها يجلب

ظالم منهم ملك أن إلى ورثوها قوم في ملكها وكان
فجاء فطلبوه هرمز صاحب إلى وبعثوا فخامروه يظلمهم

القيسي ظلم من أفحش يظلم وكان ملكها الهرمزي
ًا فجهز فطلبوه شيراز صاحب إلى وبعثوا فخامروه عسكر

في لقتالهم الهرمزي عسكر وخرج مراكب في بعثهم
فوصلت للسإتراحة نشز على سإيرهم في فنزلوا مراكب
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في النار فاضرموا النشز على وهم الفرس مراكب
بأسإهل وملكوها قيس نحو وسإاروا الهرامزة مراكب
بقتال وأعرف الفرس من أقوى الهرامزة وكانت طريق
 .بهم قعد جدهم أن إل البحر

 كابل

 .الهند بأرض مشهورة مدينة

ول الثلج بنواحيها ويقع النخل إل الجروم من يوجد ما بها
 .بها يقع

 .وكفار مسلمون وأهلها

كان وإن بكابل إل تنعقد ل الشاهية ان الهند وزعمت
له ويعقد إليها يصير حتى الطاعة واجب يصير فل بغيرها
 .هنا الملك

 .البل أنواع أحسن وهي البخاتي النوق منها يجلب

 كاريان

تحمل المجوس عند معظم نار بيت بها فارس بأرض بليدة
 .الفاق في النار بيوت إلى ناره

ًة قط تفتح لم التي القلع : منالصطخري قال قلعة عنو
مدينة كازرون حوصرت طين من جبل على وهي كاريان
كلها الثمرات وافرة الغلت كثيرة حصينة عامرة بفارس
قال وشمال يمين عن ممتدة ونخيل وبساتين قصور

ًء أصح فارس بأرض : ليسالصطخري من وتربًة هوا
 .كازرون

على الكتان ثياب بها تنسج لنه العجم دامياط لها يقال
ًا يكن لم وإن والشطوى القصب عمل  .رقاع
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التجار وقصور والسإواق تل على والجامع داورها ومعظم
 .التل تحت

ًا بها الدولة عضد بنى داخلها كان السماسإرة فيها جمع داار
 .دارهم آلف عشرة يوم كل

يحمل كازرون غير في يوجد ل الجيلن له يقال تمر بها
 .العراق تمر كثرة مع للهدايا العراق إلى

 .افريقية جبال في ولية كدال

ًا تريع بها الحنطة أن أهلها بعض ذكر ًا ريع ان حتى مفرط
ًا يزرع ربما أحدهم مكوك خمسمائة منه يحصل مكوك
 .وأكثر

شيراز بقرب الدولة عضد بناها مدينة فناخسرو كردا
ًا إليها وسإاق ًا نهر ً عليه أنفق يوم مسيرة من كبير مال
ًا ًا جنبها إلى وجعل عظيم  .فرسإخ نحو سإعته بستان

لثمان كان إليها الماء ووصول النهر شق من فرغ ولما
جعل وثلثمائة وخمسين أربع سإنة الول ربيع من بقين
ًا اليوم هذا النواحي من الناس فيه يجتمع سإنة كل في عيد
 .أيام سإبعة ويقيمون للهو

بكتابة وأمرهم والصوف والديباج الخز الصناع إليها ونقل
ًا بها قواداه واتخذ طرزها على اسإمه ًا داور فكثرت وقصور

 .عماراتها

أن حكي ما وذلك الخيانة في المثل يضرب وبقاضيها
ً أوداعه الناس بعض ًا مال فاجتمع جحد اسإترداه فلما كثير

التاجر فلن ابن اني الملك : أيهاوقال الدولة بعضد الموداع
ألف عشرين أوداعت داينار ألف خمسين أبي من ورثت
وكنت للسإتظهار القاضي هذا عند قمقمتين في داينار

كفار أسإر في أسإفاري بعض في فوقعت بالباقي أتصرف
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الروم ملك مرض حتى سإنين أربع السإر في وبقيت الروم
ًا البال رخي وأنا فتخلصت السإارى وخلى اسإتظهار

وكررت يعرفني لم أنه وأظهر جحد طلبتها فلما بالودايعة
داماغك على السودااء اسإتولت رجل انك :لي فقال الطلب

ًا وأطعموك هذا عنك ! داعالن إل رأيتك ما وإني شيئ
في وأداخلتك المارسإتان إلى حملتك وإل الجنون

وليت لما ظلمتك : أناوقال الدولة عضد ! فبكىالسلسلة
إلى وكتب أصبهان إلى وبعثه داينار مائتي ! أعطاههذا مثل

هذا تذكر ترجع : لله وقال إليه يحسن إن أصبهان عامل
 .أمري يأتيك حتى اصبهان في وأقم لحد المر

ًا ذلك على الدولة عضد وصبر ًا القاضي طلب ثم شهر يوم
لي ان القاضي : أيهاله وقال وأكرمه بالخلوة الظهيرة عند
ًا ً له مملكتي جميع في وجدت ما سإر فيك لما غيرك محل
ًا لي ان وهو والدين العقل ووفور العلم كمال من أولدا

ًا ًا ذكور  .واناث

فعندهن الناثا وأما بأمرهم أهتم فلست الذكور أما
في تتخذ أن فأردات عليهن أخشى وأنا المور عن التقاعد

ًا داارك ًا موضع الله غير أحد بها يعلم ل لودايعة صالح
 .موتي بعد بناتي إلى تدفعها

عمارة إلى : اصرفهاوقال داينار مائتي القاضي إلى ودافع
أخبرني تم وإذا قمقمة وأربعين لمائتين يتسع قعير ازج

ثم القتل يستحق من بعض يد على القماقم أبعث حتى
 .اقتله

ًاالقاضي فقال ًا عنده من ! وقاموطاعة : سإمع يقول فرح
وأولداي أنا بها أتمتع داينار ألف بألفي ذهبت :نفسه في

ول بالمال يطالب من الدولة عضد مات وإذا وأحفاداي
الدولة عضد وبعث الزج بعمل واشتغل شاهد ول حجة
 .المظلوم الفتى لحضار أصبهان إلى
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عضد قال الزج بإتمام الدولة عضد القاضي أخبر فلما
وطالبه القاضي إلى : اذهبالمظلوم للفتى الدولة

إليه فذهب !الدولة عضد إلى المر برفع وهدداه بالودايعة
 .علي ظلمك وطال حالي سإاء القاضي : أيهاوقال

ًا لخذن وداخل القاضي ! فقامالدولة عضد بلجام غد
أباك ان الخ ابن : ياوقال وعانقه الفتى وطلب الحجرة

لني لمصلحتك إل حقك حبست ما واني صديقي كان
ً أتلفت أنك سإمعت ًا مال أن إلى ودايعتك فأخرت كثير
إليه وسإلمهما القمقمتين وأخرج والن رشدك أعرف

 .بهما الدولة عضد إلى ومضى الفتى فأخذهما

أجريت اني القاضي الشيخ : أيهاوقال القاضي فأحضر
أنك ولول الناس أموال عن طمعك لتقطع رزقك عليك
ًة لجعلتك شيخ تتقلب ما جميع أن عندي وصح للناس عبر
له كان ما جميع على ! فختم الناس أموال من حرام فيه

وفقني الذي لله : الحمدوقال إليه الفتى مال وردا وعزله
!الظالم هذا ظلم لزالة

 كركويه

أنهما زعموا عظيمتان قبتان . بهاقديمة بسجستان مدينة
جعل قد قرنان القبتين رأس وعلى الشديد رسإتم عهد من
ًا الخر إلى منهما واحد كل ميل الثور بقرني تشبيه

الشياء أعجب من هذا زماننا إلى رسإتم عهد من بقاؤهما
ًا للمجوس نار بين القبتين وتحت يبني الملك بأن تشبيه
ًا دااره قرب ًا تطفأ ل البيت هذا ونار فيه يتعبد معبد  .أبد

مع الموسإوم يقعد النار إشعال في يتناوبون خدم ولها
ًا عشرين النار بعد على الخدمة فمه ويغطي ذراع

ًا فضة من بكلبتين ويأخذ وأنفاسإه نحو الطرفاء من عودا
 .النار في يقلبه الشبر
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مشهورة ناحية كرمان يلقي بالخبو النار همت وكلما
وجنوبها خراسإان وشمالها فارس وغربها مكران شرقها

 .فارس بحر

 .طهمورثا بن فارس بن كرمان إلى تنسب

والزرع النخل من الغلت وافرة الخيرات واسإعة بلدا وهي
 .والمواشي

 .والنخل والجوز والجروم الصرودا ثمرات وبها

ل خشب بها الدنيا جميع إلى منها يحمل التوتيا معدن وبها
ًا فيها ترك ولو النار تحرقه جبالها بعض في ينبت أيام
صلب الذي الخشب من : انهويقولون الطرقيون يأخذه
 .المسيح عليه

مثل يصير حتى سإنين يبقى بكرمان القطن وشجر
 .والشاهسفرم الباذنجان شجر وكذلك الباسإقة الشجار

الصبر كورق ورقه رعف شمه من كاداي يسمى شجر وبها
 .يحترق ل النار في ألقي إن

احتك إذا وجاريح كرمان بين أرض الدنيا عجائب ومن
شيء وهذا عظيم مطر يأتي بالبعض أحجارها بعض

كيل عنها يتنكب بها اجتاز من ان حتى عندهم مشهور
الناس يهلك مطر فيأتي ببعض بعضها الحجارة تلك تحتك

ابن وحكى من يحمل الذهبي الزاج معدن ! وبهاوالدواب
الفلسإفة من جمع على غضب الملوك بعض أن الفقيه

ًا كانت لنها كرمان أرض إلى فنفاهم ل بيضاء يابسة أرض
ًا خمسين من إل ماؤها يخرج  .ذراع

عليه وزرعوا الرض وجه على الماء أخرجوا حتى فهندسإوا
.وزرع شجر ذات الله بلدا أحسن كرمان فصارت وغرسإوا
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فعملوا جبالها : اسإكنوهمقال ذلك الملك عرف فلما
:الملك فقال جبالها رؤوس على الماء وأظهروا الفوارات
ل علم هذا :وقالوا الكيميا السجن في فعملوا اسإجنوهم

عمرهم مدة يكفيهم ما مقدار ! وعملواأحد إلى نخرجه
 .الكيميا علم وانقطع كتبهم وأحرقوا

بالنار تشتعل أحجار بها جبال رسإاتيقها في كرمان وبأرض
 .الحطب مثل

الكرماني أحمد حامد أبو الشيخ كرمان إلى وينسب
 .الدين بأوحد الملقب

ًا كان ًا شيخ وكان تلمذة وله كرامات صاحب مبارك
في بالعجمية أشعار وله المغيبات عن يخبر خلوة صاحب

ًا اربل صاحب كان الطريقة ثم مدة عنده بقي به معتقد
كم شاهي خدمت كفتم دال : بايقول وهو وفارقه منه تأذى
ازين مرا كفت دال كير كم كلهي نهاداه سإر جون كير

سإنة مات كير كم وخانقاهي وداهي كرداي كو كمتر سإخن
في والمعرة حلب بين .بلدةببغدادا وسإتمائة وثلثين خمس

حفروا أنهم ذكر الماء أهلها عند الشياء أعز معطشة برية
يجمعونه ما إل لها وليس ماء لهم ينبط لم ذراع ثلثمائة

حاداي يا : باللهالخفاجي سإنان وقال المطار مياه من
ّيها كفرطاب أرض على عّرج وأرضايا حناك بين المطايا وح
ّتحايا أحسن في بالماء يفرح مّمن فهي الماء لها واهد ال
هذا بأرض العقلء من جمع إقامة العجب ومن الهدايا
 .شأنها

 كفرمندة

 .والطبرية مكة بين بالردان قرية

شعيب منزل وكان القرآن في المذكور مدين : انهاقيل
 .السلم عليه
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 .السلم عليه موسإى زوجة صافورا شعيب بنت قبر وبها

وسإقى رأسإه عن الصخرة موسإى قلع الذي الجب وبها
 .الن إلى باقية والصخرة شعيب مواشي

 كفرنجد

ماء عين بها السماق جبل في حلب أعمال من كبيرة قرية
 .حار

من العلق بحلقه تشبث من ان وهي عجيبة خاصية لها
الله بإذن فألقاها حولها وداار مائها من شرب الحيوانات

 .سإكانها بعض بهذا حدثا

 كلز

أواخر في جرى وانطاكية حلب بين عزاز نواحي من قرية
وشاع عجيب أمر بها وسإتمائة عشرة تسع سإنة الول ربيع
ًا حلب إلى كلز عامل وكتب بحلب ذلك ذلك بصحة كتاب
ًا هناك رأوا أنهم وهو ًا تنين أسإودا منارة شبه غلظه عظيم

فما ودابره فيه من تخرج والنار الرض على ينساب اللون
وأشجار مزارع أحرقت حتى أحرقه إل شيء على مر

 .كثيرة

فأحرقها وخرقاهاتهم التركمان بيوت طريقه في وصاداف
فراسإخ عشرة نحو ومر والمواشي الناس من فيها بما

أهل الله أغاثا حتى البعد من يشاهدونه والناس كذلك
حتى وتدلت البحر من أقبلت بسحابة النواحي تلك

حتى يشاهدونه والناس السماء نحو ورفعته عليه اشتملت
والكلب كلب على ذنبه لف ولقد الناس أعين عن غاب
 .الهواء في ينبح

 كوزا
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تناطح : هيالبي قال الدنيا عجائب من بطبرسإتان قلعة
ًا النجوم ًا وتحكيها ارتفاع في الطير تعلوها ل حتى امتناع
وتقف الغمام بها فتحتف ارتفاعها في السحب ول تحليقها

أعلها داون سإفحها فيمطر عليها تسمو ول قلتها داون
 .اسإتخلصها مقدمات ترتيب عن قاصر والفكر

السإلميون مصرها التي المشهورة المدينة هي الكوفة
الكوفة أهل : اجتمعالكلبي ابن قال بسنتين البصرة بعد

أمير : ياالحجاج فقال بلده يرجع قوم وكل والبصرة
ًا بالبلدين لي إن المؤمنين :! قالمتهم غير : هاتقال خبر

البصرة وأما زينة ول لها حلي ل عاطل فبكر الكوفة أما
!وزينة حلي كل من أوتيت دافراء بخراء شمطاء فعجوز

 .إياهما وصفه الحاضرون فاسإتحسن

البدن من اللهاة مثل : الكوفةالهمداني عباس ابن قال
يأتيها المثانة مثل والبصرة وبروداة بعذوبة الماء يأتيها
 .وفساداه تغيره بعد الماء

:قال العرني حبة روى ما منها كثيرة فضائل ولمسجدها
ًا كنت وهذه زاداي : هذاوقال رجل فجاءه علي عند جالس

وبع زاداك كل :له ! فقالالمقدس بيت زيارة أريد راحلتي
ففي الكوفة مسجد يريد المسجد بهذا وعليك راحلتك
إبراهيم صلى الخامسة السإطوانة وعند التنور فار زاويته
عليه نوح ومصلى اليقطين وشجرة موسإى عصا وفيه

 .السلم

من أعين ثلثا وفيه الجنة رياض من روضة على ووسإطه
ًا لتوه الفضل من فيه ما الناس علم لو الجنة  .حبو

جعفر لي : قالالثمالي حمزة أبو قال السهلة مسجد بها
السهلة مسجد أتعرف حمزة أبا : ياالصاداق محمد بن

 .السهلة مسجد يسمى مسجد : عندناقلت
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ًا ان ! لوسإواه أردا : لمقال واسإتجار فيه وصلى أتاه زيد
كان الذي البيت موضع فيه ! انلجاره القتل من بربه فيه

ومنه السماء إلى رفع ومنه السلم عليه اداريس فيه يخيط
وما الخضر مناخ موضع وهو العمالقة إلى إبراهيم خرج
 .عنه الله فرج إل مغموم أتاه

 .الولة يسكنه طمار اسإمه قصر بها كان

أبي بن عقيل ابن مسلم بإلقاء زيادا بن الله عبيد أمر
رجل بالكوفة وكان الحسين مقتل قبل أعله من طالب
فأراداوا إليه مسلم فجاء الحسين إلى يميل هانيء اسإمه

الزبير بن الله عبد قال قتل حتى فقاتل دااره من إخراجه
ٍء إلى فانظري الموت ما تدرين ل كنت : إذاالسإدي هاني

ّفر قد بطٍل إلى عقيل وابن الّسوق في وجهه الّسيف ع
ينزلها قبة القصر هذا في وكان قتيل طمار من يلقى وآخر

بن الملك عبد على عمير بن الملك عبد فدخل المراء
ترس يمينه وعن سإرير على القبة هذه في وهو مروان

رأيت المؤمنين أمير : يافقال الزبير بن مصعب رأس عليه
ًا القبة هذه في الله عبيد : رأيتقال ذاك : ما! فقالعجب
رأس عليه ترس يمينه وعن السرير هذا على زيادا بن

هذا على وهو عبيد بن المختار على داخلت ثم الحسين
ثم زيادا بن الله عبيد رأس عليه ترس يمينه وعن السرير
وعن السرير هذا على وهو الزبير بن مصعب على داخلت
أمير يا عليك داخلت ثم المختار رأس عليه ترس يمينه

عليه ترس يمينك وعن السرير هذا على وأنت المؤمنين
بهدم وأمر السرير عن الملك عبد ! فوثبمصعب رأس
 .القبة

بلدة كل أهل في الناس يقوله ما أصدق من أن زعموا
أنهم الكوفة أهل على نقم ! وممايوفي ل : الكوفيقولهم
الحسين وخذلوا عسكره ونهبوا علي بن الحسن طعنوا

عمر إلى وقاص أبي بن سإعد من وشكوا اسإتدعوه أن بعد
!الصلة يحسن ما : انهوقالوا عنه الله رضي الخطاب بن
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يرضي ول وال عن الله يرضيهم ل أن سإعد عليهم فدعا
ًا بالغلم أمرهم : اللهموقال عليهم علي وداعا عنهم والي

 .الحجاج ! يعنيالثقفي

 .كثيرون منهم النبوة واداعى

بنت سإكينة زوجته أرادات الزبير بن مصعب قتل ولما
الكوفة أهل عليها فاجتمع المدينة إلى الرجوع الحسين

: لفقالت !الله رسإول ابنة يا صحابتك الله : حسنوقالوا
ًا عني الله جزاكم أبي ! قتلتمالخلفة إليكم أحسن ول خير
من المأمون إلى الكوفة أهل ! تظلموأخي وعمي وجدي
بأمر وأقوم أعدل عمالي من علمت : مافقال واليهم
أحد ليس المؤمنين أمير : ياأحدهم ! فقالمنه الرعية

الصفة بهذه هو كان ! فإنمنك والنصاف بالعدل أولى
ًا يوليه أن المير فعلى ًا بلد عدله من بلدة كل ليلحق بلد

ثلثا من أكثر يصيبنا ل ذلك المير فعل فإذا لحقناه ما
 .بصرفه وأمر المأمون ! فضحكسإنين

ًا كان ثابت بن النعمان حنيفة أبو المام إليها ينسب عابد
ًا ًا زاهد  .تعالى الله من خائف

!لذلك أصلح ل : إنيفقال القضاء إلى حنيفة أبو وداعي
ًا كنت : إنفقال : لمفقيل كنت وإن لها أصلح فل صاداق
ًا  .للقضاء يصلح ل فالكاذب كاذب

فحلف فأبى للقضاء حنيفة أبا هبيرة بن عمر وأرادا
حتى ذلك ففعل وليحبسنه رأسإه على بالسياط ليضربنه

: الضربفقال الضرب من ورأسإه حنيفة أبي وجه انتفخ
!الخرة في الحديد مقامع من أهون الدنيا في بالسياط

إمام عليها ومن البلدا زان لقد :المبارك بن الله عبد قال
الّزبور كآيات حديٍث في رفقه بآثار حنيفه أبو المسلمين

ول بالمشرقين ول نظيٌر له بالعراق إن فما الّصحيفه على
أبا يرى ل كان المنصور صاحب الربيع أن وحكي بكوفه
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ًا له فقال حنيفة حنيفة أبو هذا المؤمنين أمير : يايوم
حلف إذا يقول جدك فإن عباس بن الله عبد جدك يخالف
: ليقول حنيفة وأبو جاز يومين أو يوم بعد واسإتثنى الرجل
في لك ليس يقول الربيع : هذاحنيفة أبو ! فقاليجوز
عندك : يحلفونقال : كيف! قالبيعة جندك رقاب

! فضحكاليمين فتبطل يستثنون منازلهم إلى ويرجعون
خرج فلما حنيفة لبي تتعرض ل ربيع : ياوقال المنصور

!بدمي تشط أن : أرداتالربيع له قال المنصور عند من
وخلصت فخلصتك بدمي تشط أن أردات ولكنك : لقال

ً أن نهروان قاضي ! وحكىنفسي ً اسإتوداع رجل رجل
 .الحج إلى ومضى ودايعًة بالكوفة

فجاء حنيفة أبا يجالس وكان الموداع فأنكر طلبها عادا فلما
تعلم ل : اذهبله فقال حنيفة أبي إلى وشكا المظلوم

ًا إلي بعثوا هؤلء إن :وقال الظالم طلب ! ثمبجحوداه أحد
ً يطلبون ً الرجل فتمانع لها تنشط فهل للقضاء رجل قليل

 .فيها رغب ثم

وقل إليه : مروقال المظلوم إلى حنيفة أبو بعث ذلك فعند
كذا موضع وفي كذا يوم في كان أليس نسيت : أظنكله

 .إليه فرداها ذلك وقال إليه المظلوم فذهب

: نظرتفقال القضاء يريد حنيفة أبي إلى الظالم فجاء
 .هذا من بأجل أرفعه أن أريد قدرك في

أبي في الرأي سإيء كان الطوسإي العباس أبا أن وذكر
 .ذلك يعلم حنيفة وأبو حنيفة

ًا فرآه ! فقالحنيفة أبا اقتل : اليومفقال المنصور عند يوم
ًا يدعو المؤمنين أمير أن في تقول ما حنيفة أبا يا :له أحد

عنقه نضرب أن لنا أيسع هو ما ندري ول أحد قتل إلى
بالباطل أو بالحق يأمر المير العباس أبا : ياحنيفة أبو قال
! ثم عنه تسأل ول كان حيث الحق : انفذ! قال: بالحققال
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! توفيفربطته يوبقني أن أرادا : هذابجنبه كان لمن قال
 .وسإبعين اثنتين عن ومائة خمسين سإنة

منسوب الثوري سإعيد بن سإفيان الله عبد أبو إليها ينسب
ًا الناس أكثر من كان أطحل ثور إلى ًا علم  .وورع

ًا وكان ًا إمام كان مذهبه على يفتي البغداداي وجنيد مجتهد
له فقال عنه انقطع الخلفة ولي فلما المهدي يصاحب
القرآن في : إنقال !فعظني تصاحبني لم : إنالمهدي
ًا إل يكون ل ! والتطفيفللمطففين : ويلأولها سإورة شيئ

ًا ً يأخذ من فكيف نزر رآه المنصور أن وحكي كثيرة أموال
أن منعك : مافقال عاتقه على يده فضرب الطواف في

ظلموا الذين إلى تركنوا : ولتعالى الله : قولقال تأتينا
: القيناوقال أصحابه إلى المنصور ! فالتفتالنار فتمسكم

فإنه سإفيان من كان ما إل فلقطوا العلماء إلى الحب
:! فقالالله عبد أبا يا حاجتك : سإلنيله قال ! ثمأعيانا

 .: نعمقال المؤمنين أمير يا وتقضيها

تعطيني ل وأن آتيك حتى إلي ترسإل ل أن : حاجتيقال
ًا  .أسإألك حتى شيئ

التصقا قد شطيها فوجد داجلة على العبور أرادا ليلة وخرج
موته مرض في ! وكانزورق في إل أعبر ل : وعزتكفقال
ًا يبكي ًا ! فرفعالذنوب كثير : أراكله فقال كثير من شيئ

سإلب أخاف وإنما هذا من علي أهون : ذنوبيوقال الرض
 .أموت أن قبل اليمان

عنده كنت الوفاة سإفيان حضر : لماسإلمة بن حمادا وقال
تخاف كنت مما نجوت فقد ابشر الله عبد أبا : ياقلت
يغفر أترى سإلمة أبا : يا! فقالغفور رب على تقدم وإنك
سإري ! فكأنماهو إل إله ل والذي : إيقلت لمثلي الله
 .عنه
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سإنة وسإتين سإت عن ومائة وسإتين إحدى سإنة توفي
 .بالبصرة

به يضرب القاضي الحرثا بن شريح أمية أبو إليها وينسب
الكوفة قضاء في بقي المور وتدقيق العدل في المثل
ًا من واسإتعفى وعلي عمر اسإتقضاه سإنة وسإبعين خمس

وكانت عنده زوجها خاصمت امرأة أن ذكر فأعفاه الحجاج
ًا بكاء تبكي !القاضي الله : أصلحالشعبي له فقال شديد

يوسإف اخوة أن علمت : أمافقال بكائها شدة ترى أما
يكون إنما الحكم ظلمة وهم يبكون عشاء أباهم جاؤوا
 .بالبكاء ل بالبينة

بني : منقال الرجل : ممنفقال شهاداة عنده رجل وشهد
 .فلن

محّرٍق آل بعد أؤّمل : ماذاالشعر هذا قائل : أتعرفقال
في وكيل يا : توقف! فقال: لقال إيادا وبعد منازلهم تركوا

ل وهو النباهة هذه له رجل قومه في كان من فإن شهاداته
داخل وقد شريح القاضي إلى الله عبد بن مسروق وكتب

وكتب عنه الناس ومنعوا موته مرض في أبيه ابن زيادا
مرضه لبطء القلوب فإن المير حال عن : أخبرناإليه

! فأجابهمشروحة غير حزينة لنا والصدور مجروحة
تعلمون : أما! فقالوينهى يأمر وهو المير : تركتالقاضي

الوصية يأمر : تركتهيقول تعريض صاحب القاضي أن
 .ظن كما ! وكانالجزع عن وينهى

مائة عن وثمانين اثنتين سإنة توفي شريح والقاضي
 .سإنة وعشرين

إذا الناس كان جبير بن سإعيد الله عبد أبو إليها وينسب
سإعيد وفيكم : أتسألوننييقول عباس ابن بالكوفة سإألوا

داير وشهد الحجاج على خرج ممن سإعيد وكان جبير بن
وبعد بمكة سإعيد لحق الشعث ابن انهزم فلما الجماجم
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ًا وكان القسري الله عبد بن خالد بعثه مدة مكة على والي
تحت الحجاج إلى الملك عبد ابن الوليد قبل من

ًا يصوم طريقه في وكان السإتظهار ً ويقوم نهار فقال ليل
يقتلك من إلى أحملك أن أحب ل : إنيبه الموكل له

الحجاج يبلغ : انهسإعيد له ! فقالشئت طريق أي فاذهب
قال الحجاج على داخل ! فلمايقتلك أن وأخاف خليتني أنك
بن شقي أنت : بلقال !جبير بن : سإعيدقال أنت : منله

: الغيب! قال: شقيت! قالأمي : سإمتني! قالكسير
ًا دانياك من : لبدلنكالحجاج له ! فقالغيرك يعلمه نار

اتخذت ما إليك ذاك أن علمت : لوسإعيد ! فقالتتلظى
ًا ًا كان : إنقال المير في تقول : ما! قالغيرك إله محسن

ًا كان وإن إحسانه ثواب الله فعند !الله يعجز فلن مسيئ
: تب! فقالبنفسك أعلم : أنتقال في تقول : فماقال
 .أسإرك ول أسإوءك : اذم! فقالعلمك في

على وجرأة الله حد في جور منك : ظهر! قال: تبقال
ًا لقطعنك : والله! قالالله أولياء بقتلك معاصيه قطع

ًا ًا أعضاءك ولفرقن قطع ًا عضو تفسد : فإذنقال !عضو
:! قالأمامك والقصاص آخرتك عليك وأفسد دانياي علي

الجنة عن زحزح لمن : الويل! قالالله من لك الويل
 .عنقه واضربوا به : اذهبوا! فقالالنار وأداخل

وأن الله إل إله ل ان أشهد اني أشهدك : انيسإعيد فقال
ًا يوم بها ألقاك حتى لتستحفظه الله رسإول محمد
تبسمت لم :الحجاج فقال فتبسم به ! فذهبواالقيامة

: اضجعوهالحجاج ! فقالتعالى الله على : لجرأتكفقال
 .فأضجع !للذبح

 .والرض السموات فطر للذي وجهي : وجهتفقال

 .القبلة إلى ظهره : اقلبواالحجاج فقال
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على : كبوه! قالالله وجه فثم تولوا : فأينماسإعيد قال
 .وجهه

تارة نخرجكم ومنها نعيدكم وفيها خلقناكم : مهافقال
:فقال البصري الحسن ذلك فبلغ قفاه من ! فذبحأخرى

 .الحجاج اقصم الجبارة قاصم يا الله

بن سإعيد مقتل : شهدتقال أبيه عن خليفة بن خالد وعن
لم والثالثة مرتين الله إل إله : لقال رأسإه بان فلما جبير
ًا عشر خمسة بعده الحجاج وعاش يتمها الدودا وقع يوم
أردات كلما جبير بن ولسعيد لي : مايقول وكان بطنه في

عن وتسعين خمس سإنة سإعيد ! وتوفيبرجلي أخذ النوم
 .سإنة وخمسين سإبع

 .المتنبي أحمد الطيب أبو إليها وينسب

ًا الدهر نادار كان ًا شاعر ًا مفلق ًا فصيح تشتمل أشعاره بليغ
الطيب أبا : سإمعتجني ابن قال والمثال الحكم على
نخلة بأرض مقامي : مالقولي بالمتنبي لقبت : إنمايقول

ّ ٍة في أنا اليهودا بين المسيح كمقام إل ه الّل تداركها أّم
العظماء الملوك إل يمدح ل وكان ثمودا في كصالٍح غريٌب

يحفظها وابنه واحدة بمرة حفظها قصيدة سإمع وإذا
على أحد قرأ فربما مرات بثلثا يحفظها وغلمه بمرتين
! ويعيدها لي الشعر : هذافيقول بحضوره قصيدة ممدوح

ًا : وابنييقول ثم ًا : وغلمييقول ثم يحفظها أيض أيض
 .يحفظها

ّداعي وما دامعي : أجابعليه وقرأ الدولة بسيف اتصل ال
احمل اقطع أنل : أقلقوله إلى انتهى فلما طلل سإوى
سإيف أمر صل سإّر ادان تفّضل بّش هّش زدا أعد عّل سإّل

فيقول ذكرها التي الوامر هذه جميع يفعل أن الدولة
:قال النسوي علي أبي عن جني ابن : حكىالمتنبي
نحوي أهوى قد متلثم بفارس أنا فإذا حلب من خرجت
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من نفسي أرمي فكدت صدري في سإدداه طويل برمح
نثرت :يقول المتنبي فإذا لثامه وحس السنان فثنى الدابة
ًا ثم داراهم العروس فوق نثرت كما منهم بالحيداب رؤسإ
!قتلني : ويحكقلت هو أحسن البيت هذا ترى : كيفقال
الطيب لبي السلم بمدينة هذا : حكيتجني ابن قال

 .فضحك

مدح عن ترفع بغدادا قدم لما المتنبي أن الثعالبي وحكى
ًا المهلبي الوزير الملوك غير يمدح ل أنه إلى بنفسه ذهاب
هجوه في بغدادا شعراء به فأغرى الوزير على ذلك فشق
فلم لنكك وابن والحاتمي الهاشمي سإكرة ابن ومنهم
بقولي جوابهم عن فرغت قد : انيوقال بشيء يجبهم

تحت يوم كّل : أفيالشعر في منهم طبقة أرفع هو لمن
بنطقي لساني يطاول قصيٌر يقاويني ضعيٌف شويعٌر ضبني

وأتعب هازل منه ضاحٌك بصمتي وقلبي عاداٌل عنه صامٌت
وما تشاكل ل من عادااك من وأغيظ تجيبه ل من نادااك من

ّتيه ّبي ال ّنني غير فيهم ط المتعاقل الجاهل إلّي بغيٌض أ
ًا بغدادا وفارق بقصائده ومدحه بفارس الدولة عضد قاصد

الدولة عضد عند تجارته وربحت دايوانه في المذكورة
مائتي من أكثر مبراته من إليه ووصل مدة عنده وبقي
له فأذن حوائجه ليقضي المسير في فاسإتأذن دارهم ألف
وكأنه الكافية قصيدته عليه فقرأ والصلت بالخلع له وأمر
طرفي حفظت اسإتطعت أني : ولوويقول نفسه فيها نعى
ّتى به أبصر ولم ٍد مختّص الحباب وفي أراكا ح وآخر بوج

ّدعي ّدموع اجتمع إذا اشتراكا معه ي ٍدا على ال ّين خدو من تب
ّنى تباكى مّمن بكى ًة فكوني طرقي يا شئت وأ ًة أو أذا نجا

آخر قافية وجعل بها يتطير مما البيات وهذه هلكا أو
 .فهلك هلكا شعره

فارق فلما مال ووفور حال بحسن شيراز من ارتحل ولما
في كانت كما تستمر السلمة أن حسب فارس أعمال
العراب من سإرية عليه فخرج الدولة عضد أعمال
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محسد ابنه وقتل قتله عن الوقعة انكشفت حتى فحاربهم
 .وثلثمائة وخمسين أربع سإنة في غلمانه من ونفر

 اللذقية

بانيها باسإم سإميت عتيقة الشام بحر سإواحل من مدينة
وقلعتان جيدة مرقاة ولها قديمة أبنية وفيها رومية

فيما الفرنج ملكها ربضها على مشرف تل على متصلتان
 .خمسمائة سإنة حدودا في الساحل بلدا من ملكوه

المسلمون أذن فإذا وخطيب وقاض جامع بها وللمسلمين
ًا بالناقوس الفرنج ضرب ّيةالمعري قال غيظ فتنٌة : باللّذق

حنٍق من والّشيخ دالبه يعالج هذا والمسيح أحمد بين ما
 .الذان وبالصياح الناقوس بالدلب ! أرادايصيح

أن وذلك أعجوبة باللذقية : رأيترطلين ابن قال
في للفجور المؤثرين والغرباء الفواجر يجمع المحتسب

سإلمها وقف إذا حتى ويتزايدون واحدة على ويناداي حلقته
 .المطران ختم مع صاحبها إلى

ًا البطريق وجد فإذا الفناداق إلى يأخذها وهو يكن لم إنسان
أربع سإنة كانت فلما جناية ألزمه المطران ختم معه

وهي يوسإف الدين صلح اسإترجعها وخمسمائة وثمانين
 .المسلمين يد في الن إلى

المدينة هذه داخل السلم عليه الخليل أن حكي اللجون
يرتحل أن فسألوه الماء قليلة المدينة وكانت له غنم ومعه
ماء منها فخرج الصخرة هذه بعصاه فضرب الماء لقلة
ورسإاتيقهم قراهم كانت حتى المدينة أهل على اتسع كثير

 .الن إلى باقية والصخرة الماء هذا من تسقى

على ليس بالجزيرة جبل قلة على مشهورة قلعة مارداين
وهي أعظم ول أحكم ول منها أحسن قلعة الرض وجه
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عظيم ربض وقدامها ونصيبين وداارا دانيسر على مشرفة
 .وربط ومدارس وفناداق أسإواق فيه

مثلها البلدان من شيء في ليس عجيب وضع وضعها
دارب وكل أخرى فوق داار كل كالدرج داورهم أن وذلك
جل قليلة عيون وعندهم تحته ما على مشرف منها

 .داورهم في المعدة الصهاريج من شربهم

لول سإكٌن لي الله حماها مارداين : فيالظرفاء بعض وقال
لها الحديد لن ألسٌن لهلها نفسا فارقتها ما الّضرورة

مشهورة مدينة ماسإبدان وعسا قسا قد جبلّي وقلبهم
والكباريت الحمات كثيرة الشجر كثيرة السيروان بقرب

 .والملح والبوارق والزاجات

ًا قذف منها شرب من عجيبة عين بها لكنه كثيرة اخلط
ً أسإهل بمائها احتقن وإن الرأس بأعصاب يضر إسإهال

ًا  .عظيم

أرطاة بن بسر لن بسر قلعة تسمى بإفريقية بلدة مجانة
 .فتحها

الفضة معادان بها كثير زعفران بها ينبت طيبة أرض أرضها
جبل جنوبيها وفي والكحل والرصاص والمرتك والحديد

 .العرب بلدا سإائر إلى وتحمل الطواحين أحجار منه تقطع

 .حوران قرى من محجة

عليه الله صلى النبي أن وزعموا الناس يزوره حجر بها
 .عليه جلس وسإلم

 مدين

 .السلم عليه شعيب قوم مدينة
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تبوك تجارة وهي شعيب جد الخليل إبراهيم بن مدين بناها
 .والشام المدينة بين

لماشية السلم عليه موسإى منها اسإتقى التي البئر بها
 .الناس يزوره بيت وعليها مغطاة البئر : إنقيل شعيب

البئر وبها طبرية أعمال من كفرمندة هي : مدينوقيل
عندها افريقية بحر سإاحل على بليدة الخرز مرسإى

بها فيجتمع حصة فيه للسلطان وليس المرجان يستخرج
اسإتخراج على النواحي تلك أهل ويستأجرون التجار

اسإتخراجه كيفية شاهد من حكى البحر قعر من المرجان
ويجعلونهما ذراع واحدة كل طول خشبتين يتخذون أنهم

ًا ًا فيه ويشدون صليب ً حجر ويركب بحبل ويصلونه ثقيل
ليصل فرسإخ نصف نحو البحر ويتوسإط قارب في صاحبه

 .المرجان منبت إلى

البحر قرار إلى ينتهي حتى البحر إلى الصليب يرسإل ثم
ًا بالقارب ويمر ً يمين ًا وشمال المرجان ليتعلق ومستدير
جسم فيخرج ويرقيه بالقوة يقلعه ثم الصليب ذوائب في

ًا اللون أحمر فيخرج قشره فيحك اللون أغبر  .حسن

 المرقب

قال الشام بحر سإواحل على مشرفة حصينة وقلعة بلدة
حصن المسلمون : عمرتاريخه في المغربي غالب أبو

غاية في فجاء وأربعمائة وخمسين أربع سإنة في المرقب
وحصانته بحسنه الناس يتحدثا حتى والحسن الحصانة

بالروم الحيلة في المسلمون وطمع فيه الروم فطمع
 .عظيم بمال منهم الحصن بيع حتى زالوا فما بسببه

ًا وبعثوا وتسليم المال لقبض انطاكية إلى وولديه شيخ
الحصن لتسلم رجل ثلثمائة مع المال فبعثوا الحصن
 .عندهم الشيخ وأخروا

277

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=13#TOP%23TOP


مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

بعض وقتلوا قبضوه المسلمين إلى المال وصل فلما
وولديه وبالشيخ آخر بمال وباعوهم آخرين وأسإروا الرجال
 .الروم من كثير وقتل للمسلمين والمال الحصن وحصل

 .الصعيد ناحية من بمصر قرية مريسة

مصر حمر أجودا من وهي المريسية الحمر منها تجلب
البلدا سإائر إلى تحمل وأكبرها صورة وأحسنها وأمشاها

ل البارداة والبلدا مثلها البلدا من شيء في ليس للتحف
ًا فيها فتموت توافقها  .سإريع

 .المعتزلي المريسي بشر إليها وينسب

مخلوق القرآن ان يبين انه وزعم المأمون زمن في كان
 .فيه يناظره شاء من وكل

ًا يكون أن اما يخلو ل القرآن أن داليله وكان لم أو شيئ
كفر لنه بشيء ليس القرآن إن يقال أن جائز ل يكن

ًا يكون أن فتعين كل خالق : اللهتعالى قال وقد شيئ
 .شيء

ًا فيكون ًا للقرآن خالق  .أيض

فاتصل هذا على وصاروا منه وقبلوا بهذا الناس غلب وقد
ًا فقام المكي العزيز عبد إلى مكة إلى الخبر هذا قاصد

وبين بينه يجمع أن المأمون وسإأل الغمة هذه لدفع لبغدادا
مناظرات بينهما وجرى بينهما فجمع غياثا بن بشر

شيء : اللهيةوقال بدليله حجه قد العزيز عبد أن حاصلها
كفر لنه بشيء ليس يقال أن جائز ل بشيء ليس أو

ًا يكون أن فتعين من : وأوتيتلبلقيس تعالى الله قال شيئ
أن على يدل فدليلك اللهية تؤتى أن ينبغي شيء كل

إله المخلوق أن على يدل بدليل ظنكم فما إلهة بلقيس
:تعالى قوله معنى فما حسن نقض : هذاالعزيز لعبد فقيل
قابل شيء كل خالق الله : معناهقال شيء كل خالق الله
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وكذلك واليجادا للخلق قابل غير والقديم واليجادا للخلق
يحتاج شيء كل معناه شيء كل من : وأوتيتتعالى قوله
 .الملوك إليه

 .أشياء كلها والذكورة والنبوة اللهية أوتيت فترى

الفاسإد العتقادا عن القوم ورجع ذلك المأمون فاسإتحسن
ًا المريسي وقام ًا محجوج  .خائب

رأيت المريسي مات : لماقال الثقفي الله عبد وحكى
: غفرقالت بك الله فعل : مالها فقلت المنام في زبيدة

في حفرت وأنا مكة طريق في ضربت معول بأول لي
ًا مكة طريق  .كثيرة آبار

حمل : قد! قالتصفرة وجهك في أرى : انيلها فقلت
هذه لقدومه زقرة جهنم فزفرت المريسي بشر إلينا

 .اثرها من الصفرة

 مريوط

 .السإكندرية قرب بمصر قرية

: كشفزولق ابن قال سإكانها عمر طول عجائبها من
دامشق بساتين وسإط في غناء كبيرة قرية المزة الطوال

 .منها فرسإخ نصف على

أرض أنزه من وهي وخضر ومياه أشجار جهاتها جميع من
 .وأحسنها الله

والطرب للهو البطالة أرباب يقصدها كلب مزة لها يقال
ّبذاالرقيات بن قيس قال عني غال كلٍب بمّزة ليلتي : ح
ّنه حبيٌب وعندي بها أسإقى بّت غول الكوانين بها لي إ

هواهّن س الن بقر من المشرفات عندنا خليل وللكرام
ليلة أربعون عرضها مشهورة ناحية مصر داليل قيٍس لبن
 .مثلها في

279

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=13#TOP%23TOP


مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

إلى برقة من وعرضها اسإوان إلى العريش من طولها
 .ايلة

السلم عليه نوح بن حام بن مصرايم بن بمصر سإميت
ًا الرض أطيب وهي ًا وأبعدها تراب بركة فيها يزال ول خراب

 .إنسان الرض وجه على داام ما

سإائر بخلف زكت مطر يصبها لم إن انه عجائبها ومن
 .زكاؤها ضعف أصابها وإن النواحي

لؤلؤة أشهر ثلثة : إنهافقال مصر الحكماء بعض ووصف
جمعت قد كيف مصر ترى أما مسكة أشهر وثلثة بيضاء

الغّض الّسوسإن مجلس في الّرياحين صنوف بها
ّنرجس البهار وصّف وردا وال والبنفسج ّنها وال الرض كأ

ً ألبست ّي فاخر من حلل ّنها والّسندس العبقر ّنة كأ الج
عجائبها ومن والنفس العيون تشتهيه ما جمعت التي
حتى الصيف آخر في المياه جميع انتقاص عند النيل زياداة

ًا عشر اثني زادا فإذا مصر أرض جميع منه يمتليء ذراع
كذا المبارك النيل في الله : زادايوم كل المناداي يناداي
 .وكذا

مصر إلى ذهب لما المأمون بناه مسجد النيل وسإط وفي
من عمودا الصهريج وسإط وفي صهريج المسجد وخلف
ًا وعشرون أربعة طوله البيض الرخام على وكتب ذراع

ًا ذراع كل وقسم علمة ذراع كل ًا وعشرين أربع إصبع
 .أقسام سإتة إصبع وكل

زادا مقدار فأي الماء إليه يدخل النيل إلى منفذ وللصهريج
أمناء قوم العمودا وعلى العمودا من عرف النيل في

عشر سإتة بلغ فإذا الزياداة عن ويخبرون ذلك يشاهدون
ًا ذلك على زادا فإذا مصر أهل على الخراج وجب ذراع
ذلك على زادا فإن عشرين إلى والخير الخصب في يزيد

ًا يكون  .للخراب سإبب
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ًا عشر سإتة فيه الماء بلغ الذي واليوم يوم يكون ذراع
فتصير الخلجان لكسر العظيمة بالزينة الناس يخرج الزينة
ًا كلها مصر أرض ًا بحر  .واحد

على فتدخل جحرتها من والثعابين الفئران يخرج والماء
ماء ويبقى والزيغان الكلب ويأكلها القرى في الناس
ًا أربعين الرض وجه على النيل .النتقاص في يأخذ ثم يوم

عليها وتمشي الكرة يزرعها الرض من شيء ظهر وكلما
ًا ويرمون الطين في البذر لغيب الغنام ً بذر فيأتي قليل

 .البركة فيه جعل تعالى الله لن كثير بريع

من أطول نهر الرض وجه على : ليسقالوا النيل نهر وبها
بلدا في وشهران السإلم بلدا في شهر مسيره لن النيل
القمر ببلدا يخرج أن إلى الخراب في أشهر وأربعة النوبة
 .السإتواء خط خلف

ويمد الشمال إلى الجنوب من يصب نهر الدنيا في وليس
ويزيد كلها والنهار المياه انتقاص عند الحر شدة في

 .النيل إل بترتيب وينقص بترتيب

تعالى الله جعله النيل مصر عجائب : منالقضاعي قال
ًا القيظ زمان في به المطر عن ويستغنى عليه يزرع سإقي

 .المياه نضبت إذا

عليه فيقلب الشمال ريح يبعث تعالى الله ان مده وسإبب
الربى يعم حتى فيزيد كالسكر فيصير الملح البحر

الذي الحد بلغ فإذا والمساقي الخليج في ويجري والعوالي
الجنوب ريح الله بعث الحراثة أيام وحضرت الري تمام هو

من أروى بما الناس وانتفع الملح البحر إلى فأخرجته
 .الرض

ومقدار الزياداة مقدار به يعرفون قبل ذكرنا مقياس ولهم
يوسإف بمصر النيل قاس من : أولالقضاعي .قالالكفاية
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لما المسلمين أن وذكر بمنف مقياسإه وبنى السلم عليه
بؤونه داخل حين العاص بن عمر إلى أهلها جاء مصر فتحوا

يجري ل سإنة لبلدنا إن المير : أيهاوقالوا القبط شهر من
هذا من ليلة عشرة لثنتي كان إذا انه وذلك بها إل النيل

عليها وجعلنا أبويها فأرضينا بكر جارية إلى عمدنا الشهر
النيل في ألقيناها ثم يكون ما أفضل والثياب الحلي من

 .ليجري

السإلم وإن يكون ل السإلم في هذا : إنعمرو لهم فقال
يجري ل وهو ومسرى وابيب بؤونه ! فأقامواقبله ما يهدم
ً ًا ول قليل  .بالجلء الناس هم حتى كثير

رضي الخطاب بن عمر إلى كتب ذلك عمرو رأى فلما
يهدم السإلم إن أصبت : قدإليه عمر فكتب بذلك عنه الله
 .النيل دااخل في فألقها بطاقة إليك بعثت ! وقدقبله ما

نيل إلى المؤمنين أمير عمر الله عبد : منالكتاب في وإذا
كان وإن تجر فل قبلك من تجري كنت فإن بعد أما مصر
الواحد الله فنسأل يجريك الذي هو القهار الواحد الله

في البطاقة العاص بن عمرو ! فألقىيجريك أن القهار
لن للجلء مصر أهل تهيأ وقد بيوم الصليب قبل النيل

النيل الله أجرى وقد فأصبحوا بالنيل إل تقوم ل مصالحهم
ًا عشر سإتة  .واحدة ليلة في ذراع

بأرض فيمر الزنج بلدا من يأتي فإنه مجراه أصل وأما
ًا يزال ل ثم النوبة بلدا إلى ينتهي حتى الحبشة بين جاري

عن الجبلين يرى فيه والراكب وبلدان قرى بينهما جبلين
 .البحر في يصب حتى وشماله يمينه

بأرض يكثر المطر أن الصيف في زياداته : سإببوقيل
ويصب القرب كأفواه بها الغيث ينزل البلدا وتلك الزنجبار
مصر إلى يصل أن فإلى الجهات من النيل إلى السيول
 .إليه الحاجة ووقت القيظ يكون المفاوز تلك ويقطع
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بنهر وقيل فيه إل يوجد ل التمساح النيل عجائب من
ًا السند يعض وهو النيلي عظم في ليس أنه إل يوجد أيض

يتخلص فلم واختلفت أسإنانه اشتبكت عض وإذا الحيوان
 .يقطعه حتى فيها يقع الذي منها

قال التمساح لخوف النيل شاطيء من النسان ويحترز
ّنيل : أضمرتالشاعر ًا لل ّنمالي قيل مذ ومقليًة هجران : إ

ّتمساح ّنيل في ال ّنيل رأى فمن ال كثٍب عن العين رأي ال
ّنيل أرى فما ّ ال يشرب : كيزانوالبواقيل البواقيل في إل
 .مصر أهل منها

ذات بالليل تراها موقيقوس باليونانية تسمى شجرة وبها
نار يحسبها الناس من كثير برؤيتها يغتر متوهج شعاع

ًا زادا كلما قصدها فإذا الرعاة إذا حتى خفاء زادات قرب
 .ضوؤها انقطع إليها وصل

السفن حبال منها يتخذ الدلس لها يقال حشيشة وبها
 .القوقس الحبال تلك وتسمى

بين مشتعلة فتبقى وتشعل الحبل هذا من طعة تؤخذ
نوع وبها فإذا الليل طول وتمكث تطفأ ثم كالشمع أيديهم

وهي قوي جمل على منه اثنتان تحمل الهندي البطيخ من
 .طيبة حلوة

ليس البغال بشبه ملمعة الكباش حجم في حمير وبها
لم موضعها من أخرجت إذا البلدا من شيء في مثلها
 .تعش

عقاب له يقال الرأس أبيض البدن أسإودا كثير طير وبها
فصيح ! بصوتالفوق فوق : اللهيقول طار إذا النيل

ذلك يفارق ل النيل سإمك من يعيش الناس يسمعه
 .الموضع
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ًء بمصر ينقطع ل والبرغوثا ًا ول شتا بها الفأر وتولد صيف
النيل زياداة عند فترى البلدا سإائر في تولدها من أكثر

الماء ممر جميع في يبقى فل جحرتها على الماء تسلط
 .زمان بأدانى ذلك بعد تتولد ثم فأرة

قال النمس لها يقال التي الدويبة مصر عجائب ومن
ابن من وأصغر الجرذ من أكبر داويبة : هيالمسعوداي

منه دانت الثعبان رأت إذا البطن أبيض أحمر عرس
ترخي فمه في حصلت فإذا ليأكلها الثعبان عليها فينطوي

ًا عليه هذه خاصية وهذه ريحها من الثعبان فينقطع ريح
لهل فإنها قطعتين شدته من الثعبان ينقطع قالوا الدويبة

 .سإجستان لهل كالقنافذ مصر

أبو قال للفسطاط المحاذيان الهرمان مصر عجائب ومن
مربع الحجارة أعظم من جسم منهما واحد : كلالصلت
ذراع ثلثمائة عموداه ارتفاع الشكل مخروط القاعدة
ًا عشر وسإبعة مثلثات سإطوح أربعة بها يحيط ذراع

وسإتون ذراع أربعمائة منها ضلع كل الضلع متساويات
ًا واتقان الصنعة أحكم من العظم هذا مع وهو ذراع

وهطل الرياح تضاعف من يتأثر لم التقدير وحسن الهندام
 .الزلزل وزعزعة السحاب

ًا الهرمين على أن قوم وذكر : إنيالمسند بخط مكتوب
الهدم فإن فليهدمهما ملكه في قوة يدعي فمن بنيتهما
اسإتطاع فمن بالديباج كسوناهما قودا البناء من أيسر

 .بالحصير فليكسهما

ًا الدنيا في نعلم : لزولق ابن وقال أعلى حجر على حجر
ذراع أربعمائة الرض في طولهما منهما أوسإع ول

القضاعي سإلمة بن الله عبد أبو وقال كذلك وارتفاعهما
صحيفة الوائل قبور من قبر في وجد : إنهمصر كتاب في

ًا لها فالتمسوا ًا فوجدوا قارئ يقرأها قلمون داير في شيخ
آفة أن فرأينا النجوم عليه تدل فيها نظرنا : إنافيها فإذا
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فوجدناه نظرنا ثم الرض من وخارجة السماء من نازلة
ًا بنى الغربي الهرم تم فلما وحيوانها ونباتها للرض مفسد

نازلة آفة أن حيطانها في وكتبنا المؤزر الهرم أخيه لبن
داقيقة أول السإد قلب نزول عند وذلك العالم أقطار من
في إياها نزولها عند الكواكب وتكون السرطان رأس من
داقيقة أول في والقمر الشمس الفلك من المواضع هذه
من داقيقة وعشرين وثمان دارجة في وزحل الحمل من

وعشرين دارجة وعشرين تسع في والمشتري الحمل
وثلثا دارجة وعشرين تسع في والمريخ الحمل من داقيقة
من دارجة وعشرين ثمان في والزهرة الحوت من داقائق

الحوت من دارجة وعشرين تسع في وعطاردا الحوت
دارجات خمس في القمر وأوج الميزان في والجوزهر

 .السإد من وداقائق

أخوه ودافن الشرين الهرم في دافن سإوريل مات فلما
في كرورس أخيه ابن ودافن الغربي الهرم في هرجيت

 .أسإفله الذي الهرم

ازج كل طول الرض تحت ازج في أبواب الهرام ولهذه
ًا وخمسون مائة منها  .ذراع

باب وأما الشرقية الناحية فمن الشرقي الهرم باب فأما
المؤزر الهرم باب وأما الغربية الناحية فمن الغربي الهرم
 .الشمالية الناحية فمن

 .الوصف يحتمله ل ما الذهب من الهرام وفي

أجمل العربي إلى القبطي من الكلم لهذا المترجم ان ثم
سإني من ومائتين وعشرين خمس سإنة إلى التاريخات

سإنة وعشرين وإحدى وثلثمائة آلف أربعة فبلغت الهجرة
هذا وقته إلى الطوفان من مضى كم نظر ثم شمسية
فألقها سإنة وأربعين وإحدى وتسعمائة آلف ثلثة فوجده
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سإنة وتسعون وتسع ثلثمائة فبقي الولى الجملة من
 .المدة بهذه الطوفان قبل كتبت الصحيفة تلك أن فعلم

ّنهى ذوي عقول : حسرتبعضهم وقال الهرام ال
ّبقة ملٌس الحلم لعظيمها واسإتصغرت ٌق البناء من شواه

أم هّن العاجم أملك أقبور سإهام داونهّن لغاٍل قصرت
ّلسم بمصر الهرام أن بعضهم وزعم أعلم أم كّن رمٍل ط

سإائر على بها يتميزوا أن آثروا بها عظام ملوك قبور
وأراداوا حياتهم في عنهم تميزوا كما مماتهم بعد الملوك

 .الدهور تطاول على ذلك بسبب ذكرهم يبقى أن

القوم : انالدين بمحيي الملقب العربي بن محمد وذكر
لعلهم علمة الهرام فاتخذوا التناسإخ داين على كانوا

 .ذلك بعلمة الدنيا إلى ومجيئهم ذهابهم مدة عرفوا

يسميه الذي الول هرمس أن يزعم من الناس ومن
انوش بن قينان بن مهلئيل بن يردا بن أخنوخ اليونانيون

بطوفان علم اداريس وهو السلم عليه آدام بن شيث بن
أحوال من ذلك على بالسإتدلل أو بالوحي إما نوح

وصحائف الموال وإيداعها الهرام ببناء فأمر الكواكب
ًا العلوم ًا الدروس من عليها إشفاق ًا عليها واحتياط وحفظ

 .لها

 .الهول أبو مصر عجائب ومن

 .أكثره الرمل غطى وقد مصنعة عظيمة آدامي صورة وهو

فإن الجيزة كورة على يغلب لئل للرمل طلسم : انهيقال
ل إليها انتهت فإذا متكاثفة شمالية كثيرة هناك الرمال
 .وكتفاه رأسإه الرمل من والمرتفع تتعداه

ًا عظيم وهو .منه فرغ الن الصانع كأن مليحة وصورته جد
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ًا أن رأى من ذكر وقد مصبوغ وهو أذنه في عشش نسر
رحيٍل على عمارتين : كمثلالسإكندري ظافر قال بالحمرة

ّنيل وماء رقيب بينهما لمحبوبين ٌع تحتهما ال وصوت دامو
نقب مصر إلى المأمون وصل ولما نحيب عندهما الّريح

وعناء شديد جهد بعد للفسطاط المحاذيين الهرمين أحد
يعسر هائلة ومهاداي مراقي دااخله في فوجد طويل

ًا أعله في ووجد فيها السلوك ًا بيت ضلع كل طول مكعب
ًا وسإطه وفي أذرع ثمانية منه ًا حوض ًا رخام فلما مطبق

المأمون فأمر بالية رمة غير فيه يوجد لم غطاؤه كشف
 .سإواه ما نقب عن بالكف

رأيته إل فجئته عظيم بشيء سإمعت : مابعضهم وقال
رؤيتهما كانت رأيتهما لما فإني الهرمين إل صفته داون

 .صفتهما من أعظم

عظيم حجر في منقور ماء لعين حوض مصر عجائب ومن
بجنب جبل من العين تلك من الحوض إلى الماء يسيل
الماء انقطع حائض أو جنب الماء ذلك مس فإذا كنيسة
فيعرف الحوض في الذي الماء وينتن سإاعته من السائل
وينظفونه الحوض في الذي الماء فينزفون سإببه الناس
 .الولى حالته على الماء إليه فيعودا

في الخوارزمي الريحان أبو الحوض هذا أمر ذكر وقد
 .الطاهر يسمى الحوض هذا وان الباقية الثار كتابه

ممتد القرافة على مشرف جبل وهو المقطم جبل وبها
وعليه الشرقي النيل شاطيء على الحبشة بلدا إلى

تنز صغيرة عين غير ماء ول فيه نبت ل وصوامع مساجد
وسإأل الزبرجد معدن انه يقولون للنصارى داير في

المقطم سإفح يبيعه أن العاص بن عمرو المقوقس
ابن عمر إلى العاص بن عمرو فكتب داينار ألف بسبعين
بذل ما بذل شيء لي اسإتخبره : انإليه فكتب الخطاب
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فقال !الجنة غراس انه كتبنا في نجد : إنناالمقوقس فقال
 .للمؤمنين إل نجد ل الجنة : غراسعمر

!يبلى ل هناك الميت : انقالوا مقبرة يتخذه أن فأمره
قبر وبها شيء منهم بلي ما بحالهم كثيرون موتى وبها

 .السلم عليه إليع وقبر يعقوب بن روبيل

الله صلى الله رسإول صاحب الحصين بن عمران قبر وبها
 .وسإلم عليه

فيه بمصر موضع اسإم وناطول الناطول عين عجائبها ومن
الطين على ويتقاطر منها الماء ينبع عين الغار وفي غار

ًا الطين ذلك فيصير : حكىالغرائب تحفة صاحب قال فأر
ًا بعضها انقلب قطعة الطين ذلك من رأى أنه رجل لي فأر

 .بعد طين الخر والبعض

يجري عظيم نهر : هوالدايبي قال سإنجة نهر عجائبها ومن
خوضه يتهيأ ل مصر دايار من وكيسوم المنصور حصن بين
وعلى به غاص واطيء وطئه إذا سإيال رمل قراره لن
من واحد طاق وهي الدنيا عجائب من قنطرة النهر هذا

متخذة وهي خطوة مائتي على وتشتمل الشط إلى الشط
ارتفاع في أذرع عشرة الحجر طول مهندم حجر من

ًا عندهم ان وحكي أذرع خمسة عاب إذا لوح على طلسم
العيب موضع على اللوح ذلك أدالى موضع القنطرة من

الماء فيعودا اللوح يرفع ثم يصلح حتى الماء عنه فينعزل
 .حاله إلى

 .الطير جبل عجائبها ومن

سإمي وإنما انصنا قرب النيل شرقي في مصر بصعيد وهو
ًا لن بذلك يأتي البوقير له يقال البيض الطير من صنف

وفيه الجبل هذا على فتعكف معلوم وقت في عام كل في
تلك في رأسإه ويدخل الطيور هذه من واحد كل يأتي كوة

من ويذهب فيعوم النيل في نفسه ويلقي يخرجه ثم الكوة
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شيء عليه فيقبض رأسإه واحد يدخل أن إلى شاء حيث
ًا ويبقى فيضطرب الكوة تلك في يتلف أن إلى منها معلق

 .مدة بعد فيسقط

هذا من شيء يرى فل لوقته الباقي انصرف ذلك كان فإذا
العام من الوقت ذلك مثل إلى الجبل هذا في الطير
 .القابل

مخصبة كانت إذا السنة : انمصر أعيان بعض وذكر
واحد على متوسإطة كانت وإن طائرين على الكوة قبضت

ًا تقبض لم مجدبة كانت وإن  .شيئ

البلسان شجر منبت عندها مصر قرى من قرية المطرية
المسيح لن البئر خاصية من : إنهقيل منها يسقى بئر وبها
 .فيها اغتسل السلم عليه

شجر أو الحنا شجر يشبه البلسان شجر أن رآها من حدثا
مثله في البصر مد نحو وأرضها ينشا ما أول الرمان
سإوقها من شجرتها يخرجون قوم ولها عليه محوط

ًء منها ويتخذون ًا ما بجد ويجمعونه زجاج آنية في لطيف
رطل مائتي نحو العام في فيحصل عظيم واجتهادا

 .بالمصري

عليها يطلع ل يعرفها بصناعة يطبخه نصراني رجل وهناك
يعلمهم أن الملوك اجتهد وقد الدهن منها ويصفي أحد

ًا علمت ما قتلت : لووقال فأبى  .عقب لي بقي ما أحد

نوع فيها عذبة وهي البئر هذه من : شربتالحاكي قال
العادال الملك أباه الكامل الملك اسإتأذن وقد لطيفة داهنية

ًا يزرع أن غرامات فغرم له فأذن البلسان شجر من شيئ
أن أباه فسأل البتة داهن منه حصل ول ينجح فلم وزرعه
وأنجح ففعل له فأذن المذكورة البئر من سإاقية لها يجري

 .البئر خاصية من ذلك أن فعلموا
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وينجع البلسان شجر ينبت موضع الدنيا جميع في وليس
البلسان شجر الحجاز أهل من رجل ورأى هناك إل داهنه
اسإتخراج علمنا ما أنا إل بعينه البشام شجر : انهفقال

 .منه الدهن

التين كثيرة وحماة حلب بين بليدة النعمان معرة
 .والزيتون

الضرير المعري الله عبد ابن أحمد العلء أبو إليها ينسب
 .بالذكاء المشهور

يشبه : هذاوقال حمصة أخذ أنه عنه ذكر ما عجيب ومن
ً البصار أولي من عجيب تشبيه وهذا !البازي رأس فضل
ً يحمل حيوان أنه عنده البعير ذكر وقد الكمه عن حمل

ً ليمتد طويلة رقبته تكون أن : ينبغيفقال به فينهض ثقيل
عليه يجلس سإرير له ! وكانبه النهوض على فتقدر نفسه

كل تحت داراهم أربعة قوائمه تحت غيبته في فجعلوا
ًا قائمة ًا مكانها عن ارتفعت قد الرض : انفقال دارهم شيئ
ًا اختفت ذكائه مع انه العجائب ! ومننزلت والسماء يسير
كالجواهر بمجسمة ليست التي الموجوداات عليه

ًا يكون موجودا كل ان فاعتقد الروحانية :قال حتى مجسم
بل : قديٌمقالوا يقول : هكذالهم قلت !قديٌم لنا : إلٌهقالوا
ٌء لنا الكلم ! هذافقولوا هو : أينقلت مكاٍن :معناه خفا

ًا وقال عقول لنا ليست ٌدأيض ٍء بخمس : ي ٍد من ما عسج
الرضي وقال داينار ربع في قطعت بالها ما قرنت

ّنفس : صيانةالموسإوي المال صيانة وأرخصها أغلتها ال
وبلدا السند أرض بين ناحية مكران الباري حكمة فانظر

صاحب ذكره ما عجائبها ومن كبيرة وقرى مدن ذات تيز
ًا مكران بأرض أن الغرائب تحفة من قنطرة عليه نهر

بطنه في ما جميع يتقيأ عليها عبر من واحدة قطعة الحجر
ًا كانوا ولو شيء فيها يبقى ل بحيث فمن حالهم هذا ألوف

 .القنطرة تلك على عبر القيء الناس من أرادا
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 مليانة

جبل إلى مستندة بجاية أعمال من بالمغرب كبيرة مدينة
بالحسن مشهورة الغلت وافرة الخيرات كثيرة وهي زكار

 .المياه وتدفق الشجار وكثرة والطيب

زكار جبل أن الملتاني سإليمان الربيع أبو الفقيه حدثني
ومياه فرسإخ من أكثر الجبل وطول المدينة على مطل

ًا أخضر يزال ل الجبل وهذا سإفحه من تتدفق المدينة صيف
المدينة وبقرب يزرع مسطح الجبل وأعلى وشتاء

عين على بنيت ماؤها يستقى ول عليها يوقد ل حمامات
 .شاء من بها يستحم الماء عذبة حارة

 منبج

وأرزاق كثيرة خيرات ذات كبيرة الشام بأرض مدينة
 .وربط مدارس وذات واسإعة

ًا حصينة المهندسإة بالحجارة سإور عليها  .جد

 .الرض وجه على تسيح قني من شربهم

المشهور الهاشمي صالح بن الملك عبد إليها ينسب
: أهذاالملك لعبد قال منبج الرشيد قدم : لماقيل بالبلغة
: كيف! قالبك ولي المؤمنين أمير يا لك : هوقال منزلك
ليلها : كيف! قالالداواء قليلة الهواء : طيبةقال صفتها

يا بك : طابت! قالطيبة إنها : صدقت! قالسإحر : كلهقال
حمراء برها الطيب عين بها تذهب وأين !المؤمنين أمير

.وشيح قيصوم بين فيح فياف في وشجراء صفراء وسإنبلها

 .كلمه الرشيد فأعجب

 منف
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بمصر عمرت مدينة أول : إنهاقيل موسإى فرعون مدينة
المدينة     وداخل  {: تعالى بقوله المرادا وهي الطوفان بعد

 .}    أهلها     من     غفلة     حين     على

 .الفسطاط بقرب وهي

سإرير موضع في مياهها تخلط أنهار أربعة فيها كان
! حكىتحتي من تجري النهار وهذه :قال ولهذا فرعون

في ودارت فرعون داار فيها : رأيتقال منف رأى من
واحد حجر ذلك جميع فإذا وغرفها ومشاربها مجالسها

 .صخرتين ملتقى ول حجرين مجمع فيها رأيت ما منقور

: سإمعتزولق ابن قال باقية بمصر المدينة هذه وآثار
ً ثلثين كانت منف : إنيقول مصر علماء بعض ًا ميل بيوت

وفرشه وسإقفه واحدة قطعة فرعون قصر وفيها متصلة
 .أخضر حجر وحيطانه

ًا وقال ًا صالح بن عثمان فرأيت منف : داخلتأيض جالس
على المكتوب هذا ما : أتدريلي فقال كنيسة باب على
على تلوموني ل :مكتوب : عليه! قال: لقلت الباب هذا

لشدة داينار بمائتي ذراع كل اشتريت فإني صغرها
 .العمارة

ًا وقال عليه موسإى وكر الكنيسة هذه باب : علىأيض
 .عليه فقضى القبطي السلم

ل الدنيا عجائب من وهي السإقف كنيسة عجائبها ومن
 .واحد بحجر مسقفة وعرضها طولها يعرف

 هشام منية

ًا بها أن الثعالبي حكى طبرية بأرض قرية ماؤها يجري عين
ًا سإنين سإبع وجه على هكذا سإنين سإبع ينقطع ثم داائم

 .عندهم مشهور وانه الدهر
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حدودا من البلقاء أعمال من : مؤتةالجيهاني قال موتة
ومن يدفنوا أن يتهيأ ول اليهودا تقبل ل أرضها الشام

ولداتها المرأة قربت فإذا عذراء بها تلد ل أن عجائبها
 .إليها عادات وضعت فإذا منها خرجت

مشارف من لنها إليها منسوبة المشرفية والسيوف
 :الشاعر قال الشام

ّنهم النوف للّشّم الله أبى بمؤتة يجلوها ** صوارم كأ
 صيقل

 مورجان

 .فارس أعمال من

عليه أن زعموا سإقفه من الماء يقطر كهف فيه جبل بها
ًا ما الماء من خرج واحد الكهف ذلك داخل إن طلسم

.الموفق والله اللف حاجة قدر خرج ألف خرج وإن يكفيه

المهدي اختطها القيروان بقرب بافريقية مدينة المهدية
 .ثلثمائة سإنة في البلدا تلك على المتغلب

ًا يرتادا كان : إنهقيل ًا حصينة مدينة فيه يبني موضع خوف
 .الموضع بهذا ظفر حتى عليه يخرج خارجي من

فوجد بزند متصلة كف كهيئة بالبر متصلة جزيرة وكانت
ًا فيها : هذهفقال الموضع اسإم عن فسأله مغارة في راهب

 .الخلفاء جزيرة تسمى

مملكة داار وجعلها بناء بها فبنى السإم هذا فأعجبه
ًا بها وبنى حديد وأبواب عال بسور وحصنها ًا قصر  .عالي

أمر البناء من فرغ لما انه وحكي إحكامها من فرغ فلما
ًا ًا يرمي أن رامي إلى فانتهى فرمى المغرب جهة إلى سإهم
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صاحب يصل الموضع هذا : إلىفقال المصلى موضع
ًا يركب لنه الخارجي يزيد أبا ! يعنيالحمار  .حمار

إلى وصل يزيد أبا وان قال كما كان المر : انفقالوا
أمر ثم يظفر ولم رجع ثم سإاعة ووقف السهم موضع
بين وجعل المهدية جانب إلى أخرى مدينة بعمارة

وسإماها وأبواب بسور وأفرداها ميدان طول المدينتين
أن وأمر فيها والتجارات الصناعات أرباب وأسإكن زويلة
 .بزويلة وأهاليهم بالمهدية أموالهم تكون

بالمهدية عندي فأموالهم بزويلة بكيد أراداوني : إنقال
فإني بزويلة أهاليهم على خافوا بالمهدية أراداوني وإن
ً منهم آمن ًا ليل ولهم الصهاريج من أهلها ! وشربونهار

ًا وسإتون ثلثمائة كل يكفيهم السنة أيام عدة على صهريج
 .المقبل العام مطر ومجيء السنة تمام إلى صهريج يوم

وعلى مركب مائتي تسع صلد حجر في منقورة ومرسإاها
إداخال أريد إذا حديد سإلسلة بينهما برجان المرسإى طرف
لتدخل السلسلة طرفي أحد الحراس أرسإل سإفينة

 .يمدها ثم الخارجة

اسإتولى حتى الموضع حصانة مع ملوكها حال تناقصت ثم
في وبقيت وخمسمائة وأربعين ثلثا سإنة الفرنج عليها
افريقية المؤمن عبد قدم حتى سإنة عشرة اثنتي يدهم
 .واسإتعاداها وخمسمائة وخمسين خمس سإنة

مشهورة .مدينةالن إلى المؤمن عبد بني يد في وهي
وبها لها عرض ل مستطيلة جبلين بين فلسطين بأرض

بعضهم واليهودا اليهودا من طائفة وهم السامرة اجتماع
كفار : انهميقول من ! ومنهمملتنا مبتدعة : انهميقول
عظيم تنين هناك ظهر انه نابلس مشايخ بعض ! ذكرملتنا

ًا وكان هلكه في الناس فتوسإل ً شيئ عظيم ناب له هلئل
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وليس عظمها من الناس ليتعجب هناك نابه فعلقوا
 .نابلس وقيل بها الموضع فعرف التنين باصطلحهم

سإجد السلم عليه آدام : انيقولون مسجد المدينة بظاهر
 .هناك لربه

بذبح أمر السلم عليه الخليل ان اليهودا يقول جبل وبها
عليه إسإحق كان الذبيح أن اعتقاداهم في لن عليه ولده

 .السلم

 .السامرة تعظمه كهف تحت عين وبها

 .كزيرم يسمى للسامرة عباداة بيت وبها

 ناصرة

لنهم منها مشتق النصارى : اسإمقيل طبرية بقرب قرية
 .ناصرة من كانوا

الغاية هذه إلى قوم فهم السلم عليها مريم عيروا وأهلها
 .زوج غير من بكر تلد ل انه يعتقدون

لها النساء هيئة على ثمرتها الترج شجرة عجائبها من
مفتوح القبل وموضع والرجلين اليدين يشبه وما ثديان
القيروان قرب بافريقية .مدينةعندهم مشهور أمر وهذا
والنخيل الشجار كثيرة وهي نهر على : هيالبكري قال

 .والثمار

السائر يسير ومنها البتة قعرها يدرك ل عجيبة عين وبها
إل فيها الطريق إلى يهتدى ل أرض في قسطنطينة إلى

ًا أخذ فإن منصوبة بأخشاب ً أو يمين أرض في غرق شمال
: فيقالوا هلك وقد الرطوبة في الصابون تشبه داهسة

يعرف ولم داخلها ممن وعساكر جماعات الرض تلك
 .حالهم
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 .الندلس بلدا بعد المغرب بأرض وادا الرمل واداي

سإار ينعم ناشر أبو ملك : لماالخبار عجائب صاحب قال
فيه العبور وأرادا الرمل واداي إلى انتهى حتى المغرب نحو
ًا يجد فلم الرمل أن وسإمع كالماء يجري رمل لنه مجاز

ًا فأرسإل اليام سإائر داون السبت يوم يسكن من نفر
بالجانب ويقيموا يقطعوه أن وأمرهم السبت يوم أصحابه

الرمل ونجم ذلك يومهم فساروا الخر السبت إلى الخر
 .فغرقوا يقطعوه أن قبل بالليل عليهم

حافة على ونصبه بصنم أمر رجوعهم من أيس فلما
على وكتب نحاس من فرس على رجل صورة وهو الواداي
رام قد النعام ناشر أبو فل مذهب ورائي : ليسجبهته
ّطًة ّطات فوق علت خ الجانب إلى القادام الملوك خ

فلّما والّصوارم القنا أطراف يجّرون بجحفٍل يهوي الغربّي
ٍدا دانا أشار الّرواكم كالجبال تراه برمٍل مسيله خبيٍث وا

ٍم وخّط بتمثاٍل لقاحم مروٌر بعدي من ليس بأن مترج
كثير طيب وادا المقدس بيت قبلي في موسإى واداي

 .الزيتون

إلى فعمد أجله بقرب وعلم السلم عليه موسإى به نزل
ًا عشرة اثنتا منه يتفجر الذي الحجر جبل في سإمره عين
ًا عشرة اثنتا منه فخرجت هناك اثنتي إلى وتفرقت عين

موسإى قبض ثم السإباط من لسبط قرية كل قرية عشرة
 .هناك الحجر وبقي السلم عليه

الحجر رأى انه يوسإف بن علي الحسن أبو القاضي وذكر
ذلك جميع في ليس وانه عنز رأس حجر في وانه هناك

 .يشبهه حجر الجبل

 .وعسقلن جبرين بين النمل واداي

إلى نظر إذ الشام غزو يريد السلم عليه سإليمان به مر
النملة كلم الريح فأسإمعته السحاب مثل النمل كرادايس
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سإليمان يحطمنكم ل مساكنكم اداخلوا النمل أيها : ياتقول
:تنادايهم والنملة مساكنها تدخل النمل ! فأخذتوجنوداه
سإليمان بها ! فصاحالخيل وافتكم ! قدالوحى الوحى
قولها عن سإليمان فسألها خاضعة فجاءت الخاتم وأراها
بدخول النمل أمرت موكبك رأيت لما الله نبي : يافقالت

ًا أداركت فإني جندك يحطمها لئل مساكنها كانوا قبلك ملوك
كأولئك : لستالسلم عليه ! فقالأفسدوا الخيل ركبوا إذا

وما تسكنون وأين عدداكم كم ! أخبرينيبالصلح بعثت إني
الجن أمرت لو الله نبي : يافقالت خلقتم ومتى تأكلون

لكثرتها ذلك عن لعجزوا الرض نمل بحشر والشياطين
أكنافها وفي إل غاية ول جبل ول وادا الرض وجه على فما
 .سإلطاني في ما مثل

.عام بألفي آدام أبيك قبل وخلقنا ونشكره ربنا رزق ونأكل

النمل كرادايس تلد حتى تموت ل منا الواحدة النملة وإن
من أحرص حيوان بطنها في ول الرض وجه على وليس
ل أنها وتظن بيتها يمل ما صيفها في تجمع فإنها النمل
 .به تشبع

على الرزق يوسإع أن ربها بهما تسأل وتقديس تسبيح ولها
 .خلقه

 .صفاتها وعجائب وهدايتها كثرتها من سإليمان فتعجب

 .مكة بطريق منزل واقصة

 .وحوافرها الوحش قرون من منارة بها

خرج السلجوقي أرسإلن الب بن ملكشاه السلطان كان
اصطادا رجع فلما ملكه سإني بعض في الحاج يشيع بنفسه

ًا الوحوش من ًا شيئ منارة وحوافرها قرونها من فبنى كثير
 .الن إلى باقية والمنارة سإابور فعله كما هناك
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قلعة لها افريقية جنوبي في : مدينةالبكري قال وداان
من قبيلتان فيهما مدينتين على مشتملة وهي حصينة
 .وحضرميون : سإهميونالعرب

توصي الحضرميين ومدينة لباك السهميين مدينة تسمى
 .واحد وبابهما

منصوب حجارة من صنم وبقربهم قتال القبيلتين وبين
يستسقون البربر قبائل وحواليها كرزة يسمى ربوة على

 .هذا زماننا إلى القرابين له ويقربون بالصنم

كثيرة خيرات ذات البحرين بلدا قاعدة كبيرة مدينة هجر
 .والقطن والترج والتين والرمان النخل من

الجنة نبق وسإلم عليه الله صلى الله رسإول شبه وبقللها
لم قلتين الماء بلغ : إذاوسإلم عليه الله صلى قال وكذلك
ًا يحمل  .خبث

 .رطل خمسمائة سإعتهما هجر قلل بهما أرادا

قرب بفارس .مدينةطحاله عظم سإكنها : منعجائبها من
نساءها : انقالوا والخيرات البساتين كثيرة إصطخر
 .السنانير تغتلم كما الغبيراء زهرت إذا يغتلمن

 .خوزسإتان قرى من هنديجان

قال النار بيوت بها وبنو ويعظمونها المجوس بها يتبرك
فالتقى الفرس غزت الهند ان : سإببهمهلهل بن مسعر

وهزمتهم للفرس الظفر وكان المكان بهذا الجمعان
 .الموضع بهذا فتبركوا قبية هزيمة

 .عاداية وأبنية عجيبة آثار بها والن

 .مصر أرض من تثار كما الدفائن منها وتثار
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 هنديان

 .جبلين بين فارس بأرض قرية

طار وإذا يقربها أن لحد يتهيأ ل داخان منها يعلو بئر بها
ًا سإقط فوقها طائر  .محترق

وخيرات ونخيل أشجار ذات الفرات على طيبة بليدة هيت
مؤنقة ورياض الماء وعذوبة والتربة الهواء وطيب كثيرة

ّبذا : فياالدولة سإيف شاعر السنبسي الله عبد أبو قال ح
ٍة من تيك ًا الّروض ومنبتها بلد إذا ثراها وبردا نضيرا غّض

نأيها على إليها أحّن الهجيرا فيها الّسمائم رياح قابلت
ًا ذاك عن وأصبر ّدجى في نواعيرها حنين ذكورا قلب إذا ال
منوٌط بأعواداها بي ما أّن ولو الّسكورا بالّضجيج قابلت

البحر في طويلة جزيرة يابسة تدورا أن لعجزها
ً وأربعون خمسة طولها الشامي المتوسإط وعرضها ميل

ً عشر خمسة  .ميل

 .الجبال عليها والغالب وقرى مدن بها

 .الصنوبر شجر وفيها

القط إل كبيرها ول صغيرها ل السباع من شيء بها وليس
 .عقرب ول حية ول البري

لم عقرب أو حية أو سإبع إليها حمل إن انه أهلها وذكر
 .المقام على يفوت هواءها يستنشق ريثما إل يلبث

غاية في وزبيبها والعناب الفواكه كثيرة جزيرة وانها
 .الحسن

الجيدة البزاة وفراخ جبالها في يفرخ كثير حجل وبها
ًا كثير بها والنخل  .حلب أعمال من .قريةجد
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وكان أبوها بها وآمن يأتيها الوحي أن تزعم امرأة بها كانت
الخفاجي سإنان أبو فهزأ النبية بنتي : وحقأيمانه في يقول

ّق الواحد عبد ابن يا زينب : بحياةوقال بها ٍة كّل وبح ّي في نب
الناس يقول فيما محّسٍن بن روشن عندك صار ما ياقد

ّتغافل نسخ شاهد أعدل ٍة خلط عنه ال هذا في وافاه عمار
الخيرات كثيرة آهلة فارس بأرض مدينة يزدا الباردا الّزمان

 .والثمرات والغلت

والصفاقة الحسن غاية في السندس الحرير صناع بها
 .البلدا سإائر إلى منها يحمل

 .والمآب المرجع وإليه للصواب الموفق والله

 الرابع القليم

نصف والنهار الليل اسإتوى إذا الظل يكون حيث أوله
قدم خمس وثلث قدم أخماس وثلثة أقدام أربعة النهار
خمسة السإتواء عند النهار نصف الظل يكون حيث وآخره
 .قدم خمس وثلث قدم أخماس وثلثة أقدام

ويمر بينهما وما والختن والتبت الصين أرض من يبتديء
وغور وكابل وبذخشان وأرجان وبلور قشمير جبال على

وقوهستان وطبرسإتان وجرجان وقومس وخراسإان
إلى وصقلية وروداس والجزيرة العراق وأدانى وآذربيجان

 .الندلس من المحيط البحر

وربع سإاعة عشرة أربع القليم أول في هؤلء نهار وطول
عشرة أربع وآخره ونصف سإاعة عشرة أربع وأوسإطه

 .سإاعة وربع ونصف سإاعة

ومائتان آلف ثمانية المغرب إلى المشرق من وطوله
ً عشر وأربعة ميل مائتا وعرضه داقيقة عشرة وأربع ميل
ً وتسعون وتسعة ألف ألفا وتكسيره داقائق وأربع ميل
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ًا وسإبعون وثلثة ألف وأربعمائة واثنان وسإتمائة ألف
ً وسإبعون  .داقيقة وعشرون واثنتان ميل

حروف على مرتبة والقرى المدن من فيه ما بعض ولنذكر
 .التكلن وعليه المستعان والله المعجم

ًا غالية شيعة أهلها أن إل طيبة سإاوة بقرب بليدة جد
سإنية كلهم سإاوة أهل لن منافرة سإاوة أهل وبين وبينهم
:الميمندي نصر أبو القاضي قال شيعة كلهم آبه وأهل

ٍة ٍم أعلم وهم آبه أهل : أتبغضوقائل :فقلت والكتابه نظ
بينها الّصحابه عاداى من كّل يعاداي مثلي إّن عني إليك
 .الربيع وقت سإيما عظيم نهر سإاوة وبين

وهي عجيبة قنطرة الله رحمه شيركير أتابك عليه بنى
ًا سإبعون  .مثلها الرض وجه على ليس طاق

يمتنع الزب طينها أرض سإاوة إلى القنطرة هذه ومن
فاتخذ عليها المطر وقع عند عليها المرور السابلة على
فرسإخين مقدار المفروشة الحجارة من جاداة أتابك عليها

 .تعب غير من السابلة عليها لتمشي

 آذربيجان

 .واران قهستان بين واسإعة ناحية

 .كثيرة وأنهار وجبال وقرى كثيرة مدن بها

جبل : انهالندلسي حامد أبو قال سإبلن جبل بها
 .الدنيا جبال أعلى من أردابيل مدينة بقرب بآذربيجان

: منقال انه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن روي
قوله إلى تصبحون وحين تمسون حين الله : سإبحانقرأ

تسقط ثلج ورقة كل بعددا الحسنات من له كتب تخرجون
:قال الله رسإول يا سإبلن : وما! قيلسإبلن جبل على
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الجنة عيون من عين عليه وآذربيجان أرمينية بين جبل
 .النبياء قبور من قبر وفيه

ًا وقال جامد ماؤها عظيمة عين الجبل رأس : علىأيض
المرضى يقصدها حارة عيون الجبل وحول البردا لشدة
يقربها ل حشيشة وبينها كبيرة أشجار الجبل حضيض وفي

أكل وإن هرب منها شيء قرب فإذا البهائم من شيء
 .مات منها

بن الفرج أبي بقاضيها اجتمعت قرية الجبل سإفح وفي
!الجن يحميها قرية إل هي : ماقال الردابيلي الرحمن عبد

ًا بنوا أنهم وذكر قواعد إلى فاحتاجوا القرية في مسجد
من قواعد المسجد باب وعلى فأصبحوا المسجد لعمدة
 .يكون ما أحسن المنحوت الصخر

 .الماء جري شديد عظيم نهر وهو الرس نهر وبها

أجراف وله فيه السفن تجري ل كبيرة حجارة أرضه وفي
 .كبيرة وحجارة هائلة

ًا الرس نهر عبر من أن زعموا ظهر برجله مسح إذا ماشي
تركماني شيخ بقزوين وكان وضعت ولداتها عسرت امرأة
 .يفيد وكان ذلك يفعل الخليل له يقال

أجتاز : كنتقال اذربيجان صاحب إبراهيم بن دايسم حكى
وسإط في صرت فلما عسكري مع الرس قنطرة على

ًا حاملة امرأة رأيت القنطرة بغل فرمحها قماط في صبي
فوصل الماء في يدها من الطفل وسإقط طرحها محمل

القنطرة بين ما مسافة لطول طويل زمان بعد الماء إلى
الماء به وجرى يسير زمان بعد وطفا فغاص الماء وسإطح
في أوكار للعقبان .وكانالنهر في التي الحجارة من وسإلم

عليه فانقض عقاب رآه الطفل طفا فحين النهر اجراف
فأمرت الصحراء إلى به وخرج قماطه في مخالبه وشبك
ًا ومشيت العقاب نحو ركضوا أني جماعة العقاب فإذا أيض
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القوم فأداركه القماط بخرق واشتغل الرض على وقع
سإالم هو فإذا فلحقناه الصبي وترك فطار به وصاحوا

 .أمه إلى فرداداناه يبكي

وصل فإذا الفارس يخوضه ل مرند بقرب زكوير نهر وبها
الرض تحت ويجري أثر له يبقى ول يغور مرند قرب إلى
به أخبر الرض وجه على يظهر ثم فراسإخ أربعة قدر

 .المرندي العلوي العقار ذي بن محمد الشريف

الجيهاني عن الرازي زكرياء بن محمد ذكر نهر وبها
ًا باذربيجان ان المشرقية المسالك صاحب يجري ماؤه نهر

تحفة صاحب ! وقالحجر صفائح ويصير فيستحجر
ًا ماؤه ينعقد نهر : باذربيجانالغرائب ًا صخر ًا صلد كبير
ًا  .وصغير

عين : باذربيجانالغرائب تحفة صاحب قال عين وبها
ًا وينعقد عنها الماء يجري اللبن قالب يملون والناس حجر

ًا يتركونه ثم الماء ذلك من يصير القالب في فالماء يسير
ًا ًا لبن  .حجري

ثلثة على قزوين ضياع من ضيعتان وناشقين آرشت
 .منها فراسإخ

بناشقين ينطبع ول بآرشت ينطبع الحديد أن عجائبهما من
بناشقين يستوي الصباغ وقدر أوقدوا ما عليه أوقدوا ولو
يكون فل أوقدوا ما تحتها أوقدوا ولو بارشت يستوي ول

ً حدادا بناشين ول صباغ بآرشت  .أصل

عمله ينجع لم الخر الموضع إلى الصانعين أحد تحول وإذا
 .البلدا تلك أهل يعرفه مشهور شيء وهذا

 آمل

 .مشهورة بطبرسإتان مدينة
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إذا أنه النعمان بن الدين حسام المؤيد أبو المير حدثني
يكون ما أسإمن من كانت وإن الضائنة من شيء داخلها
ًا بها تهزل  .المعز هزال إلى يقال ل بهزل جد

من رؤوس عدة يساق أن فأمر بذلك أخبر أنه وذكر
 .الضائنة

ًا أشهر سإتة بعد : رأيتهاقال وبقيت بجلودا مغشية عظام
 .كالذناب الليا

 أبلة

ًا طيبة بالبصرة كورة الطيار متجاوبة الشجار نضرة جد
الشمس تقع ل والزهار الرياض مؤنقة النهار متدفقة

 .أشجارها خلل من القرى تبين ول أراضيها من كثير على

وصغد دامشق وغوطة البصرة : أبلةأربع الدنيا : جنانقالوا
أما وغربي : شرقيجانبان .والبلةبوان وشعب سإمرقند
ًا عثمان بشاطيء فيعرف الشرقي بن عثمان وهو قديم

الشجار بها الن العامر وهو عفان بن عثمان بن ابان
 .داجلة على وهو والبساتين والقرى والنهار

 .داجلة من مأخوذة وأنهارها

تكادا ل الثمار وأصناف الحبوب وأجناس الشجار أنواع وبها
 .الشجار التفاف من وسإطها في قراها تبين

بها وكانت الخطاب بن لعمر مسلحة كان مشهد وبها
سإاقها وداورة كنخلة منها غصن كل عظيمة سإدر شجرة
لدفع به ويتبخرون قشرها يأخذون والناس أذرع سإبعة

 .يخطيء قلما انه وذكروا ينجع وكان الحمى

لمصلحة بقطعها إليه أشاروا البصرة بابكين ولي فلما
وكان سإيرتهم وحسنت طويلة مدة البصرة ولي قد وكان
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ً نفسه في هو ًا رجل فعزل الناس أنكر قطعها فلما خير
 .البصرة عن قريب عن

ًا فيه ان غير فخراب البلة من الغربي الجانب وأما مشهد
موضع وهو داجلة على مشرف وهو العشار بمشهد يعرف

 .مستجاب فيه الدعاء ان الناس بين اشتهر قد شريف

على مشرف بنيان الجانب بهذا الزمان قديم في وكان
في يجري الماء وكان وسإطها في وقصور وبساتين داجلة
ل من فسبحان آثارها الن امتحقت وقد وقصورها داورها
المياه كثيرة الجبال بأرض ! مدينةوالزوال التغير يعتريه

 .الكتاف ذو سإابور بناها والشجار

ًا : كانتقالوا والجلودا بالصوف سإابور فسدها كلها عيون
الهواء طيب من النزاهة غاية في وهي عليها المدينة وبنى

 .دااخلها من أطيب وخارجها والبساتين المياه وكثرة

ً منها أكبر ير لم ابادا الدين بهاء لها يقال بساتين بها طول
ًا  .وعرض

 .منها أحد يمنع ل والعساكر القفل فيها ينزل عامة وهي

فبطلوها البلدا صاحب خالف من بها يتحصن قهندز ولها
 .يأتيها أن أحد يجسر ل السباع إليها يأوي قالوا والن

ًا يبقى مائها من يسقى نصل كل عين بها ًا حادا ًا قطاع .جد

الماء على تدور طواحين على مشتملة كلها والمدينة
في مدورة الكمثرى من ونوع والجوز العنب ثمارها وأكثر
ًا لذيذة العباسإي لها يقال النارنج حجم البلدا في ما جد
ًا كثير ذلك من وعندهم مثلها شيء البلدا إلى يحملونها جد
 .بها يتفكهون شتائهم طول يأكلوها حتى ويعلقونها للبيع

فيهم يوجد ل السنة أهل كلهم صورة الناس أحسن وأهلها
 .كذلك إل
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ظلم دافع على كلمة اجتماع ولهم وفضلء أداباء وفيهم
قاموا عاداة خلف منه رأوا وقت أي وال يغلبم ل الولة
 .لدفعه واحد رجل قيام كلهم

البدال من كان الطاهري بكر أبو الشيخ إليها ينسب
 .الشبلي معاصر

فيه يدخل سإردااب رباطه وفي إليه ينسب رباط بأبهر وله
بجامع الجمعة ويصلي دامشق بأرض ويخرج جمعة كل

 .عندهم مشهور حديث وهذا دامشق

ً أن وذكروا ًا يرها لم بأرض هو فإذا يوم ذات تبعه رجل أبد
ذلك عن بعضهم فسأل الجمعة لصلة مجتمعون والناس
! فقامعنها وتسأل دامشق في : أنتوقال فضحك الموضع

يناداي فجعل هناك الشيخ يجد لم عادا فلما المدينة طالع
صالح رجل إل أحد يصدقه فل له جرى ما للناس ويقول

الجمعة يوم وانتظره الجزع هذا عنك : داعله قال
الشيخ حضر ! فلمامعه ارجع الشيخ حضر فإذا المستقبلة

هذا تذكر : لله فقال بذيله تمسك الخرى الجمعة في
مكانه إلى به وعادا معه أخذه ! ثممعي آخذك وأنا لحد

 .بأبهر عنه مشهورة حكاية وهذه

أبي الشيخ زمن في كانت البهرية سإكينة إليها وتنسب
 .بكر

الملقب عمرو أبو الكامل الفاضل الوزير إليها وينسب
ًا حاله كان الدين بكمال وكان أداهم بن إبراهيم بحال شبيه
ًا ً وكان بقزوين وزير ًا رجل ًا لطيف ًا فطن بالعربية شاعر

ًا والعجمية  .وزارته زمان في الخير لهل محب

وحواشيه ومماليكه موكبه في ركب اليام بعض في فإذا
لوجه أحرار : أنتملمماليكه قال المدينة عن خرج فلما
بيت إلى وذهب اللبادا ولبس الدابة عن ! ونزلالله

إلى عادا ثم ظهره على الحطب يحمل وكان المقدس
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تسعين سإنة في توفي أن إلى بها وكان الشام
بن باوردا بناها سإرخس بقرب بخراسإان .مدينةوخمسمائة

مائها من شرب من الماء ردايئة وبيئة مدينة وانها جودارز
وأما البتة يفوته فل الغريب أما المديني العرق به يحدثا
 .به مبتلى أوقاته أكثر ففي المقيم

أمره أول كان غياض بن الفضيل علي أبو إليها ينسب
بعض في كان حتى وأبيوردا سإرخس بين الطريق يقطع
:بعضهم فيقول قفل الرباط وفي الليالي بعض في الربط
الفضيل فإن : اصبرواالخر البعض ! فيقوللنرحل قوموا

يفزعون والناس غافل أنت :لنفسه فقال الطريق في
مكة إلى وذهب ! فتابالحالة هذه من بالله أعودا منك

 .مات أن إلى بها وأقام

زيارة إلى ذهب الرشيد حج : لماعيينة بن سإفيان وحدثا
ً الفضيل أمير أيهم سإفيان : يالي قال عليه داخل فلما ليل

الذي : أنتفقال !: هذاوقلت إليه فأومأت المؤمنين
ًا تقلدت لقد الوجه بأحسن الخلق هذا أمر تقلدت أمر
ًا يقبلها أن فأبى داينار بألف له وأمر الرشيد ! فبكىعظيم
بها واشبع داين ذا فأعطها تستحلها لم ان علي : أبافقال
ًا ًا بها واكس جائع :له قلت الرشيد خرج فلما ! فأبىعاري

!البر أبواب من شيء في وصرفت أخذت لو أخطأت
مثل وتغلط البلد فقيه أنت محمد : أباوقال بلحيتي فأخذ
الفضيل أن ! وحكيلي لطابت لولئك طابت لو الغلط هذا

أخذ ثم النهار آخر إلى يبكي عرفات على عرفة يوم رؤي
 .! ومضىغفرت وإن : واخجلتاهوقال بلحيته

ًا أن : لوفقال منى جبال من جبل في كان انه وحكي ولي
! فتحركلمتد يمتد أن الجبل هذا أمر الله أولياء من

.الجبل ! فسكنلهذا أرداك لم : اسإكنالفضيل فقال الجبل

سإبع سإنة بمكة ومات بأبيوردا ونشأ بسمرقند الفضيل ولد
 .ومائة وثمانين
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 إربل

مع التتر بها يظفر لم حصينة قلعة لها الزابين بين مدينة
مسجد بها والحصون القلع من شيء فاتهم ما أنهم

ولهل إنسان كف أثر عليه حجر فيه الكف مسجد يسمى
 .عجيب شيء انه ريب ول كثيرة أقاويل فيه إربل

الدين زين بن كوكوبري الدين مظفر الملك إليها ينسب
 .الصغير علي

ًا كان ًا ملك ًا شجاع ًا جوادا الفرنج في نكايات له غازي
ًا وكان بها الناس يتحدثا لهم بنى التصوف أهل في معتقد
ًا في والرقص الكل شغلهم صوفي مائتا فيه يزل لم رباط

 .جمعة ليلة كل

وإذا إليه وأحسن آواه التصوف أهل من جاءه من وكل
ًا أعطاه السفر أرادا  .داينار

قدر على أعطاه والصلح والخير العلم أهل من أتاه ومن
 .رتبته

وفي وضيافات داعوات له كان الول ربيع من العاشر وفي
 .الطراف من كثير خلق عنده يجتمع الوقت هذا

له كان السلم عليه النبي مولد عشر الثاني اليوم وفي
واحد كل ويرجع الحاضرين جميع يحضرها عظيمة داعوة
 .بخير

ً الفرنج إلى يبعث وكان بها يشترى عظيمة أموال
 .السإارى

ًا عمر ً عمر  .وسإتمائة وعشرين تسع سإنة ومات طويل

 اردابهشتك
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 .منها فراسإخ ثلثة على قزوين قرى من قرية

ًا انطلق منها شرب من ماء عين عجائبها من انطلق
ًا الربيع فصل في الطراف من الناس ويقصدها عظيم
بمائها جاوزوا إذا نهر قزوين وبين وبينها الباطن لتنقية

إلى الماء ذلك من حمل وقد خاصيته تبطل النهر ذلك
ًا يعمل ولم واسإتعمل جرار في قزوين  .شيئ

ًا ان الماء هذا خاصية ومن منه يشرب أن يقدر أحد
 .غيره بخلف سإتة أو أرطال خمسة

 أردابيل

لطيفة الماء عذبة التربة طيبة حصينة بآذربيجان مدينة
بها فليس ذلك ومع كثية أنهار وباطنها ظاهرها في الهواء
 .فاكهة لها التي الشجار من شيء

الفضاء ذلك بجميع وأحاط فسيح فضاء في والمدينة
 .يوم مسيرة صوب كل من المدينة وبين بينها الجبال

البحر من وهي الملك فيروز بناها إذا أنه عجائبها ومن
ًا الشجر كثيرة عظيمة شعراء داخلة بينهما يومين على جد

 .الخلنج وقصاع الطباق منه الذي الخشب منها يقطعون

 .لصلحها كثير صناع المدينة وفي

خارج : رأيتقال الندلسي حامد أبو ذكره ما عجائبها ومن
ًا ميدانها في المدينة ًا حجر حديد من معمول كأنه كبير

المطر إلى المدينة أهل احتاج إذا رطل مائتي من أكبر
المدينة دااخل إلى ونقلوه عجلة على الحجر ذلك حملوا
سإكن منها أخرج فإذا فيها الحجر داام ما المطر فينزل
 .المطر

ًا كثير بها والفأر عزة بها وللسنانير البلدا سإائر بخلف جد
مؤدابة صياداة سإنورة انها عليها يناداون فيه تباع سإوق ولها
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راضة ولها وداللون وباعة تجار ولها سإراقة ول هرابة ل
 .يعرفون وناس

: ماالمشهورين الحكماء من وهو شاهك بن سإندي قال
إلى يعمدون السنانير أصحاب أعناني كما سإوقة أعناني
القماري قفص ويكسر والحمام الفراخ يأكل سإنور

رأسإها يشدون بستوقة في ويجعلونه والوراشين والحجل
فيجعلونه الدوار يأخذه حتى الرض على يدحرجونها ثم

 .الفراخ عن الدوار فيشغله الفراخ مع القفص في

ًا رأى المشتري رآه فإذا بحاجته ظفر انه وظن عجيب
داواره وزال البيت إلى به مضى فإذا جيد بثمن فيشتريه

ًا يبقى يترك ول جيرانه وطيور طيوره جميع يأكل شيطان
ًا البيت في منه فيلقى وكسر وأفسد سإرق إل شيئ

بعض حكى الكل بكثرة مشهورون أردابيل .وأهلالتباريح
ًا بها : رأيتقال التجار سإألت وبوقات طبول وقدامه راكب

أرز أرطال تسعة أكل على تراهن : إنهفقالوا شأنه عن
ًا وأربعون ألف أردابيل ورطل فعل وقد بقر ورأس دارهم

 .غلب قد فإنه أضعاف ثلثة يصير طبخ إذا وأرزهم

 كشادا أرسإلن

 .جبل قلة على قزوين من فرسإخين على كانت قلعة

وخمسمائة وتسعين خمس سإنة في السإماعيلية أن ذكر
أصبح فلما ليلة في إليها الدواب ظهر على باللت جاؤوا
فشكوا ذلك عليهم فصعب مسالكها سإدت قزوين أهل
ًا ذلك أفاداهم فما الطراف ملوك إلى قال حتى شيئ

: أناوعجائب كرامات صاحب وكان اليوناني علي الشيخ
بن تكش خوارزمشاه إلى ! فكتبالغمة هذه عنكم أكشف

وكذا كذا ليلة في كنت انك : بعلمةاتسز بن ارسإلن ايل
عن الشر هذا لدفع انهض وكذا كذا في تفكر وحدك كنت
قرأ ! فلماونفسك ملكك في لتصابن وإل قزوين أهل
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!الله غير عليه اطلع ما سإر : هذاقال كتابه خوارزمشاه
ًا وأخذها القلعة وحاصر بعساكره فجاء وشحنها صلح

 .وعادا المسلمين إلى وسإلمها والرجال بالسلح

ًا نقبوا قد الباطنية وكانت خارجها إلى القلعة من طريق
ً النقب ذلك من فدخلوا بابها وأخفوا أصبحوا فلما ليل

المسلمين فقتلوا الباطنية الرجال من تموج القلعة كانت
أخرى مرة خوارزمشاه إلى الشيخ فبعث القلعة وملكوا

شهرين قزوين وأهل بعساكره وحاصرها بنفسه فجاء
العرض داون يرجع ل السلطان أن عرفوا والباطنية
السلطان فأجابهم فيها من أمان على تسليمها فاختاروا

 .ذلك إلى

تتعرضوا لم فإن دافعتين القلعة عن ننزل : نحنقالوا
تعرضتم وإن لكم والقلعة الثانية تنزل الولى للفرقة
 .القلعة عن تمنعكم الثانية فالفرقة الولى للفرقة

فانتظر كلهم وذهبوا للسلطان خدموا نزلوا فلما
نزلوا أحد فيها كان فما الثانية الفرقة نزول المسلمون

وهي حصانتها وابطال بتخريبها السلطان فأمر دافعة كلهم
 .الموفق والله هذا زماننا إلى كذلك

 أرمية

الخيرات واسإعة الثمرات كثيرة بآذربيجان حصينة بلدة
كريهة بحيرة وهي أرمية بحيرة لها يقال بحيرة بقربها

 .فيها سإمك ل الرائحة

حصينة وقلعة وجبال قرى بها جزيرة البحيرة وسإط وفي
خمسون البحيرة واسإتدارة مزارع لها رسإاتيق حولها

ًا سإاحلها وعلى التوتيا شبه يجلو ملح منها يخرج فرسإخ
الهواء أصابه وإذا منها الماء ينبع عليون الشرق يلي مما

 .يستحجر
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بطائح في : انالغرائب تحفة صاحب ذكر ما عجائبها ومن
شمعة الموم ومن داهنها من تتخذ سإمكة ارمية بحر

الماء وجه على تخلى فارغة سإفينة طرف على وتنصب
في نفسه ويرمي الشمع ذلك بنور يأتي السمك فإن

سإفينة ولتكن السمك من السفينة تمتليء حتى السفينة
 .منها السمك يفلت ل حتى مقعرة

 .الري أعمال من بدنباوند مشهورة قلعة أسإتوناوند

منذ عمرت الحصينة والحصون القديمة القلع من وهي
ًا أخذت انها يعرف لم سإنة آلف ثلثة تحصن أن إلى قهر

التتر ورودا عند غورسإايحي الدين ركن خوارزمشاه ابن بها
اسإتوناوند عليه عرض وقد وسإتمائة عشرة ثماني سإنة

 .أرداهن حصانة مع نظره في اسإتوناوند فترجح وأرداهن

ًا منه تؤخذ لم واحد رجل ارداهن على كان : لوقالوا قهر
ًا ونزلوا به التتر فعلم بها فتحصن الميرة أعوزته إذا إل أبد

ًا وجمعوا عليها ًا حطب في أضرموا ثم حولها جعلوه كثير
صعدوا ثم حصانتها وزالت وتفتت صخرها فانصدع النار
 .قتل حتى قاتل خوارزمشاه وابن

ونجر لها يقال ناحية من همذان قرى من قرية أسإفجين
حمر حوافر من عالية منارة وهي الحوافر منارة بها

أن الهمذاني إسإحق بن محمد بن أحمد حكى الوحش
الملك يزول انه منجموه حكم الملك أرداشير بن شابور

الملك عودا علمة : مالهم فقال إليه يعودا ثم ويشقى عنه
ًا أكلت : إذاقالوا !الحديد من مائدة على الذهب من خبز
أخرى وترفعه أرض تخفضه وحده خرج ملكه ذهب فلما
القرية شيخ من نفسه فأجر القرية هذه إلى صار أن إلى

ًا له يزرع ً الزرع عن الوحش ويطردا نهار على فبقي ليل
القرية شيخ فرأى الملوك نفس نفسه وكانت مدة ذلك
أربع ذلك على تم فلما منه بنته فزوج وجلداة أمانة منه

عرس القرية في كان ان اتفق بؤسإه أيام وانقضت سإنين
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تحمل شابور امرأة وكانت ونساؤهم رجالهم فيه اجتمع
عنه اشتغلت اليوم ذلك في فكانت طعامه يوم كل إليه
 .العصر بعد ما إلى

من قرصين إل وجدت فما بيتها إلى عادات ذكرت فلما
وبينه وبينها الزرع يسقي فوجدته إليه فحملتهما الدخن
 .سإاقية

يأكلهما فقعد عليها القرصين فجعلت إليها المسحاة فمد
مائدة على الذهب خبز : أكلالمنجمين قول فتذكر
 .الحديد

عليه واجتمع للناس فظهر انقضت البؤس أيام أن فعرف
 .ملكه إلى وعادا العساكر

: طرداقال البؤس أيام في عليك شيء أشد : مافقالوا
من الموضع ذلك في ! فصاداوابالليل الزرع عن الوحوش

حوافرها من يبنى أن وأمر يحصى ل ما الوحش حمر
ًا خمسون ارتفاعها منارة فبنوا منارة ثلثون وداورتها ذراع

مسمرة حولها الوحش وحوافر والحجارة بالكلس مصمتة
 .زماننا إلى الموضع هذا في مشهورة والمنارة بالمسامير

 أسإفرايين

 .والصلح الخير أهل أهلها مشهورة خراسإان بأرض بلدة

 .السإفراييني الفضل بن محمد الفتوح أبو مفاخرها من

ًا كان ً إمام ًا فاضل ًا عالم السؤال عند الناس أسإرع زاهد
ًا ًا اليرادا عند وأسإكتهم جواب العقيدة صحة مع خطاب

 .وذويها الدنيا إلى اللتفات وقلة الحميدة والخصال

إليه شكا خراسإان إلى العودا اعتزم فلما مدة بغدادا سإكن
تربتي تكون أن أرادا الله : لعلفقال مفارقته من أصحابه
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الدنيا فارق بسطام إلى وصل ! فلماصالح رجل جوار في
 .البسطامي يزيد أبي الشيخ بجنب ودافن

:قال عيسى بن عيسى وهو ببسطام الصوفية شيخ وحكى
!فأكرموه ضيف إلينا : يصليقول النوم في يزيد أبا رأيت

 .الدنيا وفارق الفتح أبو الشيخ اليام تلك في فوصل

ًا لنفسي جعلت وكنت يزيد أبي الشيخ تربة عند موضع
 .يزيد أبي بجنب ودافنته به الفتح أبا الشيخ فآثرت

 اشتروين

 .منها مرحلتين على قزوين ضياع من كبيرة ضيعة

 .الغلت وافرة الخيرات كثيرة غناء قرية كانت انها

وكان الجيلي خالد بن محمد الدين نور الشيخ بها نزل
ً ًا اتخذها والكرامات اليات صاحب الشأن عظيم رجل وطن

كانت مما أعمر وصارت البركة بها فحلت بها وتزوج
ًا وأوفر ً وأكثر ريع  .أهل

ًا بها يزرع الشيخ وكان ًا شيئ كثير ريع منه فيحصل يسير
 .زواره وضيافة أهله بنفقته يفي

 .الطراف من الناس يقصده الزوار كثير الشيخ وكان

جرادا السنين بعض في الرض بتلك وقع انه العجب ومن
 .بسوء الشيخ لزرع تعرضت وما يابسها ول رطبها ترك ما

هذا بوجودا البركة ومحل الرحال محط القرية تلك وكانت
عليهم تعالى الله نعم سإفهاؤها جهلت أن إلى الشيخ
زرع بسبب تيبس زروعنا : انفقالوا الشيخ هذا بجوار
! فلمازرعه بسبب زروعنا عن يقصر الماء لن الشيخ
إلى بأهله وتحول القرية تلك فارق ذلك الشيخ سإمع

 .وسإتمائة عشرة أربع سإنة في قزوين
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وانهارت عماداه نزع كبيت كانت منها الشيخ خرج فلما
الشيخ على به يبخلون كانوا الذي الماء وانقطع قبابها

ً داهاقينها فأخرج أفاداهم فما القناة لعمارة كثيرة أموال
ًا  .شيئ

المدن أعلى من عظيمة .مدينةخراب هي الن وإلى
طيب من الحميدة الوصاف لشتات جامعة ومشاهيرها

وصحة الجو وصفاء الماء وعذوبة الهواء وصحة التربة
العلوم في وحذقهم أهلها صورة وحسن البدان

أصفهان صناع اسإتقصى شيء : كلقالوا حتى والصناعات
 :الشاعر قال البلدان جميع صناع عنها عجز تحسينها في

ٍء على أصفهان من آسإى لست مائها ** سإوى شي
 الّزلل الّرحيق

ٍو **ح الّري ومنخرق الّصبا ونسيم حال كّل على صاٍف وج

ًا بها التفاح يبقى بها تتسوس ** ل والحنطة سإنًة غض
ًا يتغير ل واللحم  .أيام

 .السإكندر بناء من : إنهاقالوا جي تسمى القديمة المدينة

أخذ بختنصر أن وذاك اليهوداية تسمى العظمى والمدينة
وصلوا فلما والصناعات الحرف أهل المقدس بيت أسإارى

شبيهة وتربتها وهواءها ماءها وجدوا أصفهان موضع إلى
 .وعمروها بها وأقاموا للوطن فاختاروها المقدس ببيت

ذبابها وونيم زعفران وحشيشها كحل ترابها مدينة وهي
 .عسل

ل أصفهان في داامت ما فإنها تفاحها أمر عجائبها من
حتى رائحتها فاحت منها أخرجت فإذا رائحة كثير لها يكون

يحس إل أحد القفل في يبقى ل قفل في تفاحة كانت لو
 .برائحتها
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من شيء في ليس ملجي له يقال الكمثرى من نوع وبها
 .مثله البلدا

في باسإطة يد ولصناعها الكمثرى شجرة وصلوا وإذا
ًا ترى ل الصناعات تدقيق أصفهان أهل كخطوط خطوط

ًا ول فاقوا فن كل في صناعهم وهكذا كتزويقهم تزويق
ًا ينسج نساجها ان حتى الصناع جميع القطن من خمار
 .مثاقيل أربعة وزنها أذرع أربعة

ًا يعمل والفخار أرطال ثمانية يسع مثاقيل أربعة وزنه كوز
 .صناعاتهم جميع هذا على وقس ماء

والطباء والمنجمين والداباء كالفقهاء العلوم أرباب وأما
أصحاب الشعراء فحول سإيما مدينة كل أهل من فأكثر

المعاني وحسن الكلم بلطافة غيرهم فاقوا الدواوين
دابير فارسإي رفيع مثل القتراح وبديع التشبيه وعجيب
عبد وجمال شفروه وعز شفروه وشرف زيادا وكمال
 .مكي ويمن إسإماعيل وكمال الرزاق

غير في لهم نظير ل الكبار الدواوين أصحاب فهؤلء
 .أصفهان

صاحب الصفهاني الفرج أبو الفاضل الدايب إليها وينسب
وأحسن وعجائبها العرب أخبار ذلك في ذكر الغاني كتاب

 .أشعارهم

ذلك في يسبقه لم الفوائد كثير الحسن غاية في كتاب
 .أحد

ًا كان فورك بن بكر أبو السإتاذ إليها وينسب ل أشعري
 .مدة ببغدادا دارس لئم لومة الله في تأخذه

ًا وكان في مجلد مائة من أكثر صنف العلوم لنواع جامع
 .الدين وأصول والتفسير الفقه
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ًا له فبنوا نيسابور وردا ثم أبو السإتاذ قال ومدرسإة داار
: حملتقال فورك بن بكر أبو : حكىالقشيري القاسإم

ًا شيراز إلى ً البلد فوافينا الدين في لفتنة مقيد فلما ليل
ًا محرابه على مسجد في ورأيت النهار أسإفر : أليسمكتوب

ًا به وطبت سإهل المر أن فعلمت عبده بكاف الله نفس
بها له وجرت غزنة إلى داعي ثم كذلك المر وكان

 .الكرامية مع مناظرات

ومشهده بنيسابور ودافن ودارج الطريق في سإم عادا فلما
 .فيه الدعاء ويجاب به يستسقى بها ظاهر

عصره واحد الصفهاني نعيم أبو الحافظ إليها وينسب
 .داهره وفريد

:كرامات وله كثيرة تصانيف وله الولياء حلية صاحب هو
الجامع من ومنعوه عليه تعصبوا أصفهان أهل أن حكي
ًا إليهم محمودا السلطان فبعث وقتلوه إليه فوثبوا والي
ثم اطمأنوا حتى وآمنهم بنفسه إليهم السلطان فذهب

مقتلة فيهم وقتل الجامع أبواب وأخذ الجمعة يوم قصدهم
 .عظيمة

ًا كان نعيم أبو والحافظ قتل الجامع في كان فمن ممنوع
 .فسلم الجامع من

 .الخجندي اللطيف عبد الدين صدر إليها وينسب

ًا كان ًا رئيس ًا أصفهان في مطاع ًا عالم ًا واعظ يهابه شاعر
أتابك ايلدكز بن : محمدمسلح ألف مائة ويتبعه السلطين

مدة أصفهان إلى يرجع يخليه ل معه أخذه السلجوقية
ًا عليه يقبض أن أرادا ما لنه مديدة لنه يخليه أن ول ظاهر
ًا فاتخذ يستصحبه فكان شره يخاف الوعظ مجلس يوم
صغيران ابنان وله وعظه ملجس في حاضر وأتابك

المنبر على ذلك شاهد الدين فصدر يديه بين واقفان
وركند نكند جفا بندكان با : شاهوأنشد الفرصة فاتخذ
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از بدر بودا خردا طفلكان كرا هر نكند رها رحمتش
ًا بكاء أتابك بكى نكند جدا طفلكان ًا وكان شديد ً ملك عادال

ًا  .الله رحمه رحيم

وعشرين ثلثا سإنة شوال في الدين صدر وتوفي
 .وخمسمائة

 .بالشح موصوفون أصفهان أهل أن ذكر

الدولة مجد وزير عبادا بن القاسإم أبي الصاحب عن نقل
داخول أرادا إذا لصحابه يقول كان انه بويه آل من

فإني أصفهان داخول قبل فليسأل حاجة له : منأصفهان
ًا نفسي في وجدت داخلتها إذا !غيرها في أجد لم شح

فقال بأصفهان ضرير على برغيف تصدق أنه رجل حكى
عرفت : كيفالرجل ! فقالغربتك الله : أحسنالضرير
ًا أحد أعطاني ما سإنة ثلثين منذ لني :قال غربتي رغيف
ًا البقر : أنالنعمان الدين حسام المير ! وحدثاصحيح

بعد يكون ما أعجف فيها حصل لو حتى يقوى بأصفهان
ًا يبقى يسيرة مدة ًا قوي  .ينقادا ول يعصي حتى سإمين

 .خوشينه مسجد يسمى مسجد بها

ًا حلف من أن زعموا أعضاؤه تختل المسجد هذا في كاذب
 .أصفهان أهل عند مستفيض أمر وهذا

يغسل ولطافته الماء بعذوبة موصوف وهو زرنروذ نهر بها
ًا فيبقى الماء بهذا الخشن الغزل ًا لين الحرير مثل ناعم

كثيرة مياه إليه ويجتمع بناكان لها يقال قرية من مخرجه
ثم ورسإاتيقها أصفهان بساتين ويسقي ويمتد أمره فيعظم

 .هناك رمال في ويغور أصفهان مدينة على يمر

ًا سإتين على بكرمان ويخرج يغور الذي الموضع من فرسإخ
 .الهند بحر في يصب ثم بكرمان مواضع فيسقي فيه
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في وأرسإلوها بعلئم وعلموها قصبة أخذوا أنهم ذكر
كرمان بأرض بعينها فوجدوها فيه يغور الذي الموضع

 .زرنروذ نهر أنه على بذلك فاسإتدلوا

أبو قال بخارى ضياع من خرميثن ناحية من قرية أفشنة
عبد بن الحسين علي أبو أسإتاذي : حدثنيالجوزجاني عبيد
في بخارى إلى انتقل بلخ من كان أباه أن سإينا بن الله

وتزوج العمال في وتصرف الساماني نصر بن نوح زمن
والزهرة والمشتري السرطان وطالعي بها فولدت بأفشنة

العقرب في والمريخ السنبلة في وعطاردا والقمر فيه
على السرطان في المشتري وكان السإد في والشمس

الطالع دارجة على الرأس مع والشعرى الشرف دارجة
سإن بلغت : فلماقال الحظوظ في كلها الكواكب فكانت
الداب معلم إلى ثم القرآن معلم إلى سإلمني التمييز
والذي احفظه الدايب على الصبيان قرأه شيء كل فكان

ثم المصنف غريب وكتاب الصفات كتاب أسإتاذي كلفني
شعر ثم العين كتاب ثم المنطق إصلح ثم الكتاب أداب

ثم المازني تصريف ثم الرومي ابن دايوان ثم الحماسإة
ولول ونصف سإنة في الكتب تلك فحفظت سإيبويه نحو

حفظي مع وهذا ذلك بدون لحفظتها السإتاذ تعويق
 .المكتب في الصبيان وظائف

ثم مني يتعجبون بخارى في كانوا سإنين عشر بلغت فلما
صرت سإنة عشرة اثنتي بلغت فلما الفقه في شرعت

في شرعت ثم حنيفة أبي مذهب على بخارى في أفتي
سإنة عشرة سإت ابن وأنا القانون وصنفت الطب علم

لمعالجته الطباء فجمعوا الساماني نصر بن نوح فمرض
ًا فجمعوني ًا معالجتي فرأوا معهم أيض معالجات من خير

أن كتبه لخازن يوصي أن فسألت يدي على فصلح كلهم
كتب خزانته في فرأيت ففعل طلبت كتاب كل يعيرني
الفارابي طرخان بن نصر أبي تصانيف من الحكمة

ً الحكمة بتحصيل فاشتغلت ًا ليل  .حصلتها حتى ونهار
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في أفكر كنت وعشرين أربع إلى عمري انتهى فلما
 .أعرفه ل العلوم من شيء ل أنه نفسي

 .الرئيس الشيخ عن الجوزجاني نقل ههنا إلى

صارت انقرضت لما السامانية داولة أن غيره وحكى
السلطان ولي فلما سإبكتكين لبني النهر وراء ما مملكة
علي أبي حق في السلطان إلى الحسادا سإعى محمودا
فإنه نسا بصاحب واجتمع خراسإان إلى بخارى من فهرب

ًا كان ًا ملك عند أنه السلطان أعداؤه فعرف فأكرمه حكيم
ابعث ان نسا صاحب إلى : اكتبلوزيره فقال نسا صاحب

أبو كان : اننسا صاحب إلى ! فكتبعلي أبي رأس إلينا
ًا فابعده عندك علي قاصد يد على يوم بعد ! وكتبسإريع
 .علي أبي رأس إلينا ابعث ان آخر

: إنهقال الثاني وصل فلما أبعده الول القاصد وصل فلما
طبرسإتان علي أبو ! فعزممدة منذ فمشى عندنا كان

ًا وكان وشمكير بن قابوس المعالي شمس خدمة ملك
ً ًا فاضل ًا قابوس كان طبرسإتان وردا فلما حكيم محبوسإ

ًا بويه آل مملكة الجبال ارض فأتى قلعة في فوردا خائف
ًا وقصد همذان  .الناس يفصد فصادا

ًا فطلب يصلح ل : الفصدقال رآها فلما امرأة لفصد يوم
 .وأبى لها

:علي لبي فقالوا عليها غشي فصدها فلما غيره فطلبوا
ًا أنت كنت  .أمرها فدبر مصيب

ًا فوصف ذكائه من فتعجبوا فصلحت المقويات من شيئ
 .جيد طبيب : إنهوقالوا

علجها عن الطباء وعجز الملوك بنات من امرأة ومرضت
 .المرأة ! فأنكرتالعشق : مرضهاوقال علي أبو فرآها
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! اذكرواتعشقه من لكم أعين شئتم : إنعلي أبو قال
ًا يكون من أسإامي ! فلمانبضها أجس وأنا لذلك صالح
فعرف حالها وتغير نبضها اضطرب معشوقها اسإم ذكروا

 .منها ذلك

ًا منها تمكن العشق : انقال علجها : فماقالوا تمكن
ًا انه همذان أهل عند ! فاشتهرتتلف تزوجوها لم إن شديد
علي لبي خدموا بخارى من ناس جاء حتى جيد طبيب
 .الملوك خدمة

 .سإينا بن علي أبو : هذافقالوا عنهم همذان أهل فسأل

همذان صاحب الدولة شمس أن وذكروا بهمذان فعرف
شمس فاسإتوزره علي أبو فعالجه بالقولنج مبتلى كان

متزلزلة بويه آل داولة وكانت مدة وزارته في فبقي الدولة
ًا بعضهم يحارب العمام أولدا بين الوزارة من فلقي بعض
ًا ًا تعب  .وكتبه دااره نهب حتى شديد

أبو اسإتعفى مكانه ابنه وجلس الدولة شمس مات فلما
أصفهان صاحب الدولة بعلء واتصل الوزارة عن علي
ًا وكان ًا ملك فارق أن إلى عنده وكان مثواه أكرم حكيم
وخمسين ثمان عن وأربعمائة وعشرين ثمان سإنة الدنيا
 .بهمذان ودافن سإنة

وبحر قزوين بين روذبار ناحية من حصينة قلعة الموت
المنجنيق نصب يمكن ل وهادا وحولها جبل قلة على الخزر
 .يبلغها النشاب ول عليها

الديلم ملوك بعض : انقيل السإماعيلية ملك كرسإي وهي
ًا أرسإل الموضع هذا على وقعت فرآها وتبعها للصيد عقاب
ًا فوجده ًا موضع أي أموت إله وسإماها قلعة فاتخذه حصين
 .الديلم بلسان العقاب تعليم
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سإنة في بنيت لنها بتاريخها القلعة : اسإمقال من ومنهم
 .ت و م وهي وأربعمائة وأربعين سإت

ًا وكان الباطنية دااعي الصباح حسن إليها ينسب عارف
كان الملك ونظام والسحر والهندسإة والنجوم بالحكمة

ًا فقال لفضله يكرمه قريب : عماالفراسإة بطريق يوم
ًا هذا يصل إلى الصباح ! فذهبالعوام ضعفاء من جمع
الناس يدعو أن منه واسإتأذن المستنصر على وداخل مصر
محمد نسل من أنهم يزعمون مصر خلفاء وكان بيعته إلى
حتى العجم بلدا إلى الصباح فعادا جعفر بن إسإماعيل بن

ًا فرأى روذبار ناحية إلى وصل شجرة غصن على شخص
أجد : لنفسه في فقال بالفأس الغصن أصل يضرب وهو
ًا النسك وأظهر هناك جرانه ! فألقىهؤلء من أجهل قوم
ً الموت كوتوال وكان ًا رجل الصباح في الظن حسن علوي

 .القلعة من العلوي وأخرج الناس مع أمره الصباح فأحكم

إسإماعيل بن محمد نسل من هو قال صبي معه وكان
فيهم داعوته أسإاس واحكم له والن لبيه كانت والمامة

الصبي هذا ومعلمكم معلم من للناس بد : لللقوم وقال
سإعدتم عنكم رضي فإذا عليكم واجب المعلم هذا وطاعة

طاعة سإوى شيء إلى بكم حاجة ول والخرة الدنيا في
 .المعلم

له أنفسهم يفدون صاروا حتى فأطاعوه قومه فاسإتخف
الدين بأركان وإخللهم اعتقاداهم السإلم علماء عرف فلما
فقتلوا منهم ويسبون يغزونهم وجعلوا بإلحاداهم افتوا
ًا : الخليفةمنهم الفداية يد على العظماء من جمع

وانقلمس أرمن صاحب وبكتمر الملك ونظام المسترشد
 .العراق صاحب

 .الطراف جميع ملوك منهم فخاف
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الخلفة يدعي باليمن شخص ظهر المستعصم زمن وفي
باقية شوكتهم وكانت فقتلوه إليه بعثوا قوم عليه فاجتمع

ًا قتلوا أن إلى سإبع فحاصروهم التتر عظماء من واحد
ًا القلع على فتلفوا سإنين نزل من ومنهم وهلكوا جوع

.شرهم واندفع آخرهم عن فقتلوهم

 إيذج

معادان بها الزلزل كثيرة وخوزسإتان أصفهان بين مدينة
عجيب داواء عصارتها القاقلى من ضرب عجائبها من كثيرة

وقع إذا داائر ماؤها البواب بفم تعرف بحيرة وبها للنقرس
يموت حتى فيها يدور بل يغوص ل الحيوان من شيء فيها
 .الشط إلى يقذف ثم

زادا خره قنطرة لها يقال الدنيا عجائب من قنطرة وبها
إل فيه ماء ل يابس وادا على مبنية الملك أرداشير أم وهي
ًا يصير حينئذ فإنه المطار من المدودا أوان ًا بحر عجاج

مائة وعمقه ذراع ألف من أكثر الرض وجه على وفسحته
ًا وخمسون من القنطرة هذه بعمل ابتديء وقد ذراع

 .والحديد بالرصاص الرض وجه بها بلغ أن إلى أسإفلها

حشو الواداي جنب وبين بينه وجعل ضيق البناء عل وكلما
وبين بينه صار حتى الرصاص عليه وصب الحديد خبث من

ًا أربعين من نحو الرض وجه عليه القنطرة فعقدت ذراع
وبين بينها ما وحشي الرض وجه على أعلها اسإتوى حتى
 .النحاس بنحاتة المخلوط بالرصاص الواداي جنبي

العمل محكم الصنعة عجيب واحد طاق القنطرة وهذه
ًا فمكث قطعها قد المسمعي كان وقد لحد يتسع لم داهر
 .بالسابلة ذلك فأضر بإصلحها يقوم أن

قلع في واحتالوا يقربها ممن أقوام إليها صار وقد
عبد أبو أعاداها حتى الشديد بالجهد حشوها من الرصاص

 .بويه بن الحسن وزير القمي أحمد بن محمد الله
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أمرها في الوسإع واسإتفرغ والمهندسإين الصناع جمع فإنه
والحبال بالبكر الزنابيل في إليها يحطون الرجال فكان
ذلك على أنفق فإنه سإنين بعد إل الطاق عقد يمكنهم ولم

إيذج رسإتاق من كانوا أكثرهم فإن الفعلة أجرة سإوى
 .داينار ألف وخمسون ألف ثلثمائة مسخرين وأصفهان

 .للناظرين عبرة إليها والنظر مشاهدتها في والن

 إيراوه

والشجار المياه كثيرة طبس بقرب جبل قلة على قرية
 .والفواكه والبساتين

اليراوي نصر أبو الشيخ إليها ينسب حصينة قلعة ولها
 .الله رحمه

سإألوه القرية أهل أن : ذكرظاهرة كرامات صاحب كان
فنبعت وداعا لله فسد أصابهم محل في لهم يستسقي أن

وفار عذب صاف بماء وتدفقت الصلد الصخر من عين
ًا ًا فوران بإذن : اسإكنوقال عليه يديه الشيخ فوضع شديد

 .! فسكنالله

ببغدادا المحدثين شيخ النجار ابن الحافظ كله بهذا أخبر
اسإفرايين بين قرية ايلبستان العين : شاهدتوقال

ان الغرائب تحفة صاحب ذكره ما عجائبها من وجرجان
فربما فيها عين من ينبع كثير ماء منها يخرج مغارة بها

ًا السنين بعض في الماء ذلك ينقطع داام فإذا أشهر
ثيابهم بأحسن الرجال من القرية أهل يخرج انقطاعه
ويرقصون العين تلك إلى والملهي والشبابات والدفوف

سإاعة بعد ويجري العين من ينبع الماء فإن ويلعبون عندها
 .رحى يدير ما بقدر كثير ماء وهو

 بابل
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بأرض الفرات أنهار من نهر شاطيء على كانت قرية اسإم
 .آجرها الناس ينقل والن الزمان قديم في العراق

اليهودا يقصده السلم عليه داانيال بجب يعرف جب بها
 .لهم وأعيادا السنة من أوقات في والنصارى

ومنهم وماروت هاروت بئر هي أنها إلى الناس أكثر ذهب
 .كلها العراق أرض بابل أن إلى ذهب من

داهقان سإأل الخطاب بن عمر أن ذكر ما عجائبها ومن
لكن كثيرة بابل : عجائبفقال بلداهم عجائب عن الفلوجة
 .أعجوبة مدينة كل في كانت السبع المدن أمر أعجبها

ذلك في بيت وفيها ينزلها الملك فكان الولى المدينة أما
امتنع فمتى وأنهارها ورسإاتيقها بقراها الرض صورة البيت
الصورة تلك في أنهارهم خرق الخراج حمل من بلدة أهل

حتى ذلك مثل البلدة تلك بأهل فحدثا زروعهم وغرق
في فينسد الصورة في أنهارهم فيسد المتناع عن رجعوا
 .بلدهم

الملك جمع فإذا عظيم حوض فيه كان الثانية والمدينة
ًا معه واحد كل حمل قومه وصبه الملك عند يشربه شراب

واحد كل شرب للشرب جلسوا فإذا الحوض ذلك في
 .منزله من وحمل معه كان الذي شرابه منهم

غاب فإذا معلق طبل بابها على كان الثالثة والمدينة
حي يعلم ولم أمره والتبس المدينة تلك أهل من إنسان

ًا كان فإن اسإمه على الطبل ذلك داقوا ميت أم هو حي
ًا كان وإن صوته ارتفع  .البتة صوت منه يسمع لم ميت

رجل غاب فإذا حديد من مرآة فيها كان الرابع والمدينة
تلك أتوا فيها هو التي حاله يعرفوا أن وأراداوا أهله عن

هو التي الحالة على فرأوه فيها ونظروا اسإمه على المرآة
 .فيها
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وعلى نحاس من عمودا بابها على كان الخامسة والمدينة
صيحة صاحت جاسإوس داخلها فإذا نحاس من اوزة رأسإه

ًا أن فعلموا المدينة أهل كل سإمعها داخل جاسإوسإ
على جالسان قاضيان بها كان الساداسإة .والمدينةعليهم
ًا قرآ خصمان إليهما تقدم فإذا ماء طرف على وتفل شيئ

في المبطل فغاص الماء على بالعبور وأمراهما رجليهما
 .المحق داون الماء

فإن الغصان كثيرة شجرة بها كانت السابعة والمدينة
على زادا فإن نفس ألف إلى أظلته واحد تحتها جلس
 .الشمس في كلهم صاروا واحد اللف

ًا أن العمش عن وروي من يسمع أن يحب كان مجاهد
صار إل منها العاجيب من بشيء يسمع ولم العجايب

 .وعاينه إليه

قدومه سإبب عن وسإأله الحجاج فلقيه بابل أرض فقدم
وأمره إليه ! فأرسإلهالجالوت رأس إلى : حاجةفقال

: انقال حاجتك : ماالجالوت رأس له فقال حاجته بقضاء
بهذا : اذهباليهودا لبعض ! فقالوماروت هاروت تريني

 .إليهما لينظر وماروت هاروت إلى وأداخله

ًا أتى حتى به فانطلق سإرب شبه فإذا صخرة ورفع موضع
! فنزلالله تذكر ول إليهما وانظر : انزلاليهوداي له فقال

إليهما نظر حتى اليهوداي به يمشي يزل فلم معه مجاهد
رأسإيهما على منكوسإين العظيمين الجبلين مثل فرآهما

فلما مصفدين ركبهما إلى أعقابهما من الحديد وعليهما
ًا فاضطربا الله فذكر نفسه يملك لم مجاهد رآهما اضطراب
ًا فخر الحديد من عليهما ما يقطعان كاداا حتى شديد

اليهوداي رفع سإكنا فلما وجههما على ومجاهد اليهوداي
فكدنا ذلك تفعل ل لك قلت : أمالمجاهد وقال رأسإه
الجانب من الفرات ضفة على بليدة بالس ! فتعلقنهلك

326



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

ً عنها تشرق الفرات تزل فلم الغربي ً قليل صار حتى قليل
 .أميال أربعة هذه أيامنا في بينهما

 بدخشان

 .طخارسإتان بأعلى مشهورة مدينة

شاهده من حدثا وقد للياقوت المقاوم البلخش معدن بها
 .قليل الجيد أن إل بها يكثر جبالها في عروق : انهقال

كالياقوت حجر وهو البيجاداق ومعدن اللزوردا معدن وبها
 .الخالص البلور معدن وبها

العامة يحسب البرداي يشبه وهو الفتيلة حجر عجائبها ومن
مثل فيتقد ويشعل يدهن النار تحرقه ل الطائر ريش انه

من شيء يتغير ولم كان كما بقي الدهن فني فإذا الفتيلة
منه ويتخذ اشتعل الدهن في وضع كلما وهكذا صفته

فذهب النار في ألقيت اتسخت فإذا للخوان غلظ قنادايل
 .لونها وصفا الدرن عنها

ًا يضيء المظلم البيت في يترك حجر وبها ًا شيئ كل يسير
 .البشاري عن ذلك

 برقعيد

ًا كانت ونصيبين الموصل بين بليدة ممر كبيرة مدينة قديم
 .القوافل

 .اللصوية في المثل بأهلها يضرب

لقيت بهم نزلت إذا القوافل ! فكانتبرقعيدي : لصيقال
 .المرين منهم

ً أن حكي ًا جدرانها بعض إلى فذهبوا بهم نزل قفل احتراز
حولها وأمتعتهم الجدار تحت داوابهم وجعلوا اللصوص من
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صوب من لمنهم الجدار عن تباعد ما بحراسإة واشتغلوا
 .الجدار

على وألقوا السطح البرقعيديون صعد الليل كان فلما
السطح إلى وجذبوها براذعها في أنشبوها كلليب الدواب

فما الدواب فطلبوا الرحيل وقت إلى القوم يدر ولم
 .وتركوها فذهبوا وجدوها

القوافل تجنبتهم الفاعيل هذه أمثال منهم كثرت فلما
باشزى إلى السإواق وانتقلت باشزى إلى طريقهم وجعلوا
 .برقعيد وخربت

 .ضعفى صعاليك طائفة إل بها يبق لم والن

في المثل به يضرب الذي البرقعيدي المغني إليها ينسب
ّي كوجه : وليٍلقال الصوت وكراهة الوجه سإماجة البرقعيد
ٍم داياجيه قطعت قرونه وطول أغانيه وبردا ظلمًة بنو
ٍدا ٍد بن سإليمان كعقل مشّر الهباب فيه أولٍق على وداينه فه

ّنه ٍر أبو كأ الّصباح ضوء بدا أن إلى وجنونه خبطه في جاب
ّنه همذان بقرب بلدة جبينه وضوء قرواٍش وجه سإنا كأ

 .والثمار والفواكه والشجار المياه كثيرة خصيبة طيبة

 .بقربها التي المواضع إلى تحمل فواكهها

 .فرسإخ نصف مقدار طولها العرض قليلة وهي

 .الزعفران تنبت أرضها

بابها على نزل الزمان قديم في أنه ذكر ما عجائبها من
ًا العسكر مسخ وقد فأصبحوا عسكر ًا حجر  .صلد

الزمان بطول التماثيل كانت وإن باقية الن إلى وآثارها
واحتراقها الرياح وهبوب عليها المطار بنزول تشعبت
ًا كان هذا أن يخفى ل لكن الشمس بحرارة وذاك إنسان

 .وغيرها بهيمة كان
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 بسطام

 .داامغان بقرب بقومس كبيرة مدينة

من داخلها وإذا أهلها من عاشق بها يرى ل انه عجائبها من
ًاذلك عنه زال مائها من شرب فإذا عشق به ير لم ! وأيض
وإن الريق على شرب إذا البخر يزيل وماؤها قط رمد بها

 .الباطن بواسإير يزيل به احتقن

بها وتذكو العودا أجودا من كان ولو بها له رائحة ل والعودا
ل وداجاجها الطيب أصناف وسإائر والعنبر المسك رائحة
 .العذرة يأكل

 .وثابات صغار حيات وبها

عيسى بن طيفور يزيد أبو العارفين سإلطان إليها ينسب
في لقيت ما أشد : ماله قيل العجائب صاحب البسطامي

 .وصفه يمكن : لقال نفسك من الله سإبيل

:قال الله سإبيل في منك نفسك لقيت ما أهون : مافقيل
 .فنعم هذا أما

الماء فمنعتها تجبني فلم الطاعات من شيء إلى داعوتها
 .سإنة

ً مكة طريق في رأى يزيد أبا أن وحكي حمل معه رجل
:له فقال الحمل بهذا أصنع : مايزيد لبي فقال ثقيل

 .فوقه أنت واركب بعيرك على احمله

: افعليزيد أبو له فقال شيء قلبه وفي ذلك الرجل ففعل
الرجل يقنع ! فلمالبعير ل الحامل هو الله فإن تمار ول

نفسي : أرىفقال ترى ماذا : انظريزيد أبو فقال بذلك
ًا يمشي والبعير الهواء في يمشي والحمل  .فارغ
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حنى صدقت فما الحامل هو الله إن لك قلت : أماله فقال
الخمر شرب مريديه بعض أن سإمع انه ! وحكيرأيت
! فخرج الخمر شرب أعلمك حتى معي : اخرجله فقال
ثم دانانها في ما جميع وشرب المواخير بعض فأداخله معه

وقرأ الهواء نحو ورجليه الرض على رأسإه فجعل تنكس
شرب أردات : إذاللمريد وقال آخره إلى أوله من القرآن
ببسطام ومائتين وسإتين إحدى سإنة ! ماتفهكذا الخمر
الصوفية بعض وذكر به متبرك مزار مشهد هناك له وكان

نفسه يرى اسإتيقظ فإذا يزيد أبي مشهد في نام من ان
ًا بناها التي المشهورة المدينة .هيالمشهد من خارج

الكوفة قبل البصرة : مصرتالشعبي قال المسلمون
 .ونصف بسنة

سإبخة والشجار النخيل كثيرة البحر قرب على مدينة وهي
ما إلى يمشي البحر من يأتي المد لن الماء ملحة التربة
 .أيام بثلثة البصرة فوق

ماء خالطه البصرة إلى انتهى إذا والفرات داجلة وماء
ًا فيصير البحر  .ملح

ًا فكثير نخيلها وأما الرشيد : سإمعتالصمعي قال جد
يبلغ ل الرض وجه على وفضة ذهب كل فإذا : نظرنايقول
أن : أحدهاثلثة أمور عجائبها ! ومنالبصرة نخل ثمن
ًا ويصيران البصرة قرب يجتمعان والفرات داجلة نهر

ًا فهذا الجنوب إلى الشمال ناحية من يجري عظيم
ًا يسمونه ويسمونه الشمال إلى الجنوب من يرجع ثم جزر

ًا  .مد

ًا نقص جزر فإذا مرتين وليلة يوم كل في ذلك يفعل نقص
ًا أو بقي ما مقدار ذهب الذي لكان قيس لو بحيث كثير
ويسقي غايته إلى الزياداة في شهر أول كل وينتهي أكثر

النتقاص في يشرع ثم القاصية والراضي العالية المواضع
آخر إلى قبله كان الذي من انقص وليلة يوم كل فهذا

330



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

كل فهذا الزياداة في يشرع ثم الشهر من الول السإبوع
يأخذ ثم الشهر نصف إلى قبله الذي من أكثر وليلة يوم
آخر إلى الزياداة في ثم السإبوع آخر إلى النقص في

ًا وهكذا الشهر  .يتغير ول القانون هذا ينحل ل أبد

وربطها بيادارها جميع في ذبابة التمست لو انك وثانيها
وجدت ما معاصرها جميع في نخلها على وغيرها المعوذة

منبوذة تمرة أو الغيط داون معصرة ان ولو الفرط في إل
ذلك أن وذكروا الذبان كثرة من اسإتبنها لما المسناة داون

 .لطلسم

نخل جميع تسودا الخريف في القواطع الغربان أن وثالثها
ولم منها وعليه إل غصن يرى ل حتى وأشجارها البصرة

غير نخلة على سإاقط غراب الدهر جميع في يوجد
 .واحد عذق عليها بقي ولو مصرومة

على الوقت ذلك في والتمر كالمعاول الغربان ومناقير
كلها لتساقط تعالى الله لطف فلول متماسإك غير العذاق

رأيتها الصرام تم فإذا صرامها تنتظر ثم الغربان بنقر
 .اسإتخرجتها إل حشفة تدع فل الكرب أصول تخللت

ًا ذلك قدر من فسبحان : منالجاحظ ! قالبعباداه لطف
يلبسون فإنهم واحد يوم في هوائها اختلف البصرة عيوب

 .الساعات جواهر لختلف مرة والمبطنات مرة القمص

ابن قول البصرة هواء اختلف في قيل ما ظريف ومن
ما نحن ظريف العيش من ٍن لو في بالبصرة : نحنلنكك
ّبت ّناٍت بين شماٌل ه ّنا جنوٌب هبت فإذا وريف ج في فكأ
مر أباه أن الخليل ذكر القصر واداي متنزهاتها ومن كنيف
ًا فرأى القصر بواداي ًا كالكافور أرض القصر واداي يا وضب

ٍر منزٍل في والواداي القصر نعم باداي أو شئت إن حاض
ٌة والظلمان الّسفن به ترفا ّنون والّضّب حاضر والملّح وال

بالبصرة بنى أبيه ابن زيادا بن الله عبيد أن حكي والحاداي
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ًا ويتفرجون يدخلونها والناس البيضاء سإماها عجيبة داار
! وداخلهاصاحبها بها ينتفع : لقال اعرابي فدخلها عليها
الله لعبيد ذلك فقيل تعبثون آية ريع بكل : أتبنونوقال آخر
: لنيالعرابي قال قلتم ما قلتم شيء : ليلهما قال

ًا فيها رأيت ًا أسإد ًا كالح ًا وكلب ًا نابح ًا وكبش ! وكانناطح
 .منها البصرة أهل أخرجه الله عبيد بها انتفع ما قال كما

:فقال قرأتها لي عرضت الله كتاب من : آيةالخر وقال
بطشتم بطشتم : وإذاالخرى الية في ما بك لفعلن والله

 .جبارين

 .قصره أركان من ركن عليه يبنى أن فأمر

البصري الحسن أبي بن الحسن سإعيد أبو إليها وينسب
 .زمانه أوحد

: أقولقال وعلي عثمان في تقول : ماوقال الحجاج سإأله
: من! قالمنك شر هو من عند مني خير هو من قال ما
بال : مافرعون سإأله حين السلم عليه : موسإىقال هو

ربي يضل ل كتاب في ربي عند : علمهاقال الولى القرون
 .ينسى ول

أبا يا العلماء سإيد : أنتفقال الله عند وعلي عثمان علم
ً أن وحكي !سإعيد ! فبعثاغتابك : فلنللحسن قال رجل

نقلت أنك بلغني :وقال حلوى طبق الرجل ذلك إلى
 .بهذا فكافيتك دايواني إلى حسناتك

ًا منامه في رجل رأى وفاته ليلة ان وحكي : إنيناداي مناداي
ًا آدام اصطفى الله على عمران وآل إبراهيم وآل ونوح

 .زمانه أهل على البصري الحسن واصطفى العالمين

 .سإنة وثمانين ثمان عن ومائة عشر سإنة توفي
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بن أنس مولى وهو سإيرين بن محمد بكر أبو إليها وينسب
 .مالك

ًا كان ًا الوجه حسن شاب الملوك نساء بعض منه طلب بزاز
ًا عن راوداته ثيابه مع داارها في حصل فلما للشري ثياب

!حاقن فإني حاجتي أقضي حتى : أمهلينيفقال نفسه
وخرج بالنجاسإة بدنه جميع لطخ الطهارة بيت داخل فلما

 .وأخرجته منه فنفرت الحالة تلك على فرأته

نومه في السلم عليه الصديق يوسإف رأى انه وحكي
! فقالالنسوة أولئك مع عجيب حالك الله نبي : ياله فقال

ًا : وحالكله الرؤيا تأويل علم الله ! أعطاهعجيب أيض
على الجواهر أعلق كأني نومي في : رأيتقال رجل جاءه

ً ليس لمن الحكمة : تعلمله ! فقالالخنازير !لها أهل
الرجال أفواه أختم كأني : رأيتوقال آخر رجل وجاءه
 .: نعمقال أنت : مؤذن! فقالالنساء وفروج

 .الفجر طلوع قبل رمضان في : تؤذنفقال

وسإط في الزيت أصب كأني : رأيتوقال آخر رجل وجاءه
 .الزيتون

 .: نعمقال جارية : عندكله فقال

 .عبيد بن عمرو إليها وينسب حالها عن : اكشفقال

ًا كان ًا عالم ًا زاهد  .ورع

معرفة خلفتهما قبل والمنصور السفاح وبين بينه كان
في يعاوداهما عبيد بن وعمرو متواترين خائفين وكانوا
 .حاجتهما قضاء

البصرة أهل عليه عصى المنصور إلى الخلفة صارت فلما
 .البصرة بخراب بنفسه فجاء
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لهم يشفع أن وسإألوه عبيد بن بعمرو تعلقوا البصرة أهل
ًا فركب إلى وذهب الخوص من نعلن وعليه حمار

يقبل أن وسإأله شفاعته وقبل أكرمه رآه فلما المنصور
ً منه فأبى المنصور عليه فألح المال قبول فأبى مال

وكان يقبله ل أن هو فحلف يقبله أن المنصور فحلف
ًا المنصور ابن المهدي الخليفة أيحلف عم : يافقال حاضر
وليس يمينه به يكفر ما للخليفة : نعمفقال أنت وتحلف
والمنصور وخرج عنده من ! وقاميمينه به يكفر ما لعمك
بن عمرو غير صيد يطلب كلكم رويد يمشي : كلكميقول
ً أن ! وحكيعبيد يذكرك يزل لم : فلنله قال رجل

نقلت حين مجالسته حق راعيت ما : والله! فقالبالسوء
ما أخي عن بلغتني حين حقي راعيت ول حديثه إلي

والقيامة يحشرنا والبعث يعمنا الموت أن ! اعلمأكرهه
وقوف قوم على مر أنه ! وحكيبيننا يحكم والله تجمعنا

:! قالسإارق يد يقطع : السلطان! قالواوقوفكم : ماقال
 .السر سإارق يد يقطع العلنية سإارق

 .الباقلني الطيب بن بكر أبو القاضي إليها وينسب

ًا كان ًا إمام ً عالم  .فاضل

أبي القاضي كلم برهان بن القاسإم أبو الشيخ سإمع ولما
الفقهاء من أحد كلم سإمعت : ماقال ومناظرته بكر

 .هذا مثل والبلغاء والخطباء

 .تقريره وحسن وبلغته فصاحته من وتعجب

الرابعة المائة رأس على المبعوثا هو أنه بعضهم وزعم
ًا وكان كثيرة تصانيف وله الدين أمر لتجديد بوفور مشهور
وكان النظر محافل بعض حضر الجواب وحسن العلم

! وابنالشيطان جاء : قدالمعلم ابن فقال العتقادا أشعري
قاله ما بكر أبو القاضي فسمع الشيعة شيخ كان المعلم
تؤزهم الكافرين على الشياطين ارسإلنا أنا تر : ألمفقال
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ًا ً يبعث أن أرادا الدولة عضد أن وحكي أز الروم إلى رسإول
:قالوا يصلح فمن ويناظرون يسألون النصارى : انوقال
في ويغلبهم يناظرهم فإنه بكر أبي القاضي مثل لهم ليس

 .يقولونه ما كل

علم عليه الدخول أرادا فلما الروم قيصر إلى فبعثه
الباب فاتخذ الرسإل عاداة هي كما يخدم ل انه الرومي

ًا قيصر إلى منه يدخل الذي ًا باب داخوله أرادا من قصير
فأداار الحال عرف ذلك إلى القاضي وصل فلما ينحني
ًا وداخل الباب إلى ظهره فتعجب الباب إلى ظهره راكع
 .هيبته نفسه في ووقع فطنته من قيصر

له فقال الرهابين بعض عنده رأى الرسإالة أداى فلما
ًا القاضي :قيصر له فقال الولدا وكيف أنت كيف :مستهزئ

أن علمت ! أماالملة هذه علماء ومقدم المة لسان إنك
ل : إنكمالقاضي فقال والولد الهل عن متنزهون هؤلء

أجل فهؤلء هؤلء وتنزهون والولد الهل عن الله تنزهون
:للقاضي الروم طاغية بعض ! وقالتعالى الله من عندكم
 .فيها قيل وما عائشة نبيكم زوجة عن اخبرني

مريم حق في قيل ما عائشة حق في : قيلالقاضي قال
الله برأ وقد ولدت ومريم ولدت ما وعائشة عمران بنت

لما : انهالصالحين بعض ! وحكىمنهما واحدة كل تعالى
ًا منامي في رأيت بكر أبو القاضي توفي ثياب عليهم جمع
أين : منلهم قلت طيبة وروائح حسنة وجوه ولهم بيض
 .الشعري بكر أبي القاضي زيارة : منقالوا جئتم

 .دارجته ورفع له الله : غفرقالوا به الله فعل : ماقلت

خضرة روضة في حسنة ثياب وعليه فرأيته إليه فمشيت
بصوت يقرأ فسمعته حاله عن أسإأله أن فهممت نضرة
ملق     اني     ظننت     .اني    كتابيه     اقرأوا     هاؤم  {: عال

 .}    عالية     جنة     .في    راضية     عيشة     في     .فهو    حسابيه
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 الدنيا أم بغدادا

السإلم وقبة السلم ومدينة الرض وجنة البلدا وسإيدة
الغايات أرباب ومنشأ الظرائف ومعدن الرافدين ومجمع
ماء كل من أعذب وماؤها هواء كل من ألطف هواؤها
!نسيم كل من أرق ونسيمها تربة كل من أطيب وتربتها

بن علي بن محمد بن الله عبد جعفر أبو المنصور بناها
بعث مدينة بناء المنصور أرادا ولما عباس بن الله عبد

ًا ًا يرتادا روادا تبنى أن المؤمنين أمير يا : أرىله قال موضع
البر من والمتعة الميرة إليها تجلب داجلة شاطيء على

إليها وتحمل والفرات داجلة من الماداة وتأتيها والبحر
ودايار وآذربيجان أرمينية ميرة وتأتيها والصين الهند ظرائف

 .الموضع هذا مثل إل الكثير الجند يحمل ل وربيعة بكر

نوبخت وفيهم المنجمين وأمر قوله المنصور فأعجب
التي الدرجة القوس طالع فاختاروا للبناء وقت باختيار
يدل مما الطالع هذا أن على فاتفقوا فيها الشمس كانت
فيها الناس واجتماع البقاء وطول العمارة كثرة على

 .العداء عن وسإلمتهم

يا أخرى : وخلةنوبخت قال ثم ذلك المنصور فاسإتحسن
 .المؤمنين أمير

! فتبسمخليفة موت بها يتفق : لقال هي : وماقال
 .ذلك على لله : الحمدوقال المنصور

ًا مات المنصور فإن قال كما وكان مات والمهدي حاج
أخذ والمين بطوس والرشيد بعيسابادا والهاداي بماسإبذان

بطرسإوس والمأمون الشرقي بالجانب وقتل شبارته في
 .بسامرا والمستنصر والمتوكل والواثق والمعتصم

من المنصور مدينة وتعطلت التاج إلى الخلفاء انتقل ثم
من طوٍل في : أعاينتعقيل بن عمارة قال الخلفاء
ٍر من كبغدادا عرض أو الرض صفا الخفض مسكن بها داا
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خفٍض غير سإواها وعيش عوداه واخّضر بغدادا في العيش
مدينة بنى المنصور أن الخطيب بكر أبو ذكر غّض ول

دااره وجعل بيده الولى اللبنة ووضع الغربي بالجانب
علوها كان ايوان فوق قبة فيها وبنى وسإطها في وجامعها

ًا ثمانين  .ذراع

فإذا رمح بيده فارس تمثال رأسإها على خضراء والقبة
نحوها رمحه ومد الجهات بعض اسإتقبل التمثال ذلك رأوا

يطول فل الجهة تلك من يظهر الخوارج بعض أن فعلموا
ًا ان الخبر يأتي حتى الوقت الجهة تلك من ظهر خارجي

وثلثمائة وعشرين تسع سإنة القبة هذه رأس سإقط وقد
البلد وتاج بغدادا علم القبة تلك وكانت ريح مطير يوم في

 .العباس بني ومأثرة

بها كان الطاق باب تسمى محلة الشرقي بجانبها وكان
المور من شيء عليه تعسر من ان فاعتقدوا الطير سإوق

ًا فاشترى ذلك عليه سإهل وأرسإله الطاق باب من طير
 .المر

له يحصل ولم ببغدادا مقامه طال طاهر بن الله عبد وكان
ًا فاجتاز الخليفة اذن تنوح قمرية فرأى الطاق بباب يوم

إل يبيعها أن صاحبها فامتنع واطلقها بشرائها فأمر
: ناحتيقول وأنشأ وأطلقها فاشتراها دارهم بخمسمائة

ّوقٌة ّطاق بباب مط كانت المهراق دامعي سإوابق فجرت ال
ّبما بالراك تغّردا فرمى الّساق فروع في تغّردا كانت ور

الشواق في تنوح الراك بعد فأصبحت العراق بها الفراق
السإاودا سإّم من وسإقاه وتينه حبل وتّب الفراق تعس

ّيًة بقصده أرادا ماذا سإاقي الفاق في بغدادا ما تدر لم قمر
يحّل أن أسإرك فّك من فاسإألي حمامة يا بك ما مثل بي

 .أثر منها يبق لم والن الغربية المدينة صفة ! هذهوثاقي

 .الشرقية المدينة عن عبارة وبغدادا
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مدينة هي والن البرمكي يحيى بن جعفر قصر أصلها كان
 .والثمرات والخيرات الهل كثيرة عظيمة

متاع من ما إذ العالم وظرائف الدنيا لطائف إليها تجبى
لطيبات مجمع فهي إليها ويحمل إل نفيس عرض ول ثمين
في الدهر وآحادا الغايات لرباب ومعدن ومحاسإنها الدنيا

 .وصنعة علم كل

وانتهاؤه داجلة من ابتداؤه سإور وعليه الخلفة حريم وبها
باب التمر سإوق : بابأبواب وله الهلل كشبه داجلة إلى

واسإتمر الناصر أيام أول من أغلق عال البناء شاهق
 .إغلقه

به فتطيروا أصابه ما فأصابه منه خرج المسترشد أن ذكر
 .وأغلقوه

إذا والرسإل الملوك يقبلها التي العتبة وعنده النوبي وباب
 .بغدادا قدموا

المعتصم نقله الحديد من عظيم باب وعليه العامة وباب
 .الحديد من منهما أكبر مصراعان ير لم عمورية من

داار بالله المقتدر أبنية من الشجرة داار عجائبها ومن
لشجرة بذلك سإميت وإنما مؤنقة بساتين ذات فيحاء
كبيرة بركة وسإط في والفضة الذهب من هناك كانت
ًا عشر ثمانية والفضة الذهب من ولها أبوابها أمام غصن

شكل على الجواهر بأنواع مكللة كثيرة فروع غصن ولكل
 .الثمار

هب إذا والفضة الذهب من الطير أنواع أغصانها وعلى
 .والصفير الهدير منها سإمعت الهواء

عشر خمسة تمثال البركة يمين عن الدار جانب وفي
ًا الحرير أنواع ألبسوا قد البركة يسار عن ومثله فارسإ
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يحركون المطاردا أيديهم وفي بالسيوف مقلدين المدبج
 .صاحبه إلى قاصد واحد كل أن فيظن واحد خط على

 .بالله المستنصر أنشأها التي المدرسإة مفاخرها ومن

وطيب بنائها ورفعة عمارتها حسن في قبلها مثلها يبن لم
 .الماء في جوانبها وأحد داجلة شاطيء على موضعها

ًا منها أكثر موضع يعرف لم ًا منها أرفه ول أوقاف  .سإكان

صندوق صدره في ركب ايوان المدرسإة باب وعلى
الصلوات أوقات منه يعرف عجيب وضع على الساعات
ًا الزمانية الساعات وانقضاء ً نهار عبد الفرج أبو قال وليل
ّيها : ياالجوزي بن الرحمن ًا يا المنصور أ صعب برايه مالك
ّليالي ّيدتيهون ال يروق بنياٍن أشرف ورضوانه لله ! ش
منظره في يحار مدهٌش وصفه حسٍن إيوان العيون

ّناظرون ّورال من لها ما تجري والّشمس داائٌر فلٌك فيه ! ص
ٌة سإكون ٍدا من داائر ٍر نقطة حلت لزور مصون سإّر فيه تب

ًا وهذا الّشكل في فتلك ٍء كمثل مع ّكبت ها نون وسإط ر
ّندى العلى لحياء فهي ٌة وال وأما العالمون مركزها داائر
والشعراء والداباء والعبادا والزهادا العلماء من الفضل أولو

 .الله إل عدداهم يعلم فل والصناع

 .الله شاء إن مشاهيرها بعض ولنذكر

رجل رآه كان أنه ذكر يوسإف أبو القاضي إليها ينسب
ًا يمشي الظهيرة وقت يهوداي واليهوداي بغلة على راكب
ً يمشي ًا راجل ًا جائع نبيكم : أليسللقاضي فقال ضعيف
 .: نعمقال الكافر وجنة المؤمن سإجن الدنيا يقول

! فقالهذه والحالة الجنة في وأنا السجن في : فأنتقال
من لي الله أعد ما إلى بالنسبة الله عدو يا نعم :القاضي
أعد ما إلى بالنسبة وأنت السجن في الخرة في الكرامة

أن ! وحكيالجنة في العذاب من الخرة في لك الله
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: لالفقهاء فقال فاسإتفتى جارية اشترى الخليفة الهاداي
 .والتزويج العتاق أو السإتبراء من بد

وهو أصحابك بعض من : زوجهايوسإف أبو القاضي فقال
قال الرشيد أن .وحكيلك وحلت الدخول قبل يطلقها
ًا طالق : أنتلزبيدة !مملكتي في الليلة بت إن ثلث

بعض في : تبيتيوسإف أبو فقال ذلك في فاسإتفتوا
 .مملكته بجميع القضاء ! فولهلله المساجد فإن المساجد

 .النار أهل من : أنتللرشيد قالت زبيدة أن وحكي

ًا طالق فأنت النار أهل من كنت : إنلها فقال ! فسألواثلث
 .: نعمقالوا ربه مقام يخاف : هلفقال عنه

خاف : ولمنيقول تعالى الله لن الطلق يقع : فلقال
 .جنتان ربه مقام

 .أكثم بن يحيى القاضي إليها وينسب

ً كان ًا الطبع ذكي العلم غزير فاضل الصورة حسن لطيف
به ويضرب يفارقه ل له يرى المأمون كان الكلم حلو

 .الذكاء في المثل

بعض فقال سإنة عشرة سإبع ابن وهو القضاء ولي
! كمالقاضي الله : أصلحالخليفة مجلس في الحاضرين

اسإتحقاره بذلك قصد انه يحيى فعلم عمره سإن يكون
بن عتاب بن عمر سإن مثل عمري : سإنفقال سإنه لقلة
!مكة قضاء السلم عليه الله رسإول وله حين أسإيد

 .جوابه من الحاضرون فتعجب

له العميان فوقف ببغدادا الوقوف ناظر كان انه وحكي
:له فقيل بحبسهم ! فأمرحقنا اعطنا سإعيد أبا : ياوقالوا

هؤلء :فقال حقهم طلبوا وقد العميان حبست لم
اللوطي سإعيد بأبي شبهوني إنهم ذلك من ابلغ يستحقون
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القاضي فات فما قصدهم هذا ! وكانكذا مدينة من
ًا الخليفة مماليك من بجمع اجتاز انه .وحكيذلك صبيان

ًا  .مؤمنين لكنا أنتم : لوللهم فقال حسان

باب إلى يوم كل يذهب أن فأمر ذلك المأمون فعرف
ركب إذا حتى الصورة حسن مملوك أربعمائة دااره

ًا الخلفة داار إلى خدمته في يمشون  .ركاب

 .حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو إليها وينسب

ً به وجيء مرو من أصله كان  .بها فنشأ بغدادا إلى حمل

جمع المعتزلة محنة في وقع المعتصم أيام كان فلما
 .دااودا أبو القاضي وكبيرهم المعتزلة وبين بينه المعتصم

على الدليل : ماأحمد لهم ! قالمخلوق القرآن : انقالوا
ربهم من ذكر من يأتيهم : وماتعالى : قولهقالوا ذلك

 .محدثا

قوله عند الذكر ههنا الذكر من : المراداأحمد لهم فقال
 .الذكر ذي والقرآن : صتعالى

وههنا القرآن غير فيكون القرآن إلى مضاف فالذكر
 .المقيد على المطلق حمل فيجب مقيد ص وفي مطلق

في تقول : مادااودا لبي المعتصم فقال حجتهم فانقطعت
! وعنتأدايبه يجب مضل ضال : هذاالقاضي فقال هذا

ًا : كنتقال الصبع بن ميمون فلما أحمد محنة عند حاضر
ًا ضرب : لقال الثاني ضرب فلما الله : بسمقال سإوط
كلم : القرآنقال الثالث ضرب فلما بالله إل قوة ول حول
ما إل يصيبنا : لقال الرابع ضرب فلما مخلوق غير الله
ًا : سإمعتقال إسإماعيل بن محمد ! وعنلنا الله كتب شاب
ًا ثمانين لحمد : ضربتيقول ً ضربت لو سإوط لهدته فيل

ذكر فانتشر بحبسه أمر ! ثمالخشب تحت دامه فجرى
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من المأمون كتاب ووردا الخليفة من واسإتقبح ذلك
 .أحمد بإشخاص يأمر طرسإوس

هذا : أتعرفونللناس وقال أحمد ذلك عند المعتصم فدعا
 .حنبل بن أحمد هو : نعمقالوا الرجل

 .هشم ول كسر به ما إليه : انظرواقال

 .إليهم وسإلمه

يديه وبين أبي على : داخلتقال أحمد بن صالح وحكى
الضيق من فيه أنت ما الله عبد أبا بلغني :إليه كتب كتاب

دارهم آلف أربعة إليك بعثت وقد الدين من عليك وما
إرثا من هي وإنما صدقة من ول زماة من ل فلن يد على
الدين : أماالكتاب هذا لصاحب قل :أحمد ! فقالأبي

 .الله من نعمة في والعيال نعافيه ونحن يرهقنا ل فصاحبه

يعلم والله أبي قاله ما له وقلت الرجل إلى : فذهبتقال
 .الضيق من فيه نحن ما

بن أحمد ! وحكىلذهبت قبلناها : لوقال سإنة مضت فلما
ًا لي فقالت سإنة عشرين زمنًة أمي كانت :قال حرار :يوم
 .لي الله يدعو أن وسإله حنبل بن أحمد إلى اذهب

ذاك من : رجلقلت : منفقالوا الباب وداققت فذهبت
 .لها الله تدعو أن أسإألك ان الزمنة أمي وسإألتني الجانب

ً فسمعت !لنا الله يدعو من إلى أحوج : نحنيقول قائل
ًا فوليت : أنتوقالت دااره من عجوز فخرجت منصرف

 .: نعمقلت الله عبد أبا كلمت الذي

 .لها الله يدعو : تركتهقالت
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أن وذكروا أمي فخرجت الباب وداققت بيتي إلى فجئت
بابك قتل يوم حل في المعتصم جعله حنبل بن أحمد

 .عمورية فتح يوم أو الخرمي

تسع عن ومائتين وأربعين إحدى سإنة أحمد وتوفي
 .سإنة وسإبعين

بعد حنبل بن أحمد : رأيتقال المروزي بكر أبو وحكى
وعلى خضراوان حلتان وعليه روضة في المنام في موته
ًا يمشي وهو نور من تاج رأسإه  .أعرفه أكن لم مشي

الخدام مشية : هذهقال المشية هذه ما أحمد : يافقلت
فوق أراه الذي التاج هذا : ما! فقلتالسلم داار في

ًا وحاسإبني أوقفني ربي : انفقال رأسإك ًا حساب يسير
وقال التاج بهذا وتوجني النظر وأباحني وقربني وحباني

القرآن قلت كما به توجتك الوقار تاج هذا أحمد : يالي
 .مخلوق غير كلمي

 .خيران بن صالح بن الحسين علي أبو إليها وينسب

ًا كان ًا المذهب شافعي عالم والعمل العلم بين جامع
 .والورع

فأبى القضاء لتوليته المقتدر وزير عيسى بن علي طلبه
ًا عشر بضعة بابه فختم وهرب بن الله عبد أبو قال يوم

ًا : كنتالعسكري الحسن باب على أبي مع وعبرت صغير
عيسى بن علي الوزير به وكل وقد خيران بن علي أبي

ابصر بني : ياأبي لي فقال بابه على الموكلين وشاهدت
ًا أن عشت إن تتحدثا حتى هذا فامتنع هذا به فعل إنسان
 .القضاء عن

إل علي أبي بالشيخ أردانا : ماوقال عنه عفا الوزير إن ثم
ًا ً ملكنا في أن الناس نعلم أن وأردانا خير عليه يعرض رجل

 .يقبل ل وهو والغرب الشرق قضاء
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 .وثلثمائة عشرين حدودا في خيران ابن توفي

 .الجوزي بن الرحمن عبد الفرج أبو إليها وينسب

ًا كان والوعظ والداب والفقه والحديث التفسير بعلم عالم
 .العلوم فنون في كثيرة تصانيف وله

ًا وكان ًا أيض أفضل بكر : أبوالمنبر على وهو سإئل ظريف
:السنية ! فقالتتحته ابنته كانت : الذيفقال علي أم

ًا فضل :الشيعة ! وقالتبكر أبا فضل جارية له ! وكانتعلي
ًا فمرضت عنده حظية ًا مرض على وهو فقال شديد
رمتني قد هي إل شيء لنا ما إلهي يا إلهي يا :المنبر

رقعة على كتبوا أنهم : ونقلوالدواهي والدواهي بالدواهي
والعياذ البنة دااء بها امرأة ههنا : إنالمنبر على وهو إليه

العراق في ليلى : يقولونفقال بها تصنع فماذا تعالى بالله
ّطبيب كنت ليتني فيا مريضٌة سإبع سإنة توفي المداويا ال

 .وخمسمائة وتسعين

ووزير المقتدر وزير عيسى بن علي الوزير إليها وينسب
 .المطيع ابنه

موكب في يركبون الوزراء كان كما الموسإم يوم ركب
امرأة وكانت هذا : منقالوا الغرباء من جمع فرآه عظيم
هذا هذا من تقولون : كمقالت الطريق على تمشي عجوز
كما بهذا الله فابتله تعالى الله عين من سإقط واحد
بيته إلى فرجع عيسى بن علي القول هذا ! فسمعترونه

 .مات أن إلى مكة وجاور الوزارة من واسإتعفى

 .الحافي الحرثا بن بشر نصر أبو إليها وينسب

بدو عن أحدثك : ألبشر له قال انه العطار أيوب ذكر
ًا رأيت إذ أمشي أنا بينا أمري الرض وجه على قرطاسإ
ًا إل أملك ل وكنت فأخذته تعالى الله اسإم عليه دارهم

ًا القرطاس غسلت والمسك الماوردا به اشتريت واحد
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ونمت منزلي إلى رجعت ثم بالمسك وطيبته بالماوردا
وطهرته ذكرك لطيبن اسإمي : طيبتيقول آت فأتاني

ًا أن بشر أخت زبيدة ! وحكتقلبك لطهرن داخل بشر
الدار دااخل رجليه إحدى فوضع الليالي من ليلًة علي

: فيله فقلت أصبح أن إلى كذلك وهو خارجها والخرى
النصراني وبشر اليهوداي بشر : فيقال تفكر كنت ماذا

الله خصتني مني سإبق الذي ما ! ونفسيالمجوسإي وبشر
جعلني أن على وحمدته تفضيله في فتفكرت داونهم تعالى

 .أحبائه وألبسني خاصته من

ًا أن وحكي الطعام وضع فلما داعوة إلى داعي الحافي بشر
ذلك فعل حتى امتدت فما إليه يده يمد أن أرادا يديه بين

ًا يعرف كان الذي الحاضرين بعض فقال مرات ثلثا :بشر
أن أظهر من إحضار إلى حاجة الدعوة لصاحب كان ما

عن سإئل حنبل بن أحمد أن .وحكيشبهة ذو طعامه
الورع في أتكلم أن لي يحل : لفقال الورع في مسألة

ًا الحرثا بن بشر كان ! لوبغدادا غلة من آكل وأنا حاضر
!السوادا طعام من ول بغدادا غلة من يأكل ل فإنه لجابك
وسإبعين خمس عن ومائتين وعشرين تسع سإنة توفي
 .سإنة

ًا : رأيتال مروان بن الحسن وحكى في الحافي بشر
:فقال بك الله فعل ما نصر : أباله فقلت موته بعد المنام

رفعت قد جنازته ! وكانتجنازتي تبع من ولكل لي غفر
لكثرة العشاء وقت إل القبر إلى وصل فما النهار أول

 .الخلق

فقلت المنام في حنبل بن أحمد : رأيتخزيمة لي وقال
نعلين وألبسني وتوجني لي : غفرقال بك الله فعل : ماله

مثل ! منبخ : بخقال ببشر الله فعل : فما! قلتذهب من
الطعام مائدة يديه وبين الخليل يدي بين تركته بشر

يأكل لم من يا : كلله يقول وهو عليه مقبل والخليل
! وقالينعم لم من يا وانعم يشرب لم من يا واشرب
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ًا : رأيتغيره الله فعل : مافقلت المنام في الحافي بشر
وكنت مني اسإتجبت أما بشر يا وقال لي غفر :قال بك

الله فعل ما :له فقال غيره ورآه الخوف ذلك كل تخافني
وما توفيتك يوم توفيتك لقد بشر يا لي : قالفقال بك

الله عبد أبو إليها ! وينسبمنك إلي أحب الرض وجه على
 .المحاسإبي أسإد بن الحرثا

ًا زمانه في النظير عديم كان ًا علم ً وورع  .وحال

الصيانة مع الوجه : حسنعزيزة أشياء : ثلثةيقول كان
مات المانة مع الجابة وحسن الديانة مع الخلق وحسن

ًا المال من وخلف المحاسإبي أسإد أبوه أخذ ما ألوف
ًا وكان حبة منه الحرثا كان أباه لن وذاك داانق إلى محتاج
ًا  .رافضي

: انالجنيد ! وحكىيتوارثان ل ملتين : أهلالحرثا فقال
ًا بي اجتاز المحاسإي وجهه في الجوع أثر فرأيت يوم

إلى فعمدت ! فدخلسإاعًة علينا داخلت لو عم : يافقلت
من بأنواع فجئت فاخرة أطعمة عندهم وكان عمي بيت

 .يديه بين ووضعته الطعام

ثم يزدارداها ول يلوكها فيه إلى رفعها لقمة وأخذ يده فمد
ًا قام  .كلمني ما وخرج الدهليز في اللقمة ورمى سإريع

!علي نغصت ثم سإررتني عم : ياقلت الغد كان فلما
أن اجتهدت وقد شديدة فكانت الفاقة أما بني : يافقال
الله وبين بيني ولكن يدي بين جعلته الذي الطعام من أنال

ًا يكن لم إذا الطعام أن وهي علمة إلى منه يرتفع مرضي
وأربعين ثلثا سإنة ! توفينفسي تقبله ل زفر أنفي

 .ومائتين

السقطي المغلس بن السري الحسن أبو إليها وينسب
 .الكرخي معروف وتلميذ وأسإتاذه الجنيد القاسإم أبي خال
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! فوضعقلبك الله : أغنىله وقال معروف أسإتاذه له داعا
 .الزهد فيه تعالى الله

شيء فيه ظرف ومعها بالسري اجتازت امرأة : انوقيل
ًا السري فأخذ وانكسر يدها من فسقط داكانه من شيئ

فأعجبه ذلك معروف فرأى عليها ضاع ما بدل وأعطاها
داعا كما وتزهد ! فتركهاالدنيا إليك الله : ابغضله وقال

أبا : ياوقالت السري إلى جاءت امرأة أن .وحكيله
واني الطائف أخذه ابني وإن جيرانك من أنا الحسن
إليه تبعث أو معي تجيء أن رأيت فإن يؤذيه أن أخشى

ًا  .أحد

الله الحسن : أباالمرأة فقالت صلته وطول يصلي فقام
! فسلمالسلطان يؤذيه أن أخشى ! إنيولدي في الله

 .حاجتك في : أنالها وقال

فقد البشرى : لكلها وقالت امرأة جاءت حتى برحت فما
فإذا السري على : داخلتقال الجنيد ! حكىابنك عن خلوا

سإبب : ماقلت مكسور كوز يديه وبين يبكي قاعد هو
ًا : كنتقال البكاء فعلقته ماء بكوز ابنتي فجاءت صائم
جارية فرأيت فنمت عيني فأخذتني عليه فأفطر يبردا حتى

:لها فقلت الحسن غاية في الباب هذا من علي داخلت
!الخضر الكيزان في الماء يبردا ل : لمنقالت أنت لمن

 .هذا وهو ومرت الكوز بكمتها وضربت

الكوز أرى طويلة مدة إليه اختلفت : فمكثتالجنيد قال
 .يديه بين المكسور

أصبح فإذا لقمة ترك أفطر إذا ليلة كل السري أن وحكي
 .يده من اللقمة تلك وأكلت عصفورة جاءت

من شيء على ووقعت اليام بعض في العصفورة فجاءت
الشيخ فحزن اللقمة أكلت وما طارت ثم حجرته جدار
انه تذكر حتى العصفورة نفرت مني : بذنبوقال لذلك
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العصفورة انقطاع ان فعلم فأكل بالقديد الخبز اشتهى
ًا يتناول ل أن فعهد ذلك بسبب ًا أبد انه وحكي من شيئ
ًا بستين كرلوز اشترى دانانير ثلثة داسإتوره في وكتب داينار

ًا بتسعين اللوز وصار الربح فارتفع ربحه  .داينار

ًا بتسعين انه وأخبره الدلل فأتاه عقدت : انيفقال داينار
ًا لجله وسإتين بثلثة أبيعه اني تعالى الله وبين بيني عقد
عقدت : وانيالدلل ! فقالذلك من بأكثر أبيعه لست
ًا ًا أغش ل اني تعالى الله وبين بيني عقد ! توفيمسلم

 .ومائتين وخمسين إحدى سإنة السري

 .الجنيد بن محمد بن الجنيد القاسإم أبو إليها وينسب

 .بغدادا ومولده نهاوند من أصله

ًا أبوه كان ًا هو وكان زجاج  .خراز

 .السقطي السري وخاله المحاسإبي الحرثا صحب

 .الثوري سإفيان مذهب على يفتي الجنيد وكان

 .تسبيحة ألف وثلثين ركعة ثلثمائة يوم كل في ورداه كان

يأكل كان ما سإنة عشرين الجنيد أن الخلدي جعفر وعن
ًة إل أسإبوع كل في  .مر

على فدخلت الحج : أرداتقال الزجاجي عمرو أبو حكى
ًا فأعطاني الجنيد ً أنزل فلم مئزري في شدداته دارهم منزل

ًا وجدت إل عدت فلما الدرهم إخراج إلى احتجت فما رزق
 .الدرهم وأخذ يده مد عليه وداخلت بغدادا إلى

ًا الجنيد : رأيتقال ظالم عن الهاربين بعض وحكى واقف
:! فقالالله أجارك أجرني شيخ : يافقلت رباطه باب على

 .الرباط اداخل
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ًا إل كان فما فدخلت بسيف الطالب وصل حتى يسير
:الشيخ فقال الهارب هذا مشى أين :للشيخ فقال مسلول

 .الرباط داخل

:الهارب ! قالعلي تقويه أن : تريدوقال وجهه على فمر
قتلني الرباط داخل لو أليس علي داللته كيف للشيخ قلت
زال فما الرباط داخل بقولي إل نجوت : وهلالشيخ فقال

 .اللطف ومنه الصدق منا

ً أن وحكي هو وكان داينار بخمسمائة الجنيد أتى رجل
ًا .أصحابك على وأنفق هذا : خذله وقال أصحابه بين جالس

:! قالكثيرة دانانير لي : نعمقال غيرها لك : هلله فقال
 .: نعمقال غيرها تريد فهل

 .منا إليها أحوج فأنت إليك : خذهاقال

على كنت موته مرض كان : لماالجزري محمد أبو قال
 .بنفسك ارفق قاسإم : أبافقلت ويسجد يقرأ وهو رأسإه

كنت ما أحوج وأنا تطوى صحيفتي هوذا ممد أبا : يافقال
ًا يزل ولم !الساعة ًا باكي سإنة الدنيا فارق حتى وسإاجد

 .ومائتين وسإتين ثمان

المنام في موته بعد الجنيد : رأيتالخلدي جعفر وقال
تلك : طاحتفقال قاسإم أبا يا بك الله فعل : ماقلت

وامحت العلوم تلك ونفدت العبارات تلك وغابت الشارات
نصليها كنا التي الركيعات على إل بقينا وما الرسإوم تلك
محمد بن علي الحسن أبو إليها ! وينسبالليل جوف في

 .الصغير المزين

 .والكرامات الحالت صاحب الكبار المشايخ من كان

بمكة الحسن أبا : سإمعتقال خفيف بن الله عبد أبو حكى
منها لسإتقي بئر إلى فقدمت تبوك باداية في : كنتيقول
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البئر في فرأيت البئر قعر في فوقعت رجلي فزلقت
ًا فأصلحت زاوية ما الماء يفسد لئل عليه وجلست موضع
أنا فبينما قلبي وسإكن نفسي وطابت اللباس من علي
علي تنزل عظيمة حية فإذا فتأملت بشخشخة أنا إذا قاعد

ذنبها ولفت فنزلت سإاكنة نفسي فإذا نفسي فراجعت
ًا أضطرب ل السر هادايء وأنا علي من وأخرجتني شيئ
السماء أم ابتلعتها الرض أداري فل ذنبها عني وحلت البئر

 .حاجتي إلى ومشيت فقمت رفعتها

أبا فوداعت السفر على : عزمتالخلدي جعفر وحكى
ًا زوداني :وقلت المزين الحسن  .شيئ

يجمع أن أردات أو وجدانه وأردات شيء ضاع : إنفقال
ريب ل ليوم الناس جامع : يافقل إنسان وبين بينك الله
 .الميعادا يخلف ل الله إن فيه

 .فلن وبين بيني اجمع أو ضالتي إلي ردا

 .اسإتجبت إل شيء في داعوت : فماقال

ًا بمكة توفي  .وثلثمائة وعشرين ثمان سإنة مجاور

كان النساج بخير ويعرف إسإماعيل بن محمد إليها وينسب
 .الثوري أقران من

 .سإنة وعشرين مائة عاش

 .الحج عزم أسإودا كان

واسإمك عبدي : أنتوقال الحرم باب على رجل أخذه
ثم الخز نسج في يستعمله مدة ذلك على ! فمكثخير

ً أن وحكي قال خير اسإمه ول عبده ليس أنه عرف رجل
ثمنه وشددات الغزل بعت قد أمس شيخ : ياله وقال جاءه
! فضحكيدي فقبضت وحللته خلفك جئت وأنا مئزرك في
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الدراهم هذه : اصرفوقال فحلت يده إلى وأومى الشيخ
 .مثلها إلى تعد ول حاجتك من شيء في

: لقال بك الله فعل : ماله قيل موته بعد المنام في ورئي
! وينسبالوضرة دانياكم من اسإترحت هذا عن تسألني

 .البغداداي أحمد بن رويم محمد أبو إليها

ًا وكان المشايخ كبار من كان والفقه القراءة بعلم عالم
الشريعة الحكيم حكمة : منيقول وكان دااودا مذهب على
اتباع الشريعة حكم لن نفسه على والتضييق إخوانه على
 .نفسه على التضييق الورع وحكم العلم

وكان بغدادا في بدرب الظهيرة وقت اجتاز انه حكي
ماء بكوز جارية فخرجت بيت من فاسإتسقى عطشان

!بالنهار يشرب : صوفيالجارية فقالت وشرب منها فأخذ
 .ذلك بعد أفطر فما

 .وثلثمائة ثلثا سإنة توفي

 .الخراز عيسى بن أحمد سإعيد أبو إليها وينسب

والسري المصري النون ذا صحب الكبار المشايخ من كان
ًا السقطي  .بالتوكل يمشي سإعيد أبو وكان الحافي وبشر

فأصابني زادا بغير مرة الباداية : داخلتقال نفسه عن حكى
إلى وصلت بأن فسررت بعيد من المرحلة فرأيت فاقة

على واتكلت سإلوت اني نفسي في فكرت ثم العمارة
فحفرت إليها حملت إذا إل المرحلة أداخل أل فآليت غيري

صدري إلى فيها جسدي وواريت حفيرة الرمل في لنفسي
ًا سإمعوا الليل نصف كان فلما ًا صوت المرحلة أهل : ياعالي

ًا لله إن جماعة ! فجاءتفالحقوه المرحلة هذه في ولي
 .القرية إلى وحملوني وأخرجوني
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بابن ويعرف الخطاط هلل بن علي السإتاذ إليها وينسب
قبله ل مثله يوجد لم صنعته في النظير عديم كان البواب

إن ثم الكوفية بطريقة كانت العربية الكتابة فإن بعده ول
وطريقته طريقته إلى نقلها مقلة بن الحسن أبا الوزير

ًا إلى مقلة ابن طريقة نقل البواب ابن إن ثم حسنة أيض
وحلوتها حسنها من الكتاب جميع عنها عجز التي طريقته
الكتاب كبار إل فيها ما لطافة يعرف ول وصفاتها وقوتها

ًا كتب لو فإنه ًا حرف منها شيء يخالف ل مرة مائة واحد
ًا على بعده كلهم والناس واحد قالب في قلبت لنها شيئ

 .طريقته

 .وأربعمائة وعشرين ثلثا سإنة توفي

 .هانيء بن الحسن نواس أبو إليها وينسب

ًا كان ًا أدايب ًا فصيح ًا بليغ  .زمانه أوحد شاعر

ًا قرأ الرشيد أن حكي :قال قومه في فرعون : وناداىيوم
تحتي من تجري النهار وهذه مصر ملك لي أليس قوم يا

ًا لي : اطلبوافقال تبصرون أفل حتى يكون ما أنذل شخص
 .مصر أوليه

ًا فطلبوا ً شخص وكان مصر فوله الخليفة أرادا كما مخبل
ًا اسإمه  .خصيب

في ذكره وانتشر الكرم وباشر السيرة أحسن ولي فلما
ّثناء حسن يشتري فتًى :قيل حتى البلدا أّن ويعلم بماله ال

ّدائرات معهم نواس وأبو العراق شعراء فقصده تدور ال
من : نحنيوم ذات قالوا مصر من دانوا فلما صبي وهو

المصريون علينا يأخذن فل مصر وندخل العراق أرض
ًأ ًا أو خط فإن نعتبره حتى شعره منا واحد كل ! ليعرضعيب
ًا منها شيء كان  .أصلحناه إصلح إلى محتاج
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:نواس لبي فقالوا القوم على معه ما واحد كل فأظهر
 .عندك ما هات

ّليلهذا : عنديفقال ّنهار ليٌل : وال بغٌل والبغل نهار وال
ّدجاجة دايٌك والديك حمار والحمار بّط والبّط زوجه وال
ًا : هذاوقالوا فضحكوا هزار والهزار وجه له أيض

ًا وضعوا الخصيب على داخلوا ! فلماللمضاحك كل كرسإي
أورداوا حتى شعره ويوردا عليه يقف الشعراء من واحد

 .جميعهم

ما الكرسإي : ارفعواالشعراء بعض فقال نواس أبو بقي
ًا أوردا حتى : اصبروانواس أبو ! فقالأحد بقي ًا بيت ثم واحد
الخصيب : أنتيقول فأنشأ فارفعوا أرداتم إن ذلك بعد

وأنشد الشعراء ! فتحيربحر فكلهما فتشابها مصر وهذه
ًا قصيدة  .كلها قصائدهم من خير

ًا أن وحكي يترك ل أن وأمر بحبسه أمر المين محمد
من خادام عليه فدخل داار في فحبس وداواة كاغد عنده
قطعة فأخذ سإودااء جبة وعليه عنده ونام الخليفة خدام
عبدك قدر : ماالخادام جبة على وكتب الحائط من جص

كنت إن بها أولى ولغيره لباس بذي ليس وهو نواس بي
نواس بو هو من قيل نواسإك أبا قتلت ولئن بالقياس تعمل

 .عنه وفرجوا فقرأوا

الله فعل : ماله فقيل موته بعد المنام في رئي أنه وذكر
وسإاداتي تحت وهي قلتها بأبيات لي غفر قد :قال بك

إن رّب : يامكتوب فيها رقعة وسإاداته تحت فوجدوا
ًة ذنوبي عظمت كان إن أعظم عفوك بأّن علمت فلقد كثر

ّ يرجوك ل ٌد يرجوه الذي فمن المحسن إل مجرم عب
ّبي يا أداعوك ًا إليك ر يرحم ذا فمن يدي ردادات فإذا تضّرع

مسلم إني ثّم عفوك وكريم الّرجا غير وسإيلٌة إليك لي ما
أبو البدال سإيد إليها ينسب الروذ ومرو هراة بين مدينة

 .الثوري الحسين
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فإذا الجمعة يوم إل المدينة يدخل ول الخراب يسكن كان
ًا معه أخذ زيارته الجنيد أرادا في ويدور الطعام من شيئ

 .يجده أن إلى الخراب

تسيح كم : إلىله ويقول معه ليأكل عليه ألح وجده فإذا
أن ! وحكيذلك من وهيهات المقصودا حصول إلى :فيجيبه
ًا إليه بعث الجنيد الجنيد من كانتا قطعتان الذهب من شيئ

 .غيره من كان والباقي

 .الباقي وردا الجنيد قطعتي أخذ إليه وصل فلما

من شيء نفسي في : كانقال نفسه عن وحكى
في قصبة معهم الصبيان فرأيت تجربته فأردات الكرامات

ووقفت قصبة فأخذت السمك بها يصطاداون خيط رأسإها
فيها سإمكة لي تخرج لم إن : وعزتكفقلت زورقين بين

ثلثة فيها سإمكة ! فخرجتنفسي لغرمن أرطال ثلثة
 .أرطال

طرف على تاجر فوقف حريق ببغدادا وقع أنه وحكي
!داينار ألف له الغلمين هذين أخرج : منيقول الحريق
أبو حضر حتى النار هذه إلى يقرب أن يجسر : منفقالوا

! وأخرجالرحيم الرحمن الله : بسموقال الثوري الحسين
 .منهما شعرة يتأذ لم الغلمين

لم انه الله : سإنقال النار هذه داخلت : كيفله فقيل
 .مذنبين غير وهما الغلمين يحرق

ً سإمع أنه وحكي يزل فلم الوجد به : فاشتديقول قائل
قدمه تقطعت حتى رؤوسإها قطعت قصب أجمة في يعدو

 .الله رحمه عليه ومات

ًا داخل الثوري محمد بن أحمد الحسين أبا أن وحكي يوم
ثيابه يجد لم خرج فلما ثيابه وأخذ لص فجاء ليغتسل الماء
ثياب ومعه اللص وجاء قليل إل كان فما الماء إلى فرجع
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من الحسين أبو فخرج اليمنى يده جفت وقد الحسين أبي
عليه ردا ثيابي علي ردا سإيدي : ياقال ثم ثيابه ولبس الماء
 .يده عليه الله ! فردايده

بشيء لعياداته إليه الجنيد فجاء مرض الثوري أن وحكي
الثوري إليه فذهب الجنيد ومرض فرداها الدراهم من

إذا :للجنيد وقال سإاعته من فعوفي جبهته على يده ووضع
سإنة الثوري ! توفيالبر هذا مثل فأوفهم إخوانك عدت

 .عليه الله رحمة ومائتين وتسعين خمس

أبو السنة محيي الورع البارع العالم المام إليها وينسب
 .البغوي الفراء مسعودا بن الحسين محمد

الله رسإول وأحادايث التفسير علم في النظير عديم كان
الرواة وأسإامي الصحابة ومعرفة وسإلم عليه الله صلى
والصحة الحسن غاية في وتصانيفه والداب الفقه وعلم

محيي وسإموه تصانيفه على والفقه الحديث أهل واعتمادا
 .السنة

ًا كان الغزالي حامد أبي السإلم حجة للمام معاصر
الله رحمة الروياني المحاسإن أبي السإلم فخر والمام
كلها بلدا وهي قزوين بقرب الجبال .بأرضأجمعين عليهم
الناس أشد وهم الديلم من كثير خلق وفيها ووهادا جبال
ًا ً حمق من قتلوا منهم واحد قتل فإذا قتال بينهم !وجهل
 .كان واحد أي القبيلة تلك

ًا الجبال بلدا ملوك وكانوا  .قديم

يميلون أكثرهم ترى ولذلك تميم بني من أصلهم أن ذكر
 .والعربية الداب إلى

 .أداباء فضلء كلهم وكانوا بويه آل ملوك منهم

 .وشمكير بن قابوس المعالي شمس إليها ينسب
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ًا كان ً ملك ًا فاضل  .أدايب

عساكره وكان الجبال بلدا صاحب مردااويج أخوه كان
 .خصومة وبينهما والترك الديلم

عليه كبسوا فالترك أنسابه كانوا لنهم الديلم ينصر وهو
الملك وتضعضع مقامه قابوس فقام وقتلوه الحمام في

طبرسإتان إلى فهب منه الجبال بلدا بويه آل فانتزع
غدر أن إلى بويه آل ويحارب سإامان بني بملوك يستنجد

ما الديلم وملوك القلع بعض في وحبسه منوجهر ابنه به
 .الخلفاء طاعة في كانوا

قبس : قدبالله المقتدر قال وقع ما لقابوس وقع فلما
! فكيفمنحوس الّسماء في ونجمه قابوس القابسات

فلما بوس اسإمه آخر في يكون رجٍل من الفلح يرجى
ّدهر بصروف الذي ذا : ياقال ذلك قابوس سإمع ّيرنا ال ع

ّدهر عاند هل ّ ال غير نجوٌم الّسماء وفي خطر له من إل
ٍدا ذي ّ يكسف وليس عد  والقمر الّشمس إل

 .خراسإان بلدا أمهات من عظيمة مدينة بلخ

 .افريدون بن ايرج بن منوجهر بناها

 .خراسإان بلدا سإائر بين من بالطرمذة مخصوصون أهلها

 .الصنام بيوت من بيت أعظم وهو النوبهار بها كان

واحترام الكعبة بشرف الزمان ذلك ملوك سإمع لما
بالديباج وزينوه للكعبة مضاهاة البيت هذا بنوا إياها العرب

 .حوله الصنام ونصبوا النفية والجواهر والحرير

 .الهدايا إليه وتهدي إليه وتحج تعظمه والترك والفرس
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من وأكثر مائة عرض في ذراع مائة البيت طول وكان
ًا مائة يأتون والصين الهند وملوك للبرامكة وسإدانته ارتفاع
 .برمك يد وقبلوا للصنم سإجدوا وافوا فإذا إليه

بعد برمك يزل ولم كلها البلدا تلك في يحكم برمك وكان
عفان بن عثمان أيام في خراسإان فتحت أن إلى برمك
خالد أبي برمك إلى السدانة وانتهت عنه الله رضي

بمال المدينة وضمن عثمان إلى وسإار السإلم في فرغب
إلى وبعث خراسإان كريز بن عامر بن الله عبد وفتح

 .فخربها الهيثم بن قيس بن الحنف النوبهار

رحمه العجلي أداهم بن إبراهيم المشاهير من إليها ينسب
كان انه الدنيا تركه سإبب وكان بلخ ملوك من كان الله
فالتفت ليرميه صيد خلف يركض متصيداته بعض في

ومر ! فرجعإبراهيم يا خلقت هذا : لغيروقال إليه الصيد
وأعطاها ثيابه وخلع داابته عن ونزل رعاته بعض على

 .الزهد واختار الراعي ثياب ولبس للراعي

في توغل فلما أسإفاره بعض في سإفينة ركب أنه وحكي
:إبراهيم له فقال عليه وألح بالجرة الملح طالبه البحر

فأخرجه !أجرتك أؤداي حتى الجزيرة هذه إلى اخرجني
يطلب : إلهيوقال ركعتين إبراهيم فصلى معه وذهب إليها
ً ! فسمعالسفينة أجرة  .إبراهيم يا : خذيقول قائل

الملح إلى دافعهما داينارين وأخذ السماء نحو يده فمد
ريح فهبت السفينة إلى ! ورجعالحد هذا تذكر : لوقال

فقال الهلك على فأشرفت السفينة واضطربت عاصف
 .الله ليدعو الشيخ هذا إلى : اذهبواالملح

: إنقالوا زاوية في بنفسه مشغول وهو إليه القوم فذهب
!يرحمنا لعله تعالى الله اداع الهلك على أشرفت السفينة

مرسإل : ياوقال السماء نحو عينه بموق إبراهيم فنظر
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في الريح ! فسكنتوالنجاح بالعاطفة علينا من الرياح
 .الحال

ًا فرآه بلخ من رعاته بعض به مر أنه وحكي على جالس
ًا يرقع ماء طرف الملك بترك يعيره إليه فجلس دالق

: رداواوقال الماء في إبرته إبراهيم فرمى الفقر واختيار
فم وفي رؤوسإها الماء من كثير سإمك ! فأخرجإبرتي إلي
 .الذهب من إبرة واحدة كل

جندي به اجتاز أنه ! وحكيإبرتي غير أريد : لستفقال
الرجل فتأذى المقبرة إلى فأشار الطريق منه سإأل

 .رأسإه فشج وضربه الجندي

ًا إليه جاء إبراهيم انه عرف فلما : إنكله فقال معتذر
ًا لي حصلت لنك لك داعوت ضربتني وقت فقابلت ثواب
 .بالدعاء ذلك

ًا كان إبراهيم أن وحكي هو فإذا بأجرة بستان في ناطور
 .نرجس بطاقة تروحه وحية نائم

ًا منه يطلب جندي رجل وجاءه :يقول وهو الثمرة من شيئ
!منها شيء ببذل البستان صاحب أمرني ما ناطور أنا

طالما رأس على : اضربيقول وهو يضربه الجندي فجعل
 .ومائة وسإتين إحدى سإنة ! توفيتعالى الله عصى

كبار من البلخي إبراهيم بن شقيق علي أبو إليها وينسب
 .الصم حاتم أسإتاذ خراسإان مشايخ

ً أمره أول وكان ًا رجل  .الهند بلدا إلى سإافر تاجر

ًا داخل ً فرأى الصنام بيوت من بيت ولحيته رأسإه حلق رجل
ًا لك : انله فقال الصنم يعبد ًا إله ًا خالق ول فاعبده رازق
: إنالصنم عابد ! فقالينفع ول يضر ل فإنه الصنم تعبد
فإنه للتجارة وتتعب بيتك في تقعد ل فلم تقول كما كان
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طريق في وأخذ لقوله شقيق فتنبه بيتك في يرزقك
 .الزهد

أنه يظهر فقام الفاقة من إليه شكت أهله أن وحكي
إلى وصلى المساجد بعض وداخل الطين شغل إلى يمشي

فقال الملك مع : عملتوقال أهله إلى وعادا النهار آخر
ًا اعمل  .واحدة دافعة أجرتك أوفيك حتى أسإبوع

اليوم كان فلما ويصلي المسجد إلى يمشي يوم كل وكان
شيء معي اليوم يكن لم : لونفسه في قال السابع

يومه له ليعمل شخص من نفسه ! فأجرأهلي تخاصمني
الباب داق إذ اليام بأجرة النهار آخر مجيئه تنتظر وأهله

فيها له عمل التي اليام بأجرة الملك : بعثنيوقال أحد
اشتغلت حتى عنا صدك الذي : مالشقيق ويقول شقيق
صرة إليها فسلم إليه المرأة فذهبت غيرنا بشغل اليوم
ًا سإبعون فيها  .داينار

أمير كان ماهان بن عيسى بن علي أن الصم حاتم وحكى
ًا كلبه من كلب ففقد الصيد كلب يحب وكان بلخ يوم

المير على شقيق فدخل به فاسإتجار شقيق جار به فاتهم
أيام ثلثة إلى كلبكم لكم أردا فإني سإبيله : خلواوقال
ًا شقيق فانصرف سإبيله فخلوا كان فلما صنع لما مهتم
ًا بلخ أهل من رجل كان الثالث اليوم رفقاء من وكان غائب
ًا الصحراء في رأى رفيقه وهو فتًى لشقيق وكان شيق كلب

 .شقيق إلى أهديه :فقال قلداة رقبته في

 .إليه سإلمه المير كلب هو فإذا إليه فحلمه

.ومائة وتسعين أربع سإنة كولن غزوة في شقيق اسإتشهد

مشايخ كبار من حضرويه بن أحمد حامد أبو إليها وينسب
 .خراسإان
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يزيد أبو العارفين زين وكان النخشبي تراب أبا صحب
داينار سإبعمائة عليه اجتمع أنه ذكر أحمد : أسإتاذنايقول

ًا إنك اللهم :فقال عنده حضروا وغرماؤه فمرض داين
فاداعني وثيقتي وأنت الموال لرباب وثيقًة الرهون جعلت
جميع عنه وقضى أحمد غرماء : اينوقال أحد بابه فدق
عن ومائتين أربع سإنة في وذلك الدنيا فارق ثم دايونه

 .سإنة وتسعين خمس

بالرشيد الملقب محمد بن الجليل عبد إليها وينسب
 .بوطواط ويعرف

ًا كان  .إتسز خوارزمشاه للسلطان كاتب

ًا وكان ً أدايب ًا فاضل والعجمية بالعربية ونثر نظم ذا بارع
وحسن لظرافته سإاعة يفارقه ل يحبه والسلطان
السلطان قصر بحذاء قصر له يبنى أن فأمر مجالسته

من مرة رأسإه الرشيد فأخرج الروشن من يحاداثه حتى
ًا ذئب رأس أرى رشيد : ياالسلطان فقال الروشن خارج

ذاك الذئب رأس هو ما الملك : أيها! فقالروشنك من
!جوابه عجيب من السلطان ! فضحكأخرجته أنا سإجنجل

ًا أن وحكي ًا داوابه يستعير الديوان أصحاب من أحد كثير
والحكايات المطربة النوادار من : بلغنيإليه فكتب

ًا أن المضحكة ًا اسإتأجر تاجر بغدادا إلى نيسابور من حمار
ًا وكان ًا حمار إذا الخير منه يرجى ول السير يمكنه ل ضعيف
السكون قليل مكاري من ضرط ضرب وإذا سإقط حرك
ًا يبكي الطريق طول الجنون كثير الصعداء ويتنفس دام
ًا ولم ضئيل والحمار بغدادا إلى وصل والتي اللتيا فبعد ندم
تصرع هائلة صيحًة سإمع إذ القليل إل المكاري من يبق

المحتسب فإذا المكاري فالتفت الجيوب وتشق القلوب
:المكاري فقال شرته ثوب لبس الشرطة وصاحب بدرته
الخطيب غلم مع أخذ فاجر تاجر : ههناقالوا حدثا ماذا

والضربات المغمية الصفعات عليه تواتر الرطيب كالغصن
ًا طلبوا المدمية ًا المكاري حمار وكان حمار فتعاداوا حاضر
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القرار عنه ذهب فالمكاري عليه التاجر وأركبوا إليه
بجيمع طيف أن إلى الحمار خلف ويعدو بالويل ويناداي
إلى الحمار رداوا المساء كان فلما بغدادا والبلد المحال

ًا المكاري إلى والصدى التوى إلى الطوى سإلم جائع
ًا المكاري ! فأخذهالرداى بين ما وتفل أذنيه مد مترحم
ًا علفه في وزادا عينيه  .تلفه من خوف

صوت سإمعه قرع ولح النهار أثر وظهر الصباح دانا فلما
فإذا المكاري فالتفت المسية الصيحة من أهول

فقال الناب كاشر الشرطة وصاحب الباب على المحتسب
مع أخرى مرة أخذ التاجر : ذاكقالوا حدثا : ماذاالمكاري

يواري أن المكاري فأرادا الماضي كالسيف القاضي غلم
والمكاري عليه التاجر وأركبوا إليه العامة فسبقت الحمار

به طيف أن إلى جريح وقلب باكية بعين ويصيح خلفه يعدو
على أشرف وقد المكاري إلى رداوه ثم المحال جميع في

مسلوب المكاري فبات الحراك على يقدر ول الهلك
في الضوء أعلم انتشرت فلما الحمار مداواة في القرار
فإذا فالتفت الوليين الصيحتين من أذنه صكت الجو أقطار

للضرب منشمر الشرطة وصاحب الدرب في المحتسب
مرة أخذ التاجر : ذاكقالوا حدثا : ماذاالمكاري فقال
حمار رأت والعامة النفيس كالدر الرئيس غلم مع أخرى

: ياوقال التاجر إلى المكاري فعدا إليه فعدت المكاري
فعلتك عن ترجع ولم الشنيعة صنعتك تترك لم ! انخبيث

ًا فاشتر القبيحة أهلكت فقد يوم كل عليه يركبونك حمار
المكاري قال ما أقول أنا ! وهاقراري وأزلت حماري
ًا تكون أن أردات إن للتاجر النقس فهييء للمير كاتب

 .والعرس البيت فالزم وإل والطرس

 .باشاي بلد لها يقال الموصل أعمال من قرية بلد

:قال التصوف أهل من وكان التسليمي عمر الشيخ حكى
الغبيراء نور خروج وقت كان فلما القرية هذه إلى وصلت
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لغلبة ذلك من يستحيين الوقاع شهوة بنسائها اهتاج
 .أوطرهن قضاء على للرجال قدرة ول الشهوة

بها وهن الضيعة بقرب وادا إلى أخرجن ذلك فعند
تراجعن ثم مدتهن انقضت أن إلى هيجانها عند كالسنانير

كل أن : وسإمعت! قالالتمييز إليهن عادا وقد بيوتهن إلى
 .الحالة هذه بهن تحدثا الوقت هذا في سإنة

 بلور

موضع : بهاالغرائب تحفة صاحب قال قشمير بقرب ناحية
ل بحيث والمطر الثلج فيه يدوم أشهر ثلثة سإنة كل في
 .الشمس قرص فيها يرى

ًا الرض بهذه ان وحكي لها امرأة صورة على صنم فيه بيت
هذا على يدخل منه وضجر مرضه طال من وكل ثديان
ثلثا ثديها من فيتقاطر ثديها على يده ويمسح الصنم

يزول فإما ويشرب بالماء القطرات تلك فيمزج قطرات
ًا يموت أو مرضه  .المرض تعب من ويستريح سإريع

 .أرضه أعرف لست موضع بنان

 .الله رحمه العجائب صاحب البناني الخير أبو إليه ينسب

الخير أبو فقام إليه فذهب المولد بن إبراهيم بفضله سإمع
فأنكر الفاتحة قراءته إبراهيم أعجب فما بالقوم يصلي
 .الباطن بنور ذلك الخير أبو فعرف باطنه في عليه

وكانت سإبع اعترضه عنده من وخرج إبراهيم فارقه فلما
إلى فعادا سإباع فيها كان غيضة في الخير أبي صومعة
ًا : انوقال الشيخ وقال الشيخ ! فخرجعلي صال سإبع
السإد فولى لضيافي تتعرضوا ل لكم قلت : ماللسبع
الظاهر بتقويم اشتغلتم إبراهيم : ياالشيخ فقال وذهب
وخاف السبع من أنتم فخفتم الباطن بتقويم اشتغلنا ونحن
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مياه ذات خراسإان مدن من كبيرة ! مدينةمنا السبع
 .كثيرة وأشجار وبساتين

 .عمار بن منصور إليها ينسب

ًا كان ًا واعظ ًا الوعظ طيب الكلم عجيب عظيم مشهور
: مافقلت المنام في : رأيتهقال منصور بن سإليم حكى
شيخ : ياوقال وقربني وأداناني لي : غفرقال بك الله فعل

: انك! قالرب يا : لقلت لك غفرت لم أتدري السوء
ًا للناس جلست عباداي من عبد فيهم فبكى فبكيتهم يوم

المجلس أهل ووهبت له فغفرت قط خشيتي من يبك لم
 .له وهبت فيمن ووهبتك له

الله بسم عليها رقعة وجد عمار بن منصور أن وحكي
ًا لها يجد فلم فأخذها الرحيم الرحمن  .فأكلها موضع

ً نومه في فرأى الحكمة باب عليك الله : فتحيقول قائل
 .تعالى الله اسإم باحترامك

عمار بن منصور : رأيتقال السعدي الحسن أبو وحكى
: قاللي فقال بك الله فعل : مافقلت موته بعد النوم في
الذي : أنتقال !رب يا : نعمقلت عمار بن منصور أنت

 .فيها وترغب الدنيا في تزهد

ًا اتخذت ما ولكن ذلك كان : قدقلت بالثناء بدأت إل مجلس
 .لعباداك بالنصيحة وثلثت نبيك على بالصلة وثنيت عليك

ًا له ! ضعوا: صدقفقال بين سإمائي في يمجدني كرسإي
 .عباداي بين الرض في مجدني كما ملئكتي

 .الموفق والله

ً أن وحكي ًا رجل ًا جمع شريف وسإلم للشرب ندماءه يوم
فاجتاز فواكه بها لهم ليشتري داراهم أربعة غلمه إلى

أربعة لفقير يطلب وكان عمار بن منصور بمجلس الغلم
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أربع له اداعو داراهم أربعة له يعطي : منفقال داراهم
 .داعوات

من تريد الذي : مامنصور فقال الدراهم الغلم إليه فدفع
!العتق ارزقه : اللهم! فقالالعتق : أريدفقال الدعوات

 .داراهمي علي الله يخلف : أنقال الخر : وماقال

 .به له فدعا

 .سإيدي على الله يتوب : انقال الخر : وماقال

 .به له فدعا

ولسيدي ولك لي الله يغفر : أنقال الخر : وماقال
 .وللحاضرين

 .به فدعا

عليه فقص بك أبطأ الذي : ماقال سإيده إلى رجع فلما
 .العتق لنفسي سإألت :فقال القصة

علي يخلف : وان! قالتعالى الله لوجه حر : أنتفقال
 .الدراهم

 .دارهم آلف أربعة : لكقال

 .عليك الله يتوب : أنقال الثالث : وماقال

 .وجل عز الله إلى : تبتقال

وله ولك لي الله يغفر : أنقال الرابع : وماقال
 .وللحاضرين

ً نومه في رأى نام ! فلماإلي ليس : هذافقال يقول قائل
قد إلي ما أفعل لم اني أترى إليك كان ما فعلت : أنتله

 .ولمنصور وللحاضرين وللغلم لك غفرت
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 .خراسإان بلدا من بلدة باخرز

 .الباخرزي الحسن أبو إليها ينسب

ًا كان ً أدايب ًا فاضل ًا بارع الحسن غاية في أشعاره لطيف
 .اللطف غاية في ومعانيه

 .الداباء وبعض الملك نظام مدح في أكثره كبير دايوان وله

سإماه بيت ألف قدر العجيبة البيات دايوانه من التقط
 .الحسن

بني داولة في مخاشنة الكندري نصر أبي وبين بينه وكان
من أحد كان ما السلجوقية الدولة ظهرت فلما سإبكتكين

أبو معهم داخل من فأول بهم الختلط على يجسر العمال
 .الكندري نصر

 .البلدا مالك فصار طغرلبك السلطان اسإتوزره

: إنيوقال إليه وأحسن الباخرزي الحسن أبا أحضر
 .لي بهجوك تفاءلت

: اقبلأولها بأبيات هجاه الحسن أبا فإن أقبل أوله كان إذا
ٍر من ٌة كند واقطعوا علمات وجهه في للّشؤم مسخر

أبا فرأت سإلجوق بني نساء من امرأة زوج لمير باخرز
في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول : أتىوقالت الحسن
 .الصورة هذه على المنام

ًا فصار المرأة هذه بسبب قتل المر وآخر عندهم محظوظ
ً صورته حسن وصار وشعر الطاووس كريش عليه وبال

 .الثعلب

 بيهق

 .البيهقي أحمد بكر أبو المام إليها .ينسببخراسإان بليدة
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السنن وله والصول والفقه الحديث في زمانه أوحد كان
 .كثيرة وتصانيف الكبير

ًا السلف علماء سإيرة على كان بالقليل الدنيا من قانع
 .منه بد ل الذي

إل الشافعي أصحاب من أحد من : ماالحرمين إمام قال
منة الشافعي على له فإن البيهقي إل منة عليه وللشافعي

 .الشافعي مذهب نصرة في كلها تصانيفه لن

في : رأيتالمروزي العزيز عبد بن بكر أبو الفقيه حكى
ًا المنام هذا : مافقلت السماء نحو نور فوقه يعلو تابوت
 .البيهقي بكر أبي تصانيف : فيهقالوا

ًا الشافعي : رأيتقال الفقهاء بعض وحكى على قاعد
حديث البيهقي أحمد كتاب من اسإتفدت :يقول وهو سإرير

 .كذا وحديث كذا

 .محكمة أسإوار ذات حصينة مدينة تبريز

 .آذربيجان بلدا قصبة الن وهي

 .بها محيطة والبساتين أنهر عدة بها

طالعها لن آفة الترك من تصيبها ل أنها المنجمون زعم
ما قالوا كما الن إلى المر فكان صاحبها والمريخ عقرب

 .تبريز غير الترك من مدينة آذربيجان بلدا من سإلم

والصناعات والموال الخيرات كثيرة آهل مدينة وهي
المرضى يقصدها النفع عجيبة كثيرة حمامات وبقربها

 .بها ينتفعون والزمنى

والطلس والسقلطون العتابي الثياب منها وتحمل
 .الفاق إلى والنسج
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المضروب الصفر آذربيجان بلدا أكثر ونقودا ونقوداها
ًا  .فلوسإ

عليها المعاملة أراداوا إذا والمنارة والهاون الطنجير وقطاع
 .صغيرة قطعة به أخذوا فضل فما المتاع بها اشتروا

 .التبريزي زكرياء أبو إليها ينسب

ًا كان ً أدايب  .التصانيف كثير فاضل

أبا جعلوا ببغدادا النظامية المدرسإة الملك نظام بنى فلما
 .الكتب خزانة خازن زكرياء

ليتفرج المدرسإة داخل بغدادا إلى الملك نظام وصل فلما
في فقعد ووجوهها البلدا جميع أعيان خدمته وفي عليها

ينشدون يقومون والشعراء عظيم محفل في المدرسإة
 .له يدعون والدعاة مدائحه

تم قد عظيم خير : هذاوقال الملك لنظام وداعا رجل فقام
ًا إل حسن فيها ما وكل أحد بها سإبقك ما !يدك على شيئ

ًا وانه الكتب خزانة خازن التبريزي زكرياء أبا أن وهو واحد
زكرياء أبو ! فانكسرنفسه إلى الصبيان يدعو أبنة به رجل

ًا ًا انكسار  .العظيم المحفل ذلك في شديد

معيشة : كمالمدرسإة لناظر قال الملك نظام قام فلما
عشر خمسة : اجعلها! قالدانانير : عشرةقال زكرياء أبي
أبو ! فانكسردانانير عشرة تكفيه ل يقول كما كان ان

لجميع كفارة ذلك وكفاه المتعدي ذلك فضيحة من زكرياء
ًا حضر ما اليوم ذلك ومن ذنوبه المحافل من شيئ

 .وخجالة حياء والمجامع

كثيرة البساتين كثيرة الري قرى من كبيرة قرية تهران
 .الثمار مؤنقة الشجار
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قاصد جاءهم إذا اليربوع كنافقاء بيوت الرض تحت ولهم
ًا يحاصرهم فالعدو فيها اختبأوا عدو ًا أو يوم  .ويمشي أيام

القتل من الفسادا أكثروا الرض تحت من خرجوا فإذا
 .الطريق وقطع والنهب

حيلة ول السلطين على عصاة أهلها الوقات أكثر وفي
 .بالمداراة إل ضبطهم إلى

وإذا الخرى تحارب محلة كل محلة عشرة اثنتا وفيها
القرية بمشايخ عاملها يجتمع السلطان طاعة في داخلوا

المعهودا الخراج ادااء على وتوافقوا بالخراج يطالبهم
 .للسلطان

باجانة يأتي ! والخبدينار : هذاويقول بديك أحدهم يأتي
فل وإل الوجه هذا على الخراج ! ويؤداونبدينار هذا :ويقول
ً منهم فائدة  .أصل

:يقال بأن منهم الوالي ويرضى للخلف موترصدون وهم
 .الخراج وأداوا الطاعة في انهم

ًا البقر على يزرعون ل وانهم خالفوا إذا أنهم من خوف
يقتنون ول بالمساحي يزرعون وإنما عواملهم يؤخذ

فيأخذون كثيرون أعداءهم أن ذكرنا لما والمواشي الدواب
 .مواشيهم

ًا وحسنة كثيرة وفواكههم غير مثلها فإن رمانهم سإيما جد
 .البلدا من شيء في موجودا

 .اسإفرايين بقرب مشهورة خراسإان بأرض مدينة جاجرم

بعض حدثني واسإفرايين جاجرم بين قناة تنبع عين بها
.جربه يزول العين هذه ماء في غاص من :خراسإان فقهاء

 .قهستان لها يقال مشهورة ناحية الجبال

368



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

وشمالها آذربيجان وغربها وفارس خراسإان مفازة شرقها
 .وخوزسإتان العراق وجنوبها الخزر بحر

 .وتربة وماء هواء النواحي أطيب وهي

ًا الناس أصح وأهلها تربة : إنهاقالوا صورة وأحسنهم مزاج
! وكتب عصى وليها ومن والنصاف العدل تقبل ل دايلمية

ًا الجبال بأرض : أرىأرسإطاطاليس إلى السإكندر ملوك
ًا فماذا عصيانهم آمن ل تركتهم وان قتلهم أختار ل حسان

إلى بقعة كل سإلم : أنأرسإطاطاليس إليه فكتب ترى
 .أحد

السإكندر مات فلما الطوائف ملوك وظهرت ذلك ففعل
 .سإاسإان ملوك جد بابك بن أرداشير فغلبهم اختلفوا

ًا الكاسإرة فاتخذها من وسإلمتها هوائها لطيب مصيف
وهوامه ذبابه وكثرة مائه وسإخونة العراق سإموم

ٌؤ : وإنيالعجلي دالف أبو قال ولذلك وحشراته امر
ّي بها ينبت ل العراقا وأشتو الجبال أصيف الفعال كسرو

الفيل بها يعيش ول والترج والليمون والنارنج النخل
نزه جبل وهو أروند جبل بها ماتا إليها حمل ولو والجاموس

همذان أهل بعض حكى همذان على مطل نضر خضر
أين : منفقال الصاداق محمد بن جعفر على : داخلتقال
 .همذان : منقلت أنت

! جبلهافداك الله : جعلنيقلت راوند جبلها : أتعرفقال
ًا فيها إن : نعمقال أروند ! وأهلالجنة عيون من عين

منها يخرج فإنها الجبل قلة على الذي الماء يرون همذان
شق من ومنبعه معلوم السنة أوقات من وقت في الماء
أيامه جاوزت فإذا البردا شديد عذب ماء وهو صخر في

ول يزيد ل المقبل العام من وقته إلى ذهب المعدوداة
أنه وذكروا جهة كل من يأتونه للمرضى شفاء وهو ينقص
 .قلوا إذا ويقل عليه الناس كثر إذا يكثر
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ل ممتنع عال وهو وحلوان همذان بين بيستون جبل وبها
منحوت كأنه أملس أسإفله إلى أعله ومن ذروته ترتقى

 .وأكثر أيام ثلثة وعرضه

شيرين ابرويز كسرى حظية أن العجم تواريخ في ذكر
اسإمه حجار رجل عشقها والجمال بالحسن المشهورة

أمره فذكر الناس بين ذلك واشتهر حبها في وتاه فرهاذ
ان الرجل هذا أمر في ترون : ماذالصحابه فقال لبرويز
حبسته أو قتلته وإن وقبح فهتك عليه هو وما تركته

بحجر : اشغلهالحاضرين بعض فقال مجرم غير فعاقبت
وأمر رأيه كسرى ! فاسإتصوبفيه عمره يصرف حتى

مثل القامة طويل البدن ضخم رجل وهو فدخل بإحضاره
طريقنا على : انوقال بإكرامه كسرى فأمر الهائج الجمل
ًا ًا فيه تفتح أن نريد المرور من يمنعنا حجر يصلح طريق

إلى ! وأشاروذكاءك داربتك عرفنا وقد فيه لسلوكنا
 .حجره وصلبة شموخه لفرط بيستون

ان الملك طريق من الحجر هذا : ارفعالصانع فقال
حظيته كانت لنها هذا من كسرى فتأذى !بشيرين وعدني

فقال بيستون قطع على يقدر : مننفسه في قال لكن
عند من فرهاذ ! فخرجفرغت إذا ذلك : نفعلجوابه في

ًا فيه ورسإم الجبل قطع في وشرع كسرى يتسع دارب
ًا لعشرين ًا فارسإ والعلم الرايات من أعلى وسإمكه عرض

القطاع ويرصف ليله طول وينقل نهاره طول يقطع فكان
ًا الجبل سإفح في العدال شبه الكبار ًا ترصيف يحشو حسن
 .الطريق مع ويسويها بالنحاتة خللها

يقطعها ثم عظيمة منارة شبه الجبل من ينحت وكان
ًا به اجتيازي عند رأيت ولقد ويرميها كعدل قطعة كل قطع
ًا ورأيت بعد قطعها وما جوانبها فتح منارة شبه من قطع

قطعة كل وفي الفاس ضرب آثار عليها كالعدال الحجر
 .رفعها عند فيها اليد ليجعل جانبيها في حفرتان
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ًا فذكر فقال الجبل بقطع اهتمامه شدة كسرى عند يوم
ولو جبل شبه ضربة بكل يرمي رأيته :الحاضرين بعض
 .الطريق يفتح أن يبعد ل عليه هو ما على بقي

إليه ! فبعثأمره أكفيك : أنابعضهم فقال كسرى فانفرق
 .شيرين بموت أخبره من

ثم فيه وأثبته الحجر على فأسإه ضرب ذلك سإمع فلما
 .مات أن إلى الفأس على رأسإه يضرب جعل

إلى باقية الثار وتلك سإهم غلوة الجبل من فتحه ومقدار
سإفح : فيالهمذاني محمد بن أحمد وقال ريب ل الن
اليوان وسإط وفي الحجر من منحوت ايوان بيستون جبل

وعلى عليه راكب وابرويز شبديز كسرى فرس صورة
: صورهاقيل ومواليها شيرين صورة اليوان حيطان
بظاهر الخورنق بنى الذي هو وسإنمار سإنمار بن فطرس
ًا وأعظمها الدواب أذكى كان شبديز أن وسإببه الحيرة خلق

ًا وأظهرها ول يبول ل كان الركض طول على وأصبرها خلق
عليه داام ما يزبد ول يخر ول سإجره عليه داام ما يروثا
 .لجامه

وزادا اشتكى انه فاتفق ابرويز إلى أهداه الهند ملك كان
مات ! فلماقتلته بموته أخبرني : منكسرى فقال شكواه

بموته الخبر عليه فيجب عنه يسأل أن خيله صاحب خاف
في ذلك كسرى يخبر أن وسإأله مغنيه البلهبد إلى فجاء
ففعل بالغناء الناس أحذق البلهبد وكان الغناء من شيء
 .ذلك

! مات: ويحكوقال بمعناه فطن به كسرى سإمع فلما
أحسن ! ما: زهكسرى ! فقاليقوله الملك :فقال شبديز

سإنمار بن فطرس عليه ! وجزعغيرك وخلصت تخلصت ما
إل بينهما يفرق يكادا ل بحيث مثال أحسن على فصوره
ًا فتأمله كسرى وجاء الروح بإداارات ما : يشدوقال باكي
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بموت إليه حالنا يصير ما وذكرنا إلينا التمثال هذا بقي
منه بد ل الذي أثرنا وداروس صورتنا وطموس جسدنا

ًا التمثال هذا وسإيبقى عليه للواقفين صورتنا جمال من أثر
هذا عجائب من .وحكيونشاهدهم بعضهم كأننا حتى

أهل من صور منذ أحد يقف ولم مثله ير لم انه التمثال
حتى منه تعجب إل عليه الدقيق والنظر اللطيف الفكر

! ولقد البشر صنعة من ليست : انهاالناس بعض قال
أعجب شيء فأي غيره يعط لم ما المصور ذاك أعطي

الذي الموضع في حتى أرادا كما الحجار له سإخرت أن من
جاء أبيض أرادا الذي الموضع وفي أحمر جاء أحمر أرادا

فيه التي الصباغ أن والظاهر اللوان سإائر وكذلك أبيض
طول يغيرها لم العجيبة المعالجات من بصنف عالجها
ًا الفرس وصور الليالي وكسرى اليوان وسإط في واقف
ًا لبس عليه راكب يتبين حديد من به زردا كأنه دارع

يظهر بحيث شيرين وصور حلقها في الزردا مسامير
 .بغنجها القلوب تسلب كأنها وجهها في والملحة الحسن

وصار شيرين صورة على عشق الناس بعض أن وسإمعت
ًا عشقها من  .غيره عليها يعشق لئل أنفها فكسروا متيم

كسرى : والملكفقال الفياض خالد شبديز قصة وذكر
كان إذ مقطوب الموت جناح بريش سإهٌم يقبضه شهنشاه

ّذته ّديباج شيرين وغنج يركبه شبديز ل ّطيب وال ّنار وال بال
ًا آلى ّد يمين مصلوب الشبديز أفعى يد من ان غلظت ما ش

ً الّشبديز أصبح إذا حتى الناس في مثله ما وكان منجدل
ّنم مركوب راحته سإحر من فالتهبت الوتار الهربد ور
فأصبح به فهت : أنتفقالوا : ماتفقال شآبيب اليسرى
لم تندبه والوتار البلهبد ! لولمجذوب وهو عنه الحنث
فاجر عليهم الّزمان أخنى المزاريب شبديز نعي يستطع
ّ منهم ترى فما هدبهم وهو داماوند جبل وبها الملعيب إل
ًا النجوم يناطح الري بقرب ًا ويحكيها ارتفاع يعلوه ل امتناع
بن مسعر قال تحليقه في الطير ول ارتفاعه في الغيم
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الثلج أعله يفارق ل شاهق عال مشرف جبل : انهمهلهل
ًا ًء ول صيف يراه ذروته يعلو أن النسان يقدر ول شتا

أنه يظن الري من والناظر همذان عقبة من الناظر
حتى الجبل فصعدت فرسإخان وبينهما عليه مشرف
بالنفس ومخاطرة شديدة بمشقة نصفه إلى وصلت
ًا فرأيت طلعت فإذا مستحجر كبريت وحولها كبريتية عين

ًا الهتبت الشمس عليه العين من يصعد والدخان نار
 .الكبريتية

الحب يذخر النمل رأوا إذا أنهم النواحي تلك أهل وحكى
المطار عليهم داامت وإذا جدب سإنة السنة تكون الكثير
 .فانقطعت النار على الماعز لبن صبوا منها تأذوا حتى

ًا هذا : جربتقال ًا فوجدته مرار  .صحيح

الوقات من وقت في الجبل هذا قلة رأينا : إذاوقالوا
ًا الجانب من داماء وأريقت فتنة وقعت الثلج عن متحسر

ًا نراه الذي  .متحسر

والسإرب والمرتك الرازي الكحل معدن الجبل وبقرب
 .والزاج

سإمع أبي : انقال الضراب إبراهيم بن محمد وحكى هذا
حديد مغارف فاتخذ الحمر الكبريت معدن بدماوند أن

من يقرب ل انه فذكر إخراجه في واحتال السواعد طول
 .سإاعتها من ذابت إل حديدة ناره

ً أن داماوند أهل وذكر مغارف اتخذ خراسإان أهل من رجل
الكبريت من وأخرج بها عالجها بها مطلية طويلة حديدية
 .الملوك لبعض

ًا وكان رزين بن علي وحكى : وجهتقال تصانيف له حكيم
الهواء في شاهق عظيم جبل وهو داماوند جبل إلى جماعة

ًا رأسإه وعلى فرسإخ مائة من يرى السحاب مثل أبد
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ًا ول شتاء ينحسر ل المتراكم نهر أسإفله من ويخرج صيف
قلته إلى وصلوا أنهم الجماعة فذكر كبريتي أصفر ماؤه
ًا قلته فوجدوا ليال وخمس أيام خمسة في مائة من نحو

يراها أسإفله من إليها الناظر أن على مساحة جريب
 .كالمخروط

ً : وجدناقالوا عليها يروا لم وانهم القدام فيه تغيب رمل
والبردا أعلها إلى يصل ل الطير وان حيوان أثر ول داابة
 .عاصف والريح شديد فيها

ورأوا الكبريتي الدخان منها يخرج كوة سإبعين عدوا وانهم
ًا الكوى تلك من ثقب كل حول ذهب كأنه أصفر كبريت

ًا معهم وحملوا  .منه شيئ

التلل مثل الشامخة الجبال قلته على رأوا أنهم وذكروا
ًا عشرون وبينهما الصغير كالنهر الخزر بحر ورأوا  .فرسإخ

 .منها مرحلة على وهو سإاوة جبل وبها

ً رأيته ًا جبل رأيت سإهم غلوة قدر عليه أصعدت إذا شامخ
ًا ًا ايوان من برز قد آخرهم وفي نفس للف يتسع كبير

من الماء يتقاطر النساء بثدي شبيهة أحجار أربعة سإقفه
 .يابس والرابع ثلثة

حوض ! وتحتهافيبس كافر مصه : انهيقولون سإاوة أهل
ثقبة اليوان باب وعلى منها يتقاطر الذي الماء فيه يجتمع

ولد : انسإاوة أهل يقول وارتفاع انخفاض وفيها بابان لها
وولد الخر من ويخرج باب من يدخل أن يقدر الرشدة

فرخان داورته جبل كوه كركس جبل ! وبهايقدر ل الزنية
في المسلك وعر جبل وهو والقم الري بين مفازة في

ماء فيها سإاحة وسإطه في العمارات عن بعيدة مفازة
كأنه فيها كان فمن جوانبها جميع من بها محيطة والجبال

 .حظيرة مثل في
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هو وكركس إليه يأوي كان النسر لن كوه كركس وسإمي
ً اتخذ فلو النسر ًا معقل عن بعيدة مفازة في أنه إل حصين
 .أحد بها يجتاز قلما البلدا

: علىالفقيه ابن قال نهاوند بقرب وهو نهاوند جبل وبها
لجل : إنهماقالوا وثور سإمك صورة طلسمان الجبل هذا

يجري : قسمقسمين ينقسم وماؤه ماؤه يقل لئل الماء
 .الدينور إلى والخر نهاوند إلى

 .بشم يله جبل وبها

قزوين ضياع من وهي يل لها يقال قرية بقرب الجبل هذا
 .منها فراسإخ ثلثة على

حيوانات صور : عليهقال الجبل هذا صعد من حدثني
ًا تعالى الله مسخها عصاه على متكيء راع منها حجر
صور من ذلك وغير بقرة تحلب وامرأة غنمه يرعى

 .والبهائم النسان

 .قزوين أهل يعرفه شيء وهذا

 .الله عبد بن مهلب الوزير إليها وينسب

ًا كان ً وزير من ضنك في صار حتى الزمان به قعد فاضل
فاشتهى سإفره في أصدقائه بعض فرافقه شديد العيش

ًا ًا بدرهم له رفيقه فاشترى ثمنه على يقدر ولم لحم لحم
خير ل ما العيش فهذا فأشتريه يباع موٌت : اليقول فأنشأ

ًا أبصرت ! إذافيه ٍد من قبر ّنني لو ودادات بعي !سإاكنيه من ا
ٍد ذنوب الله رحم أل ّدق عب بعد ! ثمأخيه على بالوفاة تص

الرفيق ذلك فقصده مكانته وارتفعت أمره عل ذلك
قل : ألرقعة على فكتب عليه الدخول من منعه والبواب

ّلكت ما ثّم وأهلي نفسي : فدتكللوزير إذ أتذكر فيه م
وحياه فأحضره فأشتريه يباع موٌت : ألعيٍش لضنك تقول

في وكانت وواسإط النعمانية بين .قريةخاصته من وجعله
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!العقل قلة في المثل بقاضيه يضرب مدينة الزمان قديم
واسإط إلى المضي أرادا المأمون أن ذكر ما حديثه ومن

ًا القاضي فاسإتكرى الخليفة وصول عند عليه ليثنوا جمع
الجمع من كان وما وصلت الخليفة شبارة أن فاتفق

ًا أحد المستكرين الفرصة تفوت أن القاضي فخاف حاضر
ويناداي الشبارة مقابل داجلة شاطيء على يعدو فجعل
!جبل قاضي القاضي نعم المؤمنين أمير : ياصوته بأعلى

ًا وكان اكثم بن يحيى فضحك الخليفة مع الشبارة في راكب
يثني جبل قاضي هو المناداي هذا المؤمنين أمير : ياوقال
:وقال وعزله بشيء له وأمر المأمون ! فضحكنفسه على

ًا يلي أن يجوز ل  .عقله هذا من المسلمين أمور من شيئ

 جرباذقان

سإور ذات وهمذان أصفهان بين قهستان بلدا من بليدة
أحد إلى يمشي ل باداه جمال له يقال رئيس لها وقهندز

 .البتة قهستان ملوك من

وحراس وأبواب عقودا دااره وإلى حصين موضع وله
أذيته : إنويقولون بذلك يسامحونه كانوا والملوك
ملك أن إلى ذلك على المر ! وكانمبارك غير وإزعاجه

عمادا وإلى ابنه إلى سإلمها محمد خوارزمشاه الجبال
 .جرباذقان إلى الملك عمادا فوصل الملك

ذلك من فغضب أحد إلى يمشي ل انه الرئيس بعاداة أخبر
 .فأبى يطلبه إليه وبعث

ًا المدينة داخلوا عسكره إليه فبعث الرئيس وتحصن قهر
ًا فحاصروها بالقلعة  .الطرفين من وقتل أيام

عمادا فخرب وهرب بالليل نزل عليه المر اشتد فلما
عمادا أصحاب قتلوا لنهم أهلها أكثر وقتل القلعة الملك
 .الملك
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فقتلوه الملك عمادا وهرب التتر عساكر وردا قريب فعما
إلى الرئيس وعادا خوارزمشاه ابن وقتلوا الطريق في

 .كان كما حاله

 جرجان

 .طبرسإتان بقرب مشهورة عظيمة مدينة

ندى أقل وهي صفرة أبي بن المهلب بن يزيد بناها
ًا السفن فيه تجري نهر بينهما يجري طبرسإتان من ومطر

والبر والجبل السهل بين وهي والجروم الصرودا فواكه بها
 .والبحر

وقصب والترج والرمان والجوز والزيتون والنخل البلح بها
المباحة والجبلية السهلية والحبوب الثمار من وبها السكر
 .الفقراء بها يعيش

الباذنجان من والشتاء الصيف جني صيفها في ويوجد
واللبان والحملن الجدي الشتاء وفي والجزر والفجل

والنرجس والبنفسج والخيري : كالخزامىوالرياحين
 .والنارنج والترج

وحكي لنه ردايء هواءها لكن والبحر البر طير مجمع وهي
بني من رجل سإتمائة الطاهرية أيام في بنيسابور كان انه

إلى ثلثمائة ونقلوا بهم فظفروا الطريق يقطعون هلل
 .بخوارزم جرجانية إلى وثلثمائة جرجان

ثلثا إل بجرجان كان ممن يبق لم الحول عليهم تم فلما
 .ثلثة إل بجرجانية كان يمتممن ولم أنفس

يتخذ الذي الخلنج والخشب الجيد العناب من وبجرجان
 .البلدا سإائر إلى ويحمل والطباق والظروف النشاب منه

 .لها ضرر ول الناظر تهول ثعابين وبها
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مدرة بجرجان شوهد انه الخوارزمي الريحان أبو وذكر
ًا بعضها صار  .بحالها الخر والبعض قار

: بجرجانالغرائب تحفة صاحب قال سإنك سإياه عين بها
الناس يأخذ تل على ماء عين به سإنك سإياه يسمى موضع
ذلك من أخذ فمن داوداة إليها الطريق وفي للشرب ماءها
ًا معه الذي الماء يصير الدوداة تلك رجله وأصاب الماء مر

 .مشهور عندهم وهذا أخرى مرة يأخذ إليها ويعودا فيبدداه

: إذافضيل قال البدال من كان وبرة بن كرز إليها ينسب
يغشى حتى يضربونه بالمعروف يأمر وبرة بن كرز خرج
ل أن بشرط العظم السإم يعرفه أن ربه فسأل عليه

ًا به يسأل أن فسأل ذلك الله فأعطاه الدنيا أمور من شيئ
ثلثا وليلة يوم كل يختم فكان القرآن قراءة على يقويه

 .ختمات

إلى وبرة بن كرز : صحبتقال المكتب سإليمان أبو حكى
واشتغل الرحل في ثيابه أدارج القوم نزل إذا فكان مكة

ًا فتأخر أقبل البل رغاء سإمع فإذا بالصلة الوقت عن يوم
وإذا حار وقت في وهدة في هو فإذا طلبه في فذهبت
!رأيت ما تكتم أن أريد سإليمان أبا يا :فقال تظله سإحابة

ًا أخبر ل أن فحلفت  .حياته في أحد

ثياب عليهم النوم في القبور أهل رأوا توفي لما انه وحكي
لبسوا كلهم القبور أهل : انقالوا هذا : مالهم فقيل جددا
ًا ًا ثياب سإعيد أبو إليها ! وينسوبرة بن كرز لقدوم جددا

 .الجرجاني أحمد بن إسإماعيل

كثرة مع والعربية والصول الفقه في داهره وحيد كان
الدين بأمور والهتمام الخلق وحسن والمجاهدة العباداة

ّداخرت : إنيالقائل وهو للمسلمين والنصيحة وردا ليوم ا
ّيتي ٌد هو إلهنا بأّن قولي خطيرا المور من الله عند من أوح
ّبي أّن وشهاداتي ونظيرا شريكه عنه ونفيت ّن ًا ال كان محّمد
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ًا الّرسإول ّبتي ونذيرا مبّشر ّبي آل ومح ّن ّ وصحبه ال أراه كل
ّثناء ّعي وتمّسكي جديرا بال ّلذي ذاك وعلمه بالّشاف فتق ا
ّني وجميل بحورا العلوم بأنواع نفسي جنت وإن بالله ظ
ّذنوب ّنني إلهي فاشهد كثيرا ال لما أسإتطيع ل مستغفٌر أ

ّبك وكفى لشدائدي أعدداته الذي هذا شكورا مننت ًا بر هاداي
:قوله عند المغرب صلة في سإعيد أبو ! قبضونصيرا
 .سإنة وثلثين ثلثا ابن وهو روحه وفاضت نستعين وإياك

العزيز عبد بن علي الحسن أبو القاضي إليها وينسب
 .الجرجاني

ًا كان ًا أدايب ًا فقيه : فيكلي : يقولونالقائل وهو شاعر
ّنماانقباٌض ً رأوا ! وإ أرى أحجما الذّل موقف عن رجل
ّنفس عّزة أكرمته ومن عندهم هان دااناهم من الناس ال
الرحمن عبد بن القاهر عبد المام إليها وينسب أكرما

 .الجرجاني

ًا كان ً عالم ًا فاضل ًا أدايب في كتاب له البيان بعلم عارف
ذلك في أحد سإبقه ما الحسن غاية في القرآن إعجاز

 .السإلوب

نظره وداقة قدره يعرف ل الكتاب ذلك يطالع لم من
 .القرآن معجزات على واطلعه طبعه ولطافة

كور يسمونه العجم الرضا علي أولدا لبعض مشهد وبها
مشهور أمر وهذا الحاجة قضاء إلى يفضي له النذر سإرخ

جمع إلى ويصرف كثيرة أموال إليها يحمل العجم بلدا في
 .مشهورة بغدادا أعمال من .قريةهناك العلويين من

يدخل ل البدال من كان الجرجرائي علي إليها ينسب
: لقيتهقال الحافي بشر حكى بأحد يختلط ول العمران

رأيت مني : بذنبقال عدا أبصرني فلما ماء عين على
ًا اليوم إلي ! فالتفت: أوصنيوقلت خلفه ! فعدوتإنسي
واجعل الشهوة وخالف الصبر وعاشر الفقر عانق :وقال
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طاب هذا على إليه تنقل يوم لحدك من أخلى بيتك
دايار على تشتمل بلدا ! الجزيرةتعالى الله إلى المصير

داجلة بين لنها جزيرة سإميت وإنما وربيعة ومضر بكر
متسامتين وينحطان الروم بلدا من يقبلن وهما والفرات

وحران الموصل وقصبتها فارس بحر في يصبا حتى
ول كالهلل حولها داجلة تدور الموصل فوق بليدة والجزيرة

هذه خاصية : منقالوا واحد إل اليبس من إليها سإبيل
 .الدماميل كثرة البلدا

ًاالسلولي همام ابن قال ّنما يحيك يمشي إذا : أبد من به كأ
به طلع عمرو بن ضرار أن وحكي ناخس الجزيرة داماميل

:فقالوا الناس فتعجب سإنة تسعين ابن وهو الدماميل
 .الجزريون الثير بنو إليها ! ينسبالجزيرة من احتملها

ًا كان الضياء منهم رأيت فضلء اخوة ثلثة كانوا شيخ
ً الصورة حسن تصانيف له الطبع كريم الحديث حلو فاضل
غاية في البيان علم في كتاب السائر : المثلمنها كثيرة

في وردات التي الغريبة اللفاظ شرح في وكتاب الحسن
 .وغيرهما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أحادايث

 جوهسته

 .همذان قرى من قرية

 .الفرس ملوك من وبهرام جور برام قصر بها

ًا عظيم القصر وهذا مثله رام ير لم الناس أرمى كان جد
وغرفه وخزائنه ومجالسه بيوته منقورة واحد حجر وكله

والخزائن المجالس كثير وهو حيطانه وسإائر وشرفاته
 .والغرف والدهاليز

ملوكهم أخبار تتضمن بالعجمية كتابات منها مواضع وفي
صورة أركانه من ركن كل وفي سإيرتهم وحسن الماضين
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إن ذكرها وسإيأتي الطيبة ناووس وبقربه كتابة عليها جارية
 .تعالى الله شاء

 جوين

وافرة الخيرات كثيرة وقهستان خراسإان بين ناحية
 .الغلت

 .قناة أربعمائة على قرية أربعمائة وهي

على والقرى الرض من مرتفع من منشأها والقنوات
عبد المعالي أبو إليها .ينسبالخر بجانب أحدهما متسفل

رأت ما العلمة المام الحرمين إمام محمد بن الملك
وفصاحة العلم غزارة في مثله بعده ول قبله العيون
 .الذهن وجوداة اللسان

فلما الفاق في ذكره شاع فيه تحير العلماء من رآه من
على المذاهب بلعن وأمر الكندري نصر أبي زمان كان

الحجاز إلى وذهب خراسإان المام فارق المنبر رأس
 .بمكة ودارس

ًا المدة تلك فانقضت الكندري وقتل طغرلبك بموت سإريع
الملك نظام له وبنى خراسإان إلى الحرمين إمام فعادا

 .تصانيفه وانتشرت تلمذته فظهرت بنيسابور مدرسإة

مبلغ بلغوا الفحول من فقيه ثلثمائة حلقته في وكان
المطلب نهاية وصنف الغزالي حامد كأبي التدريس
ًا عشرين  .مجلد

 .وأربعمائة وثمانين ثمان سإنة توفي

 جيلن

بها ما لكثرة المسلك صعبة الخزر وبحر قزوين بين غيضة
ملك بقعة كل في والمياه والشجار والوهادا الجبال من
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كثير والمطر قائمة بينهم والحرب غيره يطيع ل مستقل
ًا ًا أربعين يستمر ربما جد ًا ول ليل ينقطع ل يوم نهار

 .منه الناس ويضجر

حد ول الشجار وسإط والخصاص الخشاب من وبيوتهم
لها كان أخرى بأرض كانت لو الطوال أشجارها لكثرة
 .قيمة

الرجال عن يستترن ل صورة النساء أحسن ونساؤها
الهماليج الخيل من وبها والرأس الوجه مكشوفات يخرجن

صورة منها أحسن ير ولم البلدا من غيرها في يوجد ل ما
ًا  .ومشي

ان وهو جربت حتى صدقت ول سإمعت ما عجائبها ومن
بالليل سإمعوا فإن منه ضجروا عندهم داام إذا المطر
ًا بعضهم يبشر كلب نباح وعقبه آوى ابن صوت بصحو بعض

شيء وهذا كثير والكلب آوى بنات من وعندهم الغد
ًا وجربت عندهم أشهر  .شيء أخطأ ما مرار

الرز زكاة ويؤداون والسمك المولني الجيد الرز مأكولهم
ً يتركونه ول  .أصل

وشغل الرز زراعة رجالهم شغل البريسم داودا ويقتنون
 .عندهم زماننا في الحلل والرزق القز داودا تربية نسائهم

وتحمل الملح الفرية والمشدات الميازر ينسجن ونساؤهم
 .البلدا سإائر إلى منها

من يستأذنون سإنة كل في فقهاءهم أن عادااتهم ومن
واحد كل أحضروا لهم أذن فإذا بالمعروف المر المير
ًا الرجل يحلف فربما خشبة مائة وضربوه كان من كائن

ًا صنعتك : ايشالفقيه فيقول زنى ول شرب ما انه أيمان
:فيقول الميزان بيدك كان : أمافيقول !أنا : بقالفيقول

 .نعم
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خالد بن محمد الشيخ إليها ! ينسبمائة بضربه فيأمر
 .الدين بنور الملقب

ًا كان  .الكرامات ظاهر الشأن عظيم شيخ

ًا كان سإني صغر في رأيته ًا شيخ طويل الوجه وضيء مهيب
ًا كان ولو أحد رآه ما طويلها اللحية كث القامة إل ملك
 .هيبته أخذته

والجنة الملئكة ومشاهدته أحواله عجائب في مصنفات له
 .واليات الذكار وخواص الموات وأحوال والنار

خان لنا فرفع يوم ذات : سإرناقال صحبه من بعض حكى
يأوي فإن الخان تدخلوا : لالسابلة بعض فقال فقصدناه

 .الله على : نتكلالشيخ ! فقالسإبع إليه

زئير فسمعت يصلي مصلءة الشيخ وفرش فدخلناها
الخان لدخول الشيخ على نفسي في فأنكرت السإد
ًا يأتينا جعل رآنا فلما هائل سإبع الخان فدخل ًا إتيان ل لين
إلى فهربت عقلي فذهب شكله إلى أنظر وأنا صائل إتيان

مصلى عند وافترش فجاء السإد وبين بيني وجعلته الشيخ
وقال رأسإه مسح صلته من الشيخ فرغ فلما الشيخ

!ههنا الناس تفزع ترجع ول الموضع هذا فارق :بالعجمية
 .هناك ذلك بعد أحد يره ولم الخان من وخرج السبع فقام

بالحجارة مبنية وسإنجار تكريت بين كانت مدينة الحضر
ًا سإتون سإورها على كان المهندمة ًا برج البرج بين كبار

جانبه وإلى قصر برج كل بإزاء صغار أبراج تسعة والبرج
 .حمام

ًا وكان الثرثار نهر المدينة وبجانب ًا نهر جنان عليه عظيم
شابور قبل من قضاعة من وكان معاوية بن الضيزن بناها

على يقدر ل أن طلسمها وقد الفرس ملك ارداشير بن
الزرقاء المرأة حيض ودام الورقاء الحمامة بدم إل هدمها
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داجلة وإذ بناه إذ الحضر : وأخوزيد بن عدي أرادا وإياها
ً شاداه والخابور إليه تجبى ّلله جندل ًا وج ّطير كلس في ولل
فذهب بخراسإان خصم لشابور ظهر أنه فاتفق وكور ذراه
بلدا على واسإتوى عليه ضيزن فعصى غيبته وطالت إليه

ماه وأسإر السوادا وخرب الفرس بلدا على وأغار الجزيرة
 .الملك شابور أخت

ذهب ضيزن فعل بما وأخبر خراسإان من شابور عادا فلما
فهم بشيء يظفر ولم سإنين وحاصره بعساكره إليه

ورأت السطح الضيزن بنت النصيرة فصعدت بالرجوع
على داللتك ان عندك لي ما أن إليه فبعثت فعشقته شابور

على وأرفعك لنفسي : آخذكشابور فقال المدينة هذه فتح
 .نسائي

امرأة حيض بدم واخلطه ورقاء حمامة دام من : خذفقالت
فإنه وأرسإله ورشان عنق في واشدداه بهما واكتب زرقاء

المدينة فدخل قالت كما ! ففعلتهدم السور على وقع إذا
وأنسابه ضيزن وقتل البقية وأسإر رجل ألف مائة وقتل
بما تمنى والبناء يجزيك : ألمالدلهاثا بن الحدس فقال
ّللٍت بالفيول أتاهم العبيد بني سإراة لقت وبالبطال مج

ّدم الجنودا شابور ًا الحضر بروج من فه زبر ثقاله كأّن صخر
بالنصيرة وعرس التمر عين إلى شابور سإار ! ثمالحديد
ً الليلة تلك هي تنم فلم هناك لها فقال فراشها على تململ

أخشن فراش على قط أنم : لمفقالت أصابك : ماشابور
بين لصقت آس ورقة الفراش في فإذا ! فنظرهذا من

يغذوانك أبواك كان بم :شابور لها فقال عكنها من عكنتين
:شابور ! فقالالثنيان ومخ البر ولباب البكار : بشهدقالت
تفين فكيف بك صنيعهما حسن مع لبويك وفيت ما أنت
ًا بناء تصعد أن أمر ثم لي فوق أرفعك : ألموقال عالي

ذوائبها وشدت جموحين بفرسإين ! فأمر: بلىقالت نسائي
:زيد بن عدي قال فقطعاها اسإتحضرا ثم ذنبيهما في

ّبت والحضر ٍد شديدة دااهيًة عليه ص ّق لم ربيبٌة مناكبها أي تر
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ّبها والدها جشر إذ العروس حّظ فكان راقبها ضاع إذ بح
في كان بطبرسإتان حصين حصن سإبايبها يجري داما الّصبح
منوجهر اتخذه من وأول الفرس ملوك خزانة الزمان قديم

جبل في عال موضع في نقب وهو فريدون بن ايرج بن
ًا يشبه والنقب المسلك صعب ًا باب داخله فإذا صغير

إلى يخرج ثم شديدة ظلمة في ميل نحو مشى النسان
جميع من الجبال به أحاطت قد بمدينة شبيه واسإع موضع

 .الجوانب

السعة هذه وفي لرتفاعها صعوداها يمكن ل جبال وهي
من ينبع الماء غزيرة عين وسإطها وفي وكهوف مغارات

 .أذرع عشرة وبينهما أخرى في ويغور ثقبة

معهما رجلن النقب هذا يحفظ الفرس أيام في وكان
داهر في النزول أحدهما أرادا إذا الموضع من يدلونه سإلم

 .كثيرة لسنين إليه يحتاجان ما وعندهما طويل

طبرسإتان العرب ملك أن إلى ذلك على المر يزل ولم
ولي أن إلى ذلك عليهم فتعذر عليه الصعودا فحاولوا
مدة عليه وأقام الموضع هذا فقصد طبرسإتان المازيار

ً فدلى إليه أصحابه من رجل صعد حتى ًا وأصعد حبال قوم
الموال من الكهوف تلك في ما على فوقف المازيار فيهم

 .مات أن إلى بيده وكان والكنوز والسلح

 .الغاية هذه إلى إليه السبيل وانقطع

هذا جانب إلى انه الفقيه ابن ذكره ما العجائب ومن
القذار من شيء أو بعذرة لطخ إذا بالدكان شبيه الطاق

تغسله حتى عليه فمطرت سإحابة الحال في ارتفعت
فيه يتمارى ل عندهم مشهور ذلك وان وتنظفه

 .وبغدادا همذان بين .مدينةاثنان

غاية في ورمانها وتينها خراب والن طيبة عامرة كانت
 .مثلهما البلدا من شيء في يوجد لم الطيب
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 .أداواء عدة من بها ينتفع كبريتية عيون عدة حواليها وفي

وصل السابلة طريق على مشهورتان نخلتان بها وكان
حلوان نخلتي يا : أسإعدانيفقال اياس بن مطيع إليهما
يزل لم ريبه أّن واعلما الّزمان هذا ريب من لي وابكيا
ًا أّن وأيقنا واسإعداني والجيران اللّفي بين يفّرق نحس
اجتاز المنصور أن المدائني ! حكىفتفترقان يأتيكما سإوف
الحمال على ضيقت الطريق على إحداهما وكان عليهما

ل : واللهفقال مطيع قول فأنشد بقطعها فأمر والثقال
واسإتطاب بهما المهدي اجتاز ثم !النحس ذلك كنت

هذا طيب ترين : أمالها وقال المغنية لحسنه وداعا الموضع
ّبذا بوانة واداي نخلتي : أيا! فغنتبحياتي غنيني الموضع ح

ّنخيل حّراس نام إذا ! لقد: أحسنتلها ! فقالجناكما ال
 .فمنعتني النخلتين هاتين بقطع هممت

قول ! وأنشدتنحسهما تكون أن بالله : أعيذكفقالت
وقد خراسإان إلى خروجه عند الرشيد بهما اجتاز ثم مطيع

الجمار بأكل الطبيب عليه فأشار بحلوان الدم به هاج
أرض أرضنا : ليستفقال حلوان داهقان من ذلك فطلب

 .إحداهما فاقطعوا نخلتان العقبة على لكن نخل

 .فقطعوا

والخرى مقطوعة إحداهما وجد بهما الرشيد اجتاز فلما
ًا أّن بقيتما إن : واعلمامكتوب وعليها قائمة سإوف نحس

علي عز : لقدوقال لذلك الرشيد ! فاغتمفتفترقان يأتيكما
قطعت ما الشعر هذا سإمعت كنت ولو نحسهما كنت ان

ذلك من يرجع لم انه ! فاتفقالدم قتلني ولو النخلة هذه
 .السفر

 الحويزة

البطائح وسإط في وخوزسإتان والبصرة واسإط بين كورة
 .الردااءة غاية في
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ًا له صديق إلى خوداكام بن وفاداار كتب :الحويزة من كتاب
ما ! ثمالحرمان ومنزل الهوان ! داارالحويزة ما أداراك وما

وسإحابها قتام وسإماؤها رغام ! أرضهاالحويزة ما أداراك
حرام وطعامها سإمام ومياهها سإهام وسإمومها جهام

ريعها يروي ! لطغام وعوامها عوام وخواصها لئام وأهلها
ولقد زرعها يرعى ول ضرعها يمري ول نفعها يرجى ول

والجوع الخوف من بشيء : ولنبلونكمفيها قوله الله صدق
هواء بين منها ! وأناوالثمرات والنفس الموال من ونقص
الغمر يتخذون غوي وشيخ غمر وشباب ردايء وماء وبيء

ًا ًا أرزاقهم إلى والزور أداب ًا الدنيا يأكلون سإبب سإقى إذا سإلب
ًا الله ٍة صوب أرض ّنيران سإوى سإقاها فل غاداي تضطرم ال

من وكان الحويزي محمد بن أحمد العباس أبو إليها ينسب
ذا : كانالمتضاداة المور بين الجمع في الزمان أعاجيب

والتقشف الزهد إظهار مع وظلم وجور وتمييز فضل
 .الكثيرة والصلة الدائم والتسبيح

العزل أرادا انه ويظهر الكتب بمطالعة اشتغل عزل وإذا
:الندلسي الحكم أبو فقال الظلمة وخدمة العمل وكره
ّي رأيت لعمري المنزل زاوية ويلزم الخمول يهوى الحويز

ًا صار لقد ّول الّزمن في كان كما له حلس بالّشعر يدافع ال
أظلم صار خرج ! وإذاالمجمل في طالع جاع وإن أوقاته

ًا كان ولياته بعض في انه حتى كان مما سإطح على نائم
 .بالسكين ووجأوه إليه فصعدوا

على الكوفة بأرض الزمان قديم في كانت مدينة الحيرة
ًا كان الزمان قديم في فارس بحر فإن البحر سإاحل ممتد

ومكان للبحر ول للمدينة أثر ل والن الكوفة أرض إلى
القيس امريء بن النعمان إليها .ينسبداجلة المدينة
 .لخم بني ملوك من الحيرة صاحب

ًا بالحيرة بنى ًا سإنة سإتين في الخورنق له يقال قصر قصر
ًا  .مثله الملوك من لحد كان ما عجيب
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البساتين رأى إذ الخورنق على جالس يوم ذات هو فبينا
مما والفرات المغرب يلي مما والنهار والشجار والنخل

:لوزيره وقال ذلك فأعجبه مكانه والخورنق المشرق يلي
الملك أيها رأيت : مافقال وحسنه المنظر هذا مثل أرأيت

ًا كان لو له نظير ل : مافقال يدوم الذي : ماله ! فقالداائم
: بتركفقال ذلك ينال بم :! فقالالخرة في الله عند

المسح وليس الملك النعمان ! فتركالله وعباداة الدنيا
بن عدي قال الن إلى خبرهما يعلم ولم وزيره ورافقه

ّينزيد ًا أشرف إذ الخورنق رّب : وتب تفكير وللهدى يوم
ًا والبحر لك يم ما وكثرة رأى ما سإّره والّسدير معرض

يصير الممات إلى حٍي طة غب : فماوقال قلبه فارعوى
! ثّمالقبور هناك وارتهم ّمة وال والملك الفلح بعد ثّم

ّنهم صاروا ٌق كأ ّدبور الّصبا به فألوت جّف ور وينسب وال
 .الحيري إسإماعيل عثمان أبو إليها

 .الصالحين الله عبادا من كان

ً ان أخلقه كرم من حكي فذهب ضيافته إلى داعاه رجل
!الضيافة وجه لي : ماقال دااره باب إلى انتهى فلما إليه

إلى انتهى فلما فأجابه أخرى مرة ذلك بعد طلبه ثم فرجع
له وقال ثالثة مرة داعاه ثم ذلك مثل له قال دااره باب
 .ذلك مثل

وجعل أجربك أن أردات : انيالداعي فقال الشيخ فعادا
في يوجد خلق على تمدحني : لالشيخ فقال يمدحه
سإنة توفي !انزجر زجر وإن أجاب الكلب داعي إذا الكلب

 .ومائتين وتسعين ثمان

دايار بلدا من غزيرة ومياه كثيرة بساتين ذات بليدة حيزان
 .إسإعرت بقرب بكر

بلدا من شيء في الشاهبلوط وليس الشاهبلوط بها
 .بها إل والعراق والشام الجزيرة
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ًا والبندق  .كثير بها أيض

 خاوران

 .بخراسإان قرى ذات ناحية

كان شاذان علي أبو الوزير إليها وينسب كثيرة خيرات بها
ًا طويلة مدة الوزارة في وبقي سإامان بني لملوك وزير
قيل وزارته مدة ولطول منهم والبناء الباء يوزر حتى
بغيض حيٍض من الله نجاه حيٌض للعّمال العزل : وقالوافيه
المحيض من يئسن اللّتي من علٍي فأبو هكذا يك فإن

 .الميهني أسإعد إليها وينسب

ًا كان ً عالم ًا فاضل ًا والعمل بالعلم مشهور مدرسإ
 .ببغدادا النظامية للمدرسإة

 .الخير أبي بن سإعيد أبو الشيخ إليها وينسب

ورتب الخانقاه وبنى التصوف طريقة وضع الذي وهو
منسوبة كلها الصوفية وآدااب مرتين اليوم في السفرة

 .الدنيا عن النقطاع وكذا إليه

أسإودا بي وكل تعالى الله : انقال انه مقاماته في ذكر
ًا عاتقه على وقال لي تعرض الذكر عن فترت كلما عص
أمره أول رفيق سإعيد لبي كان انه ! وحكيالله : قللي
: بمالرفيق ذلك له قال آخره كان فلما العلم طلب في

ًا : أتذكرسإعيد أبو له فقال وصلت التفسير نقرأ كنا وقت
 .: نعمقال فلن أسإتاذنا على

خوضهم في ذرهم ثم الله : قلقوله إلى انتهينا : فلماقال
 .يلعبون

: كانرجلن خدمته في كان انه ! وحكيالية بهذه عملت
قلبه في فوقع رأسإه على مئزر ل والخر مئزران لحدهما

ذلك عن منعه ثم له أحدهما يؤثر المئزرين صاحب ان
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: الخاطرللشيخ فقال مرات ثلثا ذلك كان حتى مانع
لخير كان : انفقال أنفسنا من أو الله من لنا يخطر الذي
 .مرات ثلثا من أكثر مئزر في يخاطب ول الله فمن

مأخوذة وآداابهم سإعيد أبي تلمذة كلهم الصوفية ومشايخ
إليها .وينبوسإلم عليه الله صلى الله رسإول أفعال من

الماء من ألطف الحسن غاية في شعره الشاعر النوري
 .بالعربية العتاهية أبي كشعر بالعجمية شعره

 خراسإان

 .قهستان وغربيها النهر وراء ما . شرقيهامشهورة بلدا

 .ونيسابور وبلخ وهراة مرو قصبتها

ًا وأكثرها وأعمرها الله أرض أحسن من وهي وأهلها خير
ً وأكملهم صورة الناس أحسن ًا وأقومهم عقل طبع

 .والعلم الدين في رغبة وأكثرهم

ًا بها أن خراسإان فقهاء بعض أخبرني له يقال موضع
 .كان مرض أي مرضه من برأ داخله من غار به سإفان

 .كلستان جبل وبها

ًا الجبل هذا في أن خراسإان فقهاء بعض حدثني شبه كهف
ًا النسان فيه يمشي داهليز شبه وفيه ايوان مسافة منحني

فيها حظيرة شبه محوط ويتبين آخره في الضوء يظهر ثم
ًا وينعقد منها الماء ينبع عين  .القضبان شبه على حجر

يمكن ل شديدة ريح منها يخرج ثقبة الحظيرة هذه وفي
 .الريح شدة من داخولها

وعليه وزروعهم بساتينهم سإقي عليه بمرو الرزيق نهر بها
 .طواحينهم
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العظيمة الوقعة في المسلمون به تبرك مبارك نهر وانه
 .والفرس المسلمين بين كانت التي

عمر زمن في الكاسإرة آخر شهريار بن يزداجردا فيه قتل
 .الخطاب بن

ًا الفرس كشفوا المسلمين أن وذاك ًا كشف فمنعهم قبيح
الرزيق على تدور طاحونة كسرى وداخل الهرب عن النهر

في الطحان طمع نفيس سإلب عليه وكان الهرب فاته لما
 .سإلبه وأخذ فقتله سإلبه

 .بخراسإان موضع اسإم وفراوور فراوور عين بها

أن عندنا المشهور : منقال خراسإان فقهاء بعض حدثني
يزول فيه غاص أو بفراوور التي العين بماء اغتسل من
 .الربع حمى عنه

من الصم يوسإف بن حاتم الرحمن عبد أبو إليها وينسب
يكن لم البلخي شقيق تلميذ وكان خراسإان مشايخ أكابر
حضرت امرأة أن وسإببه بذلك فسمي تصامم لكن أصم
ثقيل : إنيلها فقال ريح منها فسبقت مسألة تسأله عنده

ذلك قال ! وإنماصوتك فارفعي كلمك أسإمع ما السمع
 .بذلك المرأة ففرحت المرأة تخجل لئل

رجل فغلبه الغزوات بعض في كان انه نفسه عن حكى
 .ذبحه يريد وأضجعه تركي

تعالى الله حكى ماذا انتظر بل به قلبي يشتغل : ولمقال
سإهم أصابه إذ جفنه من السكين يطلب هو فبينا :قال

 .أنا وقمت قتله عرب

 .ومائتين وثلثين سإبع سإنة توفي

ظاهر البدال من وكان العجمي حبيب الشيخ إليها وينسب
 .الكرامات
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ًا ان حكي المغرب صلة وقت عليه داخل البصري حسن
ًا فدخل فيه يصلي العجمي حبيب وكان فيه ليصلي مسجد
ًا لكونه خلفه يصلي أن فكره لحن قراءته في يقع عجمي

 .خلفه صلى فما

ذنبك من تقدم ما لغفرنا خلفه صليت : لونومه في فرأى
: ماله فقيل وفاته بعد النوم في حبيب ورئي !تأخر وما

 .النعمة وبقيت العجمة : ذهبتفقال بك الله فعل

 .الطيار الثعلب وبها

ًا بخراسإان أن النعمان بن المؤيد أبو المير ذكر شعب
ًا يسمى له الثعلب من صنف بها بروان ناحية ومن بحر
غلوة مقدار يطير بالطيران ابتدأ فإذا بهما يطير جناحان

ًا ويطير يقع ثم أكثر أو سإهم يقع ثم الول داون طيران
ًا ويطير  .الثاني داون طيران

 .المسك فارة وبها

منه تقطع الظبية تضعه حين بالخشف شبيه حيوان وهو
ًا فيصير سإرته  .مسك

ينسب فراسإخ أربعة بينهما بسطام بقرب مدينة خرقان
الكبار المشايخ من الخرقاني القاسإم أبو الشيخ إليها

 .طبقاتهم في المذكور

شديد قبض يغلبه هناك حضر من أن ذكروا قبر بخرقان له
ًا  .جد

 خوار

 .ونيسابور الري بين قهستان بلدا من بلدة

 .البلدا سإائر إلى منها يحمل كثير قطن بها
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 .الخواري الجلل إليها ينسب

ًا كان والنثر النظم صاحب زمانه في النظير عديم واعظ
 .والعوام الخواص عند التام والقبول والبديهة

الري إلى وصل أرسإلن بن طغرل السلطان أن حكي
صدر فذهب مزدارعاتهم في خيلهم أرسإلوا وعساكره

عند يذكر حتى الخواري الجلل معه وأخذ الوزان الدين
ً السلطان  .المزارع حال ويعرفه فصل

تخلف أصحابه مع السلطان على الدين صدر داخل فلما
ليتكلم الجلل أراداوا داخلوا فلما البواب منعه الجلل
 .البواب : منعهفقالوا

في شرع داخل فلما فأذن السلطان من له فاسإتأذنوا
 .الكلم

 .: اجلسالسلطان له قال

انجا اسإت نشسته بفرمان كه داولتت : دااعيوقال فجلس
سإلطين زشمع بروانه اسإت نشسته داربان كي بوذ بباي
جون اسإت نشسته سإلطان كه آي اندر كفتاكي رسإيد بذو

بجاي اسإكندر كه كفت سإهو بروانه بديذم كه سإجده
نيست جوتو كه كنم همي داعوى اسإت نشسته سإليمان
كرداسإتور اسإت نشسته وزان كه عدل كواه واينك دارجهان

داهقان وداانه خوشهاء بر ملخ وجون اند مور جو توكه
تا بيالهاسإت خاك اين كه بار عدل باران اسإت نشسته
البيات هذه أنشد اسإت نشسته باران وعده براميد
ً وأمر ذلك السلطان واسإتحسن الحاضرون فتعجب ارتجال
كبيرة نسا بقرب بخراسإان مدينة خواف التعرض بإزالة
 .كثيرة ومياه وبساتين قرى ذات آهلة

بالفضل مشهور الخوافي المظفر أبو المام إليها ينسب
 .الجدل علم في سإيما
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الحرمين إمام وكان الحرمين إمام تلمذة خيار من وكان
فاختاره الدقيقة وفنونه الصحيحة ومطالبه مناظرته تعجبه

 .ومحاداثته لمصاحبته

واسإتدل الحرمين إمام حلقة حضر الفضلء بعض أن حكي
ً ًا اسإتدلل ًا وقام جيد حاضر غير الخوافي وكان مشهور

ممنوعة الفلنية المقدمة : انفقال ذلك له ذكر حضر فلما
إعاداة منه وطلب المستدل إلى وذهب سإلمتموها فكيف
 .أفحمه حتى عنده من قام وما الدليل

 خوسإت

المقري أوحد حدثني باميان بقرب الغور بلدا من مدينة
المدينة هذه أهل أصاب السنين بعض في ان الغزنوي

ًا فوجدوا قحط ضرورة منه وأكلوا زرعوه الحب من صنف
ًا فصاروا أرجلهم في مرض فأصابهم ًا جميع فكان عرج

 .بعصاتين واحد كل يأتي

هذه لهل فراسإخ عشرة بينهما قزوين قرى من داامسيان
ًا عظيمة شبكة القرية :القرية أهل بين مشتركة وهي جد

يبيعونها هذا وعلى حبة نصف ولخر حبة لحدهم
 .ويرثونها ويشترونها

ويسوقون الشبكة هذه ينصبون مرتين أو سإنة كل وفي
فيها وداخلوا بابها سإدوا فيها داخلت فإذا إليها الصيد

كثير شيء فيدخلها والعصي والمقالع بالنشاب يرمونها
في ملكهم قدر على بينهم فيما فيقسمونها الصيد من

 .لحومها ويقدداون الشبكة

والمياه الفواكه كثير ونيسابور الري بين كبير بلد داامغان
ً بها تنقطع ل : الرياحمهلهل ابن مسعر قال والشجار ليل

ًا  .ونهار
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مغارة من ماؤه يخرج كسروي للماء مقسم عجائبها من
ًا وعشرين مائة على منه انحدر إذا ينقسم ثم لمائة قسم

ًا وعشرين يمكن ول الخر على القسام أحد يزيد ل رسإتاق
ًا مستطرف وإنه النسبة هذه على إل تأليفه  .جد

تخرج وسإمنان داامغان بين جبل في فلجة عجائبها ومن
ًا تصيب ل ريح السنة من وقت في منها  .أهلكته إل أحد

ذراع أربعمائة نحو وعرضها فرسإخ طولها الفلجة وهذه
ً أذاها المارة ينال فرسإخين وإلى ًا ليل أو إنسان من ونهار
.وبهازمانها صاداف إذا منها يسلم من وقل حيوان أو داابة
عليه مشهور جبل : هوالغرائب تحفة صاحب قال جبل
يخاف بحيث قوي هواء يهب نجاسإة فيها ألقي ان عين
 .والخراب الهدم منه

: منالغرائب تحفة صاحب قال باذخاني لها يقال عين وبها
باذخاني تسمى عين بها كهن لها يقال قرية داامغان أعمال

الدياس عند الحب لتنقية الريح هبوب القرية أهل أرادا إذا
الهواء فيتحرك العين تلك في ورموها الحيض خرقة أخذوا
معه حمل ومن بطنه ينتفخ الماء ذلك من شرب ومن
ًا ًا يصير منبعه فارق فإذا منه شيئ  .حجر

 دااورداان

ابن قال منها فرسإخ على واسإط غربي من كانت بلدة
ونزلوا أهلها عامة منها فهرب طاعون فيها : وقععباس
 .بعض وسإلم بها أقام من بعض فهلك منها ناحية

من بقي من فقال الهاربون رجع الطاعون ارتفع فلما
الطاعون وقع فلو منا احرم الطاعنون أصحابنا :المقيمين

فهربوا القابل في الطاعون ! فوقعلنخرجن أخرى مرة
ًا وثلثون بضعة وهم وادا وكان المكان ذلك نزلوا حتى ألف
موتوا أن وأعله الواداي أسإفل من ملك فنادااهم أفيح

 .آخرهم عن فماتوا
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تعالى الله فسأل السلم عليه النبي حزقيل عليهم فاجتاز
فرجعوا فيها ماتوا التي ثيابم في الله فأحياهم يحييهم أن

بوجوههم موتى كانوا أنهم ويعرفون أحياء قومهم إلى
: ألمتعالى قوله وذلك المحتومة بآجالهم ماتوا حتى حتى

الموت حذر ألوف وهم دايارهم من خرجوا الذين إلى تر
الموضع في ! وبنواأحياهم ثم فماتوا موتوا الله لهم فقال
ًا إليه ذهبوا الذي إن ذكره وسإيأتي حزقيل داير يسمى داير
 .تعالى الله شاء

 داور

 .داجيل أعمال من بغدادا قرى من قرية

 .المقتفي وزير هبيرة بن محمد بن يحيى إليها ينسب

ًا كان  .المور في وثبات وداين وعلم رأي ذا وزير

محمودا بن مسعودا علينا : تطاولوقال الوزير حكى
ليس : هذافقلت يحاربه أن المقتفي فعزم السلجوقي

 .الله إلى اللتجاء إل لنا وجه ! ولبصواب

لربع الجمعة يوم عنده من فخرجت رأيي فاسإتصوب
السلم عليه النبي : انوقلت الولى جماداى من وعشرين

ًا داعا ًا ندعو أن فينبغي شهر  .شهر

الرابع يوم كان أن إلى ليلة كل الدعاء لزمت ثم
السلطان بأن الخبر فجاء الخرة جماداى من والعشرين

الله وأورثنا أصحابه شمل وتبددا ملكه سإرير على مات
 .ودايارهم أرضهم

سإاكن بغداداي رجل وبين بينه كان وزارته قبل أنه حكي
ثلثمائة يحيى إلى الرجل فسلم صداقة الغربي بالجانب

بمقبرة وادافني منها جهزني مت أنا : إذاله وقال داينار
 .الفقراء على بالباقي وتصدق الكرخي معروف
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في والذهب وصى كما ودافنه وجهزه يحيى قام مات فلما
ًا كمه الجسر على : فوقفتقال الشرقي الجانب إلى عائد

منديل في مربوط وهو الماء في كمي من الذهب فسقط
لك : مارجل فقال وحولقت الخرى على بيدي فضربت
فمه في والمنديل وطلع وغاص ثيابه فخلع له فحكيت
بذلك ففرح دانانير خمسة منها وأعطيته المنديل فأخذت

! فسألتهوأزواني مات : انهفقال عليه فأنكرت أباه ولعن
لك يشهد : منفقلت الميت الرجل ابن هو فإذا أبيه عن

إليه فسلمت الميت ذلك ابن انه له شهد بمن فأتى بذلك
 .المال

ًا وكان ّيها : يالنفسه ينشد ما كثير ّناس أ لكم ناصٌح إني ال
ّنكم ل تجاريب ذو فإني كلمي فعوا ّدنيا تلهي فما بزخرفها ال
:قال زر بن الله عبد وحكى !طيب ول حسٍن على يدوم
ًا نومي في فرأيت بالجزيرة كنت الملئكة من فوج

بها ! فتحدثتالله أولياء من ولي الليلة : ماتيقولون
في : ماتقالوا وسإألت بغدادا إلى رجعت فلما وأرختها

عبد ! وحكىعليه الله رحمة هبيرة ابن الوزير الليلة تلك
هبيرة ابن الوزير : رأيتقال المقري الرحمن عبد بن الله
ًا : فوجدنافأجاب حاله عن فسألته النوم في ما مضاعف

ًا ووجدنا كسبنا  .بخوزسإتان بلدة داوراق اكتسبنا ما محّمص

عمر الشيخ قال العاهات أصحاب يقصدها كثيرة حمات بها
فربما حارة كلها جبل في تنبع كثيرة عيون إنها :التسليمي

وأصفر وأخضر أحمر شعلته فترى يلتهب داخان منها يصعد
للنساء والخر للرجال أحدهما حوضين في ويجتمع وأبيض

ًا فيه نزل فمن ًا يسير يحترق فيه طفر ومن به ينتفع يسير
 .ويتنفط بطنه

 بكر دايار

قصبتها والعراق الشام بين كثيرة ومدن قرى ذات ناحية
 .والفرات داجلة وبها وحران الموصل
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على نصيبين بقرب وهي الهرماس عين عجائبها من
يخرج لئل والرصاص بالحجارة مسدوداة وهي منها مرحلة

 .المدينة فتغرق كثير ماء منها

سإمع نصيبين إلى وصل لما الله على المتوكل أن حكي
بفتح فأمر مائها وكثرة شأنها وعجيب العين هذه بأمر

عظيمة غلبة الماء فغلب يسير شيء منها ففتح بعضها
هذه فمن كانت ما إلى ورداها بسدها الحال في فأمر
وفاضلها نصيبين وتسقي الهرماس عين تحصل العين
بين .دايرداجلة إلى ثم الثرثار إلى ثم الخابور إلى ينصب

منهم فيبرأ الصرع لدفع الناس يقصده وإربل الموصل
 .كثير

جبل وهو الجوداي قلة على مبني داير وهو الجوداي داير
منذ مبني : انهقيل السلم عليه نوح سإفينة عليه اسإتوت

أن زعموا الوقت هذا إلى عمارته تجددا ولم نوح أيام
ًا عشرين فيكون يشبر سإطحه ً شبر فيكون يشبر ثم مثل

شبر فكلما عشر ثمانية فيكون يشبر ثم وعشرين اثنين
 .عدداه اختلف

 حزقيل داير

الذي بالموضع وهو مكرم وعسكر البصرة بين مشهور داير
وهم دايارهم من خرجوا الذين دااورداان أهل إليه ذهب
 .أحياهم ثم فماتوا موتوا الله لهم فقال الموت حذر ألوف

ًا الموضع ذلك فبنوا النبي حزقيل إلى منسوب وهو داير
به : اجتزتقال المبردا العباس أبو حكى السلم عليه

 .أداخله أن : أريدلصحابي فقلت

ًا فرأينا فدخلناه ًا منظر كهل بيوته بعض في وإذا حسن
فردا عليه فسلمنا النعمة آثار عليه الصورة حسن مشدودا

: منقلنا فتيان يا أنتم أين : منوقال السلم علينا
 .البصرة
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ماؤه الثقيل هواؤه الغليظ البلد هذا أقدمكم : مافقال
ّوروها عيسهم الّصبح قبيل اناخوا لّما أهله الجفاة وث

ناظرها الّسجف خلل من وأبرزت البل بالهوى فسارت
ّداعت منهمل العين ودامع إلّي ترنو ًا خلته ببناٍن وو عنم

أنقض لم العهد على ! إنيجمل يا رجلك حملت : لفقلت
ّداتهم فتى له فقال فعلوا ما العهد بطول شعري ليت يا مو

ًا أنا : أفأموت! قال: ماتمعنا كان المجان من قال أيض
ًا : متله  .نحبه وقضى فتمطى !راشد

 الخنافس داير

على الموصل بقرب داجلة بغربي الدير : هذاالخالدي قال
راهبين من أكثر يسكنه ل صغير داير وهو شامخ جبل قلة
 .نينوى أنهار على وإشرافه الضياع على لعلوه نزه وهو

ثلثة الضياع تلك أهل يقصده مرة عام كل في عيد وله
الصغار الخنافس من وفرشه وسإقوفه حيطانه تسودا أيام

تلك في يوجد ل اليام تلك انقضت فإذا كالنمل اللواتي
 .واحدة الخنافس تلك من الرض

من الدير في ما يخرج اليام تلك بدنو الرهبان علم فإذا
تلك أهل يعرفه هناك مشهور أمر وهذا القماش
الفناء واسإع البناء حسن داير وهو الموصل .بغربيالناحية
 .النوار وغرائب الزهار طرائف الربيع أيام يكتسي

لو حتى العقارب لدغ أذية دافع في عجيبة خاصية ولتربتها
 .ماتت بيتها في ذرت

نساء به قديم داير وهو وباجرمى الموصل بين العذارى داير
الفرج أبو . حكىللعباداة به وأقمن ترهبن قد عذارى

ذوات نساء فيهن ان الملوك بعض بلغ انه الصفهاني
ذلك فبلغهن شاء ما منهن ليختار إليه بحملهن فأمر جمال
 .شره ويستكفين يصلين ليلتهن فقمن
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ًا فأصبحن ليلته من أبلغه طارق الملك ذلك فطرق صيام
 .الن إلى العذارى صوم النصارى تصوم فلذلك

ًا أن الجاحظ وحكى مال على القطع أراداوا ثعلبة من فتيان
أن أخبرهم من فجاءهم العذارى داير بقرب بهم يمر

فاختفوا طلبهم في الخيل وبعث بهم علم قد السلطان
من رجعت الخيل أن عرفوا أن إلى العذارى داير في

تأخذوا أن يمنعكم الذي : مابعضهم فقال فأمنوا الطلب
ًا وتشدوه القس هذا بواحدة منكم واحد كل يخلو ثم وثيق
ففعلوا البلدا في تفرقتم الفجر طلع فإذا البكار هؤلء من
منهن القس فرع ثيبات كلهن فوجدوا عليه أجمعوا ما

وعند لهّن فضوٌح العذارى : ودايربعضهم فقال قبلهم
ّظراف زهر يزهرن هّن إذا عجيب حديٌث القسوس وباب ال

ّدير بات وقد رحيب فّج المدينة ّتمام ليل بال صلٌب فحوٌل ال
ٌع ٌد القلوب يهيض حزٌن وللقّس مهيب وجم عليه يدّل ووج

ّنحيب ًا كان وقد ال ٍة لذي عير ليٌث العير على فصّب عان
الغربي الجانب في الموصل بقرب القيارة داير هبوب

في يصب حار بماء تفور عين تحته داجلة على مشرف
لين فهو مائة في القار داام فما القار معه ويخرج داجلة
 .جف وبردا الماء فارق فإذا

الموصل وأهل البلدا إلى يحمل كثير قير منها ويحصل
فإنه الماء بهذا ويستحمون للنزه الموضع هذا يقصدون

 .كثيرة أمراض من وينفع البثور يقلع

الري بين مهلكة معطشة مفازة وسإط في كرداشير داير
 .والقم

 .قطعها يتيسر لم الدير هذا لول

عالي البناء هائل عظيم حصن وهو بابك بن أرداشير بناها
وصحنه وعقودا وآزاج أبنية وفيه كبار بآجر مبني السور

 .أكثر أو جريبين قدر

400



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

تشرب واسإعة الحجارة في منقورة صهاريج وحوله
 .السنة طول منها السابلة

الدير هذا من آجرة : كلمكتوب أسإاطينه بعض وعلى
وقنينة توابل وداانق خبز أرطال وثلثة وثلثين بدرهم تقوم
.شاء أركانه بأي رأسإه فلينطح وإل فبذلك صدق فمن خمر

 متى داير

إلى ينظر أشرفه من شامخ جبل على الموصل بشرقي
 .نينوى رسإتاق جميع

فيه الصخر في منقورة بيوته أكثر البناء عجيب داير وهو
ًا إل يأكلون ل راهب مائة نحو بيت أو الشتاء بيت في جمع

جميع يسع منهما بيت كل صخر في منقوران وهما الصيف
الصخر من منقورة مائدة عشرون بيت كل وفي الرهبان

آلة فيه مغلق باب عليه بويت منها واحدة كل ظهر وفي
هذه آلة تختلط ل وسإكرجة وظروفية غضارة من المائدة

 .هذه بآلة

البيت صدر في داكان على لطيفة مائدة الدير ولرأس
 .وحده إليها يجلس

 .بالرض ملصق الحجر من منحوت ذلك وكل

 بميافارقين توما مر داير

 .عال جبل في منها فرسإخين على

شاهد توما ومر النذور له وينذر إليه الناس يجتمع عيد له
ممن وانه وزياداة سإنة ألف له أن النصارى تزعم فيه

عال جبل على جرجيس مر داير السلم عليه عيسى شاهد
 .عمر ابن جزيرة بقرب
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باللوز شبيهة ثمرة لها هي ما يدرى ل أشجار بابه على
ًا تفارقه ل زرازير وبها الطعام طيبة يقدر ول شتاء ول صيف
ل أفاع حوله يظهر وبالليل البتة منها شيء صيد على أحد

ً جبله في يسير أن أحد يستطيع كل الفاعي كثرة من ليل
 .الخالدي عن ذلك

من فضاء في ونصيبين حران بين مدينة العيس رأس
فيصير كلها تجتمع صافية عجيبة كثيرة عيون بها الرض

تبين مائها لصفاء فإنها الصرار عين وأشهرها الخابور نهر
نثر أذرع عشرة من أكثر وعمقها قعرها في الحصاة
المدينة أهل فأخرجها دارهم آلف عشرة فيها المتوكل

ًا صلد صخر من الماء هذا ومنبع دارهم منها ضاع ما جميع
 .بقوة كثير ماء منه يخرج

الرحبي جابر أبو إليها ينسب مشهورة مدينة الشام رحبة
 .الظاهرة الكرامات أصحاب من كان

كرامات ينكرون الرحبة أهل : رأيتقال جابر أبو حكى
ًا فركبت الولياء بلدا روذبار المدينة وداخلت يوم ذات سإبع
وعماراتها ومياه وأشجار ووهادا جبال كلها الجبال بأرض
 .دايالم وسإكانها حصينة وقلع قرى

من أصله الروذباري محمد بن أحمد علي أبو إليها ينسب
الحربي إبراهيم من الحديث وسإمع بغدادا وسإكن روذبار
ثعلب من والداب شريح بن العباس أبي من الفقه وأخذ

 .الجنيد وصحب

أبا : سإمعتقال انه الصفهاني معمر منصور أبو حكى
وكذا كذا الفقراء على : أنفقتقال انه الروذباري علي
ًا مني يأخذونه كانوا بل فقير يد فوق يدي جعلت وما ألف

 .يدي فوق ويدهم

 .وثلثمائة وعشرين اثنتين سإنة بمصر توفي
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 .الروذباري عطاء بن أحمد الله عبد أبو إليها وينسب

ًا كان انه حكي علي أبي أخت ابن كان جمل على راكب
الجمل ! فقالالله : جلفقال الرمل في رجله فغاصت

ًا ًا داعي أنه ! وحكيالله : جلأيض إلى وأصحابه هو يوم
: هؤلءإنسان فقال الطريق على يمشون هم فإذا داعوة

فيهم لسانه ! وبسطالناس أموال مستحلون الصوفية
ًا : انوقال ولم دارهم مائة مني اسإتقرض منهم واحد
الله عبد أبو فقال أطلبه أين أداري ولست إلي يرداها

ًا وكان الدعوة لصاحب بمائة : ائتنيالطائفة ولهذه له محب
ذلك إلى : احملأصحابه لبعض فقال بها ! فأتىدارهم

أصحابنا بعض منك اسإتقرض الذي هذا ان له وقل النسان
 .عذر خبره لنا وقع وقد

 روذراور

 .منها فراسإخ ثلثة على همذان بقرب كورة

الجنان ملتفة المزارع متصلة قرية وتسعون ثلثا وهي
 .النهار مطرداة

وعذوبة تربتها لطيب الفواكه أنواع جميع أشجارها في
 .هوائها ولطافة مائها

موضع الرض جميع في وليس الزعفران تنبت أرضها
ميع إلى يحمل منها روذراور أرض إل الزعفران به ينبت
 .البلدا

 رويان

ينسب مازندران بلدا من الخزر وبحر طبرسإتان بين ناحية
أول وهو الروياني المحاسإن أبو السإلم فخر المام إليها
من بد : ليقولون كانوا لنهم الباطنية بإلحادا أفتى من

: ليقول المعلم وذلك الله إلى الطريق الناس يعلم معلم
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فافعلوا شئتم فإن ذلك سإوى وما طاعتي إل عليكم يجب
 .تفعلوا ل شئتم وإن

لهل ووصى بإلحاداهم وأفتى قزوين إلى جاء فالشيخ
ً اختلط الباطنية وبين بينهم يكون ل أن قزوين :وقال أصل

يخدعون حيل عندهم قوم فهم اختلط بينكم وقع إن
 .والفتنة الخلف وقع بعضكم خدعوا وإذا بعضكم

من جاء إن السإلم فخر إليه أشار ما على كان فالمر
إليه بعثوا رويان إلى عادا فلما قتلوه طائر الجانب ذلك

 .وقتلوه الفدائية

ًا عاش ًا ومات حميد  .شهيد

 الري

كثيرة المدن وأعلم البلدا أمهات من مشهورة مدينة
ابن قال البناء قديمة والثمرات الغلت وافرة الخيرات

 .كيومرثا بعد هوشنج : بناهاالكلبي

 .رازي إليها النسبة لن خراسإان بن راز : بناهاغيره وقال

جبل جانبها وإلى الرض من فضاء في عجيبة مدينة وهي
ًا ينبت ل أقرع  .طبرك له يقال شيئ

عليه بالنفقة يفي ل نيله ان إل الذهب معدن : انهقالوا
 .معالجته تركوا ولهذا

غاية في وداورهم الرض تحت كلها المدينة هذه وداور
ما لكثرة ذلك فعلوا وإنما المسلك وصعوبة الظلمة

وإن داورهم نهبوا مخالفين كانوا فإن العساكر من يطرقهم
ًا داورهم في نزلوا موافقين كانوا مسالك فاتخذوا غصب
 .ذلك من ليسلموا مظلمة الدور
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الذهب وقطاع نفيسة جواهر يجدون بها يحفرون والناس
زالت ما لنها شيء منها يظهر وقت كل في كنوز وبها

 .الملك سإرير موضع

ظهر ايلقلمش زمن في وسإتمائة عشرة أربع سإنة وفي
أي ضرب انها يعرف ولم عجيبة دانانير فيها كان حباب بها

ًا خربت انها وذكر ملك  .والخسف بالسيف مرار

خلفة في المهدي وردا : لماالرازي محمد بن جعفر وقال
عمار يد على اليوم الناس بها التي المدينة بنى المنصور

ومائة وخمسين ثمان سإنة عمارتها وتمت الخصيب بن
أقذر من لكنها المدينة نفس في جارية المدينة هذه ومياه
إليها وتمشي النجاسإات جميع فيها يغسلون لنهم المياه
نصف إل منها يأخذون ل المدينة وأهل الحمامات مياه
تلقى التي النجاسإات عن يصفو الوقت هذا في لنه الليل

 .فيه

تخطيء قلما مسمومة سإهام الخريف فصل في وهواؤها
بها الوقت هذا في الفواكه فإن الغرباء حق في سإيما
ل العنب فإن والعنب والخوخ كالتين رخيصة كثيرة

 .الشتاء إلى تحصيله على يقدرون

البسر كحبات حباته الملحي يسمونه العنب من نوع وبها
 .رطل مائة يكون ربما التمر كعذق وعنقوداه

قزوين إلى الري من ويحمل الشتاء إلى يبقى النوع هذا
 .طيب وطعمه رقيق قشره حباته كبر ومع الشتاء طول

ثجيره أن إل الرازقي شبيه العنب من آخر نوع وبها
ًا ضعيف يتزبب حتى الظل في تركوه قطفوه إذا جد
ًا زبيبه ويكون ًا طيب من .ويجلبالبلدا سإائر إلى يحمل جد

هدية يحمل النعومة غاية في الرأس به يغسل طين الري
 .البلدا سإائر إلى
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ًا يعملون داقيقة صنعة لهم بالري المشط وصناع أمشاط
 .البلدا إلى هدية تحمل الحسن غاية في

خشبها الخلنج الخشب من المتخذة والثاثا واللت
فيها لطف ل خشبة وهي هناك منها يتخذون بطبرسإتان
مرة الخرط في الري أهل فيتركها الري إلى ويحملونها

الري من التزاويق بأنواع يزوقونها ثم ويلطفونها أخرى
 .البلدا جميع إلى تحمل

 .وحنفية شافعية الري وأهل

ًا أقل الشافعي وأصحاب حنيفة أبي أصحاب من عددا
الظفر وكان الحروب إلى أدات حتى بينهم واقعة والعصبية
 .عدداهم قلة مع جميعها في الشافعي لصحاب

من شيء ومعهم والسفك القتل الري أهل على والغالب
ً أن حكي ذلك من الريحية كان الثروة أرباب من رجل

ًا صاحب زوجة حمل وضع وقت فجاء العيارين لبعض جار
الوقت هذا في الدار يزينون أنهم عاداتهم ومن الثروة

دااران لهم وكان أمسوا فلما والقماش الثاثا ويظهرون
الخرى الدار وخلت الطلق صاحبة عند كلهم اجتمعوا

في ما جميع وتجمعوا تنزلوا أن منعكم : ماالعيار فقال
ضجيج سإمعوا إذ فيها ما جميع وأصعدوا فنزلوا الدار هذه

ًا : وضعتيقلن النساء : إنلصحابه العيار ! فقالغلم
يتبدل بالقماش أحسوا وإذا المولودا بهذا فرحوا هؤلء

ًا الولد ويعدون بالترح فرحهم  .شؤم

إليها وينسب ويكون فرحهم ليزداادا إليهم القماش رداوا
إمام الرازي عمر بن محمد الله عبد أبو العلمة المام
مكان وجدت : لقدالزمان وأعجوبة الدهر ونادارة الوقت
ٍة ذا القول ًا وجدت فإن سإع ً لسان أبو ذكر فقل قائل

عن هريرة أبي عن عساكر بن حسن بن علي القاسإم
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تعالى الله : إنقال انه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
 .داينها لها يجددا من سإنة مائة كل في المة لهذه يبعث

العزيز عبد بن عمر الولى المائة رأس على : فكانقال
رأس وعلى الشافعي اداريس بن محمد الثانية وعلى
رأس وعلى شريح ابن أحمد العباس أبو الثالثة المائة
الباقلني الطيب بن محمد بكر أبو القاضي الرابعة المائة
الغزالي محمد بن محمد حامد أبو الخامسة رأس وعلى
عمر بن محمد الله عبد أبو الساداسإة المائة رأس وعلى

 .الرازي

رضى حلقة وحضر بخارى وردا الرازي الدين فخر أن حكي
مثل فاضل أربعمائة حلقته في وكان النيسابوري الدين
من كان ومن الطاووسإي الدين وركن العميدي الدين ركن

فلم المجلس ذلك في واسإتدل داونهم كان ومن طبقاتهم
ً عليه أوردا من إل القوم من يبق فأعاداها سإؤالين أو سإؤال
رضى قال الفوائد هذه عن : والعتداداقال فلما كلها

 .هذا على مزيد ل فإنه الجواب إلى حاجة : لالدين

 .وترتيبه وإعاداته ضبطه القوم وتعجب

رسإول مع خوارزم إلى ذهب اشتهاره قبل انه وحكي
ً معك ان : سإمعناللرسإول خوارزم أهل فقال ً رجل فاضل
الجمعة يوم الجامع في وكانوا فائدة منه نسمع أن نريد
فقال بذلك الدين فخر إلى الرسإول فأشار الصلة بعد

ًا إل يبحثوا ل أن بشرط ذلك : افعلالدين فخر  .موجه

 .ذلك فالتزموا

فإنه الكلم علم : منقالوا تريدون علم أي : منفقال
 .داأبنا

وقررها فيها شرع مسألة اختاروا تريدون مسألة : أيقال
وعوام كثير خلق العوام من هناك وكان زمان بأدانى
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الدليل قرر الدين فخر أن عرفوا كلهم متكلمة خوارزم
 .كلهم وغلبهم

لمحفل محافظة ذلك يخفي أن القوم مرتب فارادا
 .الفوائد وكثرت الوقت طال : قدفقال الرئيس

حضرة في آخر مجلس في وتمامه هذا على نقتصر اليوم
يقوم ل مولنا إن الخوارزمي : أيهاالدين فخر فقال مولنا

ًا إل المجلس هذا من ًا أو كافر الحكم ألزمته لني فاسإق
ولم اعتقد وان زعمه على كافر فهو يعتقد لم فإن بالحجة
 .زعمه على فاسإق فهو به يعترف

ًا أن وسإمع بخارى وردا انه وحكي ذكر بخارى أهل من أحد
الدين فخر وردا فلما علي أبي إشارات على اشكالت

الدين فخر على ذلك يعرضوا ل أن لصحابه أوصى بخارى
ليلة : اغزنيالرجل أصحاب من لحد الدين فخر فقال

 .واحدة

أول إليه وذهب وقام واحدة ليلة في كلها فضبطها ففعل
أبي على الشكالت أوردات أنك : سإمعتله وقال النهار
الشكال عليه توردا كيف هذا علي أبي كلم فمعنى علي
كلم فهو الله تتقي : أماله قال ثم جميعها على أتى حتى

ًا عندك من وتفسرها تعرف ما الرجل ًا تفسير وتوردا فاسإد
!الرازي الفخر انك : أظنالرجل فقال الشكال عليه
 .وخرج ! وقامالظن هذا في أخطأت : مافقال

خورازم وعوام بخوارزم المنبر على يعظ كان انه وحكي
ًا يبحثون متكلمة كلهم ًا بحث بمسألة يأتي وكان صحيح

ًا يقررها ثم والشاعرة المعتزلة بين مختلفة ًا تقرير تام
 .التقرير هذا مثل على يقدرون ل المعتزلة : أئمةويقول

 .: نعميقولون حسن تقرير هذا : أمالهم ويقول
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منها أقوى بأدالة ! فيبطلهإبطاله : اسإمعوافيقول
عليهم الواجب لن العتزال ترك على عزموا فالمعتزلة

فإن مذهبكم تخالفوا : لمشايخهم لهم فقال الدليل اتباع
هذا فإن عجيبة قوة التقرير في الله أعطاه رجل هذا

 .لقوته

 .مذهبكم لضعف ل

ًا فنقل المنبر على كان انه وحكي فقالوا التوراة من شيئ
شئتم سإفر : أيفقال التوراة في انه عرفت : كيفله

يريد باشق خلفها حمامة ! وجاءتهعليكم أقرأه حتى عينوا
بعض فقال الشيخ ظهر خلف الحمامة فدخلت صيدها

يلمع والموت بشجوها الّزمان سإليمان : جاءتالحاضرين
حرٌم جنابكم أّن الورقاء عّرف من الخاطف جناح من

ّنك بن إبراهيم إسإحق أبو إليها وينسب للخائف مأمٌن وأ
 .الخواص أحمد

 .والنوري الجنيد أقران من كان

ً إبراهيم كان وحكى زادا بل أسإفاره في يمشي متوكل
في قوم مع : كنتقال الهروي الله عبد ابن منصور
 .الله رسإول مسجد

ومعنا النبياء كرامات في نتحدثا وسإلم عليه الله صلى
الله : آنسكمقال فرغنا فلما حديثنا يسمع مكفوف رجل
ًا عني فاسإمعوا بحديثكم أنست فإني ًا أيض ًا حديث  .عجيب

ً عماي قبل رأيت : كنتقال ًا رجل المدينة من يخرج غريب
ًا يمشي : اخلعله قلت أداركته حتى خلفه فمشيت مسرع
! فشدداتضرر يصيبك ل حتى : اذهبلي ! فقالثيابك
ًا فدفعني ثيابه خلع وكلفته عليه إل فأبيت بالكلم مرار
 .الثياب خلع
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فعميتا عيني إلي أشار عنه أندفع لست اني علم فلما
عبد : يافقلت النوم في فرأيته الليلة تلك فبت عني وذهب

: إبراهيمقال أنت من الكرامة هذه أكرمك من وحق الله
إلى : انتهيتعليه الله رحمة الخواص ! وحكىالخواص

فنادااني أذنه في أؤذن فجعلت الشيطان صرعه رجل
: القرآنيقول فإنه أقتله : داعنييقول خوفه من الشيطان

اثنين مع الخواص : صحبقال بعضهم ! وحكىمخلوق
الوقت وكان إليه فأوينا المفازة في مسجد إلى فانتهينا

ًا إبراهيم وجدنا أصبحنا فلما له باب ل والمسجد شاتي
ًا : خشيتقال ببدنه الباب يستر المسجد باب على واقف

الخواص .وحكىببدني الباب فسترت البردا تجدوا أن
فمضينا راهب أسإفاري بعض في : رافقنيقال الله رحمه

ًا  .أكلنا ما أسإبوع

عندك كان إن هات احنفية راهب : ياالراهب لي فقال
تفضحني ل : اللهم! فقلتالجوع في بلغنا فقد انبساط

ًا ! فرأيتالكافر هذا عند وماء ورطب وشواء خبز فيه طبق
ًا ومشينا فأكلنا هات النصارى راهب : يافقلت آخر أسإبوع

ًا فرأيت ! فدعالك فالنوبة انبساط عندك كان إن فيه طبق
منها آكل أن وأبيت فتحيرت طبقي على كان مما أكثر

أني : أحدهماببشريين أبشرك فإني : كلالراهب لي فقال
ًا وأن الله إل إله ل أن أشهد اني والثاني الله رسإول محمد
ًا علي فافتح خطر الرجل لهذا كان ان رب يا قلت !فتح

ودافن بها توفي ثم مدة بها فأقام مكة إلى ومشينا فأكلنا
 .البطحاء في

شجرة إلى انتهيت أسإفاري بعض : فيقال إبراهيم وحكى
رأيته مني دانا فلما نحوي يأتي هائل سإبع فإذا تحتها قعدت
حجري في وتركها فهمهم فنخ وفيها منتفخة يده فإذا يعرج

بها فتحت خشبة ! فأخذتهذه : عالجيقول انه وعرفت
جاءني ثم فغاب ثوبي من خرقتها بخرقة شدداته ثم الفنخ
 .ومشى عندي تركه ورغيف يبصبصان شبلن ومعه
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فجاءنا مرة البحر : ركبتقال الله رحمه إبراهيم وحكى
فالركاب اختيارنا غير على بالمركب يمشي عاصف ريح

ًا ينذر واحد وكل تعالى الله يدعون كانوا : انقلت وأنا نذر
جرى ! هكذاالفيل لحم آكل ل هذه من تعالى الله نجاني
الجزيرة في فرأينا جزيرة إلى رمتنا فالريح لساني على
فأشاروا يأكلونه وجعلوا وذبحوه أخذوه فالقوم فيل ولد
 .النذر لجل آكل أن فأبيت بأكله إلي

جاء الليل كان فلما الفيل ولد لحم من كلهم القوم فأكل
ًا يشم فجعل القوم فرأى الولد وجد فما الفيل ًا واحد واحد

وجهي على وقعت فأنا الكل عن فرغ حتى بخفه ويحطمه
 .بالهلك وأيقنت أراه ل حتى

ظهره على وحملني علي خرطومه لف شمتني فلما
بيش إلى وصل أصبحت فلما بي الليل طول يمشي وجعل

 .ومضى هناك فتركني

ذات الخواص مع : سإافرتقال السإودا حامد أبو وحكى
هائل سإبع إلينا فأقبل شجرة ظل إلى فانتهينا مرة

ًا الشجرة فصعدت فجاء الشجرة تحت نام وإبراهيم خوف
الليلة كانت فلما وذهب قدمه إلى رأسإه من فشمه السبع

ًا فأن إبراهيم على بقة فوقعت مسجد إلى أوينا فقلت أنين
من تئن والن أسإد من تئن كنت ما ! البارحةعجب : هذاله

بالله كنت البارحة الحالة تلك غير الحالة : هذهفقال بقة
لما عليه الله رحمة الخواص أن وحكي !بنفسي أنا والليلة

وتسعين إحدى سإنة وتوفي وتوضأ الماء طلب وفاته دانت
الله فعل : ماله فقيل النوم في وفاته بعد فرئي ومائتين

ً أنزلني ثم عملته عم كل على : أثابنيفقال بك فوق منزل
انك بسبب المنزل هذا إبراهيم : ياوقال الجنة أهل منازل
.الرازي معاذ بن يحيى إليها ! وينسببالطهارة إلينا قدمت

عند والقبول الوعظ في اللسان وصاحب الوقت شيخ كان
البسطامي يزيد أبي العارفين بزين اتصل أن إلى الناس
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الله بيد الفضل أن فعلم فيها تحير ما حالته من فرأى
 .عجيبة حكايات عنه وذكر خدمته فلزم يشاء من يؤتيه

طلوع إلى العشاء صلة بعد من بايزيد رأى انه وحكي
ًا الفجر ًا قدميه صدور على مستوفز ًا أخمصيه رافع ضارب
ًا صدره على بدفيه عند سإجد ثم يطرف ل بعينيه شاخص
ًا إن : اللهموقال قعد ثم فأطال الفجر طلبوك قوم

فرضوا الهواء على والمشي الماء على المشي فأعطيتهم
ًا وإن ذلك من بك أوذ وإني بذلك منك طلبوك قوم

من بك أعوذ وإني بذلك ورضوا الرض كنوز فأعطيتهم
ًا وإن ذلك رضوا فإنهم الرض طي فأعطيتهم طلبوك قوم

ًا عد حتى ذلك من بك أعوذ واني بذلك وعشرين نيف
ًا :فقال فرآني إلي التفت ثم الولياء مقامات من مقام
:قلت هنا أنت متى : منذ! فقالسإيدي يا : نعم! قلتيحيى

 .حين منذ

 .بشيء حدثني سإيدي : يافقلت فسكت

السإفل الفلك في اداخلني لك يصلح بما : أحدثكفقال
تحتها وما الرض وأراني السفلي الملكوت في فدورني

في فطوف العلوي الفلك في أداخلني ثم الثرى إلى
ثم العرش إلى الجنان من فيها ما وأراني السموات

أهبه حتى رأيت شيء أي : سإلنيوقال يديه بين أوقفني
ًا رأيت ما سإيدي : يا! فقلتلك فأسإالك اسإتحسنته شيئ
 .إياه

ًا عبدي : أنتفقال ًا لجلي بعبدي حق بك لفعلن صدق
به وامتلت ذلك : فهالنييحيى قال أشياء ! وذكرولفعلن
وقد به المعرفة سإألته ما لم سإيدي : يافقلت منه وعجبت

:لي وقال صيحة في : فصاحقال شئت ما سإلني لك قال
 .سإواه يعرفه أن أحب ل مني عليه غرت ! ويلكاسإكت
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تكلم انه يحيى حق في تعالى الله لطف من أن وحكي
دارهم ألف ثلثين فأعطي الفقر على الغنى وفضل ببلخ

له الله بارك ل أعجبه : مافقال ذلك المشايخ بعض فسمع
عليه فوقع نيسابور يريد بلخ من ! فخرجالمال هذا في

 .المال منه وأخذوا اللصوص

باب على جنية فوقعت المسجد داخل انه يحيى وحكى
اني تذكرت حتى مني لذنب ذلك : انفقلت المسجد

!مثله إلى أعودا ل : تبتفقلت اليسرى رجلي قدمت
المعذرة بحسن الداب سإوء أداركت يحيى : يافنودايت

 .والمغفرة بالفضل فأداركناك

 .ومائتين وخمسين ثمان سإنة توفي

 زاوه

 .بخراسإان كورة

عجيب كان مشهور رجل وهو حيدر الشيخ إليها ينسب
في يدخل الشتاء وفي النار في يدخل الصيف : فيالشأن
هذا لرؤية يقصدونه الطراف من والناس الثلج وسإط
 .العجيب المر

الدنيا يترك أن نفسه يملك ل الحالة تلك على رآه فمن
ًا ويمشي اللبادا ويلبس ًا أن وسإمعت حافي يأتي ما كثير
الفرس من أنفسهم رموا رأوه فكلما الدنيا وأرباب المراء
 .اللبادا ولبسوا

وقد الحسن غاية في مماليك التراك من رأيت ولقد
!حيدر أصحاب : انهمقالوا حفاة يمشون اللبادا لبسوا
ًا رئي الشيخ أن المتصوفة بعض وحكى قبة فوق يوم
انه ثم إليها صعد كيف منه فتعجبوا صعوداها يمكن ل عالية
!المستوية الرض على أحدكم يمشي كما منها ينزل جعل

413



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

ًا الشيخ هذا وكان عشرة سإبع سإنة التتر مجيء إلى باقي
 .وسإتمائة

عين بها باعشيقا قرب الموصل شرقي في قرية زراعة
في ينبت كثير ماء فيها يجتمع فوارة عين وهي النيلوفر

ًا ويعد النيلوفر الماء ذلك القرية داخل أنواع من نوع
 .بمال القرية في العامل ويضمنه

 زز

 .بهمذان كورة

بالخل تربى مشهورة عجيبة ثمرة وهي الززي منها يجلب
ًا خلة طعم ويكون كثيرة منافع لها ًا طيب في يوجد ول جد

 .البلدا سإائر إلى يحمل ومنها هناك إل البلدا جميع

وخلخال أبهر بين الجبال بأرض مشهورة مدينة زنجان
الحرامية تزال ل والعراق والشام وخراسإان الروم جاداة
 .حواليها كامنة

صورة الناس أحسن وأهلها الطيب غاية في والبلدة
 .وبذلة وظرافة

وقع وإذا البلدا إلى منها ويحمل الحديد معادان جبالها وفي
أرادا فمن الحديد مع إل الخبز يبيعون ل جدب عندهم
 .والمسامير الخبز ثمن يزن الخبز شري

:لبعض بعضهم فقال النهار آخر قفل إليها وصل انه وحكي
بعدنا الغد كان إذا حتى ونرحل هنا ها نبيت ل أن المصلحة

 .الرض هذه عن

ًا يشتروا حتى المدينة فدخلوا وجدوا فما الخبز من شيئ
: لستفقال برذعة عنده وكان واحد خباز عند إل الخبز

الخبز ثمن يؤداي واحد ! وكلالبرذعة مع إل الخبز أبيع
رجل جاء حتى البرذعة ويترك الخبز يأخذ البرذعة وثمن
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:الرجل ! فقالالبرذعة ثمن هات :الخباز قال ظريف
وأداى الخبز إلى حاجتي من أمس البرذعة إلى حاجتي

 .وأحرقها الخباز عند من وأخذها ثمنها

ً أن وحكي ً رجل يستامه فأخذ البطيخ شري أرادا طوال
الذي الموضع : منالبائع ! فقالصغار انها :للبائع وقال
ًا الجمل يرى تنظر  .بصغار ليست وانها عصفور

ً أن وحكي بعض فقال بأبيه حلف الناس أوسإاط من رجل
بل النسان يكون : وهلفقال أب لك كان : وهلالحاضرين

ًا كان : ماقال أب ما عجائبها ومن !المحافل في يذكر أب
: أنهالزنجاني الفرج أبي عن الخوارزمي الريحان أبو ذكره

الطير مقبرة يسمى موضع في إل عقرب بزنجان يرى ل
ًا إليها عادات منها أخرجت فإن لطيب إل ذاك وما سإريع

 .هوائها ولطافة تربتها

وليس وأطيبها المواضع أنزه من : انهقالوا بزاو جبل وبها
ًء أعذب ول هواء منه أرق موضع الرض وجه على ول ما

تفوح فراسإخ في فراسإخ الرياحين نباته رائحة أطيب
مثل أدايمه يرى الربيع فصل كان فإذا بعيد بعد من روائحها
 .الرياحين ألوان من المنقش الديباج

 .الطبيب جلل إليها ينسب

ًا كان ازبك خدمة في كان الفاق في النظير عديم طبيب
يفارقه ل وأران آذربيجان صاحب ايلدكز بن محمد بن

في آية ! وكانالرجل بهذا محفوظة حياتي : انيقول
عنه يستخبر بل المريض إلى يمشي كان ما المعالجات

ً البرء ويكون حقير بدواء ويأمر فائدة وجوداه كان حاصل
 .بعده مثله وجد ما للناس عظيمة

بلشابادا أصله كسرى مدائن بقرب كانت بليدة سإاباط
العرب فعربته الفرس ملوك من وهو بلش عمارة يعني

 .سإاباط وقالوا
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يأته لم فإذا نسيئة الناس يحجم كان حجام إليها ينسب
ً الناس يراه ل حتى أمه يحجم أحد يحجمها زال فما بطال

! وكانسإاباط حجام من : افرغالعرب فقالت ماتت حتى
الفيل أرجل تحت المنذر بن النعمان ألقى ابرويز كسرى
ًا كسرى إلى وجاء زيد بن عدي قتل لما بساباط مستغفر

ًا : فأداخلالشاعر قال توبته قبل فما فيله صدر سإقفه بيت
كانت عظيمة مدينة سإامرا قوائمه فيه والحيطان بساباط

المعتصم بناها وتكريت بغدادا بين داجلة شرقي طرف على
جيوشه أن بنائها وسإبب ومائتين وعشرين إحدى سإنة

ًا سإبعين مماليكه بلغ حتى كثروا على أيديهم فمدوا ألف
 .الناس حرم

والضعفاء والعميان الصبيان من كثير انحطم ركبوا وإذا
ووقفوا بغدادا أهل عامة فاجتمع الخيل ازداحام من

أو تمنعهم ! إماجيوشك أذى عمنا : قدوقالوا للمعتصم
تقلبهم : اما! فقالالسحر بدعاء حاربناك وإل عنا تقلبهم

زاداتهم فما الذى بترك أوصيهم ولكني بتقلبي إل يكون فل
ًة له فوقفوا الفسادا زياداة إل الوصية : إماوقالوا أخرى مر
: هذه! فقالالسحر بدعاء حاربناك وإل عنا تحولت

 .وكرامًة أتحول نعم بها لي قدرة ل الجيوش

ًا بها وبنى سإامرا نزل حتى فوره من وسإاق وأمر داار
ً بناء الله بلدا أعظم صارت حتى ذلك بمثل عسكره  .وأهل

وجوه وجعل داينار ألف خمسمائة جامعها على وأنفق
إحدى كانت التي المنارة وبنى المينا كلها حيطانها
 .السإحقي وحفر العجائب

ًا بها والمراء الملوك وبنى ًا داور بها الخلفاء وبنى وقصور
ًا ًا أيض بنوا والمتوكل والواثق المعتصم وكان عجيبة قصور

ًا بها شتوية قناتين داجلة من اشتق والمتوكل قصور
 .المدينة شوارع وتتخللن الجامع وتدخلن وصيفية
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ان الشيعة تزعم الذي المعروف السردااب جامعها وفي
داخل الحسن بن محمد أن زعموا لنهم منه يخرج مهديهم

سإرجه أصفر فرس السردااب هذا باب على وكان فيه
.ملكشاه بن سإنجر السلطان زمن إلى الذهب من ولجامه

لي ههنا الفرس : هذافقال الصلة إلى الجمعة يوم جاء
 .يركبه الناس خير الموضع هذا من : ليخرجفقالوا شيء

 .! وركبهمني خير منه يخرج : ليسفقال

ًا كان ما أنه زعموا  .ملكه وزال غلبته الغز لن مبارك

إلى المعتصم أيام من عمارة زياداة في سإامرا تزل ولم
ووقعت التراك شوكة قويت ذلك فعند المستعين أيام

زمان إلى نقص في تزل فلم الدولة في المخالفة
بالكلية سإامرا وترك بغدادا إلى انتقل فإنه بالله المعتضد

والباقي المشهد وموضع سإامرا كرخ إل بها يبق فلم
في يكن لم ان بعد إليها الناظر يستوحش يباب خراب
ًا أوسإع ول أجمل ول أحسن الرض  .منها ملك

!والدهور الزمنة بتغير يتغير ول المور يقلب من فسبحان
قفا لها فيا العفاء في را من سإّر : غدتالمعتز ابن قال
يعف ولم أهلوها تفّرق ومنزل حبيٍب ذكرى من نبك

ٌؤ ما إذا وشمأل جنوٍب من نسجته لما رسإمها منهم امر
! سإاوهوتجّمل أسإًى تهلك : ليقولون حاله سإوء شكا

والشجار والمياه والثمرات الخيرات كثيرة طيبة مدينة
 .الرض من وهدة في

عند غاضت بحيرة سإاحل على الزمان قديم في وكانت
البحيرة موضع ورأيت وسإلم عليه الله صلى النبي مولد

ًا زرعوه  .شعير

 .فيها تجري السفينة شاهد انه مشايخها بعض وحدثني
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الطبع واسإتقامة الصورة بحسن مخصوصون سإاوه وأهل
حتى منهم يترشح وذلك الغناء وعلم الشعر وزن ومعرفة

ما الشافعي مذهب على وكلهم وصبيانهم نسائهم من
 .الغريب إل يخالفهم واحد فيها

على الذي والطاق ومارسإتانات ومدارس رباطات وبها
ًا عال طاق وهو الجامع باب على كسرى طاق مثل جد

البلدا من شيء في ليس العلو غاية في منارتان طرفيه
 .مثله

أبي الوزير إلى المنسوبة الكتب خزانة الجامع وسإط وفي
مع زمانه في كان معتبر كتاب كل فيها الخاتوني طاهر
والصطرلبات المنسوبة الخطوط من نادارة أشياء

 .والكرات

بأرضها سإنة ثلثين كل في يقع الترنجبين أن عجائبها ومن
على ويبتاع يجمع حتى ويكثر به يختص الذي الشوك على

 .مرة ذلك شاهدت وأنا كثير شيء منه الناس

 .سإهلن بن عمر القاضي إليها وينسب

ًا كان ًا أدايب ًا فقيه الطبع بلطافة تعالى الله خصه حكيم
 .البيان ومتانة الكلم وفصاحة الذهن وفطانة

السإلم حجة المام معاصر وكان حسن تصانيفه جميع
 .الغزالي

انه حقه في تعالى الله لطف من حكي ما عجائب ومن
يبن ولم مال لي كان وما بالعلوم الشتغال : أرداتقال
في خط له وكان المدارس من شيء الوقت ذلك في

لبي الشفاء كتاب من نسخ ثلثا : كتبتقال الحسن غاية
كل بعت عظيم رواج للشفاء ذاك إذ وكان سإينا بن علي

بزاز عند داينار ثلثمائة ثمنها وأوداعت داينار بمائة نسخة
 .لي صديق
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ظبي علي غلب حتى وأنفقت منها أخذت احتجت وكلما
لي : ماوقال الرجل فرآني عنه فانقطعت اسإتوفيتها اني

:! قالاسإتوفيتها : لنيقلت النفقة طلب عن تأخرت أراك
أخرى مرة ذلك بعد إليه أمشي ! فكنتباق أكثره بعد ل

مالي من أكثر اسإتوفيت اني علمت لما انقطعت ثم
عني الله جزاك :قلت انقطاعك سإبب : ماوقال فرآني

ًا فإنه تنقطع : ل! فقالمالي من أكثر اسإتوفيت ! انيخير
ًا أخرى مرة أمشي ! فكنتكثير بعد منها بقي قد مستحي
أنقطع ل ان وسإأل الرجل فرآني بالكلية انقطعت ثم

داينار ثلثمائة كمه من أخرج ذلك عن ايس فلما فامتنعت
كنت لني مكسبها أخذته والذي مالك رأس : هذاوقال
قضاء لبعض وفقني إذ الحمد تعالى ولله عليها لك أتجر

 .مثلك حاجة

 .عدة القاضي إليها وينسب

ًا كان ًا واعظ  .له الملوك يرى الكلم حلو ظريف

التشبيه وينفي بهمذان الوعظ مجلس يعقد كان انه حكي
فكانوا السلطان عند لمكانته عليه يقدروا لم والقوم
ًا إليه يكتبون وأولداه وأهله نفسه في فيها ويشتمونه رقاع

وجودا لكن ممكن وهذا وكيت كيت كتبوا : قديقول وهو
أرادا الملوك بعض أن وحكي !محال العرش على الله

ً عدة القاضي على فعينوا آخر ملك إلى يبعثه رسإول
:! فقالالمال بطلب الرسإالة يفسد لكنه جيد انه :فقالوا
ًا يطلب ل أن حلفوه إليهم ذهب فلما وبعثوه ! فحلفوهشيئ

ًا صبر ًا أحد إليه يبعث لم أيام فعقد إليه المرسإل غير شيئ
ًا من أطلب ل أن حلفني مرسإلي إن قوم : ياوقال مجلس

ًا أحد ًا إلي تبعثوا ل أن حلفكم من أنتم فقولوا شيئ شيئ
 .بشجويه المعروف الواعظ محمد التاج إليها وينسب وله

ًا كان ًا واعظ عند قبول ذا اللهجة عذب الكلم حلو فقيه
فإذا الناس طبقات معائب وعظه وكان والعوام الخواص
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لبعض عبد في تقول ماذا الملك : أيهايقول ملك حضر
أنواع إليه وأفاض هوانه حال في سإيده اصطفاه الملوك
ثم العبادا أزمة بيده وجعل البلدا أمر إليه وفوض إحسانه

أمر وخالف عباداه بالظلم وقهر بلداه خرب العبد هذا ان
هذا يستحق فهل واعتدى حده عن وتجاوز وعصى سإيده
:قال ثم الليم والعقاب العظيم العذاب إل سإيده من العبد
العبادا على اصطفاك الله إن الملك أيها العبد ذلك أنت

عن ونهاك والحسان بالعدل وأمرك البلدا أمر بيدك وجعل
الموال غصب في مصروف نهارك وأنت والطغيان الظلم
من اسإتحق فما والفجور بالفسق وليلك الدماء وسإفك

: أيهاالعالم في يقول ! وكانبنفسك كفى تعالى الله
في لسؤالك مساغ ل تقول المستفتي جاءك إذا العالم
ً الشرع ذلك يكون المصلى تحت القرطاس ترك وإذا أصل

ًا  .الصطخري أو الكرابيسي أو الصيدلني عن وجه

الدعوة حضرت إذا الشيخ : أيهاالمتصوفية في ويقول
ًا كان ولو البعير أكل تأكل صاحب ابن وتسمي حرام

ًا المنزل خلف العفاف وتترك سإكرجة وزوجته شاهد
 .الزلى

يتخذونه ليس والعفاف الصوفية اصطلحات من وهذا
 .الزلى خلف بتركه لمذاكيرهم

خلف خرقة نسي قد : فقيريقول يمشي الثاني اليوم وفي
إليه له فمن الكبير العفاف صاحب أنه ليعرفهم الزلى
ًا الناس طبقات من طبقة لكل يتخذ فكان يطلبه حاجة عيب
 .المثال هذا على

مثل وقتهم في نظير لهم كان ما جماعة إليها وينسب
ًا كان خوارزمشاه السلطان وزير الملك عمادا رأي ذا وزير
 .وعلم

 .كمالن الدين وتاج
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ًا كان  .والمذهب والصول الخلف من فنون ذا عالم

 .الطبيب المسكوي وبها

ًا كان ً طبيب  .داهره وحيد فاضل

أقوال وله والصنعة الصوت بين جمع فإنه المغني وسإعد
 .الصنعة تلك أهل منها يتعجب

 .المصارع رتك ومنها

يغلب ولم وغلبه فيها مصارع كل وصارع البلدا أكثر طاف
 .قط

الفرس يطرح كان فإنه الشطرنجي كانون الصفي ومنها
 .العالية الطبقة في كان لمن

فصل كان إذا القوم أن وهي المحاجزة عادااتهم ومن
كل من محلتين من خرج الصلة بعد جمعة كل الربيع
عراة صفين يلتقون غلم ثلثمائة أو مائتان منهما واحدة

أحد ينهزم أن إلى كذلك يزال ول الملكمة أشد ويتلكمون
 .الصفين

 سإبران

: بهنصر قال وكابل بست بين الباميان نواحي من صقع
فيها ألقي وإذا النجاسإات تقبل ل ماء عيون فيها جبال
أداركه فإن الملقي جهة نحو وغل ماج النجاسإات من شيء
 .وغرقه به أحاط

مشرف الديلم جبال من جبل قلة على قلعة سإرجهان
من عجيبة قلعة وهي وزنجان وابهر قزوين قاع على

حصن على حصن وهي قلة وعليها وأحكمها القلع أحصن
ًا قلتها تبقى السفلى الطبقة اسإتخلص بعد ًا حصن ل حين

 .اسإتخلصها يسهل
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 سإرخس

وهي جودارز بن سإرخس بناها ونيسابور مرو بين مدينة
إل الصيف في لها ماء ل الخيرات كثيرة غناء آهلة كبيرة

والمقانع العصائب عمل في باسإطة يد ولهلها البار من
 .الفاق سإائر إلى تحمل منها بالذهب المنقوشة

الظريف الحكيم السرخسي الطيب بن أحمد إليها وينسب
 .الظرافة مع حكمته تظهر الذي

:ثلثا الدنيا : لذاتفقال الدنيا لذات عن سإئل أنه ذكر
ّذة تر ألم وإداخال اللحم وركوب اللحم أكل ّدنيا ل ًا ال ثلث
ّطباع كّل مال إليها ّلها فذلك بال ّلحم في ك أو بأكٍل توجد ال

الدين :لها قبل ل أشياء : أربعةكلمه ومن جماع أو ركوٍب
 .والسلطنة والنار والمرض

 سإلماس

 .وأرمية تبريز بين بآذربيجان مدينة

 .الجذام عنه ذهب به اغتسل من ماء بها

ًا أن سإمعت ًا مجذوم ًا إل رجع فما إليه ذهب موصلي سإليم
 .الجسد نقي

 سإميرم

 .وشيراز أصفهان بين كورة

عجائب أعجب من وهي بها الجرادا يدفع ماء عين بها
ذلك من يحمل بأرض وقعت إذا الجرادا أن : وهوالدنيا
الذي الظرف يوضع ل أن بشرط الرض تلك إلى الماء
فيتبع ورائه إلى حامله يلتفت ول الرض على الماء فيه
ويقتل يحصى ل عددا السوداانية الطير من الماء ذلك

 .الجرادا
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ًا قزوين بأرض وسإتمائة سإت سإنة في ورأيت كانت جرادا
ورقة بها تركت وما طيرانها عند الشمس شعاع تستر

بيضة مائة تبيض جراداة كل ان قيل بها وباضت خضراء
على فراخها تقدر ل القابلة السنة في بيضها تفرخت فإذا

أرض إلى عنها تطير ثم تقوى حتى بها فتقيم الطيران
ذلك طلب في أمينين رجلين قزوين أهل فبعث أخرى
فجاء إناء في به فأتيا القابلة للسنة الجرادا لدفع الماء

في وشرعت يحصى ل عددا السوداانية من الماء عقيب
 .آخرها عن وأهلكتها الجرادا قتل

من يوم كل يقتل كان السوداانية من واحد كل : إنقيل
ًا الجرادا ًا شيئ ًا قالوا حتى كثير كانت لنها ألف من قريب

حتى الرض تلك تفارق ول وتقذف تأكل ثم وتقذف تأكل
 .جميعها تقتل

ًا رأى ما انه الماء ذلك حامل وحدثا السوداانية من شيئ
رأيت الرجوع في وشرعت اغترفت : فلماقال المنبع عند
الخواص من وهذا حولنا الطير يحوم منزل كل في

فسبحان قهستان ببلدا مشهور وانه النفع الكثيرة العجيبة
قرى من ! سإناباذهو إل حكمته أسإرار على يطلع ل من

بعض أن حكي الرشيد قبر بها منها ميل على طوس
طوس بأرض يكون الرشيد موت أن حكم المنجمين

ًافقال ًا الرض تلك نطأ ل : إذ بخراسإان ظهر حتى !أبد
إلى فأشاروا أمره وعظم سإيار بن نصر بن الليث بن رافع

 .بنفسه إليه يمض لم إن يندفع ل أنه الرشيد

تترك ل الملك مصالح : انقالوا ذلك يكره الرشيد وكان
على خراسإان إلى نمشي بينهما نجمع ونحن منجم بقول
 .بعيدة مسافة طوس وبين بيننا يكون وجه

بعض في الطريق عن ضلوا نيسابور إلى وصلوا فلما
ًا فساقوا الليالي ًا سإوق باب على وهم فأصبحوا شديد
فما منها يتحول أن فأرادا قشعريرة الرشيد فأتى طوس
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بن عباس قال هناك ودافن مات حتى به وزادا أمكنه
بنا يرادا ما أقصى خراسإان : قالواالرشيد مع وكان الحنف

وآمله أرجوه كنت الذي أين خراسإانا جئنا فقد القفول ثّم
الرشيد مع المأمون وكان كانا فقد أخشاه كنت الذي ذاك

الرضا موسإى بن علي وقبر الرشيد قبر جعل بخراسإان
في : قبرانشيعي وهو الخزاعي داعبل قال واحدة قبة في

ّلهم الناس : خيرطوس ما العبر من هذا شّرهم وقبر ك
بقرب الّزكّي على ول الّزكّي قرب من الّرجس ينفع

الرشيد أن طوس مشايخ بعض وذكر ضرر من الّرجس
الذي القبر في والرضا للرضا الناس يعرفه الذي القبر في

 .المأمون تدبير من وذلك للرشيد الناس يعرفه

شيعة القرية تلك وأهل واحدة قبة في متقاربان والقبران
وهو للرضا أنه اعتقدوا الذي القبر تزيين في بالغوا

الموصل بقرب الجزيرة بأرض مشهورة ! مدينةللرشيد
ًا طيبة وهي عال جبل لحف في ونصيبين المياه كثيرة جد

وما دامشق مختصر كأنها الحسنة والعمارات والبساتين
 .حماماتها من أحسن رأيت

ًا واسإعة بيوتها وتحت تأزيرها وكذلك فصوص وفرشها جد
وفي الحسن غاية في مثمنة حجرية حوض أنبوبة كل

والبيض والخضر والصفر الحمر ملونة جامات سإقفها
بيت في كأنه الحمام في فالقاعد النقوش وضع على
 .مدبج

نطحت السلم عليه نوح سإفينة : إنالهمذاني أحمد قال
نفسه فطابت أيام وثمانية أشهر سإتة بعد سإنجار جبل
ليكن :فقال النضوب في أخذ الماء أن وعلم السلم عليه
ًا الجبل هذا النهار كثيرة طيبة مدينة ! فصارتمبارك

 .والنارنج والترج والنخل والشجار

بأرض الطلق ضربها ملكشاه السلطان جارية أن وحكي
اليوم يكون ل وضعها كان : إنالمنجمون فقال سإنجار
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ًا ولدها يكون ًا ملك معلقة تجعل أن السلطان ! فأمرعظيم
باسإمه المدينة فسموا سإنجر السلطان فولدت ففعلوا
ًا وكان ًا ملك  .قالوا كما عظيم

 .مصر والي الغنوي عمرو بن عباس قصر سإنجار وبقرب

ًا كان ً العمارة عجيب قصر كثيرة ومياه بساتين على مطل
 .وأحسنها المواضع أطيب من

وحسن مكانها لطيب الملوك بها ينزل العباس بعد وكان
معتمد مع بها : نزلناقال شاهين بن عمران حكى عمارتها
ّباس قصر يا بن قرواش الدولة ٍو بن ع فارقك كيف عمر

ّدهور تغتال كنت قد عمرك ابن داهرك ريب غالك فكيف ال
ًا علي ! كتبهلفخرك بل لمجدك بل لجوداك ! بللعّزك واه
وثلثمائة وثلثين إحدى سإنة بخطه حمدان بن الله عبد بن

قصر : يامكتوب وتحته المتنبي ممدوح الدولة سإيف وهو
محاسإن ومحا قدرك علياء من وحّط الّزمان ضعضعك

ٍر ًا جدرك متون بهّن شرفت أسإط الكريم لكاتبها واه
عبد بن الحسن بن الغضنفر ! وكتبهبقدرك الموفي وقدره

ناصر وهو وثلثمائة وسإتين اثنتين سإنة في حمدان بن الله
ما قصر : يامكتوب وتحته الدولة سإيف أخي ابن الدولة

عليهم الّزمان ! أخنىبعقرك قبابهم ضربوا الولى فعل
ًانشرك تطويل وطواهم فيك يحتال من عمر لقاصر ! واه

قديم الّساكنون الكرام ثوى أين قصر يا عمرك وطول
ّيب ابن يا تفّجعي أطال ولقد عصرك !سإطرك رقم المس
ٌق أني وعلمت ٌع بك لح بليدة سإهروردا إثرك صوب في تاب

 .زنجان بقرب الجبال بأرض

بشهاب الملقب يحيى بن محمد الفتوح أبو إليها ينسب
ًا وكان الدين ًا حكيم ًا عالم العجائب صاحب الدنيا تارك

 .الغريبة والمور

ًا كان ًا مرتاض  .الناس عن منقطع
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الروم بأرض برباط : نزلتقال قزوين فقهاء بعض حكى
فقلت القرآن قراءة صوت فسمعت الشتاء وقت في

الدين : شهابفقال القاريء هذا : منالرباط لخادام
 .السهرورداي

 .أراه أن وأردات به سإمعت مدة منذ : إنيقلت

علت إذا لكن أحد عليه يدخل : لفقال عليه فأداخلني
الشمس في ويقعد السطح ويصعد يخرج الشمس
خرج حتى الصفة طرف على : فقعدت! قالفأبصره
ًا رأسإه وعلى أسإودا لبادا عليه فرأيته لبادا من قلنسوة أيض
زيارته قصدت أني وعرفته عليه وسإلمت فقمت أسإودا

فطوى الصفة طرف على سإاعة معي يجلس أن وسإألته
:فقلت آخر عالم في وهو أحدثه فجعلت وجلس مصلي

ًا لبست لو  .: يتوسإخ! فقالاللبادا هذا غير شيئ

 .: تغسلهفقلت

 .: يتوسإخفقال

 .: تغسلهفقلت

 .ذلك من أهم شغل لي الثياب لغسل حييت : مافقال

ًا وكان مباحثات بينهما جرى الرازي الدين لفخر معاصر
الحكمة في التلويحات كتابه موته بعد الدين فخر ورأى
 .فقبله

ًا كان انه وحكي فتحدثوا جمع مع بركة طرف على جالس
 .أعجبها البحر : فلقبعضهم فقال النبياء معجزات في

ًا ذلك : ليسالشهاب فقال معجزات إلى بالنسبة شيئ
 .النبياء
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رأوا حتى نصفين فيها الماء فانشق البركة إلى وأشار
 .البركة أرض

فرأوا داار في حبس بحلب عليه قبض لما انه وحكي
ًا : بيتبالسلليم إل إليها يوصل ل جائزة على مكتوب
عن الملك : ذهبكذلك ! وكانحين بعد ولو خراب الظالم
 .بيتهم وخرب قريب عن الظاهر الملك

 شاذياخ

 .نيسابور قرب على بخراسإان مدينة اسإم

ًا كانت  .الحسين بن طاهر بن الله لعبد بستان

بن الله عبد أن نيسابور تاريخ في الله عبد أبو الحاكم ذكر
ًا الناس داور في فنزلوا بعساكره نيسابور قدم طاهر غصب
حسناء زوجة له رجل داار داخل أصحابه بعض أن فاتفق
ً وكان ًا رجل ًة دااره يفارق ل غيور له فقال زوجته على غير

ًا الجندي على يجسر ! فلمماء واسإقه بفرسإي : اذهبيوم
أنت : اذهبيلزوجته فقال أهله مفارقة يستطع ولم خلفه

المرأة ! فمضتأمتعتنا أنا احفظ حتى واسإقيه بفرسإه
طاهر بن الله عبد ركوب فاتفق حسناء وضيئة وكانت
ً لست شأنك : مالها فقال الفرس تقودا المرأة فرأى أهل
الحال ! فأخبرتهطاهر بن الله عبد فعل : هذا! فقالتلهذا

بات : منعسكره في العرفاء فأمر وحولق فغضب
ًا بها وبنى شاذياخ إلى ! وسإارودامه ماله حل بالمدينة قصر
ًا بجنبه بنوا كلهم والجند أحسن وصارت فعمرت داور

ًا : فاشربالشاعر قال وأطيبها الماكن ّتاج عليك هنيئ ال
ًا بتاج أولى فأنت لليمن غمدان وداع بالّشاذياخ مرتفق
فلما يزن ذي وابن فيها هوذة ابن من تلبسه الملك

ملكشاه بن سإنجر عهد في خراسإان على الغز اسإتولى
وأحرقوها نيسابور وخربوا وخمسمائة وأربعين ثمان سإنة

صارت حتى وعمروها شاذياخ إلى منهم بقي من انتقل
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وخندق حصين سإور ذات وكانت وأطيبها الله بلدا أحسن
عليها اسإتولى وسإتمائة عشرة ثمان سإنة إلى خلق وكثرة
حصينة ! قلعةراجعون إليه وإنا لله فإنا وخربوها التتر
السلطان بناها أصفهان بقرب جبل قلة على كانت

 .مائة خمس سإنة ارسإلن ألب ابن ملكشاه

ً أن بنائها وسإبب إلى جاء الروم بطارقة من رجل
ًا معه وكان مقربيه من وصار وأسإلم السلطان في يوم
الجبل هذا وصعد الصيد حسن كلب منهم فهرب الصطيادا

مثل كان : لوللسلطان فقال والبطريق السلطان فتبعه
ً عليه لتخذنا عندنا الجبل هذا ! فأمر به وانتفعنا معقل

يقبل فلم الملك نظام فمنعه قلعة عليه يبنى أن السلطان
في حيلة ل الحصانة غاية في قلعة عليه فبنوا قوله

 .اسإتخلصها

من كان من بعض كوتواله وجعل به السلطان ففرح
ًا السلطان خواص ًا أمير بن أحمد عطاش ابن وكان معتبر

ًا الملك عبد داعاة من دااع وهو المير هذا لوشاقية معلم
 .القلعة إلى معه المير حمله الباطنية

فأجابوه الباطنية مذهب إلى القوم داعا فيها اسإتقر فلما
ًا أصفهان من فأجابه أصفهان إلى الدعاة وبعث خلق أيض
 .كثير

بناء عن : منعتكللسلطان قال ذلك الملك نظام علم فلما
وإل الملحد هذا أمر اسإتدرك أقول والن قبلت فما القلعة
على السلطان ! فنزلدافعه يمكن ل فسادا إلى يفضي
ابن وأنزل اسإتخلصها حتى سإنين سإبع وحاصرها القلعة

ًا وكان منها عطاش على أركبوه وقد النجوم بعلم عالم
أصفهان أهل جميع واسإتقبله أصفهان في وأداخلوه جمل

قدامه يرقصون والمساخرة والدفوف والبوقات بالطبول
في هذا رأيت : ماله قيل والقذار بالبعار يرمونه والعوام
انه رأيت ما لكن ارتقاء طالعي في : رأيتقال طالعك
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شره وكفي أصفهان في ! وصلبالوجه هذا على يكون
عمارتها إلى وأشار كلب عليها دال : قلعةللسلطان فقالوا
 .بخرابها ! فأمرالخير منها يرجى ل ملحد وملكها كافر

 شكمبة

والثمار والبساتين المزارع كثيرة دانباوند ناحية من بليدة
 .والعناب

ًا النواحي تلك أشد وهي جرجان أهل يضرب بردا
الصورة تشويش في المثل بقاضيها وطبرسإتان
ًا رأوا فإذا الحلقة واضطراب : مثلقالوا الصورة كريه أحد

ًا : رأيتقائلهم ! قالشكمبة قاضي ٍة رأسإ ّب ولحيًة كد
ّبه ّتيس : ذافقلت كمذ !شكمبه : قاضيفقال هو من ال

 .وهمذان اربل بين الجبال في واسإعة كورة شهرزور

 .ومدن قرى بها

: بلدهممهلهل بن مسعر قال الطريق قطاع أكرادا أهلها
 .دازداان وقصبتها الكرادا من بيت ألف سإتين ينشيء

الخيل تركض حتى عال عريض سإور ذات مدينة وكانت
ًا رئيسها وكان لسعته سإورها على السلطين على عاصي
مبني برج على جالس وهو رئيسها إلى أنظر : وكنتقال
مجردا سإيف وبيده فراسإخ عدة إلى ينظر عال بابها على

ً رأى فمتى  .بسيفه لمع الجهات بعض من خيل

: انهاوقالوا المدينة إلى والقوافل المواشي فانجفلت
 .يرومها عمن ممتنعة منصورة مدينة

 .السلم عليهما وسإليمان دااودا لها داعا

ًا تعالى الله بعثه الذي طالوت إليها ينسب بني إلى ملك
أحق ونحن علينا الملك له يكون : أنىفقالوا إسإرائيل
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من أنهم يزعمون اليوم إلى عليها والمتغلبون منه بالملك
 .طالوت ولد

كلم آخر هذا والجدري العين رمد بقلة مخصوصة وهي
 .مسعر

يعرف لم الباه لداوية الصالح الزلم حب ينبت جبل وبها
 .غيره مكان في

شبيهة بثمرة وسإنة بالعنب سإنة يأتي الكرم من نوع وبها
 .الوداع له يقولون الرأس أسإودا الحمرة شديدة بالجزر

 .نصيبين عقارب من أضر قتالة عقارب وبها

 شهرسإتان

باداية طرف على وخوارزم نيسابور بين بخراسإان مدينة
 .الرمل

تزال ل بها متصلة والرمال عنها بعيدة ومزارعها وبساتينها
 .تسف

ًا عنها الرمل ينحون وثيران رجال على وقف ولها  .أبد

ًا عنها ينحون ما أضعاف واحد يوم في يغشاها وربما زمان
ً إليها وينسب وهو إليه ينظرون والناس طويل

ً وكان والنحل الملل كتاب صاحب الشهرسإتاني رجل
ً ًا فاضل وهو الحيرة مقام إلى انتهى أنه ويزعم متكلم
ّلها المعاهد تلك في طفت : لقدالقائل ّيرت ك طرفي وص

ّ أر فلم المعالم تلك بيت ًا إل ٍر كّف واضع أو ذقٍن على حائ
ًا المراغة بين بآذربيجان مدينة ! شيزنادام سإّن قارع

والفضة الذهب معدن بها :مهلهل بن مسعر قال وزنجان
 .والسإرب الصفر والزرنيخ والزئبق

 .بها محيط سإور ولها
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 .قعرها يدرك ل بحيرة وسإطها وفي

ًا ذراع ألف عشر أربعة فيه أرسإيت وإني ألف من وكسور
 .بالهاشمي جريب نحو واسإتدارتها اسإتقر ما

ًا لوقته صار تراب بمائها بل ومتى ًا حجر  .صلد

نيران تذكى منها المجوس عند الشأن عظيم نار بيت بها
هلل قبته رأس وعلى المغرب إلى المشرق من المجوس

فلم قلعه المتغلبين من كثير حاول طلسم هو قيل فضة
 .يقدروا

سإبعمائة منذ منه يوقدون انهم البيت هذا عجائب ومن
سإاعة عنه الوقودا ينقطع ول البتة رمادا فيه يوجد فل سإنة
عدو قصدها إذا انه المدينة هذه عجائب .ومنالزمان من

خارج يقع المنجنيق حجر فإن عليها المنجنيق ونصب
.ذراع مسافة من إليه يرمى كان وإن إليه يصل ول السور

ً وكان مسعر كلم ههنا إلى ًا رجل ورأى البلدا طاف سإياح
 .منه منقول البلدان عجائب وأكثر عجائبها

عظيمة نار وهي اذرخس نار بالشيز أن مسعر غير وحكى
ً أتاها زارها منهم الملك إذا كان المجوس عند  .راجل

من كان : انهقيل المجوس نبي زراداشت إليها وينسب
ً سإبلن جبل إلى ذهب شيز بكتاب وأتى الناس عن معتزل

 .المفسر من إل معناه يفهم لم بالعجمية وهو باسإتا اسإمه

ابن لهراسإف بن كشتاسإف عهد في النبوة يدعي وأتى
من يتمكن فلم إليه الوصول وارادا الفرس ملك كيخسروا

ًا كشتاسإف وكان ذلك سإقف فانشق ايوان في جالس
الملك عند كانوا الذين والناس منه زراداشت ونزل اليوان

مكانه عن تحرك ما والملك عليه ومغشي هارب بين ما
!إليكم الله رسإول : إنيزراداشت فقال أنت : منله وقال
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من النزول يعني العجب هذا رأينا وإن : نحنالملك فقال
وحكماء علماء عندنا بل ذلك على نقتصر ل لكن السقف

زراداشت ! فرضياتبعناك الحق لك شهدوا فإن يناظرونك
أن الزمان ذلك في والحكماء العلماء الملك وأمر به

 .الملك ويعرفوا كلمه يسمعوا

مستقيم وانه كلمه : سإمعناللملك وقالوا كلمه فسمعوا
نبوته على معجزة طلب وهو واحد شيء إل يبق ولم

ونأخذ الداوية من أردانا بما بدنه نطلي أن : اخترنافقالوا
ًا القطر ذلك ونصب وثاقه ونشد المذاب النحاس من شيئ
فيجب ذلك من سإلم وإن أمره كفينا فقد تلف فإن عليه
 .متابعته علينا

فعروه الرأي هذا الملك واختار بذلك زراداشت فرضي
ًا عليه وصبوا وثاقه وشدوا كرات القطر فصار قطر

المجوس ومع شيء ضربه وما كرة شعرة بكل وتشبثت
 .بها يتبركون الكرات تلك من

جميع في ! فأمرداعوته إجابة إل يبق : لمقالوا ذلك فعند
ًا ل قبلًة النار وجعل النار بيوت ببناء كشتاسإف مملكة إله
عليه الله صلى الله رسإول مبعث إلى الملة تلك وبقيت
 .بقية منها سإجستان بأرض يقولون والن وسإلم

فم على البصرة أعمال من قرى عدة بها كورة صيمرة
 .معقل نهر

له يقال رجل جاءهم حتى العقل بقلة موصوفون أهلها
أنه واداعى وأربعمائة خمسين سإنة حدودا في شاس ابن
إسإحق بن محمد وهو العنبس أبو إليها ! ينسبفعبدوه إله

ًا كان ًا شاعر ًا أدايب والنزهات الهزل في تصانيف ذا ظريف
 .المتوكل عند بذلك حظي وقد

:وقال بمرثية ورثاه عليه فحزن حمار له مات أنه حكي
وماءك علفك أحسنت ! أماحماري : ياقلت النوم في رأيته
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على داخل البحتري أن وحكي في إل مت : مافقال
: عنمطلعها في وقال مدحه في قصيدته وأنشد المتوكل

ّي ٍر أ ّي تبتسم ثغ : عنالعنبس أبو فقال تحتكم طرٍف وبأ
ّي ّي تلتقم سإلٍح أ بحسنه يضّن : حسٌنفقال تلتطم كٍف وبأ

بهجوه يفوه : نهٌمالعنبس أبو فقال بالكرم أشبه والحسن
ّنهم أليق والّصفع مدح إلى : انتقلتالبحتري فقال بال
للخليفة : قلفقلت يسكت لعله النسيب وتركت الخليفة

ّيها ّكل أ للمماليك : قلالعنبس أبو فقال المعتصم بن المتو
ّنشاط وذي الّضخام : فالتفتالبحتري ! قالالخدم من ال

ًا ً يمين إل رأيت فما أحد عليه ينكر هل أرى حتى وشمال
ًا وهتك شتم بزياداة يأتي زياداة أنشدت إن فعلمت مبتسم
: فضحكقال العنبس أبو رآه فلما وخرجت فسكت
فقال داينار بألف العنبس لبي وأمر والحاضرون الخليفة

وشوتم أنشد والبحتري المؤمنين أمير : ياخاقان بن الفتح
ًا له فأمر حنين بخفي يرجع وصفع  .داينار بألف أيض

موت بعد من عاش قد مريٍض : كمالعنبس أبي شعر ومن
ّطبيب ّوادا ال ًا فينجو القطا يصادا قد والع القضاء ويحّل سإليم
ّيادا قزوين بين بقهستان قرى ذات كورة ! طالقانبالّص
 .الديلم جبال في وجيلن

منها قزوين إلى يجلب والرمان الزيتون جبالهم في
 .الكثير الرمان وحب الزيتون

برضى الملقب إسإماعيل بن أحمد الخير أبو إليها ينسب
 .الدين

ًا كان ً عالم ًا فاضل  .كرامات صاحب ورع

الدرس يلقنه فأسإتاذه يتفقه أمره بدء في كان انه حكي
ًا عليه ويكرر ضجر حتى حفظ فما يحفظه حتى مرار

السإتاذ ونام ذلك من هو فانكسر لبلداته وتركه السإتاذ
آذيت : لمله يقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فرأى

433



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

حتى الدين رضى يا : تعالوقلت : فانتبهتقال أحمد
عليه تعالى الله ! ففتحتلقنني النبي : بشفاعة! فقالألقنك

ًا زمانه أوحد صار حتى الذكاء باب ًا علم ودارس وورع
قزوين إلى الرجوع وأرادا مدة ببغدادا النظامية بالمدرسإة

.الشام بطريق قزوين إلى وعادا للحج فاسإتأذن مكنوه فما

 .بعده ول قبله لحد كان ما قبول بقزوين له وكان

المكان يحصلوا حتى بالضوء الناس يأتي وعظه يوم
وما قبله جاء الذي الفقير من المكان الغني ويشتري
عن تروي الصحابة كانت كما عنه يروونه منه سإمعوا
ًا الشيخ أن وحكي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كثير

شجرة دااره باب على وكان للشيعة يتعرض كان ما
ً رأوا اليام بعض في فإذا الغصان ملتفة عظيمة رجل

هذا : انقالوا الشيعة محلة من هو فإذا الشجر ذلك على
لست :الشيخ وقال الرجل ! فهربالشيخ لتعرض جاء

فخرج المدينة من ! وخرجهذا بعد قزوين في أقيم
ًا والملك المدينة أهل كل بخروجه  .أيض

اسإم عليها مكواة تأخذ أن بشرط إل أعودا : لستفقال
الشيعة أعيان من جمع جباه بها وتكوي وعمر بكر أبي

 .عليهم أعين الذين

إلى والعمائم يأتون أولئك فكان وفعل ذلك منه فقبل
 .الكي الناس يرى ل حتى أعينهم

الوارني الرحمن عبد بن محمد الدين عز الشيخ وحكى
المجلس عقد الشيخ أن بقزوين الكبار المشايخ من وكان
سإنة المحرم من عشر الثاني النهار أول الجمعة يوم

ًا : واتقواتعالى قوله تفسير وذكر وخمسمائة تسعين يوم
ما وسإلم عليه الله صلى النبي وان الله إلى فيه ترجعون

ًا ذلك وكان أيام سإبعة إل ذلك بعد عاش ينعى تعريض
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ًا بيته إلى فرجع نفسه ورفع أيام سإبعة وبقي محموم
 .الثامن اليوم في نعشه

فضله من تعالى الله أنار تربته قرب الواداي به بلغوا ولما
ًا واضحات وأمارات بينات آيات له ورحمته عليه أنوار

ًا متضاعفة وأضوا متللئة ولقد السماء في غريبة وألوان
سإبعة في المتلليء والوميض الساطع النور عددات
 .الهواء من مواضع

العيون ودامعت مبهوتين حيارى الخلق صار ذلك وعند
سإاجد بين والخلق الصوات وضجت القلوب ووجلت
ًا المتحرك يستطيع ل خده التراب في وممرغ ول سإكون
ًا الساكن إلى السماء فعادات لحده في وضع أن إلى حراك

الله لطف من بعجيب ذلك وما لهيئته الهواء وعادا حالها
الله رحمة عليه الديانات وأصحاب العلوم بأرباب تعالى

 .ورضوانه

 .بغدادا قرى من قرية الطاهرية

زياداة عند كثير ماء سإنة كل في فيه يجتمع مستنقع بها
فيضمنه بالبني المعروف السمك فيه فيظهر داجلة

 .وافر بمال السلطان

غلة وانه لحمه لطيب السمك سإائر على فضل ولسمكه
 .الموفق والله غلتها سإائر مع القرية هذه حاصل من

 طبرسإتان

الري بين وهي مازندران يقولون والعجم معروفة بلدا
 .الخزر وبحر وقومس

وخم هواءها أن إل والنهار والمياه الشجار كثيرة أرضها
ًا  .جد
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كثيرون جناة حبسه في اجتمع الكاسإرة بعض أن حكي
فإن ليعمروها البلدا بعض إلى : غربهموزيره فقال

واختار !دامهم من برئت وانتلفوا لك العمران كان عمروها
قطع فأراداوا وأشجار جبال يومئذ وهي طبرسإتان أرض

ًا فطلبوا الشجار بها فكثرت تبر بالعجمية والفأس فؤوسإ
 .تبر معرب وطبر : طبرسإتانفقالوا الفؤوس

بشمالهم يعملون فكانوا مغلولة أيمانهم : كانتوقالوا
ًا أكثرهم فيها ترى فلهذا  .عسر

ًا الفواجر ونفوا الغيرة قلة فلهذا بهن فتزوجوا إليها أيض
 .بينهم

البريسم منها فيرتفع القز داودا تربية يتعانون وأكثرهم
 .البلدا سإائر إلى ويحمل الكثير

والطباق واللت الظروف منه يتخذ الخلنج الخشب وبها
في يجعلونه الري بلد وصناع الري إلى يحمل ثم والقصاع

ًا يبقى حتى أخرى مرة الخرط الري ومن ويزوقونه لطيف
النشاشيب تتخذ الخشب هذا ومن البلدا سإائر إلى يحمل
 .الجيدة

إلى منها تحمل الطبرية الرفيعة والمنادايل المآزر وبها
 .والصوف والكسية البريسمية الثياب وكذلك البلدا سإائر

ًا ألقيت إذا شجر وبها ما يموت الماء في خشبها من شيئ
 .وتطفو السمك من فيه

: بطبرسإتانالخوارزمي الريحان أبو قال طارق جبل وبها
دااودا بن سإليمان بدكان تعرف داكة فيها مغارة فيه جبل
السماء انفتحت القذار من بشيء لطخت إذا السلم عليه

من الباقية الثار في هذا منها القذار تزيل حتى ومطرت
 .الخوارزمي الريحان أبي تصانيف
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ماثل جوز يسمى حشيش : بهاالغرائب تحفة صاحب وقال
ًا قطعه من قطعه ومن الضحك عليه غلب وأكله ضاحك

ًا قطعه ومن البكاء عليه يغلب الحالة تلك في وأكله باكي
ًا عليه تغلب وأكله قطعه حال كل على كذلك وأكله راقص

 .الحالة تلك

أجدبوا طبرسإتان أهل أن الخوارزمي الريحان أبو حكى
فما للسإتسقاء فخرجوا العلوي زيد ابن الحسن أيام في

البلد أطراف في الحريق وقع حتى داعائهم من فرغوا
:ذلك في عمر أبو فقال اليابس الخشب من وبيوتهم
ٍم صوب يسألون خرجوا ّيٍب فأجيبوا غما !حريق من بص
ّد جاءهم ّنوه ما ض ٌة قلوٌب جاءت إذ تم ّو !بالفسوق محش
: رأيتقال الهمداني محمد الصالح الشيخ وحكى

ًا بطبرسإتان ًا أمر شاهدت :وهو المور من عجيب
الماء صار ماء حامل كان من وطئها إذا داوداة بطبرسإتان

ًا حمال الواطيء خلف كان لو انه هذا من وأعجب مر
ًا المياه كل صار الماء نساءهم فترى مائة كانوا ولو مر

معها واحدة وقدامهن الجرار في النهر من الماء يحملن
يمشين للماء الحاملت والنساء الطريق تكنس مكنسة
ًا وكان الطبري رزين بن علي وحكى ً حكيم :قال فاضل
وذنبه الفاختة حجم على وهو ككو يسمونه طائر عندنا
من صنف نبعه ظهر فإذا الربيع أيام يظهر الببغاء ذنب

له يأتي نهاره طول يخدمه الريش موشاة العصافير
العصفور ذلك على وثب النهار آخر كان فإذا فيزقه بالغداء
يزال فل أكله أمسى فإذا آخر فجاء صاح أصبح وإذا وأكله
النوع ذلك فقد الربيع زال فإذا الربيع أيام مدة كذلك

 .القابل الربيع إلى واتباعه

صاحب الطبري جرير بن محمد جعفر أبو إليها وينسب
ًا وكان الكثيرة والمصنفات الطبري والتاريخ التفسير كثير

الّشراب وألتمس الّضراب من الّضياء : أاقتبسينشد ما
ّنذل الّزمان من أريد الشراب من ً ال ًا بذل جنى من وأري
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ّناس خيار لشتياقي ألقي أن ! أأرجووصاب سإلٍع في ال
بالكيا المعروف الحسن أبو إليها وينسب الكلب زمن

 .الهراسإي

ًا كان ً عالم الغزالي أن إل الغزالي حامد أبي تالي فاضل
ًا منه أثقب ًا وأسإرع ذهن ًا وأصوب بيان  .خاطر

ًا كان الخليفة دايوان داخل ببغدادا النظامية بالمدرسإة مدرسإ
ًا كان اللمغاني الحسن أبو والقاضي له قام ما حاضر

: إذاالخليفة فقال الله لدين الناصر الخليفة إلى فشكا
ًا أنت القاضي داخل ونظم ذلك ! ففعلله تقم ل أيض

ٍة وفرط وحّجاٌب حجاٌب ّد حماق ٍد وم ّلف العلى نحو ي ّتك بال
ّلٍف وراء من هذا كان فلو ّلف وراء من ولكن لهان تك ّتخ ال

إليه يمشي أن الكيا فأمر الخليفة إلى القاضي فشكا
لم كنت لو يودا وجه على لمشين : واللهالكيا فقال ويعتذر
بأن القاضي أخبر القاضي داار باب إلى وصل ! فلماأمش
 .بالكلية وواجهه واسإتقبله فقام إليه جاء الكيا

وتارة يشرفنا تارة فإنه الخليفة الله : حفظالكيا قال
ًا اللمغاني ابن فانكسر !بنا يشرف ًا انكسار  .شديد

: فماوقال دافنه عند اللمغاني ابن وقف الكيا مات فلما
ّنواداب تغني !أمس حديث مثل أصبحت وقد والبواكي ال
على غضب السلطين بعض أن حكي ما عجائب ومن

فما ذلك إزالة في جهده الطبري فبذل طبرسإتان صاحب
 .أمكنه

ًا إليه السلطان فبعث ًا جيش الجيش أن الطبري فعلم كثيف
أشجار بقطع فأمر جبل تحت معينة بغيضة إل ينزلون ل

القطع موضع وسإتر قائمة كانت كما وتركها الغيضة تلك
 .بالتراب

وأصحابه هو الطبري كمن بها ونزلوا الجيش وصل فلما
تلك أشجار في داوابهم الجيش وشد الجبل ذلك خلف
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الطبري عليهم فخرج مقطوعة كلها وكانت الغيضة
الشجار وتساقطت الدواب فنفرت بهم وصاح بأصحابه

أحد يلوي ل فزعين هاربين الجند فولى جرتها الدواب لن
وتلف أقلهم فنجا والسإر بالقتل الطبري وتبعهم أحد إلى

 .أكثرهم

: نزلنافقالوا شأنهم عن سإألهم السلطان إلى رجعوا فلما
الشياطين من جند الليل جنح في أتانا الفلني بالموضع

المتقومين من أحد يجسر ! فلمالطويلة بالشجار تضربنا
بين مدينة ! طبسطبرسإتان إلى المشي على ذلك بعد

 .مشهورة ونيسابور أصفهان

أحمد بن محمد الفضل أبو الئمة فخر إليها ينسب
 .الجن تسخير في الشامل كتاب صاحب الطبسي

واحد ولكل الجن تسخير كيفية فيه يذكر كبير كتاب وهو
الكتاب ذلك في يذكر الطرق من طريق رؤسإائهم من

بها أتى : منويقول وشرائطها عزائم يذكر أنه وحاصله
ًا عليهم تعالى الله سإلط الوجه هذا على ول تحرقهم نار

 .بالجابة إل عنهم يندفع

هو وكان الئمة لفخر مسرين كانوا الجن أن وذكروا
ًا الجن تعرض أن : أريدله قال الغزالي للمام معاصر

الظل مثل : رأيتهمالغزالي قال ذلك إلى ! فأجابهعلي
 .الحائط على

 .كلمهم وأسإمع أحاداثهم أن أريد : إنيله فقلت

إليها .وينسبذلك من أكثر منهم ترى تقدر ل : أنتفقال
 .الشاعر الطبسي شمس

ًا كان تلمذة من الشعر جيد الكلم حلو الصورة حسن شاب
الخاقاني معاصر وكان النيسابوري الدين رضى الشيخ
شعر أن إل المسلك ذلك وسإلك الخاقاني شعر فرأى
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: دااومالدين رضى له فقال وأعذب ألطف كان الشمس
 .الخير منه وترى منك يجيء فإنه الفن هذا على

 .به منفردا هو وأسإلوب الحسن غاية في أشعار وله

ًا الشريعة صدر بخارى مدينة قاضي وكان ًا شاعر مفلق
بالعجمية ضيقة قافيتها حسنة قصيدة نظم النظير عديم
تو ومن وشرابست شمعست كه خير : برمطلعها وهذا
برخاسإت كه خير بر سإو زهر خاسإت سإحر خروسإان اواز
بر وزانو بد صراحي نشستست كه بنشين باي بيكي بياله
وببرند بكيرند باروز را شب معشوقه كه بيس اران خير
همه كست مشهور بخارى دار قصيده واين كيسو داو

قصيده اين مثل طبس شمس آن بخوى شدند معترف
بيكسو طره صبا كردا جون تو : ازروىمطلعها وهذا بكفت
شد مكر تو سإياه زلف از كيسو غاليه شب براوردا فريادا

دال اخر سإو هر تعبيه صبا براوردا مشك كر باز كرهي
داوابرو بسرطاق تا كشان زنجير براري جند مرا رنجور

قائلها : منناداى القصيدة بهذه الشريعة صدر عرف فلما
ًا يقول أن يقدر كان وما وزير مدح في كانت لنها شيئ

 .بخارى

ًا كان انه وسإمعت  .القمر مثل شاب

 .العمر وجد ما لنه صغير ودايوانه فجأة مات

كثيرة عامرة الروم بحر شاطيء على مدينة طرابلس
وبساتين الصخر من منحوت سإور لها والثمرات الخيرات

 .الصالحون إليها يأوي كثيرة ورباطات جليلة

يأتيه مقصودا مشهور مسجد وهو الشعاب مسجد بها
 .واحترامه لبركته الناس

مائها من شرب من أن زعموا بئر وهي الكنودا بئر وبها
عليه يلم بما طرابلس أهل من رجل أتى فإذا يتحمق
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طرق !الكنودا بئر من شربت فإنك نعيبك : لله يقولون
 .أصفهان بقرب مدينة

العاج من المستظرفة اللت في باسإطة يد لهلها
يعجز ظريفة آلة كل البلدا سإائر إلى منها يحمل والبنوس

 .البلدا من غيرها صناع مثلها عن

 .الطرقي تاج إليها ينسب

ًا كان ًا أدايب ًا شاعر  .ظريف

رآني ما إذا مثل فصيحة وأشعار عجيبة حكايات له
ّنسائم أيقظتها داوٍح حمائم وغّردات العاذلون :يقولون ال

ّتمائم فارقته حٍي وممسوس سإلسإٌل جفته مجنوٌن ال
ًا أن ظننت : ماوقال ذلك من فتعجب العجم من أحد
سإودااء خلعة إليه ! فبعثالحد هذا إلى كلمه يوصل
قصيدة وعمل فلبسها فجأة بغتًة الخليفة خلعة إليه فوصل
: ترتاحمطلعها بغدادا إلى وبعثها الخليفة مدح في طويلة
ّندى أندية ّباس أبي مولنا مدح في والباس ال انه وحكي الع
ورئيسها قزوين قاضي ابن وكان همذان إلى سإافر

ًا أن فسمع بهمذان لنه يراه أن فأحب وصل الطرقي تاج
ًا كان الكتب داار إلى ذهب انه فقيل بالفضل مشهور

ًا يطالع فوجده إليه فمشى : عليكفقال عليه فسلم كتاب
 .إليه نظر ول له تحرك ! وماالسلم

ً كان وإنه واشتغل ومماليك وغلمان وجثة هيئة ذا رجل
:أذيته من وقال ذلك من الرجل فتأذى الكتاب بمطالعة

أعيان من رجل : أنا! قال: لقال تعرفني ما الدين تاج
يكون ل : مدينتكمفقال ووصل وقطع ونهي أمر ذو قزوين

 .نعم :قال شحنة لها

بالمعيدي : تسمعوقال الرجل فقام يصلبنك ل : فلمقال
في فقام وحده داار في كان انه ! وحكيتراه أن من خير
فإذا الجيران فاجتمع !! اللص: اللصيناداي الليل جنح
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:فقال اللص : أينله فقالوا والدار بحالها والغلق البواب
شدوا الناس بيوت داخلوا إذا اللصوص أن سإمعت إني

لما وإني دابيبهم يسمع لئل أقدامهم على اللبادا قطاع
ًا سإمعت ما انتبهت داخل اللص : لعلقلت الدبيب من شيئ

 .الله رحمه هذه مثل حكايات ! ولهاللبادا رجله على وشد

 .مشهورة قزوين قرى من قرية طرزك

أن واقعة في أو نومه في رأى الصلحاء بعض أن حكي
ًا هناك فلما ذلك أحد عرف ول قبر بها كان وما صحابي

من ينزف والدم دارع عليه القامة طويل رجل إذا كشفوا
ًا عليه فبنوا جراحته الدعاء أن الناس بين واشتهر مشهد

ًا فصار مستجاب فيه الطراف من الناس يقصده مقصودا
 .كلها

ًا إليه ذهب انه عليه الله رحمة أبي وحدثني وقدام زائر
وداخلت الغلم مع الدابة : فتركتقال مسجد المشهد
:قال المحراب في مصلي وفرشت أصلي المسجد
رمانة مصلي على فرأيت السجودا من رأسإي فرفعت

وشجرها الحال في شجرها من قطعت كأنها طرية كبيرة
الري من إليها يجلب وإنما ونواحيها قوين بأرض ينبت ل

ًا الوقت وكان البلدا من شيء في الرمان يوجد ل صيف
ً :للغلم وقلت خرجت الزيارة من فرغت : فلماقال أصل
 .: لقال أحد المسجد داخل هل

 .: لقال أحد منه خرج : هلقلت

وطروز ضيعتنا إلى وصلت حتى معي والرمانة فتعجبت
أخي على فعرضتها معي بعد والرمانة طريقي على كان

ومضيت رحلي مع فتركتها منه فتعجبوا هناك كانوا وجمع
علم : لفقال عنها غلمي فسألت رأيتها فما وعدت لحاجة

أسإفاري بعض في كنت حتى مدة ذلك على ! ومربها لي
اللحية كث القامة طويل شيخ برجل أنا فإذا وحدي
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نحوه فقصدت الرمانة بتلك صنعت ! مامحمد : ياينادايني
رحمة عليه ذهب أين أدار ولم عيني عن فغاب به لتبرك

 .الله

 طروز

والشجار المياه كثيرة غناء قزوين قرى من كبيرة قرية
 .والثمار والبساتين

السلطين مماليك العجم أتراك اتخذها ونزاهتها ولطيبها
ًا ًا بها وبنوا مسكن فمن هناك وتناسإلوا وتوالدوا قصور
وثمارها وفواكهها خيراتها كثرة من فيها تحير داخلها

فكأن أهلها صور وحسن هوائها وطيب عمارتها وحسن
ًا التراك أولدا من فيها ًا مليحة صور فمن صبيحة ووجوه

ورودا إلى ذلك على المر وكان عنها الخروج أرادا ما داخلها
كثيرة قرى ذات الترك بلدا من كبيرة مشهورة .مدينةالتتر

ذلك من إل إليها سإبيل ل مضيق في جبلين بين وقراها
أحد لها يتعرض فل مانع منع لو داخولها يمكن ول المضيق

وسإلطانها مفيد غير قصدها بأن لعلمهم الترك ملوك من
 .الترك ملوك عند ومكانة قدر ذو

اتخذوا حتى عندهم الذهب كثر فلذلك الذهب معادان بها
 .والواني الظروف منه

على ونساؤهم ورجالهم جسدهم على شعر ل زعر وأهلها
 .ذلك في السواء

عند مرة كل يوجدن أنهن وهي عجيبة خاصية نسائها وفي
ًا غشيانهن  .أبكار

 .كذلك وجدها تركية جارية اشترى أنه التجار بعض وحكى

: إحداهماعينان بها أنه النعمان بن المؤيد أبو المير وحكى
فيه وتمتزجان حوض إلى تنصبان وهما ملح والخرى عذب
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فيه ملوحة ول عذب : إحداهماسإاقيتان الحوض من ويمتد
 .ملح والخرى

وصل الملح مليح اسإمه صالح رجل كرامات من انه وذكر
كراماته من وظهر السإلم إلى أهلها وداعا الديار تلك إلى
على وهم أهلها بعض فأسإلم والسواقي الحوض هذا أمر

 .الن إلى السإلم

 طوس

ومياه قرى ذات مشهورة نيسابور بقرب بخراسإان مدينة
لحداهما يقال محلتين على تشتمل والمدينة وأشجار
 .نوقان والخرى طابران

البرام القدور منها وينحت الفيروزج معادان جبالها وفي
ألن : قدبعضهم قال حتى والظروف اللت من وغيرها

السلم عليه لداودا ألن كما الحجر طوس لهل الله
 .الحديد

الوزير إليها ينسب ممن بمثلهم الزمان عقم جمع منها
أرفع وزير ير لم إسإحق بن علي ابن الحسن الملك نظام

ًا منه ًا منه أكثر ول قدر ًا منه أثقب ول خير  .رأي

ًا وكان  .الله عند من مؤيد

أرسإلن الب السلطان لقتال جاء الروم قيصر أن حكي
عسكره يقولون ترى : ماذاالملك لنظام السلطان فقال
من النصر : ليسالملك نظام ! فقالعسكرنا من أكثر

الله على نتوكل نحن الله عند من النصر إنما الكثرة
:المنابر على الخطباء تقول وقت الجمعة يوم ونلتقيه

 .الله فنصرهم ذلك ! ففعلواالمسلمين جيوش انصر اللهم

نيسابور مدينة داخل أرسإلن الب السلطان أن وحكي
ًا فرأى مسجد باب على فاجتاز باب على الفقهاء من جمع
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له داعوا ول للسلطان خدموا ل رثة ثياب في المسجد ذلك
طلبة : هؤلءفقال عنهم الملك نظام السلطان فسأل
ًا الناس أشرف وهم العلم الدنيا من لهم حظ ل نفس

 .فقرهم على زيهم ويشهد

أذن : لوقال ذلك فعند لهم لن السلطان قلب بأن فأحس
ًا لهم بنيت السلطان ًا لهم وأجريت موضع ليشتغلوا رزق

نظام فأمر له ! فأذنالسلطان داولة وداعاء العلم بطلب
وأن السلطان مملكة جميع في المدارس ببناء الملك

في بالوزير مختص هو الذي السلطان مال عشر يصرف
 .الحسنة السنة هذه سإن من أول وهو المدارس بناء

بعض أن الملوك سإير كتابه في الملك نظام وحكى
معيشك في : انملكشاه للسلطان قال المفسدين

ًا بسبعين يتمشى المملكة وأمر فارس ألف أربعمائة ألف
ًا سإبعين فإن امتلت أسإقطتهم فلو القلة من يغلبوا لم ألف

عرفت فلما قوله إلى السلطان ! ومالالمال من الخزانة
وفسادا الفتنة اثارة أرادا من قول : هذاللسلطان قلت ذلك

كاشغر إلى النهر وراء وما خراسإان ملكك ! إنالمملكة
والجبال وآذربيجان واران واللن وخوارزم غور من

وانها وأنطاكية وارمن والشام وكرمان وفارس والعراق
داولة أن يذكر ولم العساكر بهذه محفوظة تبقى إنما

خروج من خلت قد الكبار والملوك العظام الخلفاء
بسعاداة المباركة الدولة وهذه مخالف وظهور خارجي

العساكر كانت فلو الكدورات عن سإلمت السلطان
والبربر ومصر والصين والهند السند لكانت ألف ثمانمائة
ًا والروم والحبشة  .طاعتنا في أيض

ًا سإبعين أثبت ان السلطان ان ثم ثلثمائة وأسإقط ألف
ًا وثلثين يشتغلون حرف أصحاب ليسوا فالساقطون ألف

طاعته تحت ويدخلون واحد يد على يجتمعون بصنعتهم
ثلثمائة في الخصم ويكون عظيم فسادا ذلك من فنشأ

ًا وثلثين ًا سإبعين في ونحن ألف وتهلك الموال فتمشي ألف
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بجمع ينصح الذي الناصح هذا نصيحة نتيجة ذلك ويكون
 .الرجال وتفريق الموال

من خرج وقد الباطنية على التعصب شديد كان انه وحكي
 .العمارية في المرض عقابيل وبه أصفهان

قيدسإجان لها يقال نهاوند قرى من قرية إلى وصل فلما
:الوزير ! فقال! مظلوم: مظلوموناداى رجل له تعرض
 .ظلمته ما ابصروا

منه دانا ! فلما الوزير إلى أسإلمها أريد رقعة : معيفقال
الحاداي الجمعة ليلة وكانت بالسكين وضربه عليه وثب

وأربعمائة وثمانين خمس سإنة رمضان من والعشرين
 .مدرسإته في ودافن أصفهان إلى فحمل

بن محمد حامد أبو السإلم حجة المام إليها وينسب
 .الغزالي محمد بن محمد

ًا مثله العيون تر لم ًا لسان ًا وبيان ًا وذكاء وخاطر وعلم
ً  .وعمل

إمام أيام في وصار الحرمين إمام تلمذة من أقرانه فاق
ًا الحرمين ًا مفيد  .به التبجح يظهر الحرمين وإمام مصنف

حامد لبي فوقع الفضلء مجمع الملك نظام مجلس وكان
فنون في الخصوم ومناظرة الفحول ملقاة مجلسه في

الفاق في ذكره وانتشر عليه الملك نظام فأقبل العلوم
ًا وصنف ببغدادا النظامية المدرسإة تدريس له فرسإم كتب

والعباداة الزهد واختار الدنيا وترك حج ثم مثلها يصنف لم
ًا وصنف الشام بلدا وداخل الخلق تهذيب في وبالغ لم كتب

خراسإان إلى عادا ثم الدين علوم كإحياء مثلها إلى يسبق
ًا الحق جوار إلى انتقل أن إلى العباداات على مواظب
 .سإنة وخمسين أربع عن وخمسمائة خمس سإنة بطوس
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يوم كل فأصاب عمره أيام على وزعت تصانيفه : انقيل
 .كراس

سإنة بمكة : كنتقال الساوي عامر الفتح أبو الشيخ حكى
إذ واليقظة النوم بين أنا فبينا وخمسمائة وأربعين خمس
واحد كل يد وفي كثيرون ناس فيها عريضة عرضة رأيت
صلى الله رسإول : هذافقالوا شخص على يحلقون مجلد
يعرضون المذاهب أصحاب ! وهؤلءوسإلم عليه الله

 .عليه مذاهبهم

هو إنه قيل كتاب بيده واحد جاء إذ كذلك أنا فبينا
الله رسإول على وسإلم الحلقة وسإط فدخل الشافعي

السلم عليه وهو عليه الجواب فردا وسإلم عليه الله صلى
بين الشافعي فقعد التصوف أهل زي على بيض ثياب في
بعده جاء ثم عليه واعتقاداه مذهبه كتاب من وقرأ يديه
وقعد فسلم كتاب وبيده حنيفة أبو انه قالوا آخر رجل

كل صاحب يأتي ثم واعتقاداه مذهبه وقرأ الشافعي بجنب
بجنب ويقعد يقرأ وكل القليل إل يبق لم حتى مذهب
 .الخر

فيها مجلدة غير كراريس وبيده الروافض من واحد جاء ثم
واحد فخرج الحلقة يدخل أن وهم واعتقاداهم مذهبهم

وأخذ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند كان ممن
 .وأهانه وطرداه الحلقة خارج ورماها الكراريس

هذا الله رسإول : ياقلت فرغوا قد القوم أن رأيت فلما
قرأت لي أذنت لو السنة أهل ومعتقد معتقدي لكتاب
 .عليك

: قواعدقلت ذلك شيء : أيوسإلم عليه الله : صلىفقال
 .للغزالي العقائد

الرحمن الله : بسموابتدأت فقعدت بالقراءة لي فأذن
ذي يريد لما الفعال المعيد المبديء لله الحمد الرحيم
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إلى العبيد صفوة الهاداي الشديد والبطش المجيد العرش
شهاداة بعد عليهم المنعم الشديد والملك الرشيد النهج

والتردايد التشكيك ظلمات من عقائدهم بحراسإة التوحيد
القرشي المي بعث تعالى : وانهقوله إلى وصلت أن إلى

ًا من كافة والعجم العرب إلى وسإلم عليه الله صلى محمد
صلى الله رسإول وجه في البشاشة فرأيت والنس الجن
كان كأنه الغزالي : أينوقال إلي فالتفت وسإلم عليه الله

ًا ! فقدمالله رسإول يا ذا أنا : ها! فقالالحلقة في واقف
الجواب عليه فردا السلم عليه الله رسإول على وسإلم
 .المباركة يده وناوله

ًا عليها خديه ويضع المباركة يده يقبل الغزالي فصار تبرك
ًا أكثر السلم عليه الله رسإول رأيت فما بها اسإتبشار

أن تعالى الله فسأل بقراءتي اسإتبشاره مثل أحد بقراءة
أنعم الذين مع يحشرنا وأن الحق أهل عقيدة على يميتنا
والصالحين والشهداء والصديقين النبيين من عليهم الله
كّل من ثوى حين السإلم حّجة على : بكىالبيورداي قال
ٍدا وأعظم مضى أشرفه القدر عظيم حٍي به فجعت مفقو
ّناس في له نظير ل من البدال ملك إليها وينسب يخلفه ال

 .الغزالي محمد بن محمد بن أحمد

السإلم حجة أخوه .كانظاهرة كرامات صاحب كان
لحمد حصل ما الشتغال بطريق لنا حصل : مايقول

 .الرياضة بطريق

ًا الشيخ أن حكي حاضر أحمد والشيخ يصلي كان محمد
لنك صلتك أعد قم الخ : أيهاله قال صلته من فرغ فلما
أن ! وحكيالبقال حساب تحاسإب الصلة في كنت

ًا كان ملكشاه السلطان ابنه فذهب أحمد للشيخ مريد
ًا الصورة حسن وكان الشيخ زيارة إلى سإنجر فالشيخ جد

للسلطان وذكروه ذلك الحاضرون فكره خده في قبله
 .: نعمقال خدك قبل : الشيخسإنجر لبنه السلطان فقال
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ملكت الخر الجانب قبل ولو الرض نصف : ملكتقال
 .كذلك المر ! وكانكلها

ً أن وحكي بأجرة ليلة خاطئة امرأة يأخذ أن أرادا رجل
وأقعدها بيته إلى وأخذها أجرتها في زادا فالشيخ معلومة

 .الصباح إلى بالصلة هو واشتغل البيت من زاوية في

: قوميلها قال أجرتها أعطاها وقد النهار كان فلما
رحمة عنهما الزنا دافع ! وغرضهشئت حيث إلى واذهبي

 .ورضوانه عليه الله

 .الفرداوسإي الحكيم إليها وينسب

عامل يظلمه ضيعة في ملك له طوس داهاقين من كان
سإبكتكين بن محمودا السلطان باب إلى فذهب الضيعة

 .وسإيلة يطلب وكان العامل ظلم لدفع

أن يريد السلطان لن الن مقربون : الشعراءله قيل
ًا العجم ملوك تاريخ له يجعلوا إلى وأقربهم منظوم

بستان في فوجده الفرداوسإي فطلبه العنصري السلطان
وجلس وسإلم إليهم فذهب والعسجدي الفرخي ومعه

!مثلنا كان من إل نجالس ل شعراء : نحنفقالوا عندهم
ًا : أنافقال : قالالبيت هذا معنا : أجز! فقالواشاعر أيض

قال روشن نباشذ خورشيذ تو روي : جونالعنصري
:العسجدي قال كلشن دار نبودا كل رخت : مانندالفرخي

: مانندالفرداوسإي قال جوشن بر كند كذر همي كانت مر
وجنك كيو بحال أداراك : مافقالوا بشن جنك دار كيو سإنان
 .العجم ملوك بوقائع عارف : أناقال بشن

السلطان عند وذكروه الفرداوسإي به أتى ما فاسإتحسنوا
للفرداوسإي وأعطى جزاء شاعر لكل السلطان فأعطى

ًا  .جزاء أيض
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ًا الفرداوسإي شعر فرأوا كل شعر وكان شعرهم من خير
ًا كان شأنها لن الخر شعر يشابه ل واحد وشأنها فصيح
ًا كان حاجة ول كله الكتاب نظم أتولى : إنيفقال ركيك
أول وهو كيومرثا زمان أول من الكتاب ! فنظمغيري إلى
العجم ملوك آخر شهريار بن يزداجردا زمان إلى ملك ملك
ً بيت ألف سإبعين في والمواعظ الحكم على مشتمل

وحمل فصيحة بعبارة والترهيب والترغيب والزواجر
ًا فيل بحمل له وأمر فأعجبه السلطان إلى الكتاب  .ذهب

ًا فيه حمل شاعر : جائزةالوزير فقال حمل أل كثير ذهب
من رفيع بمنصب يطمع الفرداوسإي وكان فضة فيل

به اشترى فضة فيه حمل رأى فلما الوزارة مثل المناصب
ًا : برينالثلثة البيات هذه بالكتاب وألحق وشربه فقاع
بذان ورنج وناتواني بدرويشي وبنج سإي از بكذشت سإال

اندر جو داهذ واسإفر تخت مر شاه مرا داهذ بر مرا بيري تا
أن وحكي شنوذ بزركان نام نيارسإت نبوذ بزركي نهاذش
قبر على اجتاز الغزالي أسإتاذ الدين قطب الشيخ

!الفرداوسإي : نزوربعضهم فقال أصحابه مع الفرداوسإي
!المجوس مدح في عمره صرف فإنه داعه :الشيخ فقال
قل :له يقول نومه في الفرداوسإي القائل ذلك فرأى

ًا ربي رحمة خزائن تملكون أنتم لو للشيخ لمسكتم إذ
ًا النسان وكان النفاق خشية واسإط بين .بليدةقتور

من طيب : مدينةالطيبي أحمد بن دااودا قال وخوزسإتان
ملة على أهلها زال وما السلم عليه آدام بن شيث عمارة
 .السإلم جاء أن إلى شيث

منها وطلسمات أشياء بها القدماء أحدثا قديمة والمدينة
 .بقي ما ومنها زال ما

والحيات العقارب لدفع طلسم بها : كانقالوا زال ومما
ًا وكان  .زماننا من قريب إلى باقي
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داخلها فإن البتة زنبور يدخلها ل أن الباقية عجائبها ومن
 .عقعق ول أبقع غراب يدخلها ول مات

 طيزنابادا

على والقاداسإية الكوفة بين .قريةالضراط عمارة معناه
 .المواضع أنزه من الحاج جاداة

والمعاصر والخانات والشجار بالكروم محفوفة وهي
لم خراب والن بالبطالة المقصوداة المواضع أحد كانت
:نواس أبو قال نواس أبي قباب يسمونها قباب إل بها يبق

وأخشى الله : أرجولهم قلت الحّج بعد : تنّسكقالوا
ّيب أخشى طيزناباداا ٍم قض الحطام رأس ينازعني أن كر

ٍة على نفسي وما سإلمت فإن إعداداا أسإرعت إذا من ثق
ّ به مررت ما كرٌم ! بطيزناباداببغداداا أسإلم لم الّسلمة إل
ّبت ول صوته أسإمع هاتف فهتف الماء يشرب مّمن تعج

ٌق تجرعه ما حميٌم الجحيم : وفيأراه في له فأبقى خل
خليج بها يطوف والرقة هيت بين بليدة ! عانةأمعاء البطن

 .الفرات من

حصينة قلعة ولها والكروم والثمار الشجار كثيرة وهي
 .الخمر إليها العرب تنسب كرومها ولكثرة

ًا شاهدوا إذا بغدادا وأهل ًا : الخليفةقالوا ظلم !عانة في إذ
بأمر القائم وحمل بغدادا على اسإتولى البساسإيري لن
فجاء سإنة مصر خلفاء باسإم وخطب عانة إلى الله

وأربعمائة أربعين سإنة في السلجوقي طغرلبك السلطان
ورداه عانة من بالخليفة وجاء وقتله البساسإيري وحارب

ً مهده قدام ومشى مقره إلى الخليفة خاطبه حتى راجل
سإلطين أول ! وهوالدين ركن يا : اركبوقال بنفسه

ًا وأرفعهم السلجوقية من الملك انتزع الذي وهو قدر
 .سإبكتكين بني سإلطين

 عباداان
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إذا داجلة فإن الملح البحر قرب البصرة تحت جزيرة
:المحرزي تسمى قرية عند فرقتين تفرقت البحر قاربت
واليسرى اليمنى وهي البحرين ناحية إلى تذهب فرقة
هذه في وعباداان والحنابة وسإيراف عباداان إلى تذهب

عباداان وراء : ليسقالوا وإنما الشكل مثلثة وهي الجزيرة
ًا وراءها لن قرية  .بحر

على متوكلون وأهلها ضرع ول بها زرع ل أن عجائبها ومن
 .الرض أطراف من الرزق يأتيهم الله

منقطعون للعباداة مقيمون وقوم ورباطات مشاهد وفيها
 .النذور من مواداهم وأكثر الدنيا أمور عن

 اباذ الله عبد

 .وهمذان قزوين بين قرية

ان وذلك مثلها البلدا من شيء في ليس عجيبة حمة بها
ًا منها يفور الماء ًا فوران تركت وإذا وأكثر قامة قدر شديد

حرارة وتسلقها عليها تبقى النابع الماء عمودا على البيضة
 .الماء

العاهات أصحاب يأتيه حوض في الماء هذا ويجتمع
ًا ينفعهم به ويستحمون ًا نفع ًا عظيم  .بين

عباداان إلى الموصل من وهي مشهورة ناحية العراق
ً ًا حلوان إلى القاداسإية ومن طول  .عرض

 .ماء وأعذبها تربة وأصحها هواء الله أرض أعدل أرضها

البدان أصحاب وأهلها القليم من القلداة كواسإطة وهي
والراء الوافرة والعقول السليمة والعضاء الصحيحة
 .صناعة كل في البراعة وأرباب الراجحة

 .والنهار الليل ومكر الشرار لكثرة الغدر عليهم والغالب
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ًا عشر سإبعة المبارك بن الله عبد بها أقام تصدق يوم
ًا عشر بسبعة  .لذلك كفارة دارهم

ًا الغرباء ببغض مخصوصون وأهلها  .العجم خصوص

شرير رجل اسإم كان : نبطقالوا نبط العراب لهل ويقال
فأمر السلم عليه دااودا بن سإليمان زمن في جناياته كثرت

كثرة من سإليمان إلى الحبس أهل منه فاسإتغاثا بحبسه
فأمر الحبس أهل بين الشر والقائه ونميمته سإعايته

الشياطين حبس إلى وحمله بتقييده السلم عليه سإليمان
بين تجمع ل الله نبي : ياوقالوا الشياطين فاسإتغاثا

بشغل يأمره أن سإليمان ! فرأىنبط ومقاسإاة الحبس
 .شره يقل حتى

أن منك : نريدلنبط قيل مومسة امرأة الحبس في وكان
هذه تروح وأن بالغسل وتبيضه السإودا الصوف هذا تغسل
به ووكل بذلك فأمر بالترويح فرجها يلتحم حتى المرأة
هل يجرب أن أرادا ثم ضجر حتى طويلة مدة ذلك ففعل

له وصار بولد وأتت منه فحملت فباشرها ل أم التحمت
والفجور والنميمة السعاية ترى فلهذا العراق بأرض نسل
ًا النبط في الله عبد أن ! وحكينبط أبيهم شيمة لنها كثير
رأيت : ماقال العراق أهل رأيت : كيفله قيل المبارك بن
ًا إل بها جبل من مخرجه داجلة نهر ! بهاغضبان شرطي

وهي القرنين ذي بحصن يعرف حصن عند آمد بقرب
ثم بكر دايار جبال مياه إليها ينضم امتد كلما سإاقية هناك
ابن جزيرة إلى ثم كيفا حصن وإلى ميافارقين إلى يمتد
ذلك وقبل تكريت إلى ثم الموصل إلى ثم بها ويحيط عمر

إلى ثم بغدادا إلى ثم بهما ويعظم الزابان إليه ينصب
 .البحر إلى وينصب عباداان إلى ثم البصرة ثم واسإط

ًا وأكثرها وأخفها المياه أعذب من داجلة وماء لن نفع
آخر وفي العمارات في مصبه إلى مخرجه من مجراه
 .والبصرة بواسإط كله يستعملونه الصيف
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عليه داانيال إلى أوحى تعالى الله أن عباس ابن عن وروي
فقد البحر مصبهما واجعل نهرين لعباداي فجر أن السلم
 .تطيعك أن الرض أمرت

مر فكلما يتبعه والماء الرض في يجرها خشبة فأخذ
عنها فيحيد الله ناشده شيخ أو أرملة أو يتيم بأرض

 .ذلك من والفرات داجلة فعواقيل

 .الفرات نهر وبها

بتلك ويدور قاليقل من ثم أرمينية من الفرات مخرج
إلى ثم ملطية إلى ويخرج الروم أرض يدخل حتى الجبال

ثم عانة إلى ثم الرقة إلى ثم نجم قلعة إلى ثم سإميساط
ًا فيصير هيت إلى فضل وما السوادا زروع تسقي أنهار
بين وبعضه واسإط فوق بعضه داجلة في انصب منها

ًا وداجلة الفرات فيصير والبصرة واسإط ًا نهر يصب عظيم
 .فارس بحر في

وسإيحان والفرات : النيلالجنة من أنهار أربعة أن وروي
 .وجيحان

إن الكوفة أهل : ياقال انه عنه الله رضي علي عن وروي
 .الجنة من ميزابان إليه يصب هذا نهركم

الفرات من شرب انه الصاداق محمد بن جعفر عن وروي
فيه ما الناس علم ! لوبركته أعظم ما وقال الله فحمد

من يدخله ما ! ولولالقباب حافتيه على لضربوا البركة من
 .برأ إل عاهة ذو فيه اغتمس ما خطائين

طالب أبي بن علي زمن في مد الفرات أن السدي وحكى
فأخذت العظم غاية في رمانة فألقى وجهه الله كرم

أنها يرون فكانوا المسلمين بين قسمها حب كر فيها فكان
 .الجنة من
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 .للعلماء كتب عدة في مشهور حديث وهذا

ًا وكان الحكم بن هشام إليها ينسب ًا يرجح معتزلي علي
ًا إن الخليفة عند يقول أن ألزمه : إنيرجل فقال كان علي
ًا محمد : أباقال الخليفة عند هشام حضر ! فلماظالم

ًا أن تعلم أما بالله أنشدك بكر أبي عند العباس نازع علي
 .نعم :قال

ًا العباس يقول أن فكره منهما الظالم كان : فمنقال خوف
ًا علي يقول أن وكره الخليفة من اعتقاداه مخالفة من خوف

ول يتنازعان كيف :الرجل ! فقالظالم منهما : مافقال
ًا أحدهما يكون دااودا إلى الملكان اختصم : كمافقال ظالم
على دااودا تنبيه وغرضهما ظالم منهما وما السلم عليه

أبي تنبيه غرضهما كان وعلي العباس كان هكذا الخطيئة
 .خطيئته على بكر

: أنتوقال الحجاج أحضره معمر بن يحيى إليها وينسب
:قال الله رسإول ذرية من علي بن الحسين تقول الذي
 .نعم

!عنقك لضربن أو قلت عما بالمخرج لتأتين : فواللهقال
 .: نعمقال آمن فأنا بالمخرج جئت : إنيحيى فقال

ذريته ومن قوله إلى إبراهيم آتيناها حجتنا وتلك : اقرأقال
يعد فمن وعيسى ويحيى وزكريا قوله إلى وسإليمان دااودا

محمد ذرية من الحسين يعد ل إبراهيم ذرية من عيسى
الية هذه قرأت ما كأني : واللهالحجاج فقال السلم عليه
 .مات أن إلى قاضيها وكان المدينة قضاء ! فولهقط

 .العمش مهران بن سإليمان محمد أبو إليها وينسب

العمش من زماننا في رأينا : مايونس بن عيسى قال
محتاج وهو شيء أحقر مجلسه في والملوك الغنياء فكان

الناس يأتيه رمضان من الشك يوم انه ! حكيدارهم إلى
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كل رمانة يديه بين وترك ذلك من فضجر منه يستخبرون
في رماها حبًة أخذ منه يستخبر أن قبل عليه داخل من
 .صوم يوم ليس اليوم أن ليعلم فمه

: لله قال الذهاب أرادا فلما إليه ذهب حنيفة أبا أن وحكي
عياش بن بكر أبو وحكى : أنت! فقالعليك ثقلت يكون
: أداعوفقلت موته مرض في العمش على : داخلتقال
ًا لك بيدي نفسي كانت لو والله به أصنع : مافقال طبيب

ًا تؤذين ! لالحش في لطرحتها !لحدي في واطرحني أحد
سإتين سإنة عاشوراء يوم الحسين قتل يوم العمش ولد

ثمان ابن وهو ومائة وأربعين ثمان سإنة في وتوفي
 .سإنة وثمانين

السري صحب حمزة بن سإمنون الحسين أبو إليها وينسب
 .السقطي

في لي : وليسأنشد لما انه ذكر الله أولياء من كان
سإاعته من السإر أخذ فاختبرني شئت فكيفما حّظ سإواك
لعمكم اداعوا :ويقول للصبيان المكاتب على يدور وكان

رجل ببغدادا كان أنه المغازلي أحمد أبو ! وحكىالكاذب
: ياسإمنون لي فقال دارهم ألف أربعين الفقراء على أنفق

ما ونحن دارهم ألف أربعين أنفق هذا ترى أما أحمد أبا
ًا نجد دارهم بكل نصلي كذا موضع إلى بي فامض شيئ

! وينسبركعة ألف أربعين وصلينا ! فمضيناركعة أنفقه
علي له يهوداي : أتانيقال الله رحمه الجري إبراهيم إليها
ًا أوقدت الشاخورة عند وأنا يتقاضاه داين الجر تحت نار

:قال ذلك : أوتفعل! قلتأسإلم آية أرني إبراهيم : يافقال
 .نعم

في ورميتها ثيابي وسإط في ولففتها ثيابه فأخذت
وخرجت الثياب وأخذت الشاخورة داخلت ثم الشاخورة

ًا صارت ثيابي وسإط في ثيابه فإذا الخر الباب من حراق
 .بحالها وثيابي
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الحسن أبو إليها ! وينسبأسإلم ذلك اليهوداي رأى فلما
أني تعلم كنت إن : اللهميقول كان الموفق بن علي

ًا أعبدك اني تعلم كنت وإن بها فعذبني نارك من خوف
ًا أعبدك أعبدك أني تعلم كنت وإن فاحرمنيها لجنتك حب

ًا ًا لك مني حب !شئت ما واصنع فاحنيه وجهك إلى وشوق
ًا وجد أنه وحكي : فأخذتهقال الطريق في قرطاسإ

الله : بسمفيه فإذا أقرأه وجلست كمي في ووضعته
ربك وأنا الفقر تخاف الموفق بن علي يا الرحيم الرحمن
من فرغت فلما حجة سإتين : تممتقال انه وحكي

الله عند حالي في فأنكرت الميزاب تحت قعدت الطواف
فإذا عيني فغلبتني المكان هذا إلى ترداداي وكثرة تعالى
فسري تحبه من إل بيتك إلى تدعو هل علي : يايقول قائل
 .فيه كنت ما عني

بن علي : سإمعتقال السراج إسإحق بن محمد حكى
ًا : حججتيقول الموفق إلى فنظرت حجة وخمسين نيف
لم واحد فيهم كان إن : اللهمفقلت الموقف أهل ضجيج
المزدالفة إلى ! فرجعتله حجتي وهبت فقد حجه تقبل
: يالي فقال تعالى العزة رب نومي في فرأيت فيها وبت
الموقف لهل غفرت قد علي أتتسخى الموفق بن علي

وذريته بيته أهل في واحد كل وشفعت ولمثالهم
 .المغفرة وأهل التقوى أهل وإنا وعشيرته

 .ومائتين وسإتين خمس سإنة الموفق بن علي توفي

 عزان

 .البراء بن مليح بنت للزباء الفرات على كانت مدينة

بالروم الزباء فلحقت الحيرة صاحب البرش جذيمة قتله
أبيها ملك إلى وعادات الموال وبذلت الرجال وجمعت
مدينتين الفرات طرف على وبنت عنها جذيمة وأزالت

ًا بينهما وجعلت وغربيه الفرات شرقي من متقابلتين نفق
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وجرت إليه أوت العداء رهقها إذا فكانت الفرات تحت
في يكن : لمالكلبي ابن قال مهادانة جذيمة وبين بينها
وكانت فارغة اسإمها وكان منها أجمل عصرها نساء

جللها نشرته وإذا مشت إذا وراءها شعرها تسحب
 .الزباء فسميت

فخطبها ملكه إلى ملكها ويضم يتزوجها أن جذيمة فأرادا
 .إليها يصير أن شرط على فأجابته

 .قصير اسإمه وزير لجذيمة وكان

آمنها لست فإني المرأة هذه إلى تمش : للجذيمة قال
ً ! فأرسإلهاأمر لقصير يطاع : لفقال !عليك  .مثل

 .يده فأخذن جواريها أمرت عليها داخل فلما

بد ل كان : إنفقال أقتلك أن تريد قتلة : أيله قالت
حتى وسإقته شبع حتى ! فأطعمتهكريمة قتلة فاقتليني

 .ومات دامه نزف حتى شريانه وفصدت ثمل

ًا فبلغ جدعه أنه وأظهر نفسه أنف فجدع خبره قصير
بتزويج إليه أشار لنه جذيمة أخت ابن عدي بن عمرو
 .الزباء

إليه فركبت جذيمة ملك في وأطمعها الزباء قصير فراسإل
فدفعت التجارات بسعة وأخبرها بأمان إليها قصير وصار

ً إليه بربح فأتاها المال في زاداته ثم كثير بربح فأتاها مال
 .بطانتها من وجعلته به فأنست عظيم

إلى هذا الفرات على قصري من حفرت : انيوأخبرته
ًا الفرات من الخر الجانب على الخر القصر تحت سإرب
ومخرجه هذا سإريري تحت السرب باب وجعلت الماء
الجانب إلى خرجت أمر راعني فإن الخر سإريري تحت
 .الخر
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ألفي في رجل ألفي وحصل بالمال ومضى قصير فحفظه
ومعهم الدروع الرجال وعلى جمل ألف على صندوق

 .الزباء إلى بهم وأقبل السيوف

تنظر مدينتها سإور الزباء صعدت مدينتها من قرب فلما
ً وئيدا مشيها للجمال : مافقالت مثقلة العير إلى أجندل

ًا أم حديدا أم يحملن ًا صرفان ًا الّرجال أم شديدا باردا ّثم ج
وثار الجمال فأناخ المدينة وداخل بالعير قصير فجاء قعوداا

فلما أداركوه من وضربوا بالسيوف الصنادايق من الرجال
بن عمرو فبادارها فيه لتدخل السرب قصدت الزباء علمت
السرب باب على وقف الصنادايق رجال من وكان عدي

ًا فمصت قاتلها انه فعلمت بالسيف خاتمها تحت سإم
ً ! فأرسإلتهعمرو بيد ل : بيديوقالت  .مثل

قرية ! عقرقوفأنفه قصير جدع ما : لمرالمثال ومن
طهمورثا بن عقرقوف : بناهاقالوا بغدادا قرى من قديمة
من يرى تراب من عظيم تل القرية هذه جانب وإلى

 .عظيمة قلعة كأنه فراسإخ خمسة

كلما الروم : ملكقطيفة ابن قال كثيرة أقاويل فيه للناس
ًا رأى فإن عقرقوف تل عن سإأله العراق أهل من أحد
 .نطأه أن بد ل : انهويقول يفرح بحاله : انهقال

 غرشستان

في وهراة شرقيها في الغور القرى كثيرة واسإعة ناحية
 .جنوبها في وغزنة شمالها في الروذ ومرو غربيها

 .قهستان ومعناه الجبال بلغتهم والغرش

يمكن ل وأبواب داروب وبها الجبال أرضها على والغالب
 .ملوكهم اسإم والشار الشار بإذن إل داخولها
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عدل من بقية عندهم الخير على مجبولون صلحاء وأهلها
 .عمر

نشين لحداهما يقال مدينتان الشار : غرجالصطخري قال
: مشيتقال التجار بعض وحكى وهما سإورمين وللخرى

ًا فوضعوا غرس لهم فاتفق غرشستان إلى ًا داسإت عالي
ًا وجهه على وأسإبلوا فيه وجلس الزوج وجاء ًا سإجف سإخيف
وتأتي وغيرها بالدفوف يغني المغني وجاء وقاية شبه
فراداى الزوج يدي بين يرقصن وجيرانهم أقاربهم نساء

حتى رقصهن على ويتفرج يراهن والزوج وجماعة ومثنى
الخر في العروس تأتي ثم رقصت إل واحد تبقى ل

 .وبينه بينها خلوا ثم رقص أحسن يديه بين وترقص

أمير مشهد قرب الكوفة بظهر كالصومعتين بناءان غريان
 .علي المؤمنين

انه وسإببه السماء ماء بن القيس امريء بن المنذر بناهما
ببعض الملك فراجعا فثمل أسإد بني من نديمان له كان

ويدفنا حفرتان لهما يحفر أن سإكران وهو فأمر كلمه
 .حيين فيهما

ذلك فغمه فيهما أمضى بما فأخبر اسإتدعاهما أصبح فلما
يمر : لوقال عليهما طربالين ببناء وأمر حفرتيهما وقصد
بؤس يوم السنة في لهما ! وجعلبينهما إل العرب وفودا
بدمه ويغري يلقاه من بؤسإه يوم يذبح نعيم ويوم

وقع وإن بالخيل طلبها الوحش لهما وقعت فإن الطربالين
 .الجوارح عليه أرسإل طائر

 .عليه ويخلع يلقاه من يجيز نعيمه يوم وفي

ًا فخرج داهره من برهة بذلك ولبث إذ بؤسإه أيام من يوم
ًا جاء الشاعر السإدي البرص بن عبيد طلع فلما ممتدح
بعض فقال عبيد يا لغيرك الذبح كان : هلقال رآه

هو ما القريض حسن من ! عندهاللعن : أبيتالحاضرين
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ًا كان فإن فاسإمع !منه تريد مما خير وإن اسإترداه حسن
 .بيدك فالمر ذلك غير كان

كان فقد : أنشدنيله وقال وشرب طعم حتى فأنزله
 .القريض داون الجريض : حالعبيد ! فقالشعرك يعجبني

 .ملحوب أهله من اقفر قولك : أنشدنيالمنذر فقال

يعيد ول يبدي ل فاليوم عبيد أهله من : أقفرعبيد فقال
ّنت ّيٌة له ع : ياالمنذر ! فقالورودا لهما منه وحان نكودا من
ابني النعمان أن لو علمت ! ولقدالموت من بد ل عبيد

له ! واسإتدعىذبحه من لي بد ل بؤسإي يوم لي عرض
 .أنشد للقتل وقدم وطابت نفسه منه أخذت فلما الخمر

ّني أبلغ أل ٌة ! لهاالوارداه هي المنايا بأّن وأعمامهم ب ّد م
ٍم تجزعوا فل قاصده كرهت وإن إليها العبادا فنفوس لحما

دامه نزف حتى ففصد به فأمر الوالده تلد ما فللموت دانا
 .الغريين بدمه وغرى

يقال طيء من رجل وقع بؤسإه أيام بعض في أن وحكي
 .حاجتك ! سإلقتلك من بد : لالمنذر له فقال حنظلة له

ثم أريد ما وأفعل أهلي إلى أرجع حتى سإنة : أجرنيفقال
فنظر تعودا أنك يكفلك : ومنالمنذر ! فقال إليك أصير
شراحيل بن عمرو بن شريك فعرف جلسائه إلى

ٍو ابن يا شريٌك : يافقال الشيباني له أخا ل من أخا ويا عمر
ًا اليوم فّك المنذر أخا يا قبيٌل شيبان إّن له أنى قد رهن

ّناس أكرم ٌو الخيرات وأبو رجاله ال الحماله وشراحيل عمر
شريك فوثب المقاله حسن وفي المجد في اليوم ورثاك
المنذر ! فأطلقهبدمه ودامي بيده ! يدياللعن : أبيتوقال
فقدم فأبطأ حنظلة ينتظر المنذر قعد القابل من كان فلما

حنظلة هو فإذا طلع قد براكب إل يشعر فلم ليقتل شريك
 .بنادابته وجاء تكفن قد
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على حملك : مافقال وفائه من عجب المنذر رآه فلما
ًا لي إن :فقال نفسك قتل :له ! قالالغدر من يمنعني داين

وأطلقهما منه ذلك ! فاسإتحسن: النصرانيةقال داينك ما
ًا  .السنة تلك وأطلق مع

مصر ملوك بناهما ما مثال على الغريين بنى المنذر وكان
 .موضعهما في ذكرهما مر وقد

ًا أّن لو ونظر ًا شيئ بادا لما الّزمان طول على يبيد ل مقيم
ّيان ّدهر خّرب قد الغر ّتصريف ال إلى إلٍف فكّل بينهما بال

بينها خراسإان طرف في واسإعة ولية ! غزنةوهجران بيٍن
الماء وعذوبة الهواء بصحة مخصوصة الهند بلدا وبين

أن إل واسإعة خيرات بها شمالية جبلية وهي التربة وجوداة
ًا شديد بها البردا  .جد

القاطع قطعها إذا فإنها بها المشهورة العقبة عجائبها ومن
بردا الجانب هذا ومن الحر شديدة دافئة أرض في وقع

والمراض طويلة بها العمار أن خواصها ومن كالزمهرير
الحيات تولد ول الذهب تنبت بأرض ظنك وما قليلة

 .وأنجادا أجلدا أهلها وأكثر المؤذية والحشرات والعقارب

 .وعلي وظاهر وعمرو يعقوب الصفارين أمر عجائبها ومن

ًا وعمرو صفار غلم يعقوب كان ًا صاروا مكاري ملوك
وسإجستان وكرمان فارس بلدا على واسإتولوا عظماء

 .الصفار الليث بنو لهم يقال العراق وبعض وخراسإان

مثله يوجد لم الميري له يقال الحسن غاية في تفاح وبها
ّفاخ منصور أبو قال البلدا من شيء في ٌع غزنة ت ّفا ّفاح ن ون
ّنه ّبه !والّراح والّريحان الّشهد كأ في قمٌر حازها لصفاٍت أح

ًا وجهه ٌدا أبد ّفاح ور آدام بن مجدودا إليها ! وينسبوت
 .السنائي
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ًا كان ًا حكيم ًا عارف ًا شاعر كله كبير دايوان وله للدنيا تارك
مدح فيها ليس بالذهب تكتب أن حقها من ومواعظ حكم
ً  .أصل

الخرابات ويسكن الناس عن والنزواء العزلة يحب وكان
ًا ويمشي يأتيه والسنائي له يرى الوزراء بعض وكان حافي

في مكانه ويجلسه الوزير يقوم جاءه فإذا أوقات في
مسند في فقعد بالطين ملطخة كانت ربما وهو داسإته
 .بالطين المطرح يتلطخ لئل رجليه ومد الوزير

ًا يمشي كان السنائي أن وحكي أحد من يقبل ول حافي
ًا ًا أصدقائه بعض له فاشترى شيئ عليه وألح مداسإ

اليوم في تلقاه أنه فاتفق ففعل يلبسه أن بالشفاعة
إليه ورداه المداس فخلع السنائي على وسإلم الثاني
كان ما الثاني اليوم في : سإلمهفقال ذلك عن فسئل
إل سإبب له كان وما ذلك قبل كان الذي السلم يشبه

القاذورات من شيء فيها ألقي إذا عين ! وبهاالمداس
في والمطر العاصف والريح البردا ويظهر الهواء يتغير
عنها تنحى أن إلى الحالة تلك وتبقى أوانه في والثلج أوانه

 .النجاسإة

فتح أرادا لما سإبكتكين بن محمودا السلطان أن وحكي
ًا وألقوا أهلها بادار قصدها كلما غزنة القاذورات من شيئ
 .للعسكر عندهم القامة تمكن ولم العين هذه في

منهم ذلك السلطان عرف حتى ذلك على المر وكان
ً فبعث بقربها المدينة خارج العين وتلك العين على أول

ًا ًا ير فلم نحوها سإار ثم حفاظ ذلك قبل كان مما شيئ
 .فافتتحها

وبساتين عيون ذات عامرة وغزنة هراة بين ولية الغور
ًا خصبة كثيرة جوانبها جميع من عليها محتوية والجبال جد
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ويخرج جانب من يدخلها يقطعها هراة ونهر الحظيرة مثل
 .آخر من

ًا البردا شديدة وإنها مشهورة مدينة على تنطوي ل جد
عمادا المير وحكى فيروزكوه لها يقال قلعة فيها ما وأكبر
ًا الغور بأرض أن بلخ والي الدين إليها الناس يذهب عين

كل ويرمي وسإهام بقسي معلومة السنة من ليلة في
وجدوا أصبحوا فإذا علمة وعليها نشابة إليها واحد

رؤوس بعضها نصل وعلى العين من خارجة النشابات
أو إوز أو سإمك أو طير رأس إما الذهب من الحيوانات

ًا نشابه على يصيب ل الناس وبعض آخر حيوان والله شيئ
 .الراوي على والعهدة ذلك في بصحته أعلم

يحترق ول النار يدخل كالفأر حيوان وهو السمندل وبها
ًا وزاداته لونه وصفت وسإخه أزالت قد والنار ويخرج  .بريق

تلقى توسإخت فإذا للملوك الغمر منادايل جلده من يتخذ
 .وسإخها ليزول النار في

.الدين بغياثا الملقب سإام بن محمد الفتح أبو إليها ينسب

ًا كان ًا ملك ً عالم ًا عادال وحروبه وقائعه جميع في مظفر
 .خطاء كفار مع كانت

ًا الصدقات كثير وكان بنى وقد المذهب شافعي جوادا
 .عليها وقفها المصاحف بخطه وكتب ورباطات مدارس

لتركته يتعرض ل بلده في غريب مات إذا عاداته من وكان
 .ويأخذها وارثه يأتي حتى

عالم أمير خدمته وفي المذهب كرامي أمره أول وكان
الدين بعز الملقب مباركشاه له يقال شاعر ظريف عاقل
وكان باطل اعتقادا على القدر الجليل الملك هذا أن علم

ًا كان لنه الغبن يأخذه ذلك في وكان حقه في محسن
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محمودا بن محمد له يقال ورع فاضل عالم رجل الزمان
وبالغ الملك إلى عرفه الدين بوحيد الملقب المروروذي

ًا الملك صار حتى أوصافه حسن في ان ثم فيه معتقد
وصار الباطل العتقادا ذلك عن صرفه العالم الرجل

 .المذهب شافعي

 .الدين بشهاب سإام بن محمد المظفر أبو إليها وينسب

ًا كان ً ملك  .السيرة حسن عادال

 .بحضوره الحكومات قاضيه يفصل حتى يقعد كان

معيشته يقطع ل داين وعليه مماليكه من قتل أو مات ومن
 .الدين يستوفى حتى

ًا أن وحكي ًا صبي منذ : إنيله وقال طريقه في لقيه علوي
ًا أكلت ما أيام خمسة في وعادا وحولق ! فغضبشيئ
وأعطاه الطعام أطيب وأطعمه معه الصبي وأخذ الحال

 .أغناه ما المال من

عجيبة مملحة بها مشهورة همذان قرى من قرية فراهان
الخريف أيام كان فإذا أربعة في فراسإخ أربعة بحيرة وهي

المزارع سإقي عن الناحية تلك أهل من الناس واسإتغنى
 .البحيرة تلك إلى صوبوها والبساتين

انقطع الماء إلى الناس واحتاج والصيف الربيع جاء فإذا
ًا يصير فيها بقي فما انصبابه البحيرة عن يأخذه ملح

 .البلدا إلى ويحملونه الناس

ًا تنعقد لم عنها منعوا إن الناس أن عجائبها ومن بل ملح
ًا تصير عنها الناس يمنع لم وإن أثر له يبقى ول ينصب ملح

 .بليناس عمل من طلسم : إنهالكلبي ابن قال

والجمل بفرسإه الراكب فيها يغوص سإبخة بفراهان وكان
ًا لذلك فاتخذ بحمله  .عنه الناس اسإتراح طلسم
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 الدبل فم

داجلة من شعبة شاطيء على واسإط قرى من قرية
بيت وبيتهم الناحية تلك مشايخ وهم الرفيعية إلى منسوبة
 .مبارك

والفقراء الصلحاء وخدمة الناس ضيافة عاداتهم
يأكلون قالوا جمع فقرائهم وفي والقاطنين والمسافرين

المور من ذلك وغير النار يدخلون قالوا وقوم الحيات
 .العجيبة

لهم أداب ول التكلف من براء الفقراء زي في أقوام وهم
 .به إل يفرحون ول الناس خدمة إل

ابن جزيرة بقرب عال جبل قلة على حصينة قلعة فنك
عنها مرتفعة قلة القلعة وعلى منها فرسإخين على عمر

ًا ًا ارتفاع بنفسها مستقلة قلعة وهي كبيرة صخرة من كثير
فيهم قوم وهم سإنة ثلثمائة من البشنوية الكرادا بيد وإنها
 .إليهم التجأ من يحمون وعصيبة مروة

اسإمه رجل بيد سإتمائة شهور في القلعة هذه وكانت
يد من ينتزعها أن أرادا عيسى اسإمه أخ وله إبراهيم
 .إبراهيم

في الجنادا وباقي القلة يسكن خواصه مع إبراهيم وكان
وفتح إبراهيم بطانة من جمع عيسى فأطاع القلعة نفس
ً وعشرون نيف صعدها حتى القلة باب على وقبضوا رجل

وحبست بيت في إبراهيم وحبسوا عنده ومن إبراهيم
 .آخر بيت في زوجته

القلة عيسى أصحاب فملك القلعة إلى شباك البيت ولهذا
الشباك إبراهيم زوجة فقلعت عيسى مجيء وينتظرون

إلى ودالتها ببعض بعضها فأوصلت خام ثياب عندها وكان
 .بها القلة لصحاب علم ول الرجال تسعى وجعلت القلعة
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الرجال فرأوا القلعة تحت وأصحابه عيسى فحضر
ليعرفوا القلة أصحاب إلى فصاحوا بالحبل القلة يصعدون

القلعة أصحاب صاح عيسى أصحاب صاح فكلما ذلك
كلمهم القلة أصحاب يفهم فل الصوات لتتزاحم معهم
ً عشرون بالحبل صعد حتى من إبراهيم فأخرجوا رجل

وأهلكوا أصحابه إليه صعد حتى القلة باب وفتحوا الحبس
ًا عيسى ورجع عيسى قوم .إبراهيم إلى القلعة وبقيت خائب

 قاشان

ًا غالية إمامية شيعة .أهلهاوأصفهان قم بين مدينة  .جد

ًا القاشاني بابه ابن علي بن أحمد وألف فرق فيه ذكر كتاب
: منقال المنتظر وذكر المامية إلى انتهى فلما الشيعة
ًا بلدانا في أن العجب المذهب هذا على شاهدتهم وأنا قوم

يقنعون ول عليهم القائم طلوع يوم كل صباح ينتظرون
شاكين بالسيوف متوشحين خيلهم يركبون بل بالنتظار
مستقبلين البلد خارج إلى مساكنهم من ويخرجون السلح
طلع فإذا بوروداه أخبرهم بريد أتاهم قد كأنهم للمام
ًا : اليوموقالوا متأسإفين عاداوا النهار ! ومنهاجاء ما أيض
ليس باسإطة يد ذلك في ولهم المدهونة الخزفية اللت

 .مثلهم البلدا من شيء في

 .البلدا سإائر إلى قاشان من والظروف اللت تحمل

ًا طيب مشمش بها ويحمل المجفف المطوي منه يتخذ جد
 .بها إل البلدا من شيء في ليس البلدا سإائر إلى للهدايا

في ليس ما المنكرة الكبار السودا العقارب من وبها
 .غيرها

وحلوان همذان بين بليد كرمانشاهان بقرب قرميسين
نظر فيروز بن قباذ أن الفقيه ابن ذكر الحاج جاداة على
ًا وبلخ المدائن بين يجد فلم بلداه في هواء أطيب موضع
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لسكناه فاختاره قرميسين من تربة أصح ول ماء أعذب ول
ًا به وبنى  .اللصوص قصر له يقال قصر

ذراع مائة في ذراع مائة به كانت التي الدكة عجائبه ومن
ًا عشرين ارتفاع في ًا ذراع  .مربع

تبين ل الحديد بمسامير مسمرة مهندمة كانت وحجارتها
 .واحد حجر انها الناظر ويظن منها الحجار داروز

: فغفوروهم ابرويز كسرى عند الرض ملوك عليها اجتمع
وقيصر الهند ملك ودااهر الترك ملك وخاقان الصيف ملك
 .الروم ملك

أن حكي وخزائن وجواسإق أبواب القصر هذا في وكان
أربعة الموضع هذا وبين بينها موضع في كان كسرى مطبخ

القصر من الغلمان اصطف يتغدى أن أرادا فإذا فراسإخ
بعض من بعضهم والصحون الغضائر وتناول المطبخ إلى
يبقى ل الطبيخ لن بعيد وهذا الملك جلوس محل إلى
ًا مرة ذلك فعل قد فلعله فراسإخ إلى يحمل أن إلى حار

 .ملكه قوة من ذلك ليذكر

الرض من فضاء في عامرة مشهورة كبيرة مدينة قزوين
نزهة والشجار البساتين كثيرة الرقعة واسإعة التربة طيبة

من شيء يبن لم حسن وضع على بنيت والقطار النواحي
 .مثلها المدن

والمدينة الخرى وسإط في : إحداهمامدينتان وهي
والمدينة وأبواب سإور لها شهرسإتان تسمى الصغرى
 .بها المحيطة الكبيرة

ًا ولها محيطة والبساتين والكروم وأبواب سإور أيض
محيطة والمزارع الجوانب جميع من العظمى بالمدينة

واداي والخر دارج واداي : أحدهماوادايان ولها بالبساتين
اسإتحدثا من : أولالفقيه ابن : قالصورتها وهذه اترك
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هذا زماننا في شابور وبناء الكتاف ذو شابور قزوين
 .شهرسإتان يسمى

ًا الجبال بأرض الرشيد اجتاز فلما اعترضه خراسإان قاصد
إلى فسار الديلم أرض من بمكانهم وأخبروه قزوين أهل

أربع سإنة وجامعها العظمى المدينة سإور وبنى قزوين
 .ومائتين وخمسين

النفير وقع وقد النصاري عازب ابن البراء فتحها من وأول
وأخذوا حوانيتهم أغلقوا أهلها فرأى بها الرشيد كان وقت

عليهم فأشفق مسرعين العدو وجه إلى وخرجوا أسإلحتهم
ً خراجهم عنهم وحط السور لهم وبنى عشرة إياه جاعل
قزوين فضائل في وردا وقد سإنة كل في داينار آلف

ًا لكونها بها المقام على الحث تتضمن كثيرة أحادايث  .ثغر

رسإول عن السلم عليه طالب أبي بن علي رواه ما منها
بقزوين أو بالسإكندرية : عليكموسإلم عليه الله صلى الله

أبواب من بابان وإنهما أمتي يد على سإتفتحان فإنهما
ذنوبه عن خرج ليلة إحداهما في أو فيهما رابط من الجنة
ًا المسيب بن سإعيد وعن !أمه ولدته كيوم عن مرفوع

شهداء الشهداء : سإادااتوسإلم عليه الله صلى الله رسإول
 .كثيرة هذه ! وأمثالقزوين

يجعلون الفرس ملوك كان جبل الديلم وبين قزوين وبين
الحاجز هو الجبل وذلك هدنة بينهم يكن لم إذا رابطة عليه
والجانب لهؤلء جانبيه أحد والسإماعيلية القزاونة بين

 .لهؤلء الخر

شالكان مسجد منها الدعاء إجابة فيها يرجى مواضع وبها
المشبك باب ومسجد داهك ومسجد شهرسإتانك ومسجد
 .البدال يأتيها مواضع فإنها بالسور الملصق

الزاهد المير بناها التي الجامع مقصورة عجائبها ومن
في قبتها فإن قزوين صاحب الدولة عمادا مولى خمارتاش
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السإلم بلدا في مثلها ليس بطيخ شكل على الرتفاع غاية
 .عمارة أحسن ول منها أكبر الكفر بلدا في ول

انضمام وأراداوا قواعدها رفعوا لما الصناع أن وحكي
يكن فلم وعمقها سإعتها لفرط ذلك عن عجزوا رأسإها
حتى العمارة فوقفت بها يفي والسلليم الجذاع من شيء

ًا ملؤوها : لووقال صبي بها مر ! فتعجبإتمامها يمكنهم تبن
!الصبي ذكره ما إل لها طريق : لوقالوا حذقه من الصناع

ًا فملؤوها  .وتمموها تبن

مرة إل السنة في تشرب ل فإنها باغاتها أمر عجائبها ومن
في تشرب ل وربما طرية غضة بفواكه وتأتي واحدة
 .ضعيف بعنب وتأتي السنة

آثار بها ليس واسإع فضاء فإنها اليهودا مقابر عجائبها ومن
بها وذهبوا إليها قاداوها داوابهم بطون وجعت فإذا القبور

 .وجعها يزول فإنه ويسرة يمنة الفضاء ذلك في

 .الشعير رسإتق يسمى بموضع الخيل سإوق عجائبها ومن

حران به كان فإن للبيع إليه يحمل فرس كل أن ذكروا
 .الحال في يظهر

بها شريفة مقبرة فإنها المشبك باب مقبرة عجائبها ومن
 .والزهادا والصلحاء والشهداء العلماء قبور

ًا بها فيرون الجمعة ليلة الناس يأتيها تصعد عجيبة أنوار
يمشي من كل يراه ظاهر أمر وهذا فيها وتنزل القبور من

ًا إليها ًا أو صالح  .طالح

ًا الليالي بعض في رأيت ولقد من طلع قد انه وهو عجيب
من أكثر الهواء نحو وصعدت إبريق قدر كرة القبور بعض
خلق غيري ورآها نورها من الجوانب وأضاءت سإهم غلوة
النار لون على كانت وما والتهليل التكبير في شرعوا كثير
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ًا القمر لون على كانت بل عادات ثم الخضرة على ضارب
 .مكانها إلى

 .بشابان المعروف بكر أبو الشيخ إليها ينسب

ًا كان  .البدال يأتيه الشأن عظيم شيخ

الرض قطعة : ويزرعوبقرة أرض وقطعة كرم له كان
يسير شيء وانها البقرة ولبن الكرم عنب ويأخذ حنطة
 .زاره من بها يضيف

بعد دامشق جامع في الجمعة يوم الفداية يد على اسإتشهد
اثنتين عن وسإتمائة إحدى سإنة الناس ازداحام في الصلة

 .سإنة وتسعين

 .القزويني الحسن بن محمودا حاتم أبو إليها وينسب

ًا كان ًا فقيه الطيب أبي القاضي أصحاب من وكان أصولي
 .مشهور الفقه حيل في كتاب له الطبري طاهر

 .عمي وابن مالك بن أنس أولدا من وكان

 .الكموني الله هبة بن القاسإم أبو الشيخ إليها وينسب

ًا كان ًا عالم ًا عابد  .مالك بن أنس أولدا من ورع

ماء وادايا وبقزوين قزوين إلى وال زماه في جاء انه حكي
هذين من قزوين أهل كروم وسإقي السيل من وهما

عليهما يجعل أن الوالي هذا فأرادا مباحان وهما الوادايين
ًا إلى الشيخ فذهب الشيخ إلى قزوين أهل فشكا خراج

ًا يزل لم الماء هذا : إنلحاجبه وقال الوالي داار ل مباح
والكروم وأيتام أرامل الكروم هذه وأصحاب بيعه يحل

بمال يفي ل حاصلها واحدة سإقية السنة في لها ضعيفة
 .الخراج
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ان يخلي ما شيخ : ههناوقال الملك على الحاجب فدخل
وخرج سإيفه وسإل الملك ! فغضبيتمشى المر هذا

الماء هذا بيع من يمنع الذي : منوقال المسلول بسيفه
: افعلواوقال دااخل إلى الملك ! فعادا: أناوقال الشيخ فقام

يمينه على رأيت قام لما ! فإنهالشيخ هذا يقول ما
الماء وذاك العزم ذلك ! فبطليقصدانني ثعبانين ويساره

 .الن إلى مباح

 .الخامس جدي الشيخ وهذا

 .النجار أحمد بن محمد أبو إليها وينسب

ًا كان ً عالم ًا فاضل ًا أدايب ًا فقيه مستقيم فهم ذا أصولي
فضلء كثرة مع زمانه في المثل عديم وكان وقادا وذهن

 .قزوين

ًا أبوه كان ًا وهو نجار ًا كان أيض النجارة صنعة في بالغ
مدرسإة بقزوين له وبنوا له يرى كان قزوين وصاحب
 .الفالج عمره آخر في وأصابه

 .حسن كلها كثيرة تصانيف وله

ًا أخذ قزوين صاحب أن وحكي ومعه الباطنية من قاصد
أبو الشيخ فأخبر أبيض الكتاب كان فتحوا فلما كتاب
عرضوه فلما النار على يعرض أن فأمر ذلك عن محمد
قها أهل من رجل إلى كتبوها كتابة عليه ظهر النار على

 .والحمام البل منه وطلبوا

 .الري أعمال من ناحية وقها

ول البل بقها ليس لنه بحاله بعد : الشكالالملك فقال
 .والنبال القسي : طلبوامحمد أبو الشيخ فقال !الحمام

وتشبيه ضّمر الحنايا كأشباح حوٌص قلت أين : منله فقيل
ّوت ترمي رمت : وإذاقوله في بالحمام النبل طائر تم
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الكريم عبد بن محمد القاسإم أبو الشيخ إليها وينسب
 .الرافعي

ًا كان ً عالم ًا فاضل ًا ورع كالتفسير النقليات في بالغ
 .والداب والفقه والحديث

 .حسن كلها كثيرة تصانيف وله

بعد يوم كل قزوين جامع في العلم مجلس يعقد كان
لهم يذكر نفس مائتي من أكثر عنده ويحضر العصر
 .القرآن تفسير

فرغ فلما عاداته على يوم ذات جاء انه أحواله عجيب ومن
ما واقعة لي وقعت قد قوم : ياوقال بكى وظيفته من

القوم صدور ! فضاقتبالهمة عاونوني مثلها لي وقعت
ًا بعضهم وسإأل ًا : انفقالوا الواقعة عن بعض أوداع تاجر
جاء قد والن طويلة مدة وغاب داينار خمسمائة عنده

والذي وجدها ما الودايعة مكان إلى الشيخ فذهب وطلبها
:أحدهم قال حتى القوم فيخبر المدة لطول أمين أخذها

ترى والن الشيخ لبيت خدامة كانت ضعيفة امرأة ان
 .كانت مما أحسن حالها

الثاني اليوم في الشيخ فجاء عندها فوجدوا منها فطلبوا
 .اندفعت والواقعة أثرت همتهم بأن القوم وأخبر

ًا كان خوارزمشاه وزير أن وحكي يده فقبل فيه معتقد
ًا قبلت :الشيخ له فقال ًا وكذا كذا كتبت يد ًا مجلد !تصنيف
يدي : مدحتيقول وكان يمناه وانكسرت الدابة من فوقع

وسإتمائة وعشرين ثلثا سإنة ! توفيبها تعالى الله فأبلني
 .سإنة وسإتين نيف عن

بن أحمد بن حسنويه علي أبو الشيخ إليها وينسب
 .الدين بمعين الملقب الزبيري حسنويه
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ًا كان ًا شيخ  .قزوين أعيان من معتبر

ًا أن عنه روي ما أعجب ومن الجن من مس أصابه إذا أحد
 .ويخلونه إليهم ويشفع الجن يحضر هو

 .باز باك الشجاع إليها وينسب

 .هيبة ذا وكان وعجائب آيات صاحب كان

سإواء عنده والفقير الملك وكان هيبته من يمتليء رآه من
 .ذاك يخاطب كما هذا يخاطب

ًا رأى وإذا اخرجها كذا وزنها دانانير : معكيقول أحد
 .قال كما فيكون فيخرجها !للفقراء

ًا طلب انه وحكي ًا تاجر رجل من يوم الرجل وكان شيئ
ًا ًا حنفي في فتخاشن الولياء بكرامات يقول ل معتزلي

في ابنك مع الذي : المالله فقال وشتم فحردا الجواب
الرجل ! فازدااداوأخذوه الن اللصوص عليه وقع السفر
ًا ًا غيظ  .وشتم

فجاء ذلك ! فأرخواالحرامية يد على قتل قد : وابنكقال
 .ابنه وقتل المال بأخذ الخبر

الدين شهاب الشيخ فجاء اربل رباط في كان انه وحكي
إلى فجاء اربل أهل فاسإتقبله اربل إلى السهرورداي عمر

يصلي المصلى على ووقف الجماعة بين وداخل الرباط
 .رجليه في والخف ركعتين

مع تقف كيف الشيخ : أيهاقال ذلك باز باك رأى فلما
رأوا إذا القوم هؤلء أليس المشايخ مصلى على الخف
عليه فوثب الطريقة في جائز أنه اعتقدوا ذلك منك

ًا وأسإبغوه الشيخ تلمذة وهم الصوفية برجله ومدوه ضرب
 .الرباط خارج إلى
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كان : انهوقال الصوفية على أنكر ذلك الشيخ عرف فلما
هو فإذا إليه ! فمروامنه واعتذروا إليه مروا الصواب على
: مافقال مستغفرين فاعتذروا داكة على السوق في قاعد
أوسإع في فأنتم جرى وإن العذر إلى يحتاج شيء جرى
 .الحال

 .راض أنت إن الباط إلى : ارجعفقالوا

هذا لصلح وتوقفي السفر عزم على كنت : إنيفقال
! فعاداوسإافرت لبست منه فرغ وإذا لمداسإي المثقل
الرباط شيخ فأمر الملك الحال فعرف الرباط إلى القوم

وما فذهبوا معتذرين إليه بالمشي الصوفية جميع مع
السوق إلى وجاء ! فركبأمشي : أناالملك فقال أجابهم

قد : إنيفقال نعله في يعمل والمثقل داكة على قاعد وهو
ًا جئت إلى وعد التصوف مسلك القوم مع فاسإلك شفيع

ًا المكان ًا راضي ما تفعل حتى أرجع ل :! فقالمنافس
 .أريده

: لك! قالداينار ثلثمائة : أريدقال تريد : ماالملك فقال
من جوقتين : أريدوقال ! فأحضرهالن : احضره! قالذلك

 .المغنين

رقبته على فلن يحملني أن : أريدوقال فأحضروا
يؤداونني وقدامي خلفي والقوم قدامي يغنون والمغنون

داخل فلما كله ذلك ! ففعلواالحال هذه على الرباط إلى
كل فيقول ضربني الذي : منقال معه والذهب الرباط

ًا ضربت ما : أناواحد فله ضربة ضربني : منفقال !شيئ
ًا ضربني ومن دايناران فله ثنتين ضربني ومن داينار فله ثلث
 .وكذا كذا لكمت : أنايقول واحد كل ! فجاءدانانير ثلثة

 .وسإافر عليهم الذهب ففرق

 .وسإتمائة وعشرين نيف في توفي
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 قصران

 .الري قرى من قرية اسإم

وللخر الداخل قصران لحدهما : يقالقسمان وهي
 .الخارج قصران

تسمى قرية الري : بأرضالغرائب تحفة صاحب قال
سإراج ليلة كل يرى العلى بابها عند بيروني قصران
الجوانب جميع من البعيد من أحد كل يبصره بحيث مشعل

 .شيء يبين ل منه دانا وإذا

 .المهندس القصراني إليها ينسب

ًا كان كتب وله زمانه في المثل عديم وكان بالهندسإة عالم
 .مشهورة الهندسإة في مصنفة

على الرض من فضاء في وهمذان بغدادا بين شيرين قصر
 .جار نهر طرف

من له كانت خطيبة وهي لشيرين أبرويز كسرى بناها
لكسرى : كانيقولون والفرس تعالى الله خلق أجمل
خطيبته :بعده ول قبله لملك تكن لم أشياء ثلثة أبرويز
باق شيرين وقصر شبديز وفرسإه بلهبد ومغنيه شيرين

وعقودا عالية وايوانات شاهقة عظيمة أبنية وهي الن إلى
: ذكربنائه سإبب في واختلفوا ومتشرفات وأروقة وقصور

ملوك بعض بنات من كانت شيرين أن العجم كتب في
أبرويز لكسرى ذكر صورة الله خلق أجمل وكانت أرمن
ًا وكان على فهربت خدعها من إليها بعث بالنساء مشغوف
 .شبديز ظهر

ًا كسرى وكان العراق إلى وصلت فلما أزواج فرأتها غائب
فأخذهن عليهن يختارها كسرى أن علمن وولئده كسرى

ًا لها فاخترن الضرات يأخذ ما الغيرة من سإبخة أرض
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ًا وهواء هنا ها لك نبني أن أمرنا الملك : انوقلن رداي
ًا  .قصر

 .الماء عذب نهر طرف على شيرين قصر موضع وهي

القصر وكان الحليب اللبن تحب كانت شيرين أن وحكي
ًا القصر إلى حمل أن فإلى المواشي مرعى عن بعيد
على رأيهم فاتفق ذلك في الحيلة فطلبوا سإخونته زالت

ً يتخذوا أن ًا جدول فطلبوا القصر إلى المرعى من حجري
ًا فطلبت فرهاذ اسإمه صانع على فدلوا ذلك يعمل صانع
القصر إلى المرعى من فرسإخان مسافته جدول اتخاذ
القصر وكان بسخونته القصر إلى منها اللبن يأتي أن على
ًا فاتخذ منحدر في والمرعى الرض من نشز على حائط

عشرون المرعى عند وارتفاعه فرسإخين من أكثر طوله
ًا ًا القصر وعند ذراع الحائط على وركب لرضه مساوي
ً ًا جدول عند واتخذ الحجرية بالصفائح رأسإه وغطى حجري

ًا المرعى ًا حوض ًا القصر وفي كبير باق كله وهذا مثله أيض
 .منه شيء في شك ل به اجتيازي عند رأيته زماننا إلى

وهو شيرين قصر بناء سإبب كان انه الهمذاني محمد وذكر
مقامه وكان أبرويز كسرى أن الدنيا عجائب أحد

فرسإخين في فرسإخين باغ له يبنى أن أمر بقرميسين
فيه تتناسإل حتى والوحوش الطيور من فيه يجعل وأن

فيه عملوا حتى الرزق عليهم أجرى رجل ألف بذلك ووكل
 .سإنين سإبع

 .بمال للصناع وأمر وأعجبه الملك إليه نظر تم فلما

: أريدفقالت حاجة : سإلينيلشيرين اليام بعض في فقال
ًا لي تبني أن ملكك في يكن لم البستان هذا في قصر

ًا فيه وتجعل مثله لحد !الخمر فيه يجري حجارة من نهر
تذكره أن على شيرين تجسر ولم ونسي ذلك إلى فأجابها

ولك غناء في : حاجتيذكره المار للبلهبد فقالت به
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ًا وعمل ذلك إلى ! فأجابهابأصفهان التي ضيعتي شعر
ًا  .ذلك في وصوت

 .شيرين حاجة ذكرتني : لقدله قال كسرى سإمع فلما

يكون ما أحسن على فبنى النهر وعمل القصر ببناء فأمر
وله عياله إليها فنقل بالضيعة للبلهبد شيرين ووفت وأتقنه
 .بلهبد إلى ينتمون بأصفهان نسل

العمارات تلك فرأت شيرين قصر الشعراء بعض وداخل
غرر طالبي يا وصورتها شيرين ايوان ورأى الرفيعة
ّيوا الماكن ّديار ح تجوداها الّسحاب وسإلوا ببرزماهن ال
ًا الماكن تلك في وتسّح فؤاداك قرعت التي لشيرين واه

ًابالمحاسإن !والمغابن وللّسوالف المليح لمعصمها ! واه
ّفها في ّيب الممّسك الورق ك تدع وزجاجٌة والمداهن والمط

ّي في انتشى إذا الحكيم رأيتها حين وشغفت ماجن ز
ّية رباع فسقى سإاكن كّل مني واهتاج بالجبال الكسرو

مدينة قم الحواضن أيدي وتناله ربابه يسّف دااٍن وبالمدائن
خصبة طيبة كبيرة وهي وأصفهان سإاوة بين الجبال بأرض

 .وثمانين ثلثا سإنة يوسإف بن الحجاج زمن في مصرت

ًا غالية شيعة أهلها  .خراب أكثرها والن جد

وسإعوا حفرها أراداوا فإذا ملح أكثرها البار من ومياههم
وبها فإذا شفيرها إلى بالحجار قعرها من وبنوا حفرها في

 .والبندق الفستق وفيها السواقي على كثيرة بساتين

مائها جريان ليدوم صخرة في بليناس طلسمها ملحة بها
ًا ينعقد العين هذه وماء عليه يخطر لم ما ينقطع ول ملح

 .مجتاز كل ويأخذه

أخذ من ملح معدن قم بقرب أن الفقهاء بعض أخبرني
حمل الذي حماره يعرج ثمنه هناك يترك ولم الملح منه

 .الملح ذلك عليه
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ل حتى الناس عن أخفوه والفضة الذهب معدن وبها
 .والفلحة الزراعة ويتركوا به يشتغلوا

يلقون قم أهل وكان والعقارب الحيات لدفع طلسم وبها
ًا منها ًا ضرر ل الن فإلى هناك جبل إلى فانحازت عظيم
الحيات كثرة من الجبل بذلك يجتاز أن أحد يقدر

 .والعقارب

ولو كثير أثر قم هواء في له يكون ل العودا أن عجائبها من
 .العودا أذكى من كان

 .الفهودا كثير وادا وبها

:لهم وقال سإني وال الوقات بعض في أتاهم أنه وحكي
الله صلى الله رسإول صحابة بغضكم لشدة أنكم بلغني
تأتوني لم فإن بأسإمائهم أولداكم تسمون ل وسإلم عليه
! فداروابكم لفعلن بكر أو كنيته أو عمر اسإمه بمن منكم

كريه أقرع أحول بواحد أتوا ثم وفتشوا المدينة جميع في
ًا أبوه وكان العضاء معوج اللقاء أبا فكناه قم سإاكن غريب

 .بكر

كنيتموه إنما : إنكموقال وشتمهم غضب الوالي رآه فلما
ًا الله خلق أسإمج لنه بكر بأبي على داليل ! وهذامنظر

 .الله رسإول لصحابة بغضكم

فإن شئت ما اصنع المير : أيهامنهم الظرفاء بعض فقال
!هذا من أحسن بكر أبي بصورة يأتي ل وهواءها قم تربة

 .عنهم عفا الوالي فضحك

ّيهاعبادا ابن الصاحب قال ولقاضيها قد بقم القاضي : أ
!السجع معزول : أنايقول القاضي وكان فقم عزلناك

: بهاالحازمي قال تبت ناحية من الترك بأرض بلدة كران
 .الفضة معدن
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المنطبعة الجواهر من شيء فيها يغمس ل ماء عين وبها
 .ذاب إل

 .منها ميل على بغدادا فوق قرية كرخ

 .ويهودا غالية شيعة أهلها

 .البريسمية والثياب الكاغد داكاكين وبها

 .الكرخي فيروز بن معروف محفوظ أبو إليها ينسب

موالي من الدعوة مستجاب الكبار المشايخ من وكان
 .الرضا موسإى بن علي

ًا له فقال السقطي السري أسإتاذ كان حكي كان : إذايوم
مواليها مع معروف على عبرت جعفر بنت زبيدة أن

يا :معروف له فقال الحاضرين بعض عليها فدعا وخدمها
رسإول عون تكن ول الرحمن رسإول عون كن رجل

 .كلهم الخلق نجاة يريد الرحمن رسإول إن الشيطان

 .للعالمين رحمة إل أرسإلناك : وماتعالى الله قال

 .كلهم الخلق هلك يريد الشيطان ورسإول

ًا تعالى الله قال ! إنأجمعين لغوينهم : بعزتكعنه مخبر
الخرة يعطيهم أن قادار هواهم على الدنيا أعطاهم الذي
 .مناهم على

محفوظ : أبالمعروف قال انه الطروش إبراهيم وحكى
الماء على مشيت : ما! فقالالماء على تمشي أنك بلغني
 .طرفها لي يجمع بالعبور هممت إذا ولكن

فوجدت النبار إلى ابني : غابقال الصيادا خليل وحكى
ًا أمه ًا وجد تريد : مافقال لمعروف ذلك فذكرت شديد

 .علينا ليرداه الله تدعو : أنقلت
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بينهما وما أرضك والرض سإماؤك السماء إن : اللهمفقال
قائم ابني فإذا الشام باب : أتيتخليل قال !به فأت لك

 .بالنبار كنت : الساعةيقول منبهر

:يناداي سإقاء رجل بمعروف مر انه صبيح بن محمد وحكى
ًا وكان منه ! فشربشرب من الله رحم : لعلوقال صائم
 .منه يستجيب أن الله

ًا رأى أنه النصاري سإعيد بن الله عبد وحكى في معروف
ًا النوم هذا : منلملئكته الله فيقول العرش تحت واقف

قد الكرخي معروف هذا ربنا يا أعلم : أنتالملئكة فقالت
أبي بن أمد ! وحكىبلقائك إل يفيق ل حبك من سإكر
ًا رأيت :قال الفتح ًا المنام في الحافي بشر في قاعد

فعل ما نصر أبا :فقلت منها يأكل مائدة يديه وبين بستان
بأسإرها الجنة وأباحني لي وغفر : رحميفقال بك الله

ما بجميع وتمتع أنهارها من واشرب ثمرها من : كلوقال
أحمد : أينقلت !الدنيا شهوات نفسك تحرم كنت لما فيها
السنة لهل يشفع الجنة باب على : قائمقال حنبل بن

فعل : وما! قلتمخلوق غير الله كلم القرآن يقول ممن
بيننا ! حالتهيهات :وقال رأسإه فحرك الكرخي معروف

ًا إن الحجب وبينه ًا الله يعبد كان ما معروف جنته إلى شوق
ًا ول ًا عبده وإنما ناره من خوف إلى الله فرفعه إليه شوق

الترياق ذاك وبينه بيننا الحجب ووقعت العلى الرفيع
فليأت حاجة الله إلى له كانت فمن المجرب المقدس

 .له يستجاب فإنه وليدع قبره

أن أحب فإني بقميصي تصدقوا مت : إذاقال انه وحكي
ًا الدنيا من أخرج  .داخلتها كما عريان

 .ومائتين إحدى سإنة توفي

 كركان
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قرية : كانتالفقيه ابن قال قرميسين بقرب كانت قرية
يتأذى سإنة كل في سإوق بها يقول وكان العقارب كثيرة

الكاسإرة بعض فأمر العقارب لدغ من كثير خلق بها
ذلك ففعل بطلسم العقارب عنها يدفع أن الحكيم بليناس

ً العقارب من شيء بها ذلك بعد يوجد فلم  .أصل

كان بلد أي في دااره حيطان به وطين ترابها من أخذ ومن
ًا عقرب لدغت وإذا عقرب دااره في ير لم من يؤخذ أحد

فيبرأ الملدوغ ويشربه الماء في ويطرح القرية هذه تراب
ًا التراب هذا من أخذ ومن الحال في العقرب وأخذ شيئ
 .تضره ل بيده

 كسكر

 .البطيحة طرف على والبصرة واسإط بين ناحية

ًا وثلثون نيف وهي  .مثلها في فرسإخ

 .الكاسإرة زمن في ومزارع قرى كانت البطيحة وهذه

اضطربت كسرى فيها قتل التي السنة ففي بثق لها وكان
تلك على الماء وظهر البثوق عمارة عن وتقاعدوا المور

ومصيد القصب منابت والن بطيحة فصارت المواضع
غريبة الطيور من أشكال فيها يتولد الماء وطير السمك
قال كما الناس يراها ول أحد يعرفها لم غريبة وصور
 .تعلمون ل ما : ويخلقتعالى

في المركب فصل وربما كسكر وأعلها ميسان فاسإفلها
ًا البطيحة هذه .ويجلباللصوص يأخذه وربما أكثر أو شهر
والجواميس الشبوط والسمك الجيد الرز كسكر من

والربيثي والصحناة والبقر والبطوط والجدي والفراريج
 .غيرها في أنواعها فاقت بكسكر الشياء هذه فإن
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بها كانت نيسابور أعمال من بشت رسإتاق من قرية كشم
حسنها في مثلها ير لم الملك كشتاسإب غرس من سإروة

 .خراسإان مفاخر من وكانت وعظمها وطولها

له يقدر ولم يراها أن فأحب المتوكل عند ذكرها جرى
وأمره الله عبد بن طاهر إلى فكتب خراسإان إلى المسير
الجمال على إليه وأغصانها جذعها قطاع وحمل بقطعها
وخوف ذلك عليه فأنكر يبصرها حتى يديه بين لتنصب

ان وحكي الشافعين شفاعة السروة تنفع فلم بالطيرة
ً وقدموا وتضرعوا اجتمعوا الناحية أهل إعفائها على مال
وارتفع حولها لمن المصيبة وعظمت فقطعت ينفع فلم

بغدادا إلى وبعثوها اللبادا في فلفوها عليها والبكاء الصياح
لسبيله : سإرى: قالواجهم بن علي فقال الجمال على

ّكل ّية يجري فالّسرو المتو ّ سإربلت ما تنزل والمن لّن إل
يد على المتوكل فقتل متسربل أولداه من بالّسيف إمامنا

 .جرى ما على والفأل السرو وصول قبل مماليكه

الغلت وافرة الخيرات كثيرة خراسإان قرى من قرية
 .الكندري نصر أبو الوزير إليها ينسب

ًا كان طغرلبك السلطان اسإتوزره وعقل رأي ذا وزير
 .السلجوقي

ملوك من وأخذوها خراسإان السلجوقية الملوك ملك ولما
ًا معهم يدخل أن أحد يجسر لم سإبكتكين بني من خوف

 .سإبكتكين بني سإلطين

هجاه قد وكان طغرلبك فاسإتوزره الكندري نصر أبو فابتدأ
ٌة كندر من : أقبلأولها بأبيات الباخرزي الحسن أبو مسخر

إليه وأحسن الحسن أبا فطلب علمات وجهه في للّشؤم
 .أقبل أوله كان بشعرك تفاءلت : إنيوقال ووله

ًا كان أنه إل ًا شيعي ًا غالي ًا السلطان وكان متعصب معتزلي
فشق المنبر على الجمعة يوم المذاهب جميع بلعن فأمر

483



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

وذهب نيسابور الحرمين إمام وفارق المسلمين على ذلك
على وداخل القشيري القاسإم أبو السإتاذ وكذلك مكة إلى

 .المسلمين صلحاء همة وأثار عظيم أمر ذلك من الناس

ًا طغرلبك أيام كانت أخيه ابن مقامه وقام مات قلئل أيام
 .دااودا بن أرسإلن ألب

وقبض إسإحق بن علي بن الحسن الملك نظام واسإتوزره
وأربعمائة وخمسين سإت سإنة وقتله الكندري على

أرباب وعادا المنابر رؤوس على المسلمين لعن وانقطع
همذان بين .بليدةتعالى الله وشكروا أماكنهم إلى الدين

الماء عذبة الهواء طيبة واسإع فضاء في وقرميسين
 .والثمرات الخيرات كثيرة التربة صحيحة

ًا ابرويز كسرى اتخذها ولذلك قصر له يبنى أن وأمر مسكن
 .مثله الملوك من لحد يكون ل

ًا للقصر فاتخذ ارتفاع في ذراع مائة في ذراع مائة أسإاسإ
ًا عشرين فيه يظهر ل واحد حجر كأنه الناظر يراه ذراع

على وخزائن وجواسإق ايوانات فيه وبنى الدرز أثر
.نقوشه وحسن صنعته في الناظر تحير حجرية اسإطوانات

ًا ترى أن أردات : إذاالخبار عجائب صاحب قال من عجب
رؤوسإها إلى القصر هذا أسإطوانات إلى فانظر العجائب
 .الصناع لهؤلء الصلد الحجر تسخير من وتعجب وأسإافلها

الصين ملك فغفور كسرى عند حضر لما انه وحكي
الروم ملك وقيصر الهند ملك ودااهر الترك ملك وخاقان

بانيه ملك وقوة عجائبه ليبصروا القصر هذا في أحضرهم
 .مثله بناء عن وعجزهم صناعه وصنعة

أمير زمن في إليها وصلوا لما المسلمين أن وذكر
ذلك في داوابهم سإرقت الخطاب بن عمر المؤمنين

 .اللصوص قصر فسموه المكان
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بقية القصر هذا من بقي ابرويز كسرى قتل لما انه وحكي
أكثرها نحت أسإاطينها بعض إلى نظرت :الحاكي قال

لما انه فذكروا عنها فسألت حاله على أقلها وبقي وهندم
طلبوهم ثم وتركوها عنها الصناع انصرف ابرويز قتل

.قديمة العراق بسوادا قرية كوثى تعمل كانت فما لتمامها

مولده كان وبها السلم عليه الخليل إبراهيم إليها ينسب
رضي علي المؤمنين أمير قال ولذلك بها النار في وطرح

ً كان : منعنه الله  .كوثى من نبط فإنا نسبنا عن سإائل

 .كوثى عامل اتفاق العجيبة التفاقات ومن

المطالبات في واشتد عامل جاءنا : انهأهلها بعض حكى
قبله الذين العمال وكان مزارعة عندنا للعرب وكان

 .يسامحونهم

بني إلى فانصرفوا بالضرب وأهانهم طالبهم العامل فهذا
ً العامل على الكبس على وتوافقوا شاكين أعمامهم ليل

ًا آخر عامل الناحية فوردا ًا للول صارف بالبقايا وطالب
قرية إلى وحمله بالخشب وضربه وقيده عليه فقبض
 .الغلمان من عشرة به ووكل أخرى

: أخرجله وقال غلمه عليه داخل المصروف أصبح فلما
: هربواقال الموكلون : أين! قالالقيد أكسر حتى رجلك

داار البارحة كبسوا الخراج منهم أخذت الذين والعرب
خبر عندهم يكن ولم أنت أنه على العامل وقتلوا العمالة
 .صرفك

أسإاء الصارف العامل أن وذكر بغدادا ووردا الرجل فقام
الناحية في حاله على فأقر العرب من فتنة وأثار السيرة

ًا إليه وضم وأرهب العرب وأرب كوثى إلى فعادا جيش
الفاضل الدايب إليها ينسب أصفهان قرى من قرية لنبان

غاية في أشعار له بالرفيع الملقب العزيز عبد البارع
 .ورسإائل ودايوان الحسن
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الوعظ مجلس وعقد قزوين الخجندي الدين جمال وردا
:للرفيع أنها وذكر المنبر على البيات هذه وذكر بالجامع

ّياك إلى شوقي طال ألقاك أنت أين بأبي الوردا وردا !مح
ّدعي ًا ي ّياه أّن سإفه ّياك مثل ر أنه يوهمنا القاح ! ووقاحر
ً هاتها الوردا ! ضحكثناياك عن افتّر ًة عجل عبرة مثل قهو

ّياك خمرتها لفرط أداري لست الباك ّياك أم أمح هام حم
البيات ! فهذهذاك ومن هذه من آه وبذاك بهذه قلبي

الخجندي الدين جمال هدية ويقولون قزوين أهل حفظها
 .أصفهان من

فأرادا كتبه داار خازن عزل الخجندي الدين صدر أن وحكي
:الدين صدر إلى فكتب مكانه يكون أن اللنباني الرفيع
وخان اعتزل حتى اختزل الكتب داار خازن أن العبد سإمع
مواضعه عن الكلم يحرفون يزالوا ولم هان حتى

منه خير والعبد خير هو بالذي أدانى هو الذي ويستبدلون
ًا وأقرب زكاة ًا له ! وإنرحم ًا أب ًا شيخ أحدنا فخذ كبير

 .المحسنين من نراك إنا مكانه

وقع فلما الخجندية خدمة في كان الرفيع أن وحكي
صدر كان محمد أتابك وأولدا طغرل السلطان بين الخلف

أتابك أمراء من أمير فظفر السلطان مع الجندي الدين
وكانوا الخجندي الدين صدر أصحاب من بجمع محمد

بهم فظفر الرفيع وعليهم بغدادا إلى أصفهان من يمشون
كان أنه عرف فلما الرفيع وقتل فنهبهم التابكي قيماز
ً ً رجل نظم قد كان والرفيع ندم العلم أهل من فاضل
جان وار فران كرداه داولت بينم كشته : جونالبيتين هذين
كوي ومي نشين بالينم بر بنان برورداه قالب اين تهي
الفأل فكان بان شده ونشيمان بكشته تو من اي بران
 .جرى ما على

 ليخواسإت
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حشيش من فرس صورة بها .كاننهاوند قرى من قرية
كان : انهقالوا والصيف الشتاء في أخضر الناس يراه

ًا كل الله بلدا أكثر وكانت الكل طلسم .موضعوحشيش
سإمنان : بينمهلهل بن مسعر قال قومس بأرض

شديدة ريح منها يخرج فلجة الجبال بعض في والدامغان
ًا تصيب فل السنة من أوقات في كان ولو أتلفته إل حيوان

ً  .بالوبر مشتمل

ذراع أربعمائة نحو وفتحها واحد فرسإخ الفلجة وهذه
إل شيء على تأتي ل فرسإخان أذاها ينال ما ومقدار
 .كالرميم جعلته

بن مسعر قال ماذران منها يقرب وما الفلجة لهذه يقال
ًا : كنتمهلهل إنسان مائتي نحو فيه قفل في بها مجتاز
.آخر ورجل غيري منهم سإلم فما الريح علينا فهبت وداواب

في كان صهريج ازج بنا فوافتا جيدتان داابتان تتنا كانت
ثم بلياليهن أيام ثلثة وسإدرنا بالزج فاسإتكنا الطريق

 .بالنجاة علينا الله ومن نفقتا والدابتان حالنا إلى رجعنا

ايوان به حلوان من مرحلتين على موضع ماذروسإتان
إنه يقولون بستان وأثر عظيمة داكة يديه وبين عظيم
الذي نصفه على يقع الثلج أن زعموا جور بن بهرام بستان

فل العراق جانب يلي الذي النصف وأما الجبال ناحية من
ًا الثلج به يقع  .الموفق والله أبد

 .قاشان قرب كبيرة قرية ماهاباذ

البارع الفاضل السإتاذ إليها ينسب امامية شيعة أهلها
 .الماهاباذي بافضل الملقب أحمد بن علي بن الحسن

ًا كان  .زمانه في النظير عديم الداب علم في بالغ
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عنده وكان للشتغال الطراف من الناس يقصده وكان
ًا وكان الداباء من حلقة وفور مع الطبع بلطافة مخصوص

العلم بتحصيل تلمذته ويوصي الشعر وحسن الذكاء
 .المال وتحقير

ًا : ياشعره ومن أراك إني هّمته المال وطلب سإاعي
ّدين العقل ضعيف ً به تطلب ل بالعلم ! عليكوال واعلم بدل

ّنك ًا للفتى ويبقى يجدي العلم مغبون غير فيه بأ والمال أبد
ماذا !لصاحبه ذّل وذا عّز ! هذاكحين إلى أجدى وإن يفنى
همذان كور من كورة ماوشان والهون العّز بين البعد من
الشجار كثيرة أيام مسيرة أروند جبل بسفح وادا في

الله عبد المعالي أبو القضاة عين ذكرها والثمار والمياه
بالركب : وكأنيفقال رسإالته في الله رحمه محمد بن

محاني في رحالهم ويحطون همذان يوافون العراقي
الربيع وألبسها والوهادا التلع منها اخضرت وقد ماوشان

أزهارها كالمسك تفوح وهي البلدا عليها يحسدها حبرة
مؤنقة رياض في منها فنزلوا أنهارها الزلل بالماء ويجري

هذا إنشادا يكررون فجعلوا مورقة أشجار بظلل واسإتظلوا
يا : حباكالهزار وتغريد الحمام بنوح يتنعمون وهم البيت

ٍد من الغيث همذان واداي من القطر ماوشان يا سإقاك بل
الصيف في ماوشان إلى الخروج همذان أهل عاداة ومن
عنها يمنعون ل الشجار وأصحاب المشمش إداراك وقت
ًا والتنزه للتفرج المشمش أيام هناك ويمكثون أحد

يمنعهم ول أشجارها من ويكسرون ثمارها من ويأكلون
صاحب أن وذكر رجعوا المشمش أيام انتهت فإذا مانع

من كان فلما السنين بعض في عنها الناس منع ماوشان
ًا أشجارها تثمر لم القابل  .فيها الناس لطلق فعاداوا شيئ

 المدائن

:وقيل داجلة طرف على الكاسإرة بناء من مدن سإبع كانت
 .أنوشروان الخير كسرى بناء من إنها
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بن عمر زمن إلى بعده سإاسإان بني وملوك هو سإكنها
 .عنه الله رضي الخطاب

تربته وطيب هوائه للطافة الموضع هذا اختار وإنما
مدائن العرب سإمته الموضع : هذاحمزة قال مائه وعذوبة

مسافة والخرى واحدة كل بين مدن سإبع كانت لنها
الفرس دايار العرب ملك : فلماوهي باقية الن إلى وآثارها

اختط ثم إليهما الناس انتقل والبصرة الكوفة واختطت
ًا الحجاج فلما إليها الناس فانتقل المارة داار وكانت واسإط

 .إليها الناس أكثر انتقل بغدادا المنصور اختط

بقرية شبيهة بليدة بالمدائن فالمسمى هذا وقتنا في فأما
 .داجلة من الغربي الجانب في

 .إمامية شيعة فلحون أهلها

ًا يخرجن ل نساءهم أن عاداتهم ومن ً نهار  .أصل

الجانب وفي العلويين لحد البناء رفيع مشهد وبها
وله عنه الله رضي الفارسإي سإلمان مشهد منها الشرقي

اليمان ابن حذيفة ومشهد شعبان منتصف في موسإم
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مشير

ًا كان أبيض اسإمه قصر هناك للكاسإرة وكان إلى باقي
بنقضه فأمر ومائتين تسعين سإنة حدودا في المكتفي زمن

اليوان منه وتركوا ببغدادا الخلفة بدار الذي التاج وبنائه
 .كسرى بإيوان المعروف

على تعاون وانه الخير كسرى انوشروان بناء من أنه ذكر
بقي قد والن وأعلها البنية أعظم من وهو الملوك بنائه
طوال بآجر بنيت قد وازجة وجناحات اليوان طاق منه

 .عراض
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بشري أمر القصر هذا بناء أرادا لما أنوشروان أن وحكي
جملتهم ومن الوافر الثمن في الناس وأرغب حوله ما

بالدنيا الملك جوار ابيع : لستقالت صغير بيت لها عجوز
بترك وأمر القول هذا منها أنوشروان ! فاسإتسحسنكلها
ًا اليوان وبناء عمارته وإحكام حاله على البيت ذلك محيط

 .به

العمارة محكمة قبة منه جانب وفي اليوان رأيت وإني
 .العجوز بقبة الناحية أهل يعرفها

مدينة وصورة بالتزاويق وصور نقوش افيوان على وكان
ًا أهلها ويحارب يحاصرها وانوشروان أنطاكية على راكب

الفرس صفوف يديه وبين خضر ثياب وعليه أصفر فرس
زمان إلى باقية اليوان على النقوش هذه وكانت والروم

قصيدته في وذكرها شاهدها فإنه البحتري عباداة أبي
أبيض إلى ت فوّجه الهموم رحلي : حضرتالسينية
ّلى عنسي المدائن آل من لمحٍل وآسإى الخطوب عن أتس
ٍر في سإعدى كأطلل تكن لم حلٌل دارس سإاسإان من قفا

ّليالي أّن علمت تراه لو ملس البسابس فيه جعلت ال
ًا ّية أنطا صورة رأيت ما فإذا عرس بعد مأتم بين ارتعت ك
ٍم الّصفوف يزجي وان وأنوشر مواثٌل والمنايا وفرس رو

ّدرفس تحت ٍر في ال ّلباس من اخضرا فر اص على ال
في يديه بين الّرجال وعراك ورس صبيغة في يختال

رمٍح بعامل يهوي مشيٍح من جرس وإغماض منهم خفوٍت
الّصن عجب من اليوان وكأّن بترس الّسنان من ومليٍح

بسط من بّز أن يعبه لم جلس أرعن جنب في جوٌب عة
ّديبا ّدمقس سإتور من واسإتّل ج ال له تعلو مشمخّر ال

أن وحكي وقدس رضوى رؤوٍس من رفعت شرفاٌت
تدخن العجوز : إنوقالوا أنوشروان إلى شكوا الدار غلمان

: كلما! فقالاليوان نقوش يفسد وداخانها بيتها في
للعجوز ! وكانالتدخين من تمنعوها ول أصلحوها أفسدت

اليوان إلى وصلت فإذا لتحلبها النهار آخر تأتيها بقرة
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فإذا العجوز قبة باب إلى البقرة لتمشي فرشه طووا
 .البساط وسإووا البقرة رجعت حلبها من فرغت

ولول بالرعايا والرفق العدل في مذهبهم هذا وكان
عباداه بها وشرف تعالى الله شرفها التي النبوة مخالفة

 .داولتهم داوام تقتضي معدلتهم كانت

 .واسإعة وغزنة الغور بين ناحية الروذ مرو

حسين الفاضل العالم المام القاضي إليها ينسب
حوامل : عقرتوالورع العلم في النظير عديم المروروذي

ّنساء إّن نظيره يلدن أن ً أن حكي عقم بمثله ال جاء رجل
ًا القاضي ًا بالطلق حلفت : إنيله وقال حسين ليس ان ثلث

ل أم طلقي وقع تقول ! فماذامنك أعلم الزمان هذا في
ل هذا : ياوقال وبكى رأسإه رفع ثم سإاعة رأسإه فأطرق

! مروعلمي لوفور ل الرجال لعدم ذلك وإنما طلقك يقع
ًا وأكثرها وأقدمها خراسإان مدن أشهر من وأحسنها خير

ًا ًا وأطيبها منظر  .مخبر

 .منها أقدم وقهندزها القرنين ذو بناها

 .طهمورثا بناء من : إنهقيل

عليه الله صلى الله رسإول أن الحصيب بن بريدة وروى
فإذا بعوثا بعدي من سإتبعث إنه بريدة : ياقال وسإلم
في ثم خراسإان بعث في ثم المشرق بعث في فكن بعثت
فإنه مدينتها فانزل أتيتها فإذا مرو لها يقال أرض بعث
بالبركة تجري وأنهارها عزير فيها وصلى القرنين ذو بناها
السوء أهله عن يدفع سإيفه شاهر ملك منها نقب كل على
 .القيامة يوم إلى

ًا بريدة فقدمها  .مات أن إلى بها وأقام غازي
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طهمورثا أرادا ولما عظيمة عمارة قهندزها أن حكي
ًا لها وأقام رجل بألف بني مرو قهندز بناء الملك فيه سإوق

ًا أعطي الرجل أمسى إذا فكان إليه يحتاجون ما دارهم
أصحاب إلى الدراهم فتعودا إليه يحتاج ما به فيشتري

 .دارهم ألف إل البناء على يخرج لم تم إذا حتى الملك

في الزربق على : كنتقال الطالقاني إسإحق أبو وحكى
من ركن فانهار المبارك بن الله عبد عند العرب مسجد
جمجمة من فتناثرت جماجم منها فسقطت القهندز
منهما واحدة كل في فكان منها سإنان فوزنت أسإنانها
ويتعجب بيده ينقلهما المبارك بن الله عبد فجعل منوان

بقية تكون فكيف سإنهم هذه كانت : إذاويقول منها
ّنين : أتيتوقال أعضائهم لّما الحصن من قدما قد بس

ّدفينا أثاروا صاح يا كان لقد إحداهما منوين وزن على ال
ًا ّن أحسن يا تباركت قدرها على أخرى ثلثون رزينا سإ

إذا البطونا تلك يمل كان وما بأفواهها يقوم فماذا الخالقينا
ّكرت ما ّنفس تصاغرت أجسامهم تذ فكّل تهونا حتى ال

ًا فباداوا الّرداى لقى ذاك على وأما خامدونا وهم جميع
 .الغلت وافرة الخيرات كثيرة فطيبة المدينة

 .المعاشرة وحسن الجانب ولين الرفق من أهلها في

حكى خيرات آثار بها لهم سإلجوق بني ملك كرسإي وكانت
ارتفاعه كبير بيت بمرو كان انه الخبار عجائب صاحب

ً وكان قامة قدر في الخشب من أربع صور على محمول
فزعم وامرأتين رجلين تمثال الصور وكانت الربعة جوانبه

بأخشابه وانتفعوا فنقضوه ملكهم بيت البيت ذلك أن قوم
فعلموا متواتر وقحط وآفات جوائح وقراها مرو فأصاب

ًا كان البيت ذلك أن  .الفت لدفع طلسم

العرق من أهلها يعتري ما إل عيب المدينة لهذه وليس
منهم ينجو ما قل منه عظيمة شدة في فإنهم المديني

 .عام كل في أحد
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حكي العابد العالم المام المبارك بن الله عبد إليها ينسب
ًا رئيسها وكان مريم بن نوح اسإمه قاض بمرو كان انه أيض

العيان من جماعة خطبها جمال ذات بنت له وكانت
القاضي فذهب بستانه ينطر هندي غلم له وكان والكابر

ًا ًا غلمه من وطلب البستان إلى يوم فأتى العنب من شيئ
ًا : هاتله فقال حامض بعنب ًا عنب بحامض ! فأتىحلو
الحامض من الحلو تعرف ! ما : ويحكالقاضي له فقال
ومن بأكلها أمرتني وما بحفظها أمرتني ولكنك : بلىفقال

 .يعرف لم يأكل لم

!أمانتك عليك الله : حفظوقال كلمه من القاضي فتعجب
المشهور المبارك بن الله عبد فولدت منه ابنته وزوج
 .والورع بالعلم

 .أخرى في ويغزو سإنة في يحج كان

ًا كان انه وحكي جاور قد وفضيل عياض بن لفضيل معاصر
الله عبد فقال والمدينة بمكة العباداة على وواظب مكة
ّنك لعلمت أبصرتنا لو الحرمين عابد : ياالمبارك بن أ

ّده يخضب كان من تلعب بالعباداة بدمائنا فنحورنا بدمائه خ
ٍء أنف في الله خيل وغبار تتخّضب ٍم نار وداخان امري ّن جه

تراءت فلما للغزوة : خرجتقال عنه حكي يذهب ل
البراز إلى يدعو فارسإل الترك صف من خرج الفتيان

عني : تنحله قلت الصلة وقت داخل قد فإذا إليه فخرجت
وذهبت ركعتين فصليت ! فتنحىلك افرغ ثم أصلي حتى
ًا أنا أصلي حتى عن : تنحلي فقال إليه عنه ! فتنحيتأيض

ًا خر فلما للشمس يصلي فجعل به أغدر أن هممت سإاجد
ً كان العهد إن بالعهد : اوفوايقول قائل فإذا  .مسؤول

 .الغدر فتركت

أن : أرداتقلت تحركت : لملي قال صلته من فرغ فلما
 .بتركه أمرت : لنيقلت تركته : لمفقال !بك أغدر
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 .باليمان أمرني الغدر بترك أمرك : الذيقال

 .المسلمين بصف والتحق وآمن

جيوش مع سإنة ذات خرج انه الربيع بن الحسن وحكى
صف من خرج الصفان تقاتل فلما الغزوة إلى المسلمين

من فارس إليه فذهب القرن يطلب فارس الكفار
وداخل مبادارته عن الناس فأحجم أمهله فما المسلمين
 .حزن منه المسلمين

ًا معه وجال المسلمين صف من إليه خرج فارس فإذا زمان
يكن ولم وفرحوا المسلمون فكبر رأسإه وحز رماه ثم

قال !الناس غمار في وداخل مكانه إلى فعادا أحد يعرفه
يرفع أن وحلفته منه دانوت حتى جهدي : فبذلتالحسن

إمام : ياله فقلت المبارك بن الله عبد هو فإذا لثامه
يسر الذي الفتح هذا مع نفسك أخفيت كيف المسلمين

.وحكيعليه يخفى ل له فعلت : الذيفقال يدك على الله
رآه لعلم الشام إلى مرو من عادا المبارك بن الله عبد أن

 .بالشام صاحبه بمرو معه

: ماله فقيل موته بعد المنام في الثوري سإفيان ورئي
بن الله عبد حال : ما! فقيل: رحمنيقال بك الله فعل

 .مرتين يوم كل ربه على يدخل ممن : هوقال المبارك

 .وثمانين وإحدى مائة سإنة وتوفي وعشرين مائة سإنة ولد

القفال بكر أبي أسإتاذ المروزي زيد أبو إليها وينسب
من النيسابوري البزاز بكر أبو فعاداله سإنة حج المروزي
 .مكة إلى نيسابور

:زيد أبو قال خطيئة عليك كتب الملك أن علمت : ماقال
قلت خراسإان إلى الرجوع وعزمت الحج من فرغت فلما
في طعنت وقد المسافة هذه تنقطع : متىنفسي في

عليه الله صلى النبي ! فرأيتمشقتها أحتمل ل السن
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ًا وسإلم شاب يمينه وعن الحرام المسجد صحن في قاعد
خراسإان إلى الرجوع على عزمت الله رسإول : ياقلت

 .بعيدة والمسافة

:وقال بجنبه الذي الشاب إلى السلم عليه النبي فالتفت
انه : فأريتزيد أبو قال وطنه إلى تصحبه الله روح يا

مشقة من بشيء أحس ولم مرو إلى فانصرفت جبريل
 .السفر

القفال الله عبد بن أحمد بن الله عبد بكر أبو إليها وينسب
 .المروزي

ًا زمانه وحيد كان ًا فقه  .وعلم

ًا وصنف الناس إليه رحل في علمه وانتشر كثيرة كتب
 .الفاق

ً صنع الشاشي القفال أن حكي ًا وفراشة قفل ومفتاح
البلدا في ذكره وسإار ذلك الناس فأعجب داانق وزنها

ً فصنع المروزي القفال به فسمع طسوج وزنه قفل
: كليوم ذات فقال ذكره شاع ما ولكن الناس فاسإتحسنه

البلدا به طنت الشاشي ! قفلالحظ إلى يحتاج شيء
: إنماله صديق له فقال أحد يذكره ما ربعه بقدر وقفلي

 .بقفله ل بعلمه شاع الشاشي

في فجد سإنة أربعين ابن وهو العلم في رغب ذلك فعند
:سإنة تسعين وعاش وصل ما إلى وصل حتى العلم طلب

ً سإنة أربعين ًا سإنة وخمسين قفال ًا عالم  .ومتعلم

 .وأربعمائة عشرة سإبع سإنة ومات

 .المروزي سإريج الحرثا أبو إليها وينسب

ًا كان ًا شيخ ًا صالح  .صدوق
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بدرهم : يريدداراهم بثلثة بقال إلى فذهب ولد له جاء
ً ًا وبدرهم عسل ًا وبدرهم سإمن  .سإويق

في لك احصله لكن شيء ذلك من عندي : ماالبقال فقال
 .الغد

ً تجد لعلك : فتشللبقال فقال : فمشيت! قالقليل
ًا منها فأعطيته مملوءة والجرار البراني فوجدت شيئ

ًا  .كثير

: خذله قلت منها شيء عندي ما قلت : أوليسفقال
 .واسإكت

 .تصدقني حتى آخذ : لفقال

ًا دامت ما به تحدثا : لفقال بالحال فأخبره  .حي

الناس كأن المنام في : رأيتقال الحرثا أبو وحكى
ًا تعالى الله يدي بين وقوف الخير الصف في وأنا صفوف
أصنع تريدون شيء : أيفقال العزة رب إلى ننظر ونحن

 .الناس فسكت بكم

أعطاهم ! قد: ويحهمنفسي في : فقلتالحرثا أبو قال
جزت حتى أمشي ! فجعلتسإكوت وهم نفسه من ذا كل

يا :فقلت تريد شيء : أيلي فقال الول إلى الصفوف
أعذبكم ول خلقتكم خلقتنا فلم تعذبنا أن أردات إن رحمن

ًا  .أبد

 .السماء في غاب ثم

 المشان

 .والفواكه التمر كثيرة البصرة من قريبة بليدة

496

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=21#TOP%23TOP


مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

:قيل المشان رطب تأكل الورشان بعلة فيها المثل وجرى
فأمر الورشان بلحم الطباء فأمره مرض الملوك بعض ان
من البساتين في الوراشين له يطلب من يمنع ل أن

العذاق إلى يده يمد الوراشين طالب وكان النخيل
وخمة وهي المشان رطب تأكل الورشان : بعلةفقالوا

ًا نجدك أين الموت لملك : قيلالعوام يحكي ومما جد
أبرح : لقال نجدك لم : فإنقيل حلوان قنطرة : عندقال
 .المشان مشرعة عن

إلى ينفى الفسادا أهل من أحد على ببغدادا سإخط وإذا
الماء وملوحة الهواء ووخامة بالغربة ليتأداب المشان

 .المرض وكثرة

صاحب الحريري علي بن القاسإم محمد أبو إليها وينسب
 .العاجيب من هي التي الحريرية المقامات

ًا كان انه عنه حكي ما عجيب ومن اللحية بنتف مشغوف
من يمنعه شخص به فوكل السودااء غلبة من مرض وهو
 .ذلك

المطيرة الوزير وأعجب الوزير على المقامات عرض فلما
الهواء لطافة من بالجنان الله أرض أشبه سإامرا قرى من

 .الرياحين وكثرة التربة وطيب الماء وعذوبة

 .الخلعة أهل يأتيها بغدادا متنزهات من وهي

ًافقال الشعراء بعض وصفها ًا : سإقي للمطيرة ورعي
ًا ّي ! أنوارهاموضع ًا البهار فيها والمنشور الخير معانق
كحلها عيوٌن نرجسه وكأّن ومزور زائٌر ذلك فكأّن لبنفسٍج

ّنفوس تحيا الكافور جفونها بالّزعفران ّنها بطيبها ال فكأ
العظيمة المدينة الموصل المهجور يناله الحبيب وصل

البناء رفيعة السإلم بلدا قواعد إحدى هي التي المشهورة
 .الركبان رحال محط الرقعة ووسإيعة
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داجلة طرف على الزداهاق بيوراسإف بن راوند اسإتحدثها
 .الغربي بالجانب

وحواليها وقهندز عميق وخندق وفصيل سإور لها والن
 .بساتين

شيء فأشبه الصيف في أما الربيع في طيب وهواؤها
حرارة فيها تؤثر جصية حجرية المدينة ! فإنبالجحيم
سإنة تكون الحمى كثير وخريفها كالشاخورة تبقى الصيف
وقصور حسنة أبنية بها فيها يموت موبئة والخرى سإليمة

 .داجلة طرف على طيبة

 .السلم عليه النبي جرجيس مشهد المدينة نفس وفي

اجتمع الذي التل وهو التوبة تل منها الشرقي الجانب وفي
فكشف وآمنوا وتابوا العذاب عاينوا لما يونس قوم عليه
 .العذاب عنهم تعالى الله

جمعة ليلة كل الناس يقصده مقصودا مشهد التل وعلى
 .النذور له وينذر

 .نزهة بساتين وبها

 .والطيب الحسن غاية في جواسإق وفيها

ًا بدجلة انتفعوا الموصل وأهل ًا انتفاع القناة شق مثل كثير
بنفسه الماء يديرها الماء على النواعير ونصب منها

في الماء يديرها التي الطواحين وهي العربات ونصب
وفي موضع إلى موضع من وتنقل سإفينة في داجلة وسإط

داجلة طرف على يبقى الماء انتقاص عند الشرقي الجانب
ًا عليها الناس يتخذ حصباء ذات أرض على ضحضاح سإرر

ًا السواريق يسمونها الماء وسإط في القصب من وقباب
 .الصيف ليالي فيها ويبيتون
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وظهرت الماء نقص وإذا الطيب غاية في هواؤها يكون
مقثاة القباب حول فتكون والخيار القثاء بها زرعوا الرض
 .الشتاء أول إلى ذلك ويبقى

في اللطيفة والطباع والمروءة الخير أهل وأهلها
إل فيهم وما الصناعات في والتدقيق والظرافة المعاشرة

على العذار : كتبالشاعر قال المختطين يحب من
ّده صحيفة ًا خ إليها ينسب المتأّمل لناظر يلوح سإطر
 .الموصلي الدين جمال

 .أصفهان من أصله الدنيا كرام من كان

عبر من أكثر يعطي وكان الموصل صاحب من توزر
سإأله من وكل الكيمياء عنده أن الناس فعرف الموصل

 .أعطاه

ً أن وحكي ًا رجل الموصلي الجمال : أنتله قال صوفي
 .: نعمقال

ًا : اعطنيقال  .شئت ما : سإلله ! قال شيئ

عندي : اتركه! فقالداراهم هذا : املوقال طرطوره فنزع
ًا وارجع ًا إياه أعطاه عادا فلما عنده ! فتركهخذه غد مملوء

هذا إلى لي : ماوقال عادا ثم وخرج فأخذه الدراهم من
أم الصنعة لهذه أهل أنت هل أجربك أن أردات وإنما حاجة

أريد الفضة عمل إل تعرف ما وأنت أهل أنك فعرفت ل
ًا الذهب عمل أعلمك أن  .أيض

 .وذهب فعلمه

بعض في الكعبة يلبس أن الخليفة من اسإتأذن انه وحكي
ًا للكعبة فأخذ له فأذن السنين على ونثر أخضر لباسإ
ً الكعبة ًا مال ً الحاج وضعفاء مكة أهل وأعطى كثير أموال
 .ذكره وسإار
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 .الفاق في

فتعاهدا صداقة المراء بعض وبين بينه كان أنه وحكي
ً منهما مات من أن على البقيع إلى يحمله فصاحبه أول

ً الموصلي الجمال فمات خمسين سإنة في أول
 .وخمسمائة

ً المير ذلك فاشترى  .كثيرة جمال

ًا وعين ًا الصلحاء من قوم ً المقرئين من وأقوام وأموال
ل الموصلي : الجمالوقال منزل كل في عنه للصدقة

 .هكذا إل البقيع إلى يبعث

كمال الشيخ إليها .وينسبالحترام بهذا بالبقيع ودافنه
 .يونس بن الدين

ًا كان أي في زمانه في النظير عديم العلوم لفنون جامع
المنقول من الفن ذلك صاحب فكأنه باحثته فن

 .والمعقول

ًا فيه فكان الرياضيات فن وأما  .منفردا

الملك زمن في الفرنج أن منه رأيت ما عجيب ومن
طبية : منهاجوابها اراداوا مسائل الشام إلى بعثوا الكامل

 .رياضية ومنها حكمية ومنها

والهندسإية الشام أهل عنها فأجاب والحكمية الطبية أما
 .عنها عجزوا

إلى فبعثوا الكل جواب يبعث أن أرادا الكامل والملك
وكان أسإتاذنا البهري عمر ابن المفضل إلى الموصل

عليه الجواب فأشكل الهندسإة علم في النظير عديم
عنه وأجاب فيه فتفكر يونس ابن الشيخ على فعرضه

ًا تبين أن نريد هذه والمسألة ًا لها أخرجنا قوسإ والوتر وتر
ًا عليه عملنا الدائرة من أخرج مساحة تكون مربع
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برهانه : فكتبصورتها هذه المربع كمساحة المقوس
الملك إلى الشام إلى بها بعث رسإالة وجعله المفضل
الشام فضلء رأيت الشام إلى مشيت فلما الكامل

ذلك اسإتخراج على ويثنون الرسإالة تلك من يتعجبون
 .الزمان نادار كان فإنه البرهان

 .الموصلي فتح الشيخ إليها وينسب

كان أوقاته أكثر وفي والبكاء الخوف عليه الغالب كان
ًا  .باكي

:قال بك الله فعل : ماله قيل المنام في رئي توفي فلما
رب : يافقلت أبكاك الذي : ماوقال يديه بين أوقفني
ملك أمرت وجللي : وعزتي! فقالذنوبي من الخجالة
 !هيبتي من لبكائك سإنة أربعين عليك يكتب ل أن الذنوب

 ميسان

أهلها وواسإط البصرة بين والنخيل القرى كثيرة كورة
مشهور السلم عليه النبي عزير مشهد بها طغاة شيعة

 .النذور وتأتيه وقوف وعليه اليهودا بخدمته يقوم معمور

من الصحابة صلحاء من كان عدي بن النعمان أن وحكي
ًا يولي الخطاب بن عمر وكان الحبشة مهاجرة من أحد

معه يخرج أن النعمان فأرادا ميسان لصلحة النعمان بني
يحرضها ما ميسان من إليها النعمان فكتب فأبت زوجته

حليلها أّن الحسناء أتى هل : ألزوجها إلى المجيء على
ّنيني شئت إذا وحنتم زجاٍج من يسقى بميسان داهاقين ع

ٍة ٍة قري ّناج ندماني كنت فإن ميسم حرف على يجثو وص
ّلم بالصغر تسقني ول اسإقني فبالكبر أمير لعّل المتث

ّدم الجوسإق في ينادامنا يسوءه المؤمنين ذلك ! فبلغالمته
قولك بلغني فقد بعد : أماإليه فكتب الخطاب بن عمر
 .يسوءه المؤمنين أمير لعل
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ذلك عن وسإأله قدم ! فلماوعزلتك سإاءني قد الله وايم
وإنما قط شربتها وما شيء ذلك من كان ما : واللهقال
تعمل ل لكن ذلك : أظنعمر ! فقالشعر فضل ذلك كان
ً لي  .قط عمل

: هذاالفقيه ابن وقال همذان بقرب موضع الظبية ناووس
حوله مشرف تل على وهو جور بهرام قصر عند الموضع

جور بهرام خرج : انهحديثه ومن غزيرة وأنهار كثيرة عيون
ًا الكاسإرة أحد وهو ًا وكان متصيد وأخرج بالرمي حاذق
 .جواريه أحظى من جارية معه

ظبية أرمي أن تريدين : كيفلها فقال ظباء سإرب له فعن
بهرام ! فتحيربأذنها ظلفها تلصق أن أريد :فقالت منها

ولم جارية شهى انه قيل أفعل لم : إننفسه في وقال
 .بها يف

أذنها فأصاب ببندقية فرماها ظبية وعين الجلهق فأخذ
ًا فانتزع أذنها بها تحك رجلها فرفعت فخاط فرماها سإهم

في الظبية مع ودافنها الجارية قتل ثم بأذنها ظلفها به
ًا عليهما وبنى واحد ناووس عليها وكتب حجارة من علم
تعجيزي قصدت لنها الجارية قتلت : إنماوقال قصتها
إلى معروف : والموضعالفقيه ابن ! قالتفضحني وكادات

 .الظبية بناووس وقتنا

فيروز بناها وابيوردا سإرخس بقرب بخراسإان مدينة نسا
 .الكاسإرة أحد يزداجردا بن

النهار كثيرة طيبة مدينة وهي فيروز شهر لها يقال وكان
انه حتى المديني العرق بها ويكثر وبئة أنها إل والشجار

 .منه ينجو من قل الصيف في

رباط وهو النسوي حمزة الدين عمادا رئيسها بناه رباط بها
البلدا من شيء في ليس الباغات بين المدينة خارج عظيم

 .الخير وكثرة العمارة عظم في مثله
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ًا أبني أن عزم على : كنتقال انه عنه حكي لهل موضع
ًا الخير ًا أو مدرسإة أجعله أن في متردادا رأيت حتى خانقاه

ً أن نومي في ًا الله آتاه : منيقول قائل فأعطه روح
ًا للفقهاء عظيم بناء بعمارة ! فأمرالخير وللصوفية موضع

ًا ًا وللقدرية موضع ًا وللعلويين موضع وللقفل موضع
ًا السابلة ًا ولدوابهم موضع  .موضع

فيها وجعل روح له من كل على والمأكول الخبز وأجرى
 .بساتين ولها حمامات

والطبخ والخدمة الفرش برسإم مماليك لها واشترى
مكانه إلى يمشي بها نزل من فكل البساتين وفلحة
 .بخدمته القوام ويقوم

نزل فربما النار على قدورها تزال ول ومغنون قراء ولها
حتى وظائفهم فأخرجوا كثيف جيش أو عظيم قفل بهم

 .وكلبهم لدوابهم

بساتينها في وتفرج إليها خرج المدينة أهل من أرادا ومن
إلى وعادا فيها تعشى أو وتغدى حمامها في واسإتحم

 .مكانه

 .التتر ورودا إلى ذلك على المر وكان

مشهورة مدينة نخشب خراسإان فقهاء بعض سإألت والن
 .خراسإان بأرض

المقفع ابن الحكيم إليها ينسب والحكماء الولياء منها
ًا بنخشب أنشأ الذي مثل الناس يراه قمر منها يصعد بئر

نخشب يقصدون والناس الفاق في ذلك واشتهر القمر
ًا يحسبونه الناس وعوام منه ويتعجبون لرؤيته وما سإحر

لنهم القمر شعاع وانعكاس الهندسإة بطريق إل كان
ًا البئر قعر في وجدوا ًا طاسإ ًا كبير ًا مملوء وفي زئبق
واشتهر الفاق في سإار عجيب أمر إلى اهتدى قد الجملة
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بين ذكره وبقي والمثال الشعار في الناس ذكره حتى
 .الناس

النخشبي الحصين بن عسكر تراب أبو إليها وينسب
 .الصم حاتم صاحب

حرام إلى يدي أمد ل أن عهد الله وبين : بينييقول كان
مكة يريد البصرة باداية داخل انه حكي عنه قصرت وقد إل

فأكلت البصرة من : خرجتفقال بمكة أكله عن فسئل
 .إليك عرق ذات ومن عرق بذات ثم بالنباج

فاشتهيت أسإفاري بعض في : كنتقال انه عنه وحكي
طريقي عن فعدلت الدجاج بيض مع السميد الخبز

تعلق إذ الطريق في أنا فإذا ذاك لتحصيل قرية وقصدت
متاعي مني أخذ الطريق قاطع لص : هذاوقال شخص بي
سإبعين فضربني القرية رئيس إلى ! فحملونيالطريق في

تراب أبو : هذاوقال عرفني منهم رجل فإذا خشبة
من فنزعني عليه تدعون ما شأنه من ليس النخشبي

وبيض السميد الخبز يدي بين وجعل بيته وأداخلني يدهم
!خشبة سإبعين مع شهوتك : خذلنفسي فقلت الدجاج
 .ذلك بعد أشتهي أن وتبت

 .ومائتين وأربعين خمس سإنة توفي

 نصراباذ

بن إبراهيم القاسإم أبو إليها ينسب خراسإان قرى من
 .خراسإان مشايخ من النصراباذي محمد

 .والمرتعش الروذباري علي وأبا الشبلي صحب

أن الشيطان أرادا الستين تممت : فلماقال حجة سإتين حج
ًا إلي يلقي حججت وقد مثلك : منفقال العجب من شيئ
الناس أيها :وناداى الناس من مل على فقام حجة سإتين
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القاسإم أبو فأنا يعرفني لم ومن عرفني فقد عرفني من
برغيفين ثوابها يشتري من حجة سإتين حججت النصراباذي

 .القاسإم أبا يا ثمنها : خذوقال واحد فقام

لك : غفرنايقول هاتف فسمع كلب إلى ورماهما منه فأخذ
وقبلنا اشتراها ولمن لك الحج ثواب وأثبتنا القاسإم أبا يا

سإنة مكة ! جاورلجلك السنة هذه في حج من كل حج
 .وثلثمائة وثلثين سإت

من عامرة .مدينةوثلثمائة وثلثين سإبع سإنة بها وتوفي
 .سإنجار بقرب الجزيرة بلدا

 .قهندز ول مسورة والبساتين والشجار المياه كثيرة وهي

غاية في ظاهرها بستان ألف أربعين ولقراها لها أن ذكر
 .ظاهرها يضادا وباطنها النزاهة

بالغرباء سإيما مضرة وأشجارها مياهها لكثرة وخمة وهي
 .الغرباء في سإهامها تخطيء قلما فإنه

عقابيل به وكان نصيبين داخول أرادا التجار بعض أن وحكي
نصيبين ظرفاء بعض بكمه فتمسك اللون وصفرة المرض

شاهدين نفسك على تشهد حتى تدخل أخليك : ماوقال
يقال كيل الصفة هذه على إل نصيبين داخلت ما انك عدلين

عليه الله صلى الله رسإول عن ! وروينصيبين امرضته
فأعجبتني مدينة بي أسإري ليلة لي : رفعتقال انه وسإلم
 .: نصيبينفقال المدينة هذه : مالجبريل فقلت

!للمسلمين بركة فيها واجعل فتحها عجل : اللهمقلت
سإوق بل البتة العدل تقبل ل أنها نصيبين خاصية ومن

قال ولهذا الخير كسرى واليها كان ولو قائم بها الظلم
ّبها من نصيبين : نصيبالشعراء بعض ٍم كّل ولية ر ظلو

جنان من وظاهرها لظًى في منهم ! فباطنهاغشوم
ّنعيم أحمد حكى المثل بها يضرب مما نصيبين ! وعقاربال
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فامتنع نصيبين حاصر أنوشروان أن السرخسي الطيب بن
ان الحكماء بعض إليه فأشار فتحها يستطع ولم أهلها

شهرزور أعمال من قرية وهي طيرانشاه عقارب يحمل
إليها وترمى نصيبين إلى وتحمل جرار في العقارب كثيرة

المدينة جميع في العقارب فانتشرت ذلك ففعل بالعراداة
ًا بلء منها فأصابوا أهلها ولدغت عن وتقاعدوا عظيم
 .نصيبين عقارب أصل وذلك أنوشروان ففتحها القتال

أن معاوية إلى كتب بنصيبين معاوية عامل أن وحكي
أصيبوا معه كانوا الذين المسلمين من كثيرة جماعة

كل على يوظف أن يأمره معاوية إليه فكتب بالعقارب
ذلك ففعل ليلة كل في عقارب عدة المدة من خير أهل
 .قلت حتى بقتلها يأمر وهو بها يأتون فهم

الخيرات كثيرة منها قريبة قزوين قرى من قرية نضيراباذ
ًا وكانت والغلت  .الملك نظام بن المعالي لفخر ملك

ً القرية شيخ وكان ًا رجل ًا المعالي وفخر ظريف كذلك أيض
فخر على داخل القرية شيخ أن حكي يتظارفان كانا

لم المولى أيها :فقال بمشط لحيته يسرح فوجده المعالي
 .الغم يزيل : لنهفقال اللحية تسرح

: نعمقال غمه فيزول لحيته يسرح لهغم كان : منفقال
القرية زرع وأكلوا عسكر مرة ذات جاء انه اتفق فقد

: وحكيوقال المعالي فخر إلى القرية شيخ فجاء ونهبوها
ًا المعالي فخر من القرية شيخ اسإتقرض أنه من شيئ

 .إليك : ابعثالمعالي فخر فقال الحنطة

ً إليه فبعث النيروز وقت كان ! فلماالبعر من أحمال
جملتها من هدايا الدهخدا إلى يحملون الكرة ان وعاداتهم

شيخ فبعث وجراداق وكليجات مدهونة أقراص فيها سإلل
ًا السلل في القرية فخر رآها فلما السرجين من أقراص

 .غضب المعالي
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الحنطة من انها تغضب ل مولي : ياالقرية شيخ له قال
أهل يعرفها كثيرة تظارف هذا مثل ! ولهمإلي بعثتها التي

 .مقنع وبهذا قزوين

وافرة الخيرات كثيرة وواسإط بغدادا بين بليدة النعمانية
 .ورسإاتيق قرى ولها الغلت

 .السماء ماء بن قيس بن المنذر بن النعمان بناها

ًا سإكنها الكاسإرة أيام في البال فارغ الحال رافيء زمان
 .شاء ما تعالى الله قضى أن إلى

من علينا فاجتمع جامعها في فنزلت إليها مرة ذات وصلت
: نصفأهلها بعض فقال كثير شيء السإودا الكبير النمل
 .منها شيء فيه يوجد ل الخر والنصف هكذا البلد

زيد بن عدي : أحدهماصاحبان له كان النعمان أن وحكي
حتى إليه أقرب كان .والربيعزيادا بن الربيع والخر العباداي

 .الحاسإدون فحسدهما واحدة قصعة في معه يأكل كان

التنفر شديد كان النعمان لن بالبرص فرموه الربيع أما
 .البرص من

الهام الضاربين الهبنقعه الساداة الملوك ابن : ياإليه كتبوا
ً الخيضعه تحت من اسإته ! انمعه تأكل ل اللعن أبيت مهل
ًا يطلب كأنه إصبعه فيه يدخل وانه ملمعه برص شيئ
:الربيع فقال التنفر أشد منه وتنفر النعمان ! فأبعدهضيعه
يبصرني لمن وقل العداء كلم تسمع ! لاللعن أبيت

ّنا برجلك : شّرداالنعمان ! فقالويجربني ول شئت حيث ع
ٍء رميت فقد القاويل عنك وداع علّي تكثر غاسإله لست بدا

ّنيل جاوز ما ًا ال ًا إن ذلك قيل قد ابلبل شّط يوم ّق وإن ح
ًا فقد زيد بن عدي وأما قيل إذا قوٍل عن اعتذارك فما كذب

ًا عدي بن زيد ابنه وكان النعمان أبعده حتى به سإعوا كاتب
أبيه حبس لكسرى فذكر العربية المكاتبات في لكسرى
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وصل فلما بالفراج يأمره النعمان إلى كسرى فبعث
أن قبل : أبصرنييقول الرسإول إلى عدي بعث الرسإول
! فقالمات انه النعمان يقول ل حتى النعمان إلى تمشي

إلى إل بعثني ما فإنه كسرى مؤاخذة من : أخافالرسإول
 .النعمان

زمان من : عديالنعمان قال الرسإالة الرسإول أداى فلما
 .بقتله ! وأمرمات

من لينتقم فرصة فطلب عدي بن زيد الحال وعرف
ًا كسرى وكان النعمان حسناء امرأة أي بالنساء مشغوف
مجلسه في يجري فكان تحصيلها إلى يرسإل عنده ذكرت

 .النساء ذكر

غاية في بنات النعمان لعبدك : انعدي بن زيد قال
أخطب إليه يبعثني الملك رأي اقتضى إن والجمال الحسن

العجم من خواصه بعض مع كسرى ! فبعثهللملك بناته
عن لمندوحة العجم مها في للملك : إنالنعمان فقال

حتى يقوله ما : احفظللعجمي زيد ! فقالالعرب سإوداان
هذا معنى : ماقال كسرى إلى عادا ! فلمالكسرى تقول
له ما العجم بقر له الملك : يقولزيد قال الكلم

يطلبه إليه وبعث هذا من كسرى فتأذى العرب ولكحلوات
يحويه الحياء من حي كان فما البرية في النعمان فهرب
ًا وقل ماله ذهب الوقت عليه أتى وكلما كسرى من خوف
ًا كسرى يأتي أن فرأى عدداه  .تائب

جواريه جميع وإخراج القباب بنصب كسرى أمر وصل فلما
له حاجة أي كلنا له : منمعناه عجمي غناء في يرقصن

بإلقائه وأمر عليه قبض كسرى داهليز داخل فلما البقر إلى
ًا : فأداخلالشاعر قال الفيل أرجل تحت صدر سإقفه بيت
ٍة بقرب مدينة نهاوند قوائمه منه والحيطان بساباط فيل

واللفظ السلم عليه نوح بناء من : إنهاقالوا قديمة همذان
 .وضع نوح أي اوند نوح وأصله عليه دال
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 .عجائب بها

ثقبة فيه كبير حجر به البلعة وازوان له يقال موضع بها
فيخرج مرة يوم كل الماء منها يفور شبر من أكبر فتحها

حتى يتراجع ثم كثيرة أراضي يسقي عظيم صوت وله
 .منه خرج الذي الموضع ذلك يدخل

الماء يخرج ل مطلسم الحجر هذا أن الكلبي ابن وحكى
: وهذاقال عنه يستغنى حتى ويفور الحاجة وقت إل منه

 .الناحية تلك في مشهور

أبق أو غائب له غاب من جبلهم في عظيمة صخرة وبها
تلك فياتي شيء منه سإرق أو مريض له مرض أو آبق له

ذلك حاصل نومه في يرى فإنه عندها ويبيت الصخرة
: بقربالغرائب تحفة صاحب قال وشر خير من المر

لسقي الماء إلى احتاج من جبل شعب في عين نهاوند
:رفيع بصوت ويقول الشعب ويدخل إليها يمشي الرض

 .الماء إلى محتاج إني

انقضت فإذا نحوه يمشي فالماء زرعه نحو يمشي ثم
كفاني : قدويقول العين نحو الشعب إلى يرجع حاجته
 .الماء

صاحب كلم هذا ينقطع فالماء الرض على برجله ويضرب
 .الغرائب تحفة

الذريرة قصب أمر من الفقيه ابن ذكره ما عجائبها ومن
الخشب بمنزلة فهو رسإاتيقها من شيء أو بنهاوند داام فما

يقال التي العقبة به وجاوزوا منها حمل فإذا له رائحة ل
تلك غير به سإلكوا فإن رائحته فاحت الركاب عقبة لها

طين عجائبها .ومنللوقودا إل يصلح ل بحاله يبقى العقبة
 .نهاوند نهر حافات على يوجد أسإودا
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تخرجه الطين ذلك أن الناحية أهل : زعمكثيرة خواص له
جوانب جميع حفروا ولو وتلقيه النهر جوف من السراطين

ًا يجدوا لم وقراره النهر  .الطين ذلك من شيئ

ًا نهاوند جبل على أن مهلهل بن مسعر وحكى وسإمكة ثور
طلسمان : إنهماقالوا صنعة أحسن في الحجر من منحوتة
 .المدينة لفات

بكثرتها البلدا من شيء في ما الخلف شجر بنهاوند ويكثر
 .البلدا سإائر إلى وتحمل الصوالج منها تتخذ

داجلة شرقي في وواسإط بغدادا بين واسإعة كورة النهروان
ً وأكثرها بغدادا نواحي أجمل من كانت وأحسنها داخل

ًا ًا وأبهاها منظر  .فخر

الملوك بين الختلف بسبب فخربت الزمان عين أصابتها
ًا بعضهم وقتال السلجوقية  .بعض

والن خرابها واسإتمر أهلها عنها فجل العساكر ممر وكانت
من خرابها بعد ثم قائمة والحيطان تلل وقراها مدنها
حتى تمامها قبل مات الملوك من عمارتها في شرع

وتطيروا عمارتها تجديد من الملوك واسإتشعر ذلك اشتهر
 .المقتفي زمن إلى بها

في شرع : ماله فقالوا عمارتها الخادام بهرور فارادا
في ! فشرععمارتها تمام قبل مات إل أحد عمارتها
ًا فمات القول هذا إلى ملتفت غير عمارتها قبل أيض
 .هذا زماننا إلى حالها على فبقيت تمامها

زكرياء بن المعافى بن الفرج أبو القاضي إليها ينسب
 .النهرواني

ًا كان ً عالم ًا فاضل  .داهره وحيد مشهور
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أبا : يايقول منادا يناداي بمنى أنا فإذا سإنة : حججتقال
 .غيري : يطلبقلت !الفرج

ًا : لعل! قلتالمعافى بن الفرج أبا : ياقال ثم وافق شخص
 .أبي واسإم اسإمي أبيه واسإم اسإمه

 .أجبت ! فمازكرياء بن المعافى بن الفرج أبا : ياقال ثم

!النهرواني زكرياء بن المعافى بن الفرج أبا : ياقال ثم
 .المطلوب أنا اني اتضح الن :فقلت

نهروان من أنت : لعلكفقال تريد ماذا ذا أنا : هافقلت
نهروان من هو من أريد : إني! قال: نعمقلت !الشرق
 .الغرب

حسنة فضائل ذات خراسإان مدن من مدينة نيسابور
لنواع جامعة والثمرات والفواكه الخيرات كثيرة وعمارة

 .بها ينزل القفل يزل ولم الشرق وعتبة المسرات

 .الفضلء ومعدن العلماء مجمع كانت وانها

بلدة على : أقاتليقول الصفار الليث بن عمرو وكان
 .الفيروزج وحجرها البقل وترابها الريباس حشيشها

ًا بها لن ذلك قال وإنما مثله الرض جميع في ليس ريباسإ
 .ثلثة أو رطلن وأكثرها أرطال خمسة واحدها يكون قد

الطين بالبقل عنى وإنما الطلع كأنها البياض صاداقة وهي
 .الرض جميع في مثله يوجد ل الذي المأكول

بيع وربما الملوك لتحفة وأقاصيها الرض أدااني إلى يحمل
في زكرياء بن محمد وبالغ واحد بدينار بمصر منه رطل

 .ومنافعه الطين هذا خواص
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الذي فذاك البقل من لي : خذالمأموني طالب أبو وقال
ّنه نصير وإليها خلقنا منها ٍر أحجار بدا لّما للعين كأ كافو

 .الفيروزج معادان وبها عبير عليها

فامتنع العقارب فيها ظهر آبار المعادان تلك أن ذكروا
 .الساماني أحمد بن إسإماعيل داخلها ولما عنها الناس

ًا وكان ً ملك بها يكن لم لو مدينة من لها : ياقال عادال
التي مياهها تكون أن ينبغي : كانقال هما : ماقيل !عيبان

على الذين ومشايخها ظاهرها على الرض باطن في
 .باطنها في ظاهرها

 .وأطيبها الله بلدا أحسن من نيسابور وكانت

السلجوقي ملكشاه ابن سإنجر السلطان على الغز خرج
ًا وبعثوا وأسإروه وكسروه وذلك نيسابور مدينة إلى جمع

نيسابور أهل فقاتلهم وخمسمائة وأربعين ثمان سإنة في
ًا كانوا لنهم القتال أشد الغز ملك فجاءهم نصارى كفار

وجدوه من كل وقتلوا عنوة اسإتخلصها حتى وحاصرهم
وعمروها الشاذياخ إلى الناس فانتقل وأحرقوها وخربوها

المدينة من أحسن طيبة مدينة بقيت حتى وسإوروها
مجامع وصارت متروكة الولى المدينة وصارت الولى
يعتريه ل من فسبحان البهائم ومراتع الوحوش مكان أهلها

إليها ! ينسبحال إلى حال من يتغير سإواه ما وكل الزوال
العلماء قدوة النيسابوري الدين رضى العلمة المام

 .البشر وأسإتاذ

مذهب على وكان بخارة ومسكنه نيسابور من أصله كان
فقيه أربعمائة دارسإه حلقة في وكان حنيفة أبي المام
ًا سإلك وانه فضلء  .قبله كان من يسلكه لم طريق

ًا له فأحدثا مضبوط غير قبله المناظرة علم وكان ضبط
ًا  .زمانهم علماء جميع تلمذته فاقت وبذلك وترتيب
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الفقهاء لن منة الفقيه باسإم يسمى من كل على وله
 .وترتيبه طريقه على بعده

القشيري القاسإم أبو المشايخ قدوة السإتاذ إليها وينسب
ًا داهره وحيد كان القشيرية الرسإالة صاحب ًا علم  .وورع

بن علي بن الحسن الملك نظام على داخل إذا انه حكي
إمام عليه داخل وإذا يديه بين وقعد مكانه من قام إسإحق

عن الملك نظام فسئل بجنبه ويقعده له يقوم الحرمين
يذمني علي داخل إذا القشيري القاسإم أبا : لنفقال ذلك
 .أعمله فيما يمدحني فإنه الحرمين إمام وأما أعمله فيما

والمغرب المشرق وزير على داخل إذا شيخ من لله فيا
ذمه من وزير من لله ! ويابسلطنته يبالي ول أفعاله يذم
لما الملك أن ! وحكيمدحه ممن عليه أكرم أفعاله في

كان الكندري نصر أبا واسإتوزر السلجوقي لطغرلبك صار
ًا السلطان ًا والوزير معتزلي المذاهب جميع بلعن أمرا شيعي

 .المنابر رؤوس على الجمعة يوم

:وقال طغرلبك مملكة القاسإم أبو السإتاذ فارق ذلك فعند
الحرمين ! وإمامالمسلمون بها يلعن أرض في أقيم ل

ًا  .الحجاز أرض إلى ذهب أيض

 .وأربعمائة وسإتين خمس سإنة القاسإم أبو وتوفي

 .الخيام عمر الحكماء من إليها ينسب

ًا كان ًا حكيم نوع سإيما الحكمة أنواع بجميع عارف
 .الرياضيات

إليه سإلم السلجوقي ملكشاه السلطان عهد في وكان
ً ًا مال الكواكب رصد ويتخذ الرصد آلت به ليشتري كثير

 .ذلك تم وما السلطان فمات
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كثرة من شاكين أهلها فوجد الربط ببعض نزل انه وحكي
الطير تمثال فاتخذ بها ثيابهم وتنجس ذرقها ووقوع الطير

الموضع شرفات من شرفة على ونصبه الطين من
 .عنها الطير فانقطع

قبل يوم كل إليه يمشي كان الفقهاء بعض أن وحكي
ًا عليه ويقرأ الشمس طلوع حضر فإذا الحكمة من دارسإ

من جمع بإحضار عمر فأمر بالسوء ذكره الناس عند
على الفقيه جاء فلما دااره في وجباهم والبوقيين الطبالين

في والنفخ الطبول بدق أمرهم الدرس لقراءة عاداته
أهل : ياعمر فقال صوب كل من الناس فجاءه البوقات
ويأخذ الوقت هذا في يوم كل يأتيني عالمكم هذا نيسابور

كما أنا كنت فإن تعلموني بما عندكم ويذكرني العلم مني
 .الخراسإاني حمزة أبو إليها وينسب شيء فلي يقول

سإعيد وأبي النخشبي تراب وأبي الجنيد أقران من كان
 .الخراز

في أمشي أنا فبينما السنين بعض في : حججتقال
أسإتغيث أن نفسي فنازعتني بئر في وقعت إذ الطريق

أسإتغيث ل : واللهوقلت النفس فخالفت أحد يأتيني حتى
رجلن البئر برأس أتى حتى الخطرة هذه اسإتتمت فما

يقع كيل البئر هذه رأس نسد تى : تعالللخر يقول أحدهما
 .فيها إنسان

ثم أصيح أن فهممت البئر رأس وسإدا وبارية بقصب فأتيا
 ..فسكتمنهما أقرب هو من إلى أصيح :نفسي في قلت

البئر رأس وكشف شيء جاء إذ سإاعة بعد أنا فبينما
! فتعلقتبي : تعلقهمهمته في يقول فكأنه رجليه وأدالى

هذا : أليسهاتف بي فهتف سإبع هو فإذا فأخرجني به
أبو إليها ! وينسبالتلف من بالمتلف نجيناك أحسن

 .المناداي القاسإم
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 .الصعلوكي سإهل الطيب أبو إليها وينسب

فقهاء عليه واجتمع بنيسابور والتدريس للقضاء تصدر
 .إملئه عند محبرة خمسمائة مجلسه في ووضع خراسإان

عليه الله صلى الله رسإول عن الحديث في : جاءقيل
يجددا من يبعث مائة كل رأس على تعالى الله أن وسإلم

 .داينه

العزيز عبد ابن عمر المائة رأس على انه الصحاب فذكر
الثلثمائة وعلى الشافعي اداريس بن محمد المائتين وعلى

أهل بعض المعنى هذا ونظم سإريج بن أحمد العباس أبو
ٌد اللمعّي : الّشافعّيفقال العلم ّوة إرثا محّم ّنب عّم وابن ال
ّباس أبا وابشر محّمد ّنك الع ًا بعدهم من ثالٌث إ لتربة سإقي
الصعلوكي سإهل الطيب أبي مجلس في رجل فقام أحمد

سإهٌل المشهور : والّرابعبها وألحق البيات تلك وأنشد
ًا أضحى بعدهم علم بيننا فيما زال ل موّحد كّل عند إمام
ّيد خير المختار للمذهب الهدى وغمه الشيخ فسكت مؤ

 .السنة تلك في وتوفي ذلك

الصعلوكي الطيب أبا : رأيتقال الشحامي سإعيد أبو حكى
!الشيخ : داع! فقالالشيخ : أيهافقلت وفاته بعد النوم في

ًا عنا تغن : لمقال شاهدتها التي الحوال : وتلكقلت !شيئ
تسألها كانت بمسائل لي : غفرقال بك الله فعل : ماقلت

عثمان أبي بن سإعيد أبو إليها ! وينسبالعجائز
 .الخركوشي

والورع والزهد بالعلم خراسإان علماء مشاهير من كان
 .الطريقة وحسن

ًا صنف وداار مدرسإة وبنى الشرعية العلوم في كثيرة كتب
ًا عليهما ووقف مرضى  .كثيرة أملك
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:يده كسب من يأكل وكان الفقر اختار عمره آخر وفي
 .عمله أنها يدرى ل حتى خفية ويبيعها القلنس يعمل

: رأيتقال الصرام الله عبد بن محمد الفضل أبو حكى
ّبنا حسبنا جئنا إليك القوم مع خرج سإعيد أبا السإتاذ ر
على إرحم كرٌم فناؤه رحٌب بابك يغنينا سإواك رّب وليس

ًا أتم ! فمااسإقنا : اللهمقال ثم المساكينا بابك حتى ثلث
 .القرب كأفواه سإقينا

 .المرتعش محمد بن الله عبد محمد أبو إليها وينسب

 .الشأن عظيم كان

ًا : إنله قيل الجنيد صحب :! فقالالماء على يمشي فلن
أعظم هو ما الهواء مخالفة من تعالى الله مكنة من عندي

 .الماء على المشي من

 .وثلثمائة وعشرين ثمان سإنة توفي

 نينوى

 .الموصل عند داجلة بشرقي كانت وقرى بلدا

عليه النبي يونس إليهم تعالى الله بعث الزمان قديم في
بعذاب فخوفهم فكذبوه تعالى الله إلى فدعاهم السلم

 .وفارقهم معين وقت في الله

خرجوا الله عذاب آثار وشاهدوا الوقت ذلك دانا فلما
وكشفوا داجلة شرقي في هناك تل إلى والذراري بالنساء

 .العذاب عنهم الله فكشف وآمنوا وتابوا رؤوسإهم

مشهد وعليه التوبة تل ويسمى الن إلى باق والتل
 .جمعة ليلة كل الناس ويقصده له ينذر مقصودا
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جميع طاحونة بها كان انه الغرائب تحفة صاحب حكى
ً وكانت الحجر من آلتها وقوف الطحان أرادا فإذا سإبيل

والماء الحجر ! فوقفيونس بحق : اسإكنقال الحجر
من الطحان يفرغ حتى الرحى تدور ول حاله على يجري
في فشرع شغلي من فرغت : إنيقال فرغ فإذا شغله

 .الدوران

 واسإط

كثيرة الغربي الجانب من والبصرة الكوفة بين مدينة
 .الغلت وافرة الخيرات

 .داجلة تشقها

الماء عذبة الهواء صحيحة الرض من فضاء في وإنها
ًا بها البطائح هواء باختلف هواؤها يفسد ما وكثير

 .فيفسده

كلها فإن صورة منها أحسن يرى فل المدينة نفس وأما
غيرها إلى يحمل حاصلها أن وعيبها ومياه وبساتين قصور

 .البلدا جميع لفاقت أهلها يد في يبقى حاصلها كان فلو

سإت سإنة منها وفرغ وثمانين أربع سإنة الحجاج بناها
هذه في وتوفي وتسعين خمس سإنة إلى وسإكنها وثمانين

 .السنة

الحجاج : اسإتعملنيقال انه حرب بن سإماك عن وحكي
ًا أنا فبينا ناداوربا ناحية على أنا إذا داجلة شاطيء على يوم

واسإم باسإمي فصاح الخر الجانب من فرس على برجل
! ليقتلنههنا تبنى مدينة لهل : الويلفقال فأجبت أبي
ًا فيها ًا سإبعون ظلم أقحم ثم مرات ثلثا ذلك ! كررألف

 .الماء في وغاب داجلة في فرسإه
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الموضع ذلك إلى القضاء سإاقني القابل العام كان فلما
:وزادا قال كما وقال صاح كما بي صاح برجل أنا فإذا

أقحم ! ثملعدداهم الحصى يستقل ما حولها ما سإيقتل
 .وغاب الماء في فرسإه

ًا الحجاج بنى فلما وثلثون ثلثة حبسه في أحصي واسإط
وأحصي تبعة ول داين ول دام في يحبسوا لم إنسان ألف
ًا قتله من ! وحكيإنسان ألف وعشرين مائة فبلغوا صبر
غير عمل : انهتعالى قوله إلى فانتهى القرآن يقرأ كان انه

 .صالح

ًا قرأ انه عليه فاشتبه ً أو اسإم بعض إلى فبعث فعل
المقريء حضر فلما عنه ليسأل بإحضاره وأمر المقرئين

وقد به نعمل : كيفالعوان فقال مجلسه من الحجاج قام
الحبس في فبقي أمره يتبين حتى فأوقفوه الحجاج طلبه
المحبوسإين إلى النظر في الحجاج فرغ أن إلى أشهر سإتة
!نعرف : لفقالوا ذنبه عن سإأل اسإمه إلى انتهى فلما
: علىقال حبست شيء أي : علىله وقال بإحضاره فأمر
 .سإبيله وخلى الحجاج ! فضحكنوح ابن ذنب

القراءة علم يعرفون القراء من جماعات إليها ينسب
حكي القلنسي العز أبو منهم والشواذ والعشرة السبعة

:قال المقريء القلنسي : أنتله وقال رجل جاءه انه
 .نعم

 .القرآن قراءة عليك أقرأ أن أريد : إنيقال

في سإمعتها : إنيقال القراءة هذه اخترت : كيفله قلت
 .فأعجبتني رجل عن أسإفاري بعض

 .القلنسي : علىقال قرأتها من : علىله فقلت

أول : ائتني.قلتالنهار آخر يوم كل يأتيني فكان
 .شاسإعة أرضي :.فقالالنهار
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فأراه السطح وأصعد الباب وأغلق دااري أداخل فكنت
:فيقول مغلق والباب داخلت : كيفله فأقول الدار دااخل

ًا كان ما  .مغلق

 .عليك قرأت اني خطك : اكتبلي قال ختم فلما

ًا عشر بخمسة إل خطي أكتب عاداة لي : مافقلت  .داينار

 .خطك لي واكتب هذا : خذوقال العودا من بجدع فجاءني

 .حمله يسوى كان والجدع وكتبت فأخذت

واشترى الحديث هذا فأشهر الله لدين الناصر زمن وكان
 .مني الجدع

حمدان بن محمد بن بنان الحسين أبو إليها وينسب
 .الحمال

بالمعروف مصر صاحب طولون ابن فأمر مصر إلى ذهب
السبع فكان السبع يدي بين بإلقائه وأمر عليه فغضب
 .يضره ول يشمه

في كان الذي : ماله قالوا السبع يدي بين من أخرج فلما
السبع سإؤر في أتفكر : كنتقال السبع يشمك وقت قلبك

انه عراك بن محمد بن عمر وحكى ل أم أطاهر ولعابه
يطلب فكان بوثيقة داينار مائة رجل على لرجل كان

له يدعو أن الحمال بنان إلى فجاء يجدها ولم الوثيقة
لي فاشتر الحلوى أحب شيخ رجل : إنيبنان له فقال
الحلواء واشترى الرجل ! فذهبلك أداعو حتى حلواء رطل

: افتحبنان له فقال به فجاء القرطاس وسإط في وجعله
 .القرطاس

 .الوثيقة وسإطه في القرطاس فإذا ففتحه
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واطعم وثيقتك : خذبنان له ! فقالوثيقتي : هذهفقال
 .صبيانك الحلوى

 .وثلثمائة عشرة سإت سإنة بمصر توفي

إخوانه مع فانبسط تخدمه جارية إلى احتاج انه وحكي
معه تكون السفر جاء : إذاوقالوا جارية ثمن له فجعلوا

 .جارية منهم لك نشتري جوار

:وقالوا واحدة على اجتمعوا جوار ومعه السفر جاء فلما
 .له صالحة انها

 .للبيع ليست : انهافقال تبيعها : بكملصاحبها فقالوا

من امرأة له بعثتها الحمال لبنان : إنهافقال عليه فألحوا
 .القصة له وذكرت بنان إلى فحملت سإمرقند

 .هارون بن يزيد إليها وينسب

ًا كان ًا عالم ًا عابد ًا مقرئ  .محدث

كثيرة سإنين الحديث طلب في أهلي عن : سإافرتقال
التابعين أحد بعسكر أن سإمعت بغدادا إلى عدت فلما

عنه الله رضي مالك بن أنس : حدثنيفقال إليه فمشيت
ببلء الله ابتله : منوسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن

 .هذا غير أحدثك : ماوقال !ليصبر ثم ليصبر ثم فليصبر

ً ووصلت واسإط إلى : فعدتقال بابي على ووقفت ليل
الباب فتح فعالجت القوم انزعاج كراهة الباب داق كرهت

 .وداخلتها

زوجتي فوجدت السطح فصعدت السطح على أهلي وكان
ًا فأخذت شاب وبجنبها نائمة به أضرب وقصدت حجر

قصدت ثم العسكري من سإمعت الذي الحديث فتذكرت
ًا ًا ثاني ًا الحديث فتذكرت وثالث ًا ثاني زوجتي فانتبهت وثالث
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! إنيأبيك إلى : قموقالت الشاب أيقظت رأتني فلما
ً تركتها  .العسكري حديث بركة من ذلك أن فعلمت امل

الله فعل : ماله فقيل موته بعد النوم في رئي أنه وحكي
والحديث : بالقرآنقال شيء : بأيقيل لي غفر :قال بك

 .السحر وداعاء

ًا عليك أخذ : هلله فقيل تروي لي قال : نعمقال شيئ
أبي بن علي يبغض وهو عثمان بن حريز عن الحديث
 .طالب

هارون بن يزيد : أناقلت ربك : منوقال الملكان وأتاني
أداعو كنت الذي عن تسألني البيضاء اللحية هذه تريان أما

ل العروس نومة : نم! فقالسإنة سإبعين إليه الناس
 .إليها أحب هو من إل يوقظها

 ورجند

علة به من أن عجائبها .منهمذان أعمال من قرية
ورجند إلى يمشي معالجتها عن عجزوا والطباء البواسإير

 .قلئل بأيام فيبرأ أهلها يعالجه

ًا ذلك في لهلها : إنقالوا إليها مشى من باسإطة يد
بالحشيشة يدخنونه وحشيش عندهم برقية وذلك عالجوه

 .قلئل أيام في فينتفع الرقية عليه ويقرأون

 .خراسإان مدن من عظيمة .مدينةعندهم مشهور وهو

أكثر ول أحصن ول أعمر ول أجل مدينة بخراسإان كان ما
ًا  .منها خير

 .غزيرة ومياه كثيرة بساتين بها

ًا الشرق بلدا داخل ولما السإكندر بناها الصين بلدا إلى ذاهب
 .العداء عن يحصنهم سإور ببناء قوم كل أمر
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فعين القبول قلة عندهم شماس قوم هراء أهل أن وعلم
أبوابها وعددا حيطانها وسإمك وعرضها بطولها مدينة لهم

 .عوداه عند أجورهم ليوفيهم

الكراهية وأظهر الهيئة هذه على أمرت : ماقال رجع فلما
ًا أعطاهم وما  .شيئ

الغور سإلطين يد في كانت هراة أن ذكر ما عجيب ومن
يحاصرها عليها نزل محمد خوارزمشاه فجاءها سإام بني

 .عرضه لفرط سإورها على تمشي العجلة وكانت

بمقرعته وأشار عليها المنجنيق بنصب خوارزمشاه فأمر
البرج ذلك انهار إليه أشار فكما أبراجها من برج إلى

آثار عجيب من ذلك وعد الموضع ذلك من فاسإتخلصها
 .داولته

بنفسها الريح تديرها الريح على مبنية أرحية عجائبها ومن
ظريف كل البلدان سإائر إلى منها ويحمل الماء يديرها كما

الدبابيج وأنواع بالفضة المطعمة الصفرية الواني سإيما
الدايب قال والمشمش الزبيب المأكول ومن والحواصل

ّتى بها مقامي أردات : هراةالزوزني :الوافره فضائلها لش
الزمان عين أتاها حتى الله بلدا أحسن من هراة تزل ولم
 .كان خبر في أداخلوها حتى فخربوها التتر ورودا عند

أحد راسإلهم عليها نزلوا لما التتر أن بها كان من وحكى
ًا لهم يفتح أن المدينة أعيان أن شرط على أبوابها من باب
ً إليه دافعوا لهم فتح فلما إليه فأجابوه وأهله هو يأمن رجل
 .داخولها من التتر ويمنع دااره باب على ليقف

دااري إلى عجل أن إليه بعث نسيب الدار لصاحب وكان
 .مأمن فإنها بأهلك

التتري الرجل فأرسإل وبينكم بيننا حالوا : انالنسيب فقال
 .إليكم ليحملنا إلينا
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من قوم عليها نزل دااره باب عن غاب فلما إليهم فأرسإله
 .كلهم وقتلوا التتر

عن قتلوا القوم وجد بالنسيب التتري الرجل جاء فلما
ًا النسيب وقتل وجهه على ومر فتركهم آخرهم ولم أيض

 .أحد منهم ينج

الذين الربعة البراهمة من سإتنبه إبراهيم إليها وينسب
بمكة أداهم بن : إبراهيموهم تعالى الله إلى بهم يشفع

بقرميسين شيبان وإبراهيم بالري الخواص وإبراهيم
 .بقزوين سإتنبه وإبراهيم

سإتنبه إبراهيم مع : داخلتقال داوحة بن إبراهيم حكى
معك ما : اطرحلي فقال ذهب داينار معي وكان مكة باداية

 .فطرحته

نعل شسع إل معي كان فما معك ما : اطرحلي قال ثم
 .فطرحته

يدي بين وجدته إل شسع إلى الطريق في احتجت فما
ًا الله يعامل من : هكذافقال : كناقال بعضهم ! وحكىصدق
نستقبل قوموا :لنا فقال البسطامي يزيد أبي مسجد عند
ًا  .تعالى الله أولياء من ولي

:يزيد أبو له فقال الهروي سإتنبه إبراهيم هو فإذا فمشينا
! فقالربي إلى لك وأشفع أسإتقبلك أن خاطري في وقع

ًا كان ما الخلق لجميع شفعت : لوإبراهيم له فإنهم كثير
 .طين من قطعة كلهم

ارفع : اللهموقال إبراهيم جواب حسن من يزيد أبو فتحير
 !أمثالهم ومحبة بمحبتهم وانفعنا دارجاتهم

 همذان

 .الجبال مدن من مشهورة مدينة
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 .السلم عليه نوح بن سإام بن فلوج بن همذان : بناهاقيل

الجبال بأرض مدينة أكبر كانت أنها الفرس علماء ذكر
تلك على تبق لم فالن مثلها في فراسإخ أربعة وكانت
لطيف وهواء واسإعة رقعة لها عظيمة مدينة لكنها الهيئة
ول الملوك سإرير محل تزل ولم طيبة وتربة عذب وماء

 .بها والفواكه الشجار وكثرة لرخصها حد

ًا الناس أعذب أهلها ًا وأحسنهم كلم ًا وألطفهم خلق  .طبع

ًا بها النسان يكون أل خصائصها ومن ذا كان ولو حزين
 .مصائب

وهو الثور طالعها لن والطرب اللهو أهلها على والغالب
قال ولهذا البلهة أكثرهم على والغالب الزهرة بيت

أحكم السإكندر لمحاربة تأهب لما داارا أن : وحكيقائلهم
ًا وسإطها في وجعل همذان عمارة وخزانته لحرمه حصن
متى لحفظها ثقاته من رجل ألف عشر اثني بها ووكل

 .السإكندر قتال إلى وذهب قاصد قصدها

ًا همذان إلى السإكندر بعث القتال في داارا قتل فلما قائد
عنها عجز فلما فحاصرها كثيف جيش في صقلب اسإمه
إليه فكتب عنه وعجزه الموضع بحصانة السإكندر أخبر

وابعث وعيونها ومياهها بجبالها المدينة صور أن السإكندر
 .أمري يأتيك حتى هناك وأقم إلي بالصورة

أسإتاذه إلى السإكندر فأرسإلها ذلك صقلب ففعل
 .المدينة هذه فتح لي دابر :له وقال أرسإطاطاليس

منها يجتمع حتى مياهها يحبس أن أرسإطاطاليس فأمره
 .المدينة إلى يرسإلها ثم كثير شيء

وحيطانها سإورها فهدم قال كما ذلك صقلب ففعل
ً المدينة وبقيت ونهب وسإبى صقلب فدخلها وأما تل
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أحسن أنها في شك فل هذا زماننا في الموجوداة المدينة
ولكل الملوك محل تزل لم ولهذا وأطيبها وأنزهها البلدا
الربيع فصل يأتيه قصر بها الجبال ملوك من ملك

 .والصيف

هوائها طيب في الجنة تشبه الفصلين هذين في فإنها
محمد قال رياحينها وأنواع فواكهها وكثرة مائها وبروداة

ًا وتواصلي وتشامي تيامني أقول : ولقدبشار ابن على دايم
ّثلوج تبّجست فإذا همذان ٍر عن تبّجست ال ٍم كوث وعن شب
ٍة من بلداها الّربيع فكسا حيوان وعن نفٍل عن يفتّر روض
ّلذي خزاماه من تعانق حتى حوذان شقائق بالجلهتين ا

ّنعمان  .همذان بقرب كورة وهي ماوشان ناحية بها ال

الصيف أوان همذان أهل إليها يمشي فراسإخ في فراسإخ
 .المشمش إداراك وقت

ًا أن وحكي همذان عن فسئل سإنين بهمذان أقام أعرابي
ًا بها : أقمتفقال جاء وما يجيء الصيف يقولون كانوا سإبع
همذان وصيف الحجاز صيف رأى العرابي لن وذلك
 .الحجاز شتاء مثل يكون

في همذان صفة الواسإطي حمزة بن القاهر عبد وحكى
اللعن من الشتاء في همذان الله : خصفقال الشتاء
برداها وأشد هواءها أكدر فما بأكثره الطردا ومن بأوفره
عليها تعالى الله ! سإلطمنفعتها وأقل مؤونتها وأكثر وأذاها

 .النار أهل من والعتاة للكفار أعده الذي الزمهرير

والرعودا البروق وحدثت العواصف الرياح هاجت إذا
والقلق الضطراب وعم والدمق الثلوج وقعت القواصف
أهلهم وجوه فترى الوحل طرقاتها وعم السبل وانقطعت
سإائلة وأنوفهم متفتقة البردا من وشعورهم متشققة

ولحاهم قذرة وروائحهم خضرة وأطرافهم زائلة وحواسإهم
 .باذنجانية وألوانهم داخانية
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الحظ من والوجيع العذاب من الليم في شتائهم في وهم
 .والعقاب

الكلب والكلب الحاصر العدو مقاسإاة من أشد عذاب وأي
همذان أتى : لقدهمذان يصف بشار بن أحمد قال الحاضر

ّتفق غير شمٍل شعب على وارحل فانطلق البردا أرٌض م
ّذب فإن الوهق من بأنواٍع الّشهور من ثمانيًة أهلوها يع

ّد وقد بها فارض العمر بثلث رضيت ًا تع أجهل من إذ
جربيائهم من بلداهم في هاجت البقل ذوى إذا الحمق
ًا يرمي فالبردا الورق مّشاقة من يمنعها ليس سإهام
ّدرع بلبس المروق ّدرق ال ّتى وال معضلٌة شهباء تفاجئهم ح

ّناس تستوعب فمحصوٌر الغنّي أّما اليقق سإربالها في ال
بها والمملقون نفق في اليربوع مع الّشتاء طول يكابدها
ّبهم سإبحان ٍدا من يقاسإون مّما ر ٍدا فكّل أرق ومن بر بها غا

ٍدا من يكابد مّما تعٌب رائٍح أو كالصخر فالماء دامق ومن بر
ٌة والنهار ّطرق في بالضرس عّضاضٌة والرض جامد فإذا ال
من داروبهم امتلت وقد الحمل برج إلى الشمس انتقلت

به ويذهب الثلج من فيه الطرق عليهم سإد حتى الثلج
ًا اليوم ذلك ويكون ًا عيد بندان حمل يسمونه عندهم عظيم

واتخذوا محلة كل في والرقص بالغناء سإطوحهم فصعدوا
عليهم يدخل والماء عليها يرقصون قلع شبه الثلوج من

الماء وسإط في فيقعون الثلج تل على وهم ويرميهم
ًا الماء فيدخل والثلج ًا دارب من كلها المدينة تنقى حتى دارب
 .الثلج

ًا عظيم المدينة باب على صخر من أسإد عجائبها ومن .جد

اجتاز السلم عليه دااودا بن سإليمان أن شيرويه الكيا حكى
مائه كثرة مع الموضع هذا بال : ماقال همذان بموضع
ل ههنا إن الله نبي : ياقالوا مدينة به تبنى ل سإاحته وسإعة
قدر يقع به والثلج شديد به البردا لن الناس مقام يكون
 .رمح قامة
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: نعمفقال حيلة من : هلالجني لصخر السلم عليه فقال
ًا فاتخذ الله نبي يا ًا ونصبه صخر من أسإد للبردا طلسم

 .همذان مدينة وبنى

حين الطلسمات صاحب بليناس علم من : إنهغيره وقال
الثلج في يغرق الفارس وكان بلداه ليطلسم قباذ طلبه

 .ثلجها قل السإد هذا عمل فلما بهمذان

ًا السإد يمين على : عملوقالوا فقلت للحيات طلسم
ًا بها قليلة فهي للبراغيث وآخر فنقصت للعقارب وآخر جد
ّيها : ألالسإد يذكر حاجب ابن قال ّليث أ ّطويل ال مقامه ال
ّيام نوب على ّيام على أراك والحدثان ال ًة تزداادا ال ّد ج
ّنك ٌذ منها كأ ّدهر كان أقبلك بأمان آخ فنعلم قبله كنت أم ال

ّبيتما أم ًا وآمنت تفنى فما بقيت بلبان ر بهم سإطا عالم
ًا جلست نطٍق ذا كنت فلو مكان بكّل موٌت ّدث ّدثنا مح تح
ً تطالب روٍح ذا كنت ولو زمان كّل أهل عن لفنيت مأكل
ً ّببت الحيوان سإائر أكل منظٌر أنت أم الموت شّر أح

ّثقلن يبعث حتى وإبليس ًا فل ال الموت ول تخشى هرم
ّتقي كان لما انه وحكي سإنان شباة أو سإيٍف بمضرب ت
على همذان أهل عصى وثلثمائة عشرة تسع سإنة

همذان فدخل الجبال صاحب وكان الديلمي مردااويج
عن الفات لدفع طلسم : انهفقيل السإد عن وسإأل ونهبها

 .المدينة

دايه بكسر فأمر ذلك من يتمكن فلم الري إلى حمله فأرادا
 .بالفطيس

 .منه تنفر كانت الدواب لن يديه كسر : إنماقيل

بنقله فأمر فاسإتحسنه إليه نظر بالله المكتفي أن وحكي
بذلك البلد عامل فهم بغدادا إلى الفيلة تجرها عجلة على

من لبلدنا طلسم : هذاوقالوا البلدا تلك وجوه فاجتمع
 .كثيرة آفات
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فعفا بعثه عليه وصعب الخليفة إلى بذلك العامل فكتب
همذان وسإط في رجل عدا زماننا في أن .وحكيعنهم

 .يهرب رأيته فإني السإد اداركوا قوم : ياويقول

فيقول بحاله السإد فرأوا كثير خلق المدينة من فخرج
 .ههنا إلى ثم من : عدابعضهم

 .القوم بلهة على داليل وهذا

 .الزمان بديع الفضل أبو إليها وينسب

ًا كان ً أدايب ًا فاضل على دالت جمعها التي والمقامات ظريف
 .طبعه ولطافة كلمه وفصاحة فضله غزارة

غايات سإباق البديع : إنالحريري القاسإم أبو قال ولهذا
 .آيات وصاحب

ًا أن وحكي الزمان : إنويقول يشكو إليه كتب له صديق
ما فسد قد الزمان أن : أتزعمالبديع فأجابه !فسد قد

ًا كان متى لي تقول رأينا وقد العباسإية الدولة : أفيصالح
وفي المروانية اليام في أم أولها سإمعنا وقد آخرها

الحربية اليام في أم بأغبارها الشول يكسع ما أخبارها
في أم الكلى في يركز والرمح الطلى في يغمد والسيف

بعشرة لي : ليتيقول السلم عليه وعلي الهاشمية اليام
ًا منكم عثمان أيام في أم غنم بن فراس بني من واحد
أم العجاز من العيون وشخصت بالحجاز النفير قام وقد
إلى النزول : بعديقول وصاحبها العدوية الخلفة في

لمن : طوبىيقول بكر وأبو التيمية الخلفة في أم النزول
:فيه قيل وقد الرسإالة عهد في أم السإلم نأنأة في مات

ولبيد الجاهلية في أم المانة ذهبت فقد فلنة يا اسإكتي
ٌدايقول عادا وأخو الجاهلية قبل : أميقول ّنا بها : بل ّنا ك وك
ّبها ّناس إذ نح عن روي وقد ذلك قبل أم بلدا والبلدا ناٌس ال
ّيرتقال أنه السلم عليه آدام أبينا عليها ومن البلدا : تغ

قالت وقد آدام أبينا خلق قبل أم قبيح مغبّر الرض ووجه
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ما الزمان أن فاعلم فيها يفسد من فيها : أتجعلالملئكة
 .اطردا قد القياس لكن فسد

ٌد لي : همذانالبديع وقال ّنه بفضله أقول بل أقبح من لك
العقل في وشيوخه شيوخه مثل القبح في صبيانه !البلدان

 .وثلثمائة وتسعين ثمان سإنة البديع ! توفيكالّصبيان

بعض في لنفسه زنجويه بن محمد بن الله عبد وأنشد
موضعها في منها واحدة كل ذكرنا وقد المطلسمة الصور

ّلموع للبرق : أأرقتبشرحها  .ال

ٍم اللّئح بليث ذهلت قد بل صواداح الغصون فوق وحمائ
ًا غاٍب صّم على موٍف بنازح ليس همذان عن كان مذ داائب

ّنه الّصخور إذ شبديز الّسائح الغزال على الوثوب يبغي كأ
عن برويز واضح بحسٍن برويٌز يعلوه طاقه في واقٌف هو

ّليث برائٍح ليس شبديز وكذا بنازح ليس همذان عن وال
ّبهتا الحسن في تناهتا صورتان بتدمر ٍر ش ل لئح ببد

الّزمان صرف على صبرا وطالما القيام عن يسأمان
ٍدا وبأرض الكالح ًا بالعين يسقيهم فارٌس عا كالفرات عذب
ّقها العظيمة الحرم الشهر في الّسائح شرب عن يغنون ح
ّفحت الحرام الّشهر انقضى فإذا المالح الّزعاق تلك تط
ّدافح عين بماء الحياض ٍه بين الّرمل واداي وبأرض ال مهام

ّناصح نصح الحتف قبل يلقاك بيمينه باسإٌط هنالك طرٌف ال
صاداٍق من مقالًة إليك خذها للّسائح مسلٌك بعدي ليس أن

قزوين ضياع من ضيعة يل قرائح صحيح من عجائب فيها
 .منها فراسإخ ثلثة على

:قال الجبل هذا صعد من حدثني بشم يله له يقال جبل بها
ًا تعالى الله مسخها حيوانات صور عليها رأيت ًا حجر :صلد
تحلب وامرأة غنمه يرعى عصاه على متكيء راع منها
الله مسخ والبهائم النسان صور من ذلك ويغر بقرة

ًا كلها تعالى  .قزوين أهل جميع يعرفه شيء وهذا حجر
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ًا حار غزير وماؤها جبل شعب من تخرج عين وبها جد
وغيرهم والجربى الزمنى يقصدها هناك حوض في يجتمع

ًا ينفعهم العاهات أصحاب من ًا نفع  .بين

 .كرماب يله يسمونها البلدا تلك وأهل

 يمكان

قدرة ل بذخشان بقرب الجبال وسإط في حصينة مدينة
 .مسلكها الصعوبة قهرت عليها لحد

المير حكى اللعل يشبه الذي والبلخش الفضة معادان بها
الناصر الحكيم أن النعمان بن المؤيد أبو الدين حسام
ًا وكان بها تحصن خسرو بلخ أهل عليه فخرج لبلخ ملك
من عجيبة عمارات بها واتخذ لحصانتها يمكان إلى فانتقل

 .والحمامات والبساتين القصور

إيوان في فرأى القصور تلك بعض في نزل انه وذكر
ًا عظيم ينظر أن القصر أهل فمنعه تتحرك وتماثيل صور

 .إليها

 .بدنه أو عقله في يصاب إليها ينظر من أن وذكروا

بأشياء يخبرون إليها ينظرون مماليك صغار : كانوقال
ًا القصر ذلك خلف : رأيت! وقالالعقول تأباها كنت بستان
ًا منه أسإمع الليل طول أصوات تشبه ل عجيبة أصوات

ًا كان ما منها المعهوداة الحيوانات ًا كان ما ومنها طيب .كريه

ًا بها أن وحكي ناصر بناء من الدنيا عجائب من حمام
حتى وصفها السامع يصدق ول بناؤه كيف يدرى ل خسرو
 .يراها

رأى مسلخها داخل من أن وصفتها زماننا في باقية وهي
ًا ًا بيت ًا مربع لكن الحمام باب يرى ل حيوانات بصور منقش

ًا حيطانها على يرى فيسأل مغلقة حلقة وعشرين أربع

530

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=22#TOP%23TOP


مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

ينفتح جذبتها حلقة : أيفيقول الحمام باب عن الحمامي
 .الحمام باب لك

التي الحيوان صورة وتنكسر باب فينفتح إحداها فيجذب
الجدار على وبعضها الباب على بعضها لن الباب على
من باب من داخل فإذا الحمام باب الغريب يعرف ل فلهذا
إل المسلخ مثال على قبة إلى ينتهي كان أيها البواب تلك
فإذا باب له يفتح يجذب حلقة فأي عشرة سإبع حلقها أن

أن إل قبلها ما مثال على أخرى قبة إلى به يفضي داخله
قبة إلى يفضي يجذب منها حلقة فأي عشرة اثنتا حلقها
منها حلقة فأي حلق تسع فيها أن إل تقدم ما مثال على

سإبع حلقها أن إل قبلها ما مثال إلى قبة إلى يفضي يجذب
الحمام إلى يفضي أبوابها أحد الخيرة القبة وهي حلق
في نفسه يرى غيره فتح : فإنالحمامي يعرفه وذلك

أنه المؤيد أبو المير .وذكرالمربع الول البيت وهو المسلخ
ًا الحمام هذا شاهد شيء أشهر وأنه الهيئة هذه على مرار

 .زماننا إلى باق وهو بخراسإان

ًا الحمام هذا أمر صار وإنما ل عام لنه بخراسإان مشهور
للسإتحمام أحد كل فيدخله به ويستحم أحد يدخله ان يمنع

 .الحمام أجرة داخله ممن يؤخذ ول العجب ومشاهدة

والطين والمآزر والطامات السطول من آلت وله
 .المستحم إليه يحتاج ما وجميع والمناشف والمشاط

ول قدره على ومأكول بجلب له يؤتى وخرج اسإتحم فإذا
ًا المستحم من يقبلون له بل ذلك على أصر وإن شيئ
 .خسرو الناصر أحفادا بيد وانها كثيرة أوقاف

ًا ثلثين أن وهو آخر أمر عجائبها ومن بجام يضيء منها بيت
ًا يمكنون ول واحد يهتدي ول البتة سإطحها يرى أن أحد
 .بحقيقة ذلك عرف من إل بنائها كيفية إلى أحد

.التكلن وعليه المستعان والله
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 الخامس القليم

الليل اسإتوى إذا النهار نصف الظل يكون حيث أوله
خمس وسإدس قدم أخماس وثلثة أقدام خمسة والنهار

ًا النهار نصف الظل يكون حيث وآخره قدم ًا أو شرق غرب
 .قدم عشر وسإد عشر ونصف أقدام سإتة

أجناس على ويمر المشرقين الترك أرض من ويبتديء
وخوارزم وسإمرقند وفرغانة كاشغر إلى المعروفين الترك
ميافارقين وإلى وبرذعة البواب باب إلى الخزر وبحر

 .الروم وبلدا وارمينية

سإاعة عشرة أربع القليم أول في هؤلء نهار وأطول
آخره وفي سإاعة عشرة خمس أوسإطه وفي وربع ونصف
 .وربع سإاعة عشرة خمس

ميل آلف سإبعة المغرب إلى المشرق من وسإطه وطول
ً وسإبعون وسإتمائة مائتان وعرضه داقيقة عشرة وبضع ميل

ً وخمسون وأربعة مكسر ومساحتها داقيقة وثلثون ميل
ًا وأربعون وثمانية ألف ألف وثمانون وأربعة وخمسمائة ألف
ً المدن بعض أحوال ولنذكر داقيقة عشرة واثنتا ميل

حصينة مدينة : آمدالمعجم حروف على مرتبة فيه الواقعة
الرض من نشز على الجزيرة بلدا من بالحجارة مبنية

على واحدة جهة من إل جوانبها من بها محيطة وداجلة
 .الهلل شكل

 .ذراعان عمقها وآبار عيون وسإطها وفي

 .والزروع والثمار والبساتين الشجار كثيرة وإنها

ً آمد بأرض أن الفقيه ابن ذكره ما عجائبها من من جبل
ذلك في يده أداخل من سإيف فيه صدع شعابه بعض

في السيف اضطرب السيف ذلك قائم على وقبض الصدع
 .الناس أشد من كان وان هو وارتعد يده
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جذب من أكثر الحديد يجذب السيف هذا أن وذكر
وحجارة جذبه سإكين أو سإيف به حك فإذا المغناطيس

ولست الفقيه ابن ذكره ما هذا يجذب ما الصدع ذلك
 .ل أم الن إلى باق انه أعرف

انهزم وسإتمائة وعشرين سإبع سإنة في أن العجب ومن
فجاءه آمد إلى فانتهى التتر عن خوارزمشاه الدين جلل

 .منك قريب خلفك التتر بأن أخبره من

من إبعادانا يريد آمد صاحب عند من المخبر هذا : إنفقال
 .أرضه

هاربين آمد إلى فانصبوا بهم محيط والتتر إل أصبح فما
الواقعة تلك وفي السور من آمد أهل فقتلهم التتر من
 .خوارزمشاه الدين جلل قتل

وحاصرها بعساكره الكامل الملك جاء التتر رجع فلما
عمل ما بشؤم صاحبها ملك وزال صاحبها من وأخذها

من يزار الروم ببلدا .موضعبه اللئذين التتر من بالهاربين
في فوجدته فقصدته أمره : بلغنيالهروي قال الفاق
تحت الداخل ويمشي باب من إليه يدخل جبل لحف

فيه تبين واسإع مكشوف موضع إلى ينتهي أن إلى الرض
بيوت حولها بحيرة وسإطه وفي فوقه من السماء

 .الموضع خارج ومزروعهم الفلحين

إلى يمشي مسلم جاءهم فإن وبيعة مسجد وهناك
 .البيعة إلى يمشي نصراني جاءهم وإن المسجد

ًا الموضع هذا إلى يأتون والزوار بهو إلى ويدخلون كثير
وضرب السإنة طعن آثار فيهم مقتولون جماعة فيه

من ثياب وعليهم أعضائه بعض فقدت من ومنهم السيوف
ًا ! وهناكتتغير لم القطن طفل صدرها على امرأة أيض
على ظهورهم قيام أنفس وخمسة فيه في ثديها حلمة
ًا وهناك الموضع حائط وعلى سإرير عليه عال موضع أيض
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ً عشر اثنا السرير اليدين مخضوب صبي فيهم رجل
والمسلمون منهم أنهم يزعمون فالروم بالحناء والرجلين

بن عمر أيام في اسإتشهدوا الغزاة من انهم يقولون
 .عنه الله رضي الخطاب

 أران

 .ابخاز وبلدا وأرمينية آذربيجان بين ناحية

 .وقرى كثيرة مدن بها

 .وبيلقان وشروان جنزة قصبتها

بلدا من يبدأ وأران أرمينية بين نهر وهو الكر نهر بها
بمدينة فيمر اللن ناحية من البخاز ببلدا يمر ثم خزران
برذعة باب على ويجري وشمكور بجنزة ثم يشقها تفليس

بحر في وينصب منه أصغر والرس بالرس يختلط ثم
الشورماهيج موضع برذعة من فراسإخ ثلثة على الخزر
ًا الفاق إلى يحمل الذي  .مملح

 .الموضع بذلك مختص طيب السمك من نوع وهو

الحيوان من فيه يقع ما أكثر سإليم نهر الكر أن وزعموا
 .يسلم

ًا : وجدناقال نقجوان فقهاء بعض حكى ما ذلك ومن غريق
فأداركوه إمساكه إلى القوم فبادار الماء به يجري الكر من
نفسه فاسإتقر اليبس إلى فحملوه رمق فيه بقي وقد

 .جاشه وسإكن

 .: نقجوانقالوا هذا موضع : أيلنا قال

وبين بينه وكان كذا موضع في الماء في وقعت : إنيقال
ًا وطلب سإتة أو أيام خمسة مسيرة نقجوان فذهبوا طعام
ًا كان الذي الجدار عليه فانقض الطعام لحضار تحته قاعد
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! أرزنجانالجدار وتعدي النهر مسامحة من القوم فتعجب
أهلها الخيرات كثيرة طيبة آهلة أرمينية بلدا من بلدة

 .ونصارى مسلمون

الماء ذلك ويصير سإقفه من الماء ينزل غار فيه جبل وبها
ًا ًا حجر  .صلد

 الروم أرزن

.البناء قديمة خلط بقرب ارمينية مدن من مشهورة مدينة

يفور عين به جمن ياسإي يسمى موضع خلط وبين بينها
ًا منها الماء ًا فوران دانا فإذا بعيد من صوته يسمع شديد

 .الحال في يموت منها الحيوان

بها وكلوا وقد الله شاء ما الموتى الحيوانات من وحولها
 .منها الدنو من الغريب يمنع من

 .مشهورة مباركة عين وهي الفرات عين بها

أمراض من يأمن الربيع في بمائها اغتسل من أن زعموا
 .السنة تلك

 .بلنسية قرى من ارطانة

فمه على غار من ماؤها ينبع عين وهي ارطانة عين بها
أخرى ويقل تارة يكثر أنه الحوض ذلك في يظهر حوض
ًا يوم كل في يرى وذلك والجزر كالمد  .مرار

وافرة الخيرات كثيرة آذربيجان بلدا من كبيرة بلدة أرمية
 .الغلت

ل الرائحة كريهة وإنها أرمية ببحيرة تعرف بحيرة بقربها
 .فيها سإمك ول عليها نبات
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ًا خمسون اسإتدارتها تلك جبال من أوداية من ماداتها فرسإخ
قلعة الجزيرة تلك وعلى جزيرة البحيرة وسإط وفي البلدا

 .ومزارع ورسإاتيق قرى وحواليها حصينة

ًا القلعة تلك صاحب كان الوقات أكثر وفي على عاصي
ًا إليها سإبيل ل إذ آذربيجان ولة  .قهر

وعلى التوتيا شبه بحلو ملح البحيرة هذه من ويخرج
إذا ويستحجر ماؤها ينبع عيون الشرق يلي مما سإاحلها
 .الماء كلب له يقال حيوان وفيها الهواء أصابها

الرموي الدين بتاج الملقب أحمد أبو الشيخ إليها وينسب
والحكمة والفقه بالصول زمانه في المثل عديم كان

وكلم لطيف وطبع حسن وتقرير فصيحة عبارة ذا والداب
ًا به الجتماع كان ظريف كثرة من النفس للذات سإبب
الغريبة والتشبيهات اللطيفة والمثال الطيبة حكاياته

ًا العجيبة والمبالغات عن التتر دافع : انيقول كان ما وكثير
فإن بالله المستنصر الخليفة صدقات لكثرة البلدا هذه

العساكر دافع من لكان ذلك ولول البلء تدفع الصدقة
المر وكان العراق عسكر له يقف كيف الخوارزمشاهية

 .قال كما

 .وظفروا جاؤوا الصدقة وقلت المستنصر مضى فلما

ًا داخل الشيخ أن وحكي وكان القمي الوزير ابن على يوم
: أراكللشيخ قال المآخذ كثير النظر داقيق الوزير ابن

! قالالمشايخ طريقة هذا وليس المردا المماليك تقتني
 .: لالشيخ

لول لذلك هذا وإنما المشايخ طريقة من يديك بين قعوداي
.ناحيةيديك بين قعدت ما الدنيا زينة من شيء إلى ميلي

 .كثيرة وقرى وقلع مدن ذات والروم آذربيجان بين

 .نصارى أهلها أكثر
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 .وقراها مدنها عند أكثرها ذكر كثيرة عجائب بها

أحد يقدر ل والحويرثا الحارثا جبل : بهاههنا نزيده والذي
ومعهم أرمينية ملوك مقبرة : إنهماقالوا ارتقائهما على

 .وذخائرهم أموالهم

 .أحد بها يظفر لئل طلسمها الحكيم بليناس

ألف بأرمينية الرس نهر على كان انه الفقيه ابن وحكى
ًا إليهم تعالى الله فعث مدينة وليس موسإى اسإمه نبي

فكذبوه تعالى الله إلى فدعاهم عمران بن بموسإى
الحارثا تعالى الله فحول عليهم فدعا أمره وعصوا

أهل إن فيقال عليهم وأرسإلهما الطائف من والحويرثا
 .الجبلين هذين تحت الرس

منتنة البحيرة : هذهمهلهل بن مسعر قال البحيرة وبها
البحيرة هذه من وجانب حصينة قلع عليها المنافع قليلة
 .الكردا واداي له يقال موضع إلى يأخذ

جمة سإيماس يلي مما وعليه الحجار من طرائف فيه
كثيرة القدر جليلة شريفة جمة وهي زراوند عين لها يقال

وبه فيها ألقي إذا الدابة أو النسان لن وذلك المنفعة
موهنة عظام فيها كان وإن ويلتحم يندمل وقروح كلوم

عن وينقيها أفواهها تتفجر غامضة وشظايا كامنة مرضضة
 .ويلحمها وسإخ كل

وبه إليها حمله توليت بمن : عهديمهلهل ابن مسعر قال
الساقين في وضربان وحزاز وقولنج وسإلع جرب من علل

على اللحم نبت قد سإهم وفيه العصب في واسإترخاء
ًا بها فأقام فساعة سإاعة موته نتوقع كنا نصله فخرج ثلث

 .العلل بقية من وعوفي خاصرته من النصل

منها شرب إذا النسان أن الجمة هذه شرف : ومنقال
 .مشقة غير من السودااء وأسإهل الخوانيق أمن
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له نار بيت أرمينية بأرض أن الغرائب تحفة صاحب وحكى
الميزاب وتحت النحاس من وميزاب الصاروج من سإطح
قل كلما مجاورون البيت وفي الرخام من كبير حوض
البيت سإطح وغسلوا نارهم أوقدوا الناحية بتلك المطر

ثم الحوض إلى الميزاب من ينصب حتى نجس بماء
السماء تستر ذلك فعند النجس الماء بذلك البيت يرشون
والحوض والميزاب السطح يغسل حتى وتمطر بالغمام

 .الطاهر الماء من ويمتليء

 الشبونة

 .طيبة باجة بقرب بالندلس مدينة

 .والبحر البر صيد وضروب الثمرات أنواع بها

سإورها حائط البحر أمواج تضرب البحر ضفة على وهي
الممالك صاحب وهو العذري عمر ابن أحمد قال

المعروف الشبونة أبواب أحد : علىالندلسية والمسالك
وماء حار بماء يجري البحر من قريبة جمة الجمة بباب
 .واراها البحر فار فإذا باردا

ًا وقال البحر أمواج تدخل عظيم غار الشبونة : بقربأيض
البحر أمواج ترادافت فإذا عال جبل الغار فم وعلى فيه
إليه نظر فمن الموج بتحرك يتحرك الجبل ترى الغار في
 .ينخفض ومرة يرتفع مرة رآه

يضيء حجر وهو البراداي حجر فيه يوجد جبل وبقربها
 .كالمصباح بالليل

ً الجبل هذا صعد من : أخبرقال الحجر هذا كان قال ليل
 .كالمصباح يضيء فيه

 .الجزع معدن الجبل : وهذاقال

 اشبيلية
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 .كبيرة لبة بقرب بالندلس مدينة

مزية بكل عنها وامتازت فضيلة بكل الندلس بلدا تباينت
والزرع التربة وصحة الماء وعذوبة الهواء طيب من

بها والبحر البر وصيد نوع كل من الثمرات وكثرة والضرع
اختلل يعروه ول حال به يتغير ل مدة يبقى أخضر زيتون

ً الرض في أخذ وقد ًا طول فراسإخ في فراسإخ وعرض
ًا بعذوبته زيته ويبقى  .أعوام

ًا كثير عسل بها وكذلك  .يابس وتين جد

الملقب العربي بن محمد الفاضل الشيخ إليها ينسب
 .الدين بمحيي

 .وسإتمائة ثلثين سإنة بدمشق رأيته

ًا وكان ً شيخ ًا فاضل ًا أدايب ًا حكيم ًا شاعر ًا عارف  .زاهد

 .عجيبة أشياء فيها كراريس يكتب أنه سإمعت

ًا كتب أنه سإمعت .ومنالقرآن قوارع خواص في كتاب
في نخلة اشبيلية بمدينة كان انه حكى ما العجيبة حكاياته

سإدت حتى الطريق نحو إلى فمالت طرقاتها بعض
حتى قطعها في الناس فتحدثا المارين على الطريق
الله رسإول فرأيت :قال الغد من يقطعوها أن عزموا
النخلة عند نومي في الليلة تلك وسإلم عليه الله صلى
يريدون القوم ان الله رسإول : ياوتقول إليه تشكو وهي

عليه الله رسإول ! فمسحالمرور منعتهم لني قطعي
أصبحت فلما فاسإتقامت النخلة المباركة بيده السلم
للناس أمرها فذكرت مستقيمة فوجدتها النخلة إلى ذهبت

ًا واتخذوها منها فتعجبوا ًا مزار بلدة ! أفرنجةبه متبرك
ًا شديد برداها النصارى بلدا في عريضة ومملكة عظيمة جد
 .البردا لفرط غليظ وهواؤها
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كثيرة النهار غزيرة والغلت والفواكه الخيرات كثيرة وإنها
كثيرة صيوداها وعسل وشجر وضرع زرع ذات الثمار
 .النواع

ًا قطاعة سإيوف بها وتضرب الفضة معادان بها وسإيوف جد
 .الهند سإيوف من أمضى افرنجة

 .نصارى وأهلها

أو مدينتان له ملك وقوة كثير وعددا بأس ذو ملك ولهم
بلدا وسإط في الجانب هذا من البحر سإاحل على ثلثا

المسلمون بعث كلما الجانب ذلك من يحميها وهو السإلم
 .يحميها من الجانب ذلك من هو يبعث يفتحها من إليها

ً الفرار يرون ل شديد بأس ذوو وعساكره اللقاء عند أصل
 .ذلك داون الموت ويرون

يتنظفون ل أخلق وداناءة غدر أهل وهم منهم أقذر ترى ل
ول الباردا بالماء مرتين أو مرة إل العام في يغتسلون ول

 .تتقطع أن إلى لبسوها منذ ثيابهم يغسلون

 .مستكرهة خشنة الحلق بعد تنبت وإنما لحاهم ويحلقون

أنتم فضلة : الشعرفقال اللحى حلق عن واحد سإئل
وجوهنا على نحن نتركها فكيف سإوءاتكم عن تزيلونها

مدينة وهي الروم بأرض مشهورة مدينة أفسوس
وبين الكهف أصحاب منه هرب الذي الجبار داقيانوس

بنات مستقبل والكهف فرسإخين مقدار والمدينة الكهف
يتغيروا لم موتى رجال فيه الشمس تدخله ل نعش

منهم وواحد ظهورهم على نيام منهم : سإتةسإبعة وعدداهم
جدار إلى وظهره يمينه على مضطجع الكهف آخر في

أعضائه من يسقط لم ميت كلب أرجلهم وعند الكهف
وعلى السباع كافتراش بالوصيد ذراعيه باسإط وهو شيء

وأهل الناس يقصده الدعاء فيه يستجاب مسجد الكهف
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ًا الكهف على بالليل يرون المدينة ًا نور أن ويعرفون عظيم
أن منبه بن وهب حكى ما أمرهم بداية من وكان ذلك

الروم ملك ارتد قبض لما السلم عليه دااودا بن سإليمان
ًا رجع قواداه أحد وداقيانوس الصنام عباداة إلى معه أيض

 .والصلب والحرق بالقتل عذبه خالفه ومن

ذات خرجوا البطارقة أولدا من الفتيان بعض أن فاتفق
الله فقدر الموحدين من المعذبين إلى لينظروا يوم

إذا الموحد الرجل يرون فكانوا أبصارهم وفتح هدايتهم
بروحه وعرجوا السماء من الملئكة إليه هبطت قتل

 .إسإلمهم أمر ظهر حتى ذلك على ومكثوا فآمنوا

إسإلم بسبب عليهم وعتب آبائهم إلى الملك فأرسإل
شأنك منهم تبرأنا نحن الملك أيها :فقالوا أولداهم
ثلثة المهل : لكملهم وقال الملك ! فأحضرهموشأنهم

وجدتكم فإن البلد من اليام هذه في شاخص وإني أيام
عذبتكم لطاعتي مخالفين رجوعي عند الرابع اليوم في

الفتية اجتمع الثالث اليوم كان فلما خالفني من عذاب
في الهرب على وعزموا وليلته هو هذا يومنا : إنماوقالوا

ًا واحد كل حمل الليل جنهم فلما الليلة تلك مال من شيئ
لبعض غنم براعي فمروا يمشون المدينة من وخرجوا أبيه

أمرهم فأظهروا سإاداتي يا شأنكم : مافقال فعرفهم آبائهم
 .معهم فأخذوه فأجابهم التوحيد إلى وداعوه للراعي

كهف باب على وأصبحوا ليلتهم فساروا كلبه الراعي وتبع
ًا : خذللراعي وقالوا فيه داخلوا إلى وانطلق الورق من شيئ

ًا لنا واشتر المدينة بخروجك لهم علم ل القوم فإن طعام
 .معنا

على وكان كلبه وتبعه المدينة نحو ومضى الدراهم فأخذ
بالسجودا بدأ إل المدينة أحد يدخل ل صنم المدينة باب

ًا الراعي فبقي داخوله قبل الصنم لذلك في متفكر
حتى يديه بين عدا ان الكلب الله فألهم للصنم السجودا
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: خذوهويقول خلفه يعدو الراعي وجعل المدينة داخل
 .يسجد ولم الصنم جاوز ! حتىخذوه

ً سإمع حوائجه بعض واشترى السوق إلى انتهى فلما قائل
ًا فلن راعي : انيقول  .تبعهم أيض

وخرج شراءه أرادا ما اسإتتمام وترك فزع ذلك سإمع فلما
ًا المدينة من كان بما فأخبرهم أصحابه وافى حتى مبادار
 .أمره من

على الله فضرب مضاجعهم وأخذوا طعامهم فأكلوا
 .آذانهم

حتى آثارهم يقفو فخرج بهربهم أخبروه الملك رجع فلما
: يكفيهمفقال أمرهم على ووقف الكهف باب إلى انتهى

ًا ماتوا أن العذاب من وأنزل داقيانوس الله ! فأهلكجوع
ثلثة العصر ذلك أهل إلى وبعث صخرة الكهف باب على
ًا عشر ذلك إلى فأجابهم التوحيد إلى الناس فدعوا نبي
أيامه في الفتية الله أحيا الذي الملك وكان كثير خلق

ًا  .موحد

انطلق الفتية احياء فيها الله أرادا التي السنة كانت فلما
غنمه يرعى المكان بذلك وأقام المدينة أهل من رجل
الصخرة بتنحية أعوانه فأمر حظيرة لغنمه يتخذ أن فأرادا
كمن الفتية قام ذلك فعند الكهف باب على كانت التي
ًا كلبهم ورأوا الثياب نقية اللوان صافية ليلة يبيت باسإط

الروم بحساب سإنة ثلثمائة بعد ذلك وكان بالوصيد ذراعيه
شمسية الروم حساب لن العرب بحساب تسع وزياداة

ثلثا سإنة مائة كل في يتفاوت قمرية العرب وحساب
 .سإنين

فقال النهار أول وداخولهم النهار آخر انتباههم وكان
ًا : لبثناقالوا لبثتم : كملبعض بعضهم !يوم بعض أو يوم

فلما يوم بعض فقالوا غاربة غير الشمس رأوا لنهم
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اعلم : ربكمقالوا وأظافيرهم شعورهم طول إلى نظروا
 .لبثتم بما

يكفنا لم قليل بطعام البارحة أتيت : إنكللراعي فقالوا
ًا فخذ لنا واشتر المدينة إلى وانطلق الورق هذا من شيئ

ًا ًا ! فانطلقطعام أزيل وقد المدينة باب أتى حتى خائف
الناس وجوه يتصفح وجعل المدينة داخل ثم الصنم عنه
ًا يعرف كان فما  .أحد

عليه فرداه الورق إليه ودافع الطعام سإوق إلى فانتهى
:وقال معه كان ما ! فناولهاليوم يروح ل عتيق : هذاوقال

 .منها حاجتك خذ

:وقال جاره إلى همس ذلك الطعام صاحب رأى فلما
ًا وجد قد هذا ان احسب ظن يتهامسان رآهما ! فلماكنز

ًا وولى الدراهم فترك عرفاه أنهما الناس به فصاح هارب
ًا وجد فإنه خذوه أن الملك إلى به وانطلقوا فأخذوه كنز

سإكنت حتى الملك فتركه والدراهم بأمره الملك فأخبروا
بأس ول بأمرك أخبرني فتى يا شأنك : ماقال ثم روعته
 .: افسوسقالوا المدينة هذه اسإم : ماالفتى ! فقالعليك

ثلثمائة منذ الله : أهلكهقالوا داقيانوس فعل : وماقال
 .أصحابه وقصة بقصته فأخبرهم !سإنة

ًا الرجل هذا عقل في : أرىالملك فقال قال نقصان
إلى معي انطلق أقول ما تحقيق أردات : إنالراعي

أهل وعامة الملك ! فركبالكهف في لتراهم أصحابي
الناس جلبة سإمعوا إذا أصحابي : إنالراعي فقال المدينة
 .وأبشرهم أتقدم حتى الملك أيها لي فأذن خافوا

عليهم فدخل الكهف باب إلى انتهى حتى فتقدم له فأذن
في القوم وأن السإلم وظهور داقيانوس بهلك وأخبرهم

أهل عامة ومعه إليكم أقبل قد هو وها صالح ملك ولية
 .المدينة
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وأهل الملك ووافاهم الله وحمدوا كبروا ذلك سإمعوا فلما
 .المدينة

 .وعانقهم حالهم عن وسإألهم عليهم سإلم والملك

إذا حتى قصتهم بذكر فباداروا عليهم سإلموا الناس وعامة
 .موتى خروا ذلك من فرغوا

ًا الكهف على فبنوا ًا اليوم ذلك واتخذوا مسجد وانهم عيد
 .هذا زماننا إلى حالهم على

 .نصارى أهلها أرمينية نواحي من كبيرة مدينة أفلوغونيا

أكلهم أكثر لن أهلها إلى الجذام إسإراع خواصها من
وقرى للضيف خدمة وفيهم طبع فيهم والغددا الكرنب
حكي بعقولهم يلعبون والرهابين لرهبانهم الطاعة وحسن

ً ودافع الراهب أحضر أحدهم مرض إذا انه إليه مال
ويعترف كساء يبسط وانه القس ويحضر له ليستغفر
كفيه يضم قاعد والقس عمله مما ذنب بذنب المريض

من فرغ أن إلى الكساء في كفيه ينفض المذنب فرغ كلما
 .ذنوبه تمام

وينفض بها ويخرج الكساء أطراف القس يضم فراغه وبعد
بالصدقة انمحت قد الذنوب أن فيظنون الصحراء في

 .القس وداعاء

يفترعها أن يريد ببكر تزوج إذا من فيهم أن وحكي
 .الراهب ببركة زوجها على مباركة لتكون الراهب

 إلبيرة

وأطيبها المدن أكرم من قرطبة بقرب بالندلس مدينة
والتفاف النهار غزارة في دامشق بغوطة الشبه شديدة

 .الثمار وكثرة الشجار
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السكر قصب نبت بها ويحسن الموز شجر سإاحلها في
والرصاص والنحاس والحديد والفضة الذهب معادان وبها

الشياء هذه وتحمل الرخام ومقطع التوتيا ومعدن والصفر
 .الندلس بلدا سإائر إلى منها

موضع البيرة أعمال : منالعذري عمر بن أحمد وحكى
في ينزل ثم أذرع أربعة إليه يصعد غار فيه لوشة يسمى

الناس يعرف ل موتى رجال أربعة يرى قامتين نحو غار
ًا كذلك ألفوهم حالهم ويبعثون بهم يتبركون والملوك قديم
على بقاءهم لن الصلحاء من أنهم ريب ول الكفان إليهم

لمر إل يكون ل الموتى سإائر بخلف طويلة مدة حالهم
وجه عن وكشف عليهم داخل من : حدثنيالعذري قال

على بإصبعي : نقرتوقال وجهه على داراعة فرأى أحدهم
 .اليابس كالجلد فصوت بطنه

 ألش

ل النخل أن خواصها من تدمير بقرب بالندلس مدينة
 .بها إل الندلس بلدا بجميع ينجح

إلى منها يحمل مثله البلدا جميع في ليس زبيب بها ويوجد
 .الندلس بلدا سإائر

بلدا من شيء في مثلهم وليس الفاخرة البسط صناع وبها
 .الندلس

 .وغامر عامر فيها بالمغرب كبيرة جزيرة الندلس

مرحلة وعشرين نيف عرض في الشهر داون طولها
 .أشهر ثلثة من أكثر وداورها

بين والحاجز يومين مسيرة إل بالبر يتصل ما فيها ليس
العذري عمر بن أحمد .قالجبل وافرنجة الندلس بلدا

وقعت الندلس : إنالندلسية والممالك المسالك صاحب
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القاليم بين متوسإطة هي كما الرض بين متوسإطة
 .الخامس القليم في وبعضها الرابع القليم في فبعضها

الرخص وبها وأشجار وأنهار وقرى كثيرة مدن وبها
 .والسعة

كل في والحديد والرصاص والفضة الذهب معادان وبها
والزنجفر والصفر الحمر والكبريت الزئبق ومعدن ناحية
المشبه والكحل أجناسإها على والشبوب والتوتيا الجيد

 .بالصفهاني

واللزوردا والجزع والبلور الياقوت الحجار من وبها
والحجر الدم يقطع الذي والحجر والشادانج والمغناطيس

 .الطلق وحجر والمرقشيثا اليهوداي

والقسط الطيب سإنبل حتى الرياحين أصناف وبها
 .والعودا النبرباريس وبها والشقاقل

فشم بشرة ناحية ولى الولة بعض أن العذري حكى
عنده ووجدوا ضعيف رجل داار من فوجدوا العودا رائحة
ًا ًا عودا الهند عودا من ذكي هو فإذا فرأوه به يتقد كثير

جبال من جبل إلى فحملهم احتطابه موضع عن فسئل
 .الناس بين واشتهر بقيته وأخرجوا فحفروا وفر

الحديث علم عليهم والغالب وعبادا زهادا الندلس وأهل
على المثمنات والجواري الخدم من الندلس بلدا في ويقع
 .داينار بألف حسنهم على بل صناعة غير

عليهم الغالب أن إل يصنعونه ما جميع في إتقان ولهلها
المملكة : أحدهماأمران الدنيا عجائب .ومنالخلق سإوء

الجوانب جميع من الفرنج إحاطة مع بالندلس السإلمية
المملكة والخر المسلمين من المددا وبين بينهما والبحر

جميع من المسلمين إحاطة مع الشام بساحل النصرانية
 .الفرنج من المددا وبين بينهما والبحر الجوانب
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طيبها في شامية : إنهاالندلس وصف في العذري قال
أفاويهها في هندية واسإتوائها اعتدالها في يمانية وهوائها
جواهرها في صنفية اجتنائها عظم في اهوازية وذكائها
 .سإواحلها في عدنية

 .مواضعها في تذكر غريبة وخواص عجيبة آثار بها

محيط الظلمات بحر له يقال الذي السإودا البحر وبها
مجمع الندلس آخر وفي وشماليه الندلس بغربي

 .القرآن في الله ذكره الذي البحرين

خمسة وطوله فراسإخ ثلثة البحرين مجمع وعرض
ًا وعشرون يوم كل في والجزر المد يظهر وفيه فرسإخ

طلوع عند السإودا البحر ان وذلك وجزران مدان وليلة
بحر في ويدخل البحرين مجمع في ويفيض يعلو الشمس

ولون أخضر ولونها وشرقيها الندلس قبلى وهو الروم
 .كالحبر أسإودا البحر

البحر يزال فل السوادا فيه ترى ل الناء في أخذته وإذا
زالت فإذا الزوال إلى الخضر البحر في يصب السإودا

ًا المر عادا الشمس في الخضر البحر فيصب معكوسإ
السإودا البحر يعلو ثم الشمس مغيب إلى السإودا البحر

ينعكس ثم الليل نصف إلى الخضر البحر في ويفيض
إلى السإودا البحر في ويصب الخضر البحر فيعلو المر
العزيز تقدير ذلك التواتر على وهكذا الشمس طلوع
ذلك عن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وسإئل العليم
فاض فيه رجله وضع إذا البحر قاموس على : ملكفقال
 .غاض رفعها وإذا

فتيلة أخذت وإذا النار فيه أحد يرى ل غار فيه جبل وبها
الغار وأداخلت طويلة خشبة رأس على وشدت مدهونة
 .مشتعلة وتخرج الفتيلة اشتعلت
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قلته على ترى ذكره سإبق الذي الجبل بقرب جبل وبها
 .عظيم داخان منه يصعد وبالنهار بالليل مشتعلة النار

من ينبع شبرين مقدار بينهما عينان عليه جبل وبها
 .باردا ماء الخرى ومن حار ماء إحداهما

فلو الحارثا : أماوقال الغرائب تحفة صاحب ذكرهما
لغاية شربه فيصعب الباردا وأما ينطبخ اللحم فيه رميت
 .بروداته

ًا الثلج يفارقه ل شلير جبل وبها يرى وهو شتاء ول صيف
أصناف وفيه وشموخه لرتفاعه الندلس بلدا اكثر من

وغير والبندق والجوز والتوت والعنب التفاح من الفواكه
ًا شديد به والبردا ذلك اجتاز وقد المغاربة بعض قال جد

بأرضكم الّصلة ترك لنا : يحّلالبردا ألم فوجد بشلير
ّيا وشرب ٌء وهي الحم ّبت إذا محّرم شي الّشمال الّريح ه
ٍد فطوبى بأرضكم ّلظى في لعب ّعم ال ألحى ول أقول يتن

ّدم شاعٌر قبلي قال كما أقوله ما على ًا كنت : فإنمتق يوم
ّنم في ّنم طاب اليوم ذاك مثل ففي مدخلي جه وبها !جه

 .الكحل جبل

أخذ الشهر أول كان : إذاقالوا بسطة مدينة بقرب إنه
يزال ل أسإودا كحل وهو الجبل نفس من يخرج الكحل
الكحل نقص النصف على زادا فإذا الشهر نصف إلى كذلك

 .الشهر تمام إلى يرجع خرج الذي يزال ول

المسالك صاحب العذري عمر بن أحمد قال ابره نهر وبها
لها يقال عين من النهر هذا : مخرجالندلسية والممالك

طرطوشة بناحية الشامي البحر في ومصبه ايبرهي فونت
من صنف فيه يوجد أميال وعشرة ميل مائتا وامتداداه
البنة غيره في يوجد ل الترحته له يقال عجيب السمك

عن ذلك كل واحدة شوكة إل له ليس أبيض سإمك وهو
 .الندلسية والمسالك الممالك صاحب العذري
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 .أنه نهر وبها

ل بحيث يغيض ثم العروس بفج يعرف موضع من مخرجه
قلعة قرى من بقرية ويحرج الرض وجه على أثر له يبقى
يبدو ثم الرض تحت ويجري يغيض ثم أنه لها يقال رباح
ًا هكذا مارداة بين يغيض أن إلى شتى مواضع في مرار

مدينة أنقرة البحر في وينصب يبدو ثم وبطليوس
الرشيد غزاها انكورية العجم تقول الروم بأرض مشهورة

 .فتحها لما الرشيد مع : كنتالترجمان بسيل قال وفتحها

أنقلها فجعلت باليونانية كتابة الحصن باب على رأيت
الرحيم الرحمن الله : بسمهي فإذا إلي ينظر والرشيد

 .المبين الحق الملك

إلى المور وكل إمكانها عند الفرصة غافص آدام ابن يا
تحملن ول تم ما على السرور إفراط يحملنك ول واليها
أجلك من يأت لم إن فإنه يأتك لم يوم هم نفسك على
جمع في للمغرورين أسإوة تكن ول فيه برزقك الله يأت

يعتبر أن على حليلته لبعل جمع من رأينا قد فكم المال
 .غيرة الخوان توفير نفسه على المرء

أهل من رجل على تعدوا المعتصم زمن في أن وحكي
حتى : اصبر! فقالوامعتصماه يا يناداي أنقرة بأرض العراق

إلى القول هذا ! فوصلينصرك البلق على المعتصم يأتي
وذهب مملكته في أبلق فرس كل بشري فأمر المعتصم

مصراعان مدينتها باب على وكان أنقرة ونهب الروم إلى
بغدادا إلى حملهما والعرض الطول مفرطا الحديد من

حرم أبواب من باب العامة باب على الن وهما
بالصخور مبنية الخزر بحر ضفة على عجيبة .مدينةالخلفة

 .حائطها البحر ماء يصيب مستطيلة وهي

أبواب عليها سإهم غلوة وعرضها فرسإخ ثلثي مقدار طولها
مسجد برج كل على كثيرة أبراج ولها الحديد من
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السور وعلى الدينية بالعلوم والمشتغلين للمجاورين
 .العدو من تحرس حراس

العظيمة الثغور أحد وهي الخير كسرى أنوشروان بناها
وإلى شتى أمم من بها حفوا الذين من العداء كثيرة لنها

قلته على يجمع بالذنب يعرف أرعن جبل المدينة جانب
إلى احتاجوا إذا النار فيه ليشعلوا كثيرة حطب سإنة كل

 .العدو بمجيء وأرمينية وآذربيجان اران أهل إنذار

لعظم المكان بهذا الهتمام شديدة الكاسإرة وكانت
 .خوفه وشدة خطره

على تعبر كانت الخزر أن الطوسإي العباس أبو وحكى
 .والموصل همذان إلى وصلوا حتى فارس ملك

إليه وخطب الخزر ملك إلى بعث أنوشروان ملك فلما
 .لعدائهما ويتفرغا ابنته زوجه أني على ابنته

جواريه من جارية إلى أنوشروان فعمد ذلك إلى فأجابه
وحمل ابنته أنها على الخزر ملك إلى بها فوجه نفيسة

 .الملوك بنات مع يحمل ما معها

وصلت فلما ابنته أنوشروان إلى الخزر ملك خاقان وأهدى
! فأجابهبيننا الموداة أوجبنا التقينا : لوخاقان إلى كتب إليه
ًا وأقاما فالتقيا ذلك إلى  .أيام

ًا أمر وأنوشروان من رجل ثلثمائة يختار قواداه من قائد
أتيت أن أنوشروان إلى خاقان بعث أصبح فلما أشداء

 .البارحة عسكري

 .وانظر فابحث قبلنا من يأت لم انه أنوشروان إليه فبعث

ًا أمهله ثم شيء على يقف ولم ففعل لمثلها وعادا أيام
ًا خاقان فدعا يعتذر كلها وفي مرات ثلثا فعل حتى قائد
 .أنوشروان به أمر ما بمثل وأمره قواداه من
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عسكري اسإتبيح هذا : ماأنوشروان أرسإل فعل فلما
!ضجرت ما أسإرع : مايقول خاقان إليه ! فأرسإلالليلة
بك فعل وإنما مرات ثلثا بعسكري هذا مثل عمل فقد
 .واحدة مرة

يريدون قوم عمل هذا : إنيقول أنوشروان إليه فبعث
أبني تدعني أن وهو قبلته ان رأي ! وعنديبيننا ما إفسادا

ًا وبينك بيني ًا عليه وأجعل حائط إل بلداك يدخل فل أبواب
 .أريد من إل بلداي يدخل ول تريد من

 .مملكته إلى خاقان وانصرف ذلك إلى فأجابه

الصخر من حائط بناء في وشرع أنوشروان وأقام
ألحقه حتى وعله ذراع ثلثمائة عرضه وجعل والرصاص

 .البحر في قاداه ثم الجبال برؤوس

على اسإتقرت حتى عليها وبنى الزقاق في نفخ : انهفيقال
الرض على الذي مع اسإتوى حتى البناء رفع ثم الرض

وأحكمه البحر في طرفيه أحد فجعل وارتفاعه عرضه في
ل وعر جبل وهو أشب موضع إلى فراسإخ سإبعة مده وقد
أصغرها نقل المهندمة بالحجارة وبنى سإلوكه يتهيأ

ً خمسون في وجعل والمسامير بالرصاص وأحكمها رجل
مدينة مسلك كل على مسالك سإبعة فراسإخ السبعة هذه

ًا فيها ورتب مائة مدينة كل على الفرس مقاتلة من قوم
ًا كان أن بعد يحرسإونها رجل  .رجل ألف مائة إلى محتاج

وسإجد البحر على صنعه الذي القيد على سإريره نصب ثم
ًا الترك شر وكفاه يده على تم ما على لله شكر

 .اسإترحت : النوقال ظهره على واسإتلقى وهجومهم

 .المدن تلك من البواب باب ومدينة

 .داربند يسمونه والعجم
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ل الترك عساكر وكانت الترك لدفع مطلسمة صور وبها
بنى فلما إيران بلدا وتنهب الجهة تلك من تأتي تزال

الترك داخل أن يذكر لم وطلسمه السد ذلك أنوشروان
حائط على أسإدين صورة منها إيران بلدا الجهة تلك من
منهما وأسإفل حجر من أسإطوانتين فوق الجهادا باب

صورة الباب وبقرب لبوءتين تمثال حجر كل على حجران
لعله عنب عنقودا فمه في ثعلب صورة رجليه بين رجل
له صهريج المدينة جانب ! وإلىأعنابهم عن الثعلب لدفع

جنبي وعلى ماؤه قل إذا الصهريج إلى بها ينزل دارجات
طلسم : إنهمايقولون حجارة من أسإدين صورتا الدرجة

ًا داام ما للسور اتخذ  .آفة الترك من المدينة يصيب ل باقي

:يقولون سإيف محرابه في مسجد عليه تل المدينة وخارج
 .مروان بن الملك عبد ابن مسلمة سإيف إنه

في قصده فمن بيض ثياب في إل يزار ل الناس يزوره
حول ما يهلك وكادا والرياح المطار جاءت مصبوغة ثياب
 .التل

 .المصبوغة بالثياب إليه يذهب من يمنعون حفاظ وعليه

جمعة ليلة كل إليها الناس يخرج عين التل هذا وبقرب
ًا ضياء العين تلك في الليل ناشئة بعض في فيرون ونور

العين تلك ويسمون والحجر الحصى لهم يتبين حتى
.الثواب

 بتم

والفضة الذهب معدن .بهفرغانة بناحية منيع حصن
 .البلدا سإائر إلى يحمل الذي والنوشاذر

بابه من يستوثق بيت عليه بني قد غار شبه جبل في وهو
في وبالنار النهار في بالدخان شبيه بخار منه يرتفع وكواه
يتهيأ ول النوشاذر منه يكون البخار هذا تلبد فإذا الليل
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ًا يلبس أن إل حره شدة من البيت هذا يدخل أن لحد لبودا
عليه يقدر ما فيأخذ كالمختلس يدخله ثم بالماء يرطبها
 .الخروج ويسرع

 بجانة

الماء غزيرة جمة .بهاالمرية بقرب بالندلس مدينة
يبرأ عليها يواظب من وأكثر بها ويسكنون الزمنى يقصدها

 .زمانته من

الجمة تلك قاصدي لسكان بالحجارة مبنية فناداق وبها
 .قاصديها لكثرة المسكن بها يوجد لم وربما

الجمة على وهو للرجال : أحدهمابيتان الجمة وعلى
 .الرجال بيت من الماء يدخله للنساء والخر نفسها

من الماء يأتيه البيض بالرخام مفروش ثالث بيت بني وقد
ًا يصير حتى الجمة بماء ويختلط قناة ل من ويدخله فاتر

الزروع تسقي فضلتها وتخرج الجمة ماء داخول يستطيع
 .والشجار

.طيبة قديمة النهر وراء بما مشهورة عظيمة مدينة بخارى

جميع في أن بلغني ول أر : لمالصور كتاب صاحب قال
ًا أحسن مدينة السإلم بلدا  .بخارى من خارج

ًا وثلثون وسإبعة أيام سإبعة سإمرقند وبين بينها هي فرسإخ
 .الدنيا متنزهات أحد الصغد بلدا

المتصلة والقرى والبساتين والقصور المدينة ببناء ويحيط
ًا عشر اثني يكون سإور بها البنية بجميع مثلها في فرسإخ

ول قفار ذلك خلل في يرى فل والقصبة والقرى والقصور
يتصل وما القصبة خاص على السور ذلك داون ومن خراب

القصبة من تعد التي والبساتين والمحال القصور من بها
ًا شتاء القصبة أهل ويسكنها فرسإخ نحو آخر سإور وصيف
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سإور بها يحيط السور هذا دااخل مدينة ولها مثله في
 .حصين

عليه الله صلى الله رسإول عن اليمان بن حذيفة روى
له يقال جيحون له يقال نهر خلف مدينة : سإتفتحوسإلم
النائم أهلها منصور بالملئكة ملفوفة بالرة محفوفة بخارى

 .الله سإبيل في سإيفه كالشاهر الفراش على فيها

الجنة عيون من عين فيها سإمرقند لها يقال مدينة وخلفها
يحشر الجنة رياض من وروضة النبياء قبور من وقبر

 .الشهداء مع القيامة يوم موتاها

لها يقال مدينة ذكر السلم عليه جبريل : أنالحديث وفي
: لموسإلم عليه الله صلى فقال بخارى وهي فاخرة
المدن على القيامة يوم تفخر : لنهافقال فاخرة سإميت
 .شهدائها بكثرة

بالتقوى قلوبهم وطهر فاخرة في بارك : اللهمقال ثم
وجه على : ليسيقال ! فلهذاأمتي على رحماء واجعلهم

 .منهم للغرباء أرحم الرض

ومنشأ الفضلء ومعدن الفقهاء مجمع بخارى تزل ولم
 .النظر علوم

إمام خواجه لرئيسها يقال مبارك بيت في الرئاسإة وكانت
 .أجل

عبد بن عمر إلى ينتهي ونسبهم باق نسلهم الن وإلى
ًا والعلماء العلم تربية وتوارثوا مروان بن العزيز عن كابر

كان مدينة تر ولم فقيه آلف أربعة وظيفة يرتبون كابر
ًا أشد أهلها  .بخارى من العلم لهل احترام
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بن محمد المشايخ قدوة المام الشيخ إليها ينسب
كتب أقدم هو الذي الصحيح صاحب البخاري إسإماعيل
 .الحادايث

 .داهره وفريد عصره وحيد كان

أن أرادا وصحته بحسنه الكتاب هذا جمع لما انه حكي
أحد كان فما موته بعد عنه يروي حتى أحد منه يسمع
يعمل شخص إلى ذهب حتى ذلك منه يسمع أن يوافقه
وأنت الكتاب هذا أقرأ : أناله فقال بقر على نهاره طول

يقرأ الشيخ ! وكانذلك بعد ينفعك فلعله مني تسمعه
حتى منه يسمع والفربري يعمل والبقر الصحيح كتاب

 .الكتاب جميع أسإمعه

عن روايته تكون البخاري صحيح يروي من كل ترى فلهذا
 .الفربري

 .هارون بن يزيد خالد أبو إليها وينسب

 .العراق بواسإط ومقامه بخارى من أصله كان

صلى إذا كان هارون بن يزيد أن علي بن عاصم حكى
ًا يزال ل العشاء الوضوء بذلك الغداة يصلي حتى قائم
ًا ذلك على ودااوم  .سإنة وأربعين نيف

عند : كنتقال هارون بن يزيد بنت ابن نافع أبو وحكى
بن يزيد : رأيتقال رجل عنده وكان حنبل بن أحمد

لي : غفرقال بك الله فعل ما خالد أبا : يافقلت هارون
يا لي : قالقال عاتبك : فيمله ! فقلتوعاتبني وشفعني

علمت ما رب : يافقلت عثمان بن جرير عن أتحدثا يزيد
ًا إل منه بن علي الحسن أبا يبغض كان : إنه! فقالخير
 .عنه الله رضي طالب أبي
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:له فقلت المنام في هارون ابن : رأيتقال آخر وحكى
ربك : من! وسإألني والله : إيقال ونكير منكر أتاك هل
بن يزيد وأنا هذا يقال : ألمثليفقلت نبيك ومن داينك وما

نم : صدقتفقال سإنة سإبعين هذا الناس اعلم هارون
سإت سإنة بواسإط هارون بن يزيد ! توفيالعروس نومة

وآذربيجان أران بين .كورةسإنة وثمانين سإبع عن ومائتين
مخرج كان منها بها السماء تصحو قلما الضباب كثيرة
 .بالله المعتصم أيام في الخرمي بابك

إل تعالى الله يدعو فيه أحد يقوم ل رجل موقف بها
 .له اسإتجيب

ًا تحتها أن وذكر المهدي خروج يتوقعون ومنها ًا نهر عظيم
 .حماه ذهبت العتيقة الحمى صاحب فيه اغتسل إن

 برذعة

قباذ .أنشأهافرسإخ في فرسإخ من أكثر بأران كبيرة مدينة
 .الثمار كثيرة نزهة خصبة وهي الملك

الفواكه من صنف وبها والشاهبلوط والبندق القرنفل وبها
في يوجد ل الطعم حلو الغبيراء قدر على الدرقال له يقال

 .الموضع هذا غير من شيء

إلى منها ويحمل الشورماهيج منه يصادا الكر نهر وبقربها
 .البلدا سإائر

وصحة حسنها في النواحي جميع بغال فاقت بغال وبها
 .قوائمها

الكرادا باب على أحد يوم كل يقام الكركي سإوق وبها
وجه كل من إليه الناس يجتمع فرسإخ في فرسإخ مقدار
الن وأما القديمة صفتها كانت وهذه للتجارة وأوب

 .كثيرة بها الخير آثار أن إل الخراب عليها فاسإتولى
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 .للعتبار يذكر هذا ومثل ظاهرة صعلكة وبأهلها

.مدينةيزال ول ويزيل يحال ول يحيل من فسبحان
 .الخيرات كثيرة جيان بقرب بالندلس

الرض إلى الماء وجه بين ما فيها بالهوتة تعرف بركة بها
ً قعر البركة لهذه يعرف ل قامة نحو  .أصل

يسمى غار وبياسإة بسطة : بينالعذري عمر بن أحمد قال
 .قعره يوجد ل بالشيمة

أول كان إذا الكحل بجبل يعرف جبل بسطة وبناحية
إلى كذلك يزال ول أسإودا كحل الجبل نفس من برز الشهر

ول الكحل نقص النصف على زادا فإذا الشهر منتصف
 .الشهر آخر إلى يرجع يزال

 بلقوار

شريفة حمة .بهاالندلس بأرض تدمير قرى من قرية
في العين وأصل للنساء وآخر للرجال دايماس عليها حسنة

حاجة عن يفضل غزير ماء منها يخرج الرجال دايماس
 .القرية زرع ويسقي الديماسإين

 بلنسية

جمعت فسيحة خطة ذات الندلس بأرض قديمة مدينة
بها ينبت التربة طيبة والضرع والزرع والبحر البر خيرات

إل الندلس أرض جميع في ينبت ول بها ويزكو الزعفران
متقنة بالندلس .مدينةالجبال بأرض روذراور كأرض بها

الجن بناء من : إنهاقالوا المهندم البيض بالحجر البناء
ل أن عجائبها من السلم عليه دااودا بن لسليمان بنوها
 .المؤذية الهوام من شيء ول عقرب ول حية بها يرى

ًا برسإتاقها أن الغرناطي الرحمن عبد بن محمد حكى صنف
 .مثاقيل عشرة منه الحبة وزن العنب من
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 بيلقان

عال سإور ذات حصينة أران ببلدا مشهورة كبيرة مدينة
حجر حواليها في ول بها : ليسقالوا الملك قباذ بناها
 .واحد

خرابه أراداوا سإورها حصانة ورأوا التتر قصدها ولما
ًا وجدوا فما بالمنجنيق  .الحائط به يرمى حجر

ًا ورأوا ًا الدلب من أشجار وتركوا بالمناشير قطعوها عظام
سإورها خربوا حتى السور بها ورموا المنجنيق في قطاعها

 .عمارتها إلى عادات والن وقتلوا ونهبوا

 .البيلقاني مجير إليها ينسب

ً كان ً رجل ًا فاضل في وذكر أصفهان إلى وصل شاعر
ذلك أصفهان رئيس فسمع عمي أصفهان أهل أن له شعر
ًا فيه يقول أن أصفهان في شاعر لكل وأمر ففعلوا شيئ

الترك بلدا لجميع جامع .اسإمإليه وبعثه مجلد في فجمعها
ًا الول القليم من وحدها ًا المشرق في ضارب إلى عرض
القرى أهل ومنهم الخيام أهل وأكثرهم السابع القليم

الله شاء إن الساداس القليم في وقبائلهم بلداهم وسإنذكر
إلى الجنوب من كلها القاليم شرقي سإكان وإنهم تعالى

وزياداة العددا بكثرة المم جميع عن ممتازة الشمال
فطس الوجوه عراض السباع وصورة والجلداة الشجاعة

عليهم والغالب الخلق ضيقو السواعد عبل النوف
يريدون ل الحيوانات لحوم وأكل والقهر والظلم الغضب

ً لها ًا فيها يراعون ول بدل كان ما إل يرون ول نضج
ًا  .السباع عاداة هي كما اغتصاب

طير أو نافر ظبي طلب أو غارة شن إل عيشهم وليس
الول نشاطهم على رأيتهم الكلل بهم ظن إذا حتى طائر
 .الجبال وتسلم الخيل ركض في
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ل سإبى إذا أحدهم أن همتهم كبر من ترى ما وحسبك
ًا يكون أن يرضى ًا أو زعيم يريد بل سإيده لعسكر متقدم
 .مقامه والقيام سإيده من الملك انتزاع

فلما عظيم قفل خوارزم من : خرجقال التجار بعض حكى
ًا ذهبوا نزل فلما يوم ذات سإاروا خوارزم عن وبعدوا أيام
وكان القوم وسإط عن خرجوا الترك مماليكهم رأوا القوم

 .بالنشاب القوم يرمون التجار عددا من أكثر عدداهم

الموال هذه ونأخذ نقتلكم : نريدقالوا شأنكم : ماقالوا
!السلطان خدمة إلى ونمشي والسلح الخيل منها نشتري

القماش هذا بيع تحسنون ل : أنتملهم القوم فقال
والسلح الخيل منها لكم نشتري نحسن حتى معنا فاتركوه
ًا أحدكم ونجعل !السلطان خدمة إلى وتمشون أمير

خوارزم شحنة يخبر من خوارزم إلى وبعثوا فخدعوهم
 .الشحنة وصل حتى قلئل أيام إل كان فما بالحال

وصلب خوارزم إلى القفل وردا المماليك على قبض
أحد التجار من يشتري ل أن خوارزم في وناداى المماليك

ًا ً مملوك وصعوبة المور في غلبتهم من ! وحسبكرجل
ما الترك : اتركواوسإلم عليه الله صلى قوله جانبهم

فمنهم شيء في الديانات من ليسوا ! والتركتركوكم
على من ومنهم النيران عبدة ومنهم الكواكب عبدة

سإحرة ومنهم ثنوية ومنهم مانوية ومنهم النصارى مذهب
المريخ صنعة هو الذي والضرب والطعن الحرب وصنعتهم

 .صاحبهم فإنه

ً بعث الملك عبد بن هشام أن وحكي ملك إلى رسإول
وهو عليه : داخلتالرسإول قال السإلم إلى يدعوه الترك
ًا بيده يتخذ  .سإرج

 .العرب ملك رسإول : إنهفقال هذا : منللترجمان قال
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أيام بعد ثم الخبز قليل اللحم كثير بيت إلى فأمرني
صاحبي : إنوقلت له فتلطفت بغيتك ما :وقال اسإتدعاني

داين في تدخل أن يريد ضلل في أنك ويرى نصيحتك يريد
وشرائطه بأركانه فأخبرته السإلم : ما! فقالالسإلم
ًا فتركني وحرامه وحلله عشرة مع يوم ذات ركب ثم أيام
حتى فمضينا معه وحملني لواء واحد كل ومع أنفس
ً صعدنا أمر الشمس طلعت .فلماغيضة التل وحول تل
ًا آلف عشرة فوافى ففعل لواءه ينشر أن أولئك من واحد
واحد بعد واحد زال فما غيره أمر ثم متسلحين فارس
مائة التل تحت صار حتى آلف عشرة ويأتي لواءه ينشر
 .مدجج ألف

صاحبك إلى ارجع الرسإول لهذا : قلللترجمان قال ثم
خياط ول حجام ول إسإكاف فيهم ليس هؤلء أن وأخبره

مأكلهم أين فمن للسإلم الشرائط والتزموا أسإلموا فإذا
ً وكان الباذغيسي منصور بن دااودا وحكى ًا رجل :قال صالح

ً فوجدته الغز ملك بابن اجتمعت وذكاء وعقل فهم ذا رجل
يجلبون الترك أن : بلغناله وقلت جثومة بن لقيق واسإمه
:فقال ذلك إلى سإبيلهم كيف شاءوا متى والثلج المطر
هذا يستطيعوا أن من تعالى الله عند وأذل أحقر الترك
بعض أن : بلغنيبه أحدثك وأنا حق بلغك والذي المر

ًا أبوه وكان أباه راغم أجداداي ًا لنفسه فاتخذ ملك أصحاب
ًا وموالي الناس على يغير المشرق نحو وسإار وغلمان
أهله ذكر موضع إلى المسير به فانتهى له ظهر ما ويصيد

من الشمس تطلع جبل عندهم وكان بعده له مسير ل أن
في سإكانها وكان عليه وقعت شيء كل وتحرق ورائه

 .بالنهار الجبال في والغيران الرض تحت السإراب

تعالى الله ألهمها قد هناك حصى فتلتقط الوحش وأما
رأسإها وترفع فيها في حصاة وحشية كل فتأخذ معرفتها

وبين بينها تحجب ذلك عند غمامة فتظلها السماء إلى
ذلك عرفوا حتى جدي أصحاب : فقصدقال الشمس
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معهم فهو بلدانا إلى قدروا ما معهم من فحملوا الحجر
 .الن إلى

ًا منه حركوا المطر أراداوا فإذا ويوافي الغيم فينشأ شيئ
الثلج فيوافيهم تحريكها في زاداوا الثلج أراداوا وإن المطر
حيلة من ذلك وليس والحجر المطر قصة فهذه والبردا
أحمد بن إسإماعيل ! وحكىتعالى الله قدرة من بل الترك

ًا وكان الساماني ً ملك ًا عادال ذات الترك : غزوتقال غازي
علي فخرج المسلمين من فارس ألف عشرين في مرة

ًا سإتون منهم ًا فواقعتهم الشاك السلح في ألف وإني أيام
ًا التراك مماليكي من قوم جاءني إذ قتالهم في ليوم

أنذرونا وقد قرابات الكفار معسكر في لنا : إنوقالوا
والبردا والثلج والمطر السحاب ينشيء وأنه فلن بموافاة

ًا علينا يمطر أن عزم وقد ًا غد ًا بردا يصيب ل عظيم
أحد هذا يستطيع : هلوقلت فانتهرتهم يقتله أل النسان

سإحابة نشأت النهار وارتفع الغد كان فلما البشر من
ًا كنت جبل من عظيمة تزل ولم بعسكري إليه مستند
فيها رأيت وما سإواداها فهالني عسكري أظلت حتى تتنشر

أنها فعلمت المزعجة الصوات من سإمعت وما الهول من
يموج والعسكر ركعتين وصليت داابتي عن فنزلت فتنة

ًا تعالى الله داعوت ثم بعض في بعضهم وجهي معفر
عن يضعفون عباداك فإن أغثنا : اللهموقلت بالتراب
ل والضر النفع وان لك القدرة أن أعلم ! وإنيمحنتك

علينا أمطرت إن السحابة هذه إن ! اللهمأنت إل يملكهما
 .للمشركين وسإطوة للمؤمنين فتنة كانت

!والقوة الحول ذا يا وقوتك بحولك شرها عنا فاصرف
تعالى الله إلى ورهبة رغبة الدعاء من : وأكثرتقال

 .التراب على ووجهي

بالسلمة يبشروني الغلمان إلي بادار إذ كلك أنا فبينا
 .ينهضوني بعضدي وأخذوا
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ً وكنت السحابة فإذا رأسإي فرفعت الحديد عدة من ثقيل
 .عسكري عن زالت قد

ًا وأمطرت الترك عسكر وقصدت ًا بردا هم فإذا عظيم
أوهنته إل أحد على برداة وقعت وما داوابهم وتنفر يموجون

 .قتلته أو

الله عذاب فإن : لفقلت عليهم : نحملأصحابي فقال
 .القليل إل يفلت ولم كثير خلق منهم فمات !وأمر أداهى

ما الغنائم من فوجدنا معسكرهم داخلنا الغد من كان فلما
 .السلمة على تعالى الله وحمدنا فحملناها الله شاء

تركستان : بأرضالغرائب تحفة صاحب قال زانك جبل بها
ليس أناس وهم زانك لهم يقال بيت أهل من جمع به جبل
والفضة الذهب معدن جبالهم وفي ضرع ول زرع لهم

الصغار القطاع أخذ فمن شاة كرأس قطعة توجد فربما
بيت كل في الموت يفشو الكبار من أخذ ومن بها تمتع
 .القطعة تلك فيه

أخذها ولو الموت عنهم ينقطع مكانها إلى رداها فإن
تركستان بأرض الجبل هذا النار جبل وبها يضره ل الغريب

الحال في تموت تدخله داابة كل كبير بيت شبه غار فيه
 .البيت ذلك في النار وهج لشدة

بهذا أن الغرائب تحفة صاحب ذكر كيلسيان جبل وبها
ًا الجبل ًا طار طير كل موضع ًا الحال في يقع له مسامت ميت
 .الله شاء ما الميتة الحيوانات من حوله فيرى

المسمى كتابه في الخوارزمي الريحان أبو ذكره جبل وبها
ً الترك بأرض : إنالباقية بالثار الغنم عليه اجتاز إذا جبل
 .المطر فيعقبها حجارة تصطك لئل بالصوف أرجلها شدت
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من والبيجاذق اللزوردا ومعدن البلحش معدن وبها
والسمور والسنجاب الرائحة الذكي المسك خصائصها

والبزاة البيض والرانب السودا والثعالب والفنك والقاقم
 .الروقة والرقيق الهماليج والخيل اليشب والحجر الشهب

ًا الترك بأرض أن التجار بعض وحكى نوع فيه يزرع موضع
يزرع ثمرته ظهرت فإذا كالبطيخ بثمرة فيأتي الحب من

إداراك عند يكون حتى اللين الحشيش من شيء حولها
ًا الحشيش الثمرة ويخرج الثمرة تنشق ذلك فعند موجودا

الذي الحشيش ذلك من يرعى ويجعل حمل رأس منها
ًا بقربه حدثا وقد القشر ذلك من ويخرج يقوى حتى أيام

بطول إل الغنم يخالف ل : انهوقال الغنم هذا من رأى من
به وتحدثا ذنب شبه أليتها عند فإن اللية وفقد القوائم

 .وراءها إسإلم ل حصينة مدينة تفليس من كثير

إسإماعيل ابن إسإحق وحصنها أنوشروان كسرى بناها
 .أمية بني مولى

 .الكر نهر يشقها

ومن يؤذنون الكر جانبي أحد : منونصارى مسلمون أهلها
كانت المدينة أن وذكروا بالناقوس يضربون الخر الجانب
لقتال بغا إليها المتوكل أرسإل فلما بالصنوبر مسقفة
بغا فأمر بغا لمحاربة إسإحق خرج إسإماعيل بن إسإحق

المدينة فاحترقت وأحرقوها بالنار المدينة فرموا النفاطين
ألف خمسون وهلك الصنوبر خشب من كانت لنها كلها

 .إنسان

له يستقى ول يوقد ل الحرارة شديد حمام عجائبها ومن
 .حارة عين على بني لنه ماء

ل بالمسلمين يختص الحمام هذا أن التجار بعض وذكر
 .البتة كافر يدخله
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من وبها إيالتهم في والمدينة ظاهرة بها النصرانية والملة
داينار وهو بربره يسمونه الذي والدينار والبيع الصوامع

الصنام وصورة سإريانية كتابة عليه مقعر مفروغ حسن
به التلبيس على أحد يقدر ل جيد ذهب مثقال داينار كل

 .ملوكهم وضرب البخاز بلدا نقد وإنه

الفره والدواب والعبيد والخلنج الزئبق تفليس من ويجلب
والصوف والفرش الرقيقة والبسط والكسية اللبودا وأنواع
 .خوارزم ناحية .قصبةذلك شابه وما والخز الرفيع

أمهات من جيحون شاطيء على مشهورة عظيمة مدينة
 .المسرات وأنواع الخيرات لشتات جامعة المدن

ربيع كتابه في الزمخشري ذكره ما فضائلها في جاء
وسإلم عليه الله صلى النبي عن مسعودا ابن عن البرار

ًا الرابعة السماء على رأيت بي أسإري : ليلةقال أنه قصر
ًا  .نور من قنادايل حواليه مزخرف

رباط : هذاقال المزخرف القصر هذا ما جبريل : ياقلت
النهر ذلك حول مات من خراسإان بأرض أمتك سإتفتحه

ًا القيامة يوم قام فراشه على  .شهيد

الترك له يقال عدو : لهمقال ذاك ولم جبريل : ياقلت
منهم فزعة قلبه في وقع من سإلبهم قليل كلبهم شديد

ًا قام  .الشهداء مع قبره من القيامة يوم شهيد

على خوارزم لها يقال بالمشرق : مدينةالحسن وعن
تلك وإن أل الجانبين ملعون جيحون له يقال نهر شاطيء
كما الجنة إلى تهدى بالملئكة مكفوفة محفوفة المدينة

مائة منها تعالى الله يبعث زوجها بيت إلى العروس تهدى
 .بدر شهيد يعدل منهم شهيد كل شهيد

 وجرجانية
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البقال حتى أجنادا كلهم .وأهلهاالهل كثيرة عظيمة مدينة
 .والحائك والخباز والقصاب

في الخطأ به أوقع تكش بن محمد السلطان أن وحكي
وما عظيمة مقتلة المسلمين من وقتلوا وقائعه بعض
ً البلد فدخل يسير نفر في السلطان إل منهم أفلت ليل

معتزلة كلهم جرجانية وأهل عدداه قلة الناس يرى لئل
السإواق في حتى الكلم علم ممارسإة عليهم والغالب

 .الكلم علم في باردا تعصب غير من يناظرون والدروب

: ليسوقالوا كلهم عليه أنكروا التعصب أحد من رأوا وإذا
أهل ! وأهلهاالجهال وفعل وإياك بالحجة الغلبة إل لك

يبالغون فإنهم وغيرهما والنجار كالحدادا الدقيقة الصناعات
من اللت يعملون والسكاكون صناعاتهم في التدقيق في

يقال بقرية إل خوارزم غير في يعمل ل والبنوس العاج
 .أصفهان أعمال من طرق لها

كالخياطة مليحة صناعات بالبرة يعملون ونساؤها
 .الدقيقة والعمال والتطريز

الملوك بعض أن المدينة هذه بناء في السبب أن وحكي
إلى بنفيهم فأمر مملكته أصحاب من جمع على غضب
المكان هذا إلى فنفوهم العمارات عن بعيد موضع

ًا وكان وتركوهم ًا موضع ول به زرع ل البلدا عن منقطع
 .ضرع

بكشف فأمر الملك عند ذكرهم جرى مدة بعد كان فلما
ًا بنوا قد فوجدوهم إليهم فجاؤوا خبرهم ويتقوتون أكواخ

كيف :لهم فقالوا كثير حطب عندهم وكان السمك بصيد
 .الحطب وهذا السمك هذا : لناقالوا حالكم

ورزم اللحم خوار بلغتهم لن خوارزم الموضع فسمي
سإبي من جارية أربعمائة إليهم الملك فبعث الحطب
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فلهذا وتناسإلوا فتوالدوا المنفيين الرجال عددا على الترك
 .الترك طباع وطباعهم التراك صور صورهم ترى

من صار حتى الموضع ذلك فعمروا وقوة جلداة وفيهم
بها ير لم حتى عمارة وأكثرها تعالى الله بلدا أحسن
وكثرة أرضها سإباخة من عليه هي معما فإنها خراب
القصور كثيرة القرى متقاربة العمارة متصلة بروداها

عمارة ل أرض على رسإتاقها في النظر يقع وقلما والبيوت
 .الشجار كثرة مع هذا فيها

ًا لهم فإن القز داودا لجل والخلف التوت عليها والغالب يد
عماراتهم فإن العمارات لجل والخلف تربيتها في باسإطة

تحتمل ل النزور كثيرة أرضها لن والخلف الخصاص من
 .ذراعين حفرت إذا ينبع الماء فإن الثقيل البناء

بين فرق ل حتى الناس كثرة من شديدة وغلبة زحمة وبها
 .المارين على ورسإتاقها أسإواقها

ًا عندهم شديد فإنه البردا وأما أرادا إذا النسان ان حتى جد
ًا عندنا فإن عندنا : بتيقول غيره إكرام ! وقدطيبة نار
عجلة حمل يكون الحطب برخص بهم تعالى الله لطف

 .بدرهمين

الوجه مكشوف النهار أول بيته من خرج إذا والغريب
فقد المدينة أهل ! وأماأنفه فيسقط وجهه البردا يضرب
 .الوجه مستوري إل يخرجون فل ذلك عرفوا

رمال بها تحيط المدينة فإن البطيخ زراعة عجائبها ومن
ًا ثمانون سإائلة ًا ثمانين في فرسإخ الرمال شبه فرسإخ
ًا تنبت مصر دايار داون التي له يقال البر طويل شوك

الترنجبين عليه يقع الذي الشوك وهو اشترغاز بالعجمية
أهل يذهب البطيخ زرع أوان كان فإذا خراسإان بأرض

مقدار أي الرض من قطعة أحد كل ويحجر إليها خوارزم
وقضبانه الشوك هذا أصول ويشق فيها لحد ملك ل شاء
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بنداوة فيها ينبت البزر فإن ويتركها البطيخ بزر فيها ويدع
من شيء إلى ول السقي إلى أصحابها يحتاج ول الشوك
 .الزراعة أعمال

ًا الرض وجه ورأوا إليها ذهبوا البطيخ أوان كان فإذا ممتلئ
حلوة البلدا من شيء في مثله يوجد ل الذي البطيخ من

ًا ًا ويكون وطيب ًا رخيص يقددا وقد مؤونته وقلة لكثرته جد
 .للهدايا البلدا إلى ويحمل

داز روين قلعة وبين بينها المراغة أعمال من قرية جنبذق
 .فرسإخ

رأس على فنصب كثير حمام منها يخرج عجيبة بئر بها
ل بئر وهي الله شاء ما الحمام من فيها يقع شبكة البئر

فيها أرسإلوا أنهم المراغة فقهاء بعض حكى قعرها يدرى
ً على الحبال زادات حتى فنزل الحمام حال ليعرف رجل

ًا ير لم أنه فأخبر خرج ثم ذراع خمسمائة وأحس شيئ
ًا آخرها في ورأى قوي بهواء ًا ضوء ًا وشيئ من كثير

 .الموتى الحيوانات

 جنزة

المسلمين ثغور من أران بلدا من قديمة حصينة بلدة
وافرة الخيرات كثيرة مدينة وهي الكرج من لقربها
 .الغلت

ول والديانة والخير الصلح أهل والجماعة السنة أهل أهلها
ًا يتركون مذهبهم على يكن لم إذا بلدهم يسكن أحد

 .واعتقاداهم مذهبهم عليهم يشوش ل حتى واعتقاداهم

الحرب آلت واسإتعمال السلح ممارسإة عليهم والغالب
 .الكفار أرض بقرب الثغر في لكونهم
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سإتة يجري الكرج ولية حاجين من جيئه قرداقاس نهر بها
وانقطاعه معلوم وقت ومجيئه أشهر سإتة وينقطع أشهر
 .كذلك

البريسم وعمل القز داودا تربية في باسإطة يد ولهلها
ًا البلدا من لغيرها ما يفوق جنزة وابريسم  .حسن

: أحدهماطريقين من إليها ينزل قناة المدينة نفس وفي
 .البرداعة بباب والخر المقبرة بباب يعرف موضع

تزيد البريسم به ويجذب المقبرة باب من الماء يؤخذ
وإن البرداعة باب بماء يجذب الذي البريسم على قيمته
ًا يفيد ل البرداعة باب إلى المقبرة باب ماء حملوا وإن شيئ
ويخرج يفيد المقبرة باب إلى البرداعة باب ماء حملوا

ًا ابريسمه  .جيد

 .منها مرحلة على هرك قلعة وبها

 .وأشجار ومياه رياض حولها

 .الصيف في جنزة أهل يقصدها طيب الصيف في هواؤها

سإورة تنكسر حتى فيه يقيم موضع فيها بيت أهل لكل
له يقال نهر على .وإنهاحسنة داور بها جنزة ولعيان الحر

عليه يزال ول مرا يسمى جبل من ينزل والنهر داروران
ًا شامخ وهو الضباب  .جد

الجبل عل ومن الجبل يرى القلعة عل من كل أن وذكروا
لها يقال ثمرة لها شجرة الجبل هذا وعلى القلعة يرى ل

بالتوت شبيهة وهي بها إل الدنيا جميع في ليس الموز
 .الكبد أمراض من تنفع مدورة أنها إل الشامي

قلعة شبه مدورة عظيمة صخرة داروران طرف وعلى
بها تخضب الصدإ مثل نداوة تصيبها داانك نيم سإنك تسمى

ل النداوة هذه أن العجب ومن الحناء فعل تفعل الطراف
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ًا المختضب كان إذا إل العمل هذا تعلم فإن عليها جالس
ًا يفد لم آخر موضع إلى حمل  .شيئ

أن أراداوا إذا إليها العرائس يحملون الناس أن وذكر
 .أطرافهن يخضبوا

الجيد البريسم البلدا سإائر إلى جنزة من ويجلب
يسمونها والعجم الكنجي لها يقال التي والثياب والطلس

 .ونحوها الخز والعمائم القطني

 .النظامي ممد أبو إليها ينسب

ًا كان ًا شاعر ًا مفلق ًا عارف  .حكيم

وحكم ومواعظ إلهيات شعره وأكثر حسن دايوان له
 .وكناياتهم العارفين ورموز

ومجنون ليلى دااسإتان وله وشيرين خسرو دااسإتان وله
 .بيكر وهفت السإرار مخزن وله

ورامين ويس دااسإتان الجرجاني فخري نظم ولما
الحسن غاية في وإنه السلجوقي طغرلبك للسلطان

أرادا وتكلف تعسف بل يتكلم كأنه الجاري كالماء شعره
وأكثر المنوال ذلك على وشيرين خسرو دااسإتان النظامي

والحكايات والمثال والمواعظ والحكم اللهيات من فيها
السلجقوي أرسإلن ابن طغرل للسلطان وجعله الطيبة
ً السلطان وكان عنده فوقع والشعراء الشعر إلى مائل

ًا ًا موقع  .نسخه وكثرت الناس بين واشتهر عظيم

شروان صاحب منه فطلب ومجنون ليلى دااسإتان وأما
 .النظير عديم فنه في وكان له نظمها فقد

.وخمسمائة تسعين بقرب توفي

 ختلن
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ًا بها أن .حكيمشهورة الترك بأرض مدينة جبلين بين شعب
أيام ثلثة سإنة كل في : يأتيالغرائب تحفة صاحب قال
تلك كانت فإذا كثير صيد معلوم وقت في الشعب ذلك من

إلى ينقطع ثم الصيد من وسإطوحهم داورهم تمتليء اليام
 .ذكره هكذا أخرى سإنة

النواحي من شيء في ليس هماليج خيل منها ويجلب
 .مثلها

 خلط

خيرات ذات أرمينية بلدا قصبة مشهورة كبيرة مدينة
.الكثيرة والشجار الغزيرة المياه بها يانعة وثمرات واسإعة

 .ونصارى مسلمون وأهلها

 .والتركية والرمنية العجمية أهلها وكلم

الكامل الملك زمن في الكرج قصدها حصين سإور ذات
نهر المدينة خارج وكان يحاصرونها عليها ونزلوا الوحد

من بشيء وسإتروها نقضوها خلط فأهل قنطرة عليه
وجلسوا الكرج من عليها يجتاز من فيها ليقع الحشيش

 .يأخذوه حتى فيها يقع لمن منتظرين القنطرة تحت

جربه فاضل منجم اليواني له ويقال الكرج لملك وكان
ًا الن : اركبلليواني قال صحيح حكم ذا كان مرار

ًا تكون النهار آخر في فإنك وحارب سإرير على جالس
 .خلط

القنطرة في اجتاز من فأول سإكران وهو وركب فقام
 .القنطرة في وقع اليواني كان

اليواني أنا فإني تقتلوني : لقال وأخذوه عليه اجتمعوا
: إنلهم فقال السرير على وأجلسوه خلط إلى فحملوه
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ًا فافعلوا تخلصونني كنتم إلى الخبر يمشي أن قبل سإريع
ًا مقامي ويقيموا الكرج  .سإألتم ما كل ولكم أحد

ً كلهم المسلمين أسإارى فك منه فطلبوا ًا ومال عظيم
كثيرة سإنين بالمهادانة وعاهدوا خلط سإور به عمروا

 .وخلصوه

إلى الطريخ السمك منها يجلب التي بحيرتها عجائبها ومن
عجائب من خلط : بحيرةالكلبي ابن قال البلدا جميع
ضفدعة ول سإمكة فيها ترى ل أشهر عشرة فإنها الدنيا

إلى وتحمل باليد تقبض حتى بها تكثر السنة في وشهران
عمله لطلسم : إنهقيل الهند بلدا إلى حتى البلدا سإائر

فالفسق خلط أهل وأما الملك لقباذ الحكيم بليناس
ً يعملون وصناعها ظاهر عندهم من شيء في ما أقفال

وسإيعة كثيرة وقرى مدن ذات مشهورة .ناحيةمثلها البلدا
وأنواع الخيرات لشتات جامعة البقعة فسيحة الرقعة

ل فضائل : بخوارزمالزمخشري الله جار قال المسرات
ل محموداة وخصال القطار سإائر من غيرها في توجد
الشرك أهل اكتنفها قد المصار من غيرها في تتفق

والقتال داائم معهم أهلها فغزو الترك قبائل بها وأطافت
فيه وأمحضوا نياتهم ذلك في أخلصوا وقد قائم بينهم فيما

الوقات عامة في بنصرهم الله تكفل وقد طوياتهم
وادا بجيحون خصها وقد الوقعات جميع في الغلبة ومنحهم

 .المهالك كثير الماء غزير المسالك بعيد المعبر عسر

السدادا ولهم أبية ونفوس جرية قلوب أصحاب وأهلها
ومقت الخيار محبة وداينهم والمانة والوفاء والديانة
 .الضعفاء على والتعطف الغرباء إلى والحسان الشرار

والخيل الروقة الرقيق أنواع خوارزم به اختصت ومما
والصقور البزاة من الضواري وضروب الفرهة الهماليج
الثمار أطيب وثمارها الثياب وألوان الوبر وأجناس
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هواء أصح وهواؤها وأمراها وأنماها وأحلها وألذها وأشهاها
 .مثله يوجد ل الذي ببطيخها وناهيك ماء أعذب وماؤها

 .الزمخشري كلم انتهى

بجريان يعرف جيحون : نهرالعمودا قال جيحون نهر بها
حدودا في أنهار إليها وينضم بذخشان حدودا من يخرج
ًا فتصير ووحش الختل ًا نهر البتم أنهار إليها وترتفع عظيم
الترك بلدا من يخرج الذي وحشاب وماء صغانيان وأنهار
ول قنطرة يعبر هناك جبل في وحش أرض في ويصير

هذا في ضيقه مثل يضيق كثرته في ماء الدنيا في يعلم
ثم وواشجردا الختل بين الحد هي القنطرة وهذه الموضع

ينتفع ول خوارزم إلى يصل حتى كثيرة مدن على يمر
عن ينحدر ثم عنه تستقل فإنها خوارزم إل البلدا من شيء

بينها خوارزم بحيرة تسمى بحيرة في وينصب خوارزم
 .أيام سإتة خوارزم وبين

وكيفية الشتاء في يجمد مائه كثرة مع جيحون أن وحكي
ً جمد كلبه وقوي البردا اشتد إذا أنه جموداه ًا أول ثم قطع
من قطعة ماسإت وكلما الماء وجه على القطع تلك تسري

صار حتى تنضم تزال ول بها التصقت أخرى القطاع تلك
ًا كله جيحون ًا سإطح أكثر في ثخنه ويصير يثخن ثم واحد
: رأيترسإالته في فضلن ابن قال أشبار خمسة الوقات
ًا عشر سإبعة جمد وقد جيحون  .شبر

 .بصحته أعلم والله

ًا تحته الماء باقي يبقى ثم فيه خوارزم أهل فيحفر جاري
ًا كما منها يسقون ثم الماء إلى يخرقوه حتى بالمعاول آبار

وإذا الجرار في ويحملونه لشربهم البئر من يسقى
والعجل القوافل عليه عبرت النهر هذا جمودا اسإتحكم
ويتظاهر فرق الرض وبين بينه يبقى ول بالبقر الموقرة
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نحو ذلك على ويبقى البواداي في يكون كما الغبار عليه
 .شهرين

ًا ينقطع عادا البردا سإورة انكسرت فإذا في بدا كما قطع
على جبل .وبهاالولى حاله إلى يعودا أن إلى أمره أول

: هذاالندلسي حامد أبو قال المدينة من فراسإخ ثمانية
التل وعلى عال تل الشعب وفي كبير شعب فيه الجبل
ويتراءى كبار آزاج أبواب أربعة له قبة عليه مسجد شبه

وباطنه ظاهره الذهب من المسجد ذلك بنيان كأن للناظر
المطر ماء من إل له ماداة ل راكه بالتل محيط ماء وحوله
 .الشتاء زمان والثلج

ًا ويزيد ينقص الماء ذلك وإن في والشتاء الصيف في ذراع
 .العين رؤية

أن أحد يستطيع ل طحلب عليه نتن عفن ماء والماء
أثره يظهر ول الماء اسإتلبه ذلك في داخل ومن يخوضه

 .ذهب أين يدرى ول البتة

 .ذراع مائة مقدار الماء وعرض

هذا إلى وصل سإبكتكين بن محمودا السلطان أن وحكي
ًا به وأقام الموضع فيه فغاصت الزوارق يه وألقى زمان

والخشب التراب بحمل عساكره جميع السلطان فأمر
ولم غاص فيه ألقي شيء فكل الماء ذلك في ونفضها

 .أثر له يظهر

على أحد يقدر لم حيوان فيه وقع إذا الماء ذلك : إنوقالوا
ًا كان وان البتة إخراجه  .الرجال وجره بالجبال مشدودا

ذلك يرى سإخسين طريق في خوارزم من سإافر من وكل
وانه الله شاء ما إل ذلك في حيلة ول طريقه في الماء

 .الدنيا عجائب من
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من تستمد بحيرة منها مراحل سإت على خوارزم وبقرب
 .جيحون

بالحجر يعرف البطيخ صورة على حجر منها يخرج
 .اليهوداي

الخواص كتاب في ذكرت كثيرة فوائد الحجر لهذا
المثانة في الحصاة لوجع الطباء يستعمله ما وأشهرها

للرجال فالذكر وأنثى : ذكرنوعان وهو منه بالله نعوذ
 .للنساء والنثى

 خوي

ومياه حصين سإور ذات آذربيجان مدن من معمورة مدينة
 .الهل كثيرة الغلت وافرة الخيرات كثيرة وأشجار

ليس واحد مذهب على والجماعات السنة أهل وأهلها
 .المذاهب اختلف بينهم

 .الجولخ يسمونه الذي الديباج بها يعمل

ينبع العين هذه أن خوي فقهاء بعض حدثني كنكلة عين بها
ًا كثير ماء منها  .الشتاء في حار الصيف في باردا جد

 .الخوي الدين شمس القاضي إليها ينسب

ًا كان ً عالم ذا وعقلياته شرعياته العلم من فنون ذا فاضل
 .حسنة تصانيف

الشام إلى وذهب خراسإان من هرب التتر هجوم كان فلما
ًا رتبوه قدره عرفوا وما  .دامشق مدرسإة في معيد

ً بعث الجوزي ابن أن حكي من المعظم الملك إلى رسإول
بين يستدل أن التمس دامشق إلى وصل فلما الخلفة داار

ًا الملك وكان المعظم الملك يدي ًا فقيه له فجمع حنفي
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ًا الجوزي ابن وكان دامشق أعيان ًا واعظ ًا فصيح على قادار
 .الدقيقة بالمنوع يناقش من القوم في كان وما الكلم

! فتأذىفقيه فيها ليس حسنة مدينة : هذهقال قام فلما
قال انه يعتقد هذا : انوقال ذلك من المعظم الملك
ًا وتفرج بينهما جمع عجمي فقيه : ههناله ! فقالواشيئ

 .عليهما

تمشية فأرادا الدين شمس طلبوا الجوزي ابن حضر فلما
مقدماته أخذ الدين شمس ان ثم قدر فما معه مقدمة
حتى الحكم وفي المقدمات في عارضه ثم عليه وقلبها
ًا جعله  .مبهوت

:قالوا شغل شيء أي في الفقيه : هذاالجوزي ابن فقال
 .الشغال من شيء في هو ما

ً يترك هذا : مثلفقال وتدريس دامشق قضاء فوله عاطل
 .العادالية

ًا توفي ًا وسإتمائة أربعين من قريب  .عليه الله رحمة شاب

 خيوق

قدوة المام الشيخ إليها .ينسبخوارزم قرى من قرية
الخيوقي محمد بن عمر بن أحمد الجناب أبو المشايخ

 .بكبرى المعروف

 .العصر وفريد الطائفة وشيخ الوقت أسإتاذ كان

تكتب أن حقها من اللئم لومة من الهائم رسإالة له
 .الطريقة في مثلها صنف ما بالذهب

في عجيبة لطائف للشيطان أن ذكر ما عجائبها ومن
: أمابحاله يليق حسبما واحد كل فيضل الناس اضلل
اشتغل فيقول العلماء وأما بجهلهم فيضلهم الجهال
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عليه الله صلى النبي قول عرفت أما العلوم بتحصيل
عابد ألف من الشيطان على أشد واحد : لفقيهوسإلم

عمرك آخر كان فإذا العلوم تحصيل في عمرك فاصرف
بل علم له فيكون فجأة يعبه الموت فيأتيه بالعمل اشتغل

 .عمل

الشيطان فجاء نفسه يجاهد كان أنه الله رحمه وحكى
النبي آثار تتبع عالم رجل : إنكفقال الحال عليه ليوسإوس

وآثار النبي أحادايث بسمع فاشتغل وسإلم عليه الله صلى
النفس بمجاهدة اشتغلت إن فإنك الحفاظ الكبار المشايخ

وأما العالي والسإتاذ الكبار المشايخ إداراك عليك فإن
بوسإوسإته أعمل ! فكدتبعد فيما تفوتك فل المجاهدة

حراٌم واسإٍط غير من الخبار يسمع : ومنهاتف بي فهتف
من الخاطر ذلك أن ! فعرفتبوسإائط سإمعها عليه

 .فتركته وسإاوسإه

ًا الشيخ توفي  .وسإتمائة عشر سإنة من قريب

.الخيوقي الدين شهاب العالم الفاضل الشيخ إليها وينسب

مملكته جميع في خوارزمشاه السلطان نائب كان
مملكة جميع في والمفتون والمدرسإون والقضاة

والقضاة المدرسإون كان مدينة داخل فإذا نوابه السلطان
ًا المذهب شافعي وكان دارسإه يحضرون والعلماء متعصب
إليه ذهب مدينة داخل إذا انه عاداته من وكان لصحابه
يوليهم الشيخ وكان محفوظهم عليه وقرأوا الفقهاء

ًا كان من الشغال الروم ببلدا جبل قلة .علىلها صالح
 .ملطية بقرب

برصوما ان يقولون فإنهم النصارى عند معتبر داير وهذا
في نذره بطلب يناداى الذي الدير وهو الحواريين من كان
 .والشام وربيعة بكر ودايار الروم بلدا
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عشرة الروم صاحب إلى عام كل يؤداون كثير رهبان فيه
 .نذره من داينار آلف

بهذا : اجتزتقال الواسإطي التاجر مرجى العفيف حكى
ًا الدير وان له ينذرون ما كثرة فسمعت الروم بلدا قاصد
: هذاقلت ان لساني على الله فألقى يخطيء ل له النذر

بعته فإن دارهم آلف خمسة مشتراه معي الذي القماش
خمسون مالي خالص من فلبرصوما دارهم آلف بسبعة
ًا فلما دارهم آلف بسبعة وبعته ملطية ! فدخلتدارهم
ًا خمسين رهبانه إلى سإلمت رجعت عن وسإألته دارهم

تطول أظافيره وأن سإرير على مسجى أنه فذكر برصوما
مع الروم صاحب إلى ويحملونها يقلمونها وانهم عام كل
 .القطيعة من عليهم له ما

ًا وأكثرها وأخصبها النواحي أنزه من واسإعة بلدا الروم خير
 .مواضعها في ذكرت وعجائب

وأطيبها الهوية أصح وهواؤها وأخفها المياه أعذب مياهها
 .وأصحها التربة أطيب وترابها

 .والنعم الدواب نتاج خواصها ومن

سإائر إلى منها يحمل مائها مثل البلدا من شيء في وليس
 .ونصارى مسلمون وأهلها الفاق

:فقال بعضهم وصفه حتى به المثل يضرب وشتاؤها
الهواء فيها ! يغلظوعناء وعذاب بلء بالروم الشتاء

وتسيل العيون وتعمش الوجوه تذوي الماء ويستحجر
ًا وتميت البدان وتقشف اللوان وتغير النوف من كثير

 .الحيوان

وليلها اللسإعة كالزنابير وهواؤها اللمعة كالقوارير أرضها
وصفيره والطير وزئيره والسإد وهريره الكلب بين يحول
حر داخول الليم البردا من أهلها ويتمنى وخريره والماء
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ولبعدها عظيمة ومملكة واسإعة بلدا الروم ! وبلداالجحيم
كانت كما كفرها على بقيت ملكها وقوة السإلم بلدا عن
انه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول معجزات أحد وانه
!بعدها فارس ل ثم نطحتان أو نطحة فل فارس : أماقال
آخر قرن يخلفه قرن مر كلما قرون ذات فإنها الروم وأما

والساداس الخامس القليم غربي سإكان الروم ! وأهل
على الغالب ترى الشمال في وداخولها بلداهم ولبردا

أبدانهم وعلى الشقرة شعورهم وعلى البياض ألوانهم
 .الصلبة

لن والطرب اللهو مباشرة طبعهم على والغالب
 .بالزهرة تتعلق الروم ان زعموا المنجمين

أكثرهم كان من إل يملكون ل كانوا الروم أهل أن وحكي
ً ًا وأوفرهم عقل ًا وأصحهم علم شيء منه اختل وإذا بدن
أن إلى هذا على وكانوا وعزلوه غيره ملكوا هذه من

علي : اصبرواالملك فقال بعزله فهموا آفة ملكهم أصاب
ًا فافعلوا وإل غيري من أولى فأنا مرضي دااويت فإن زمان

بها كانت بحمة ليتداوى الشام بلدا إلى ! فذهبشئتم ما
ًا فأخذ بها ظهرت قد النصرانية الملة فرأى من جمع

إلى الناس وداعا الروم إلى بهم ورجع والرهابين القسوس
صاروا حتى قوم بعد قوم يجيب يزل ولم النصرانية الملة

 .واحدة أمة

الملوك صور يتخذون أنهم الروم أهل عن وحكي
 .موتهم بعد بها يستأنسون والرهابين والحكماء

النسان صورة يصورون حتى باسإطة يد التصوير في ولهم
ًا ًا ضاحك ًا وصورته وباكي ًا مسرور  .حزين

ًا أن وحكي ًا داخل مصور ً بلد فلما فضيفوه بقوم ونزل ليل
ًا وكذا كذا ومعي مال صاحب إني :قال سإكر فسقوه داينار
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بعيد موضع إلى وحملوه معه كان ما وأخذوا طلح حتى
 .منهم

ًا وكان أصبح فلما ذهب المكان ول القوم يعرف لم غريب
القوم تعرف : هلالوالي له فقال وشكا المدينة والي إلى
 .: لقال

 .: لقال المكان تعرف : هلقال

أصور : إنيالرجل فقال ذلك إلى السبيل : فكيفقال
ًا لعل الناس على فاعرضها أهله وصورة الرجل صورة أحد

:فقالوا الناس على الوالي وعرض ذلك ! ففعليعرفهم
 .وأهله الحمامي فلن صورة انها

.ويقامالمال منه فاسإتردا صاحبه هو فإذا بإحضاره فأمر
ًا أربعين الربيع أول سإنة كل سإوق بالروم لذلك يقال يوم
الشرق من البعيدة الطراف من الناس يأتيها بيله السوق
 .والشمال والجنوب والغرب

السوق ذلك يدركوا حتى جهدهم غاية يجهدون والتجار
ومتاع وبالعكس المغرب أهل يشتريه الشرق أهل فمتاع

 .وبالعكس الجنوب أهل يشتريه الشمال أهل

ومن والرومية التركية والجواري المماليك من فيه ويقع
ومن الطلس الثياب ومن الحسنة والبغال الخيل

والبرطاس الماء وكلب الفندر الفراء ومن السقلط
 .عجيبة تدليسات ويدلسون

ًا اشترى من ان السوق هذا عاداة ومن البتة يرداه فل شيئ
ًا اشترى التجار بعض أن وحكي الصورة حسن مملوك
!مستحسنة جارية وجده بائعه عنه غاب فلما بالغ بثمن
خان فرسإخ كل على القوافل طرق على الخانات وبها
أشهر ثمانية بالروم البردا فإن للثواب السلطين بنات بنتها

يوم كل فيمشون الثلج في ينقطع ل والقفل كثير والثلج

579



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

ًا من فيه ويكون الخانات من خان في وينزلون فرسإخ
والنعال والكاف والبزر والحطب والتبن والشعير الطعام

من شيء في مثلها يبن لم عظيم خير وانها والمنقل
 .البلدا

إليها حملت وإذا بها تتولد ل البل أن الروم خواص ومن
 .وتتلف حالها تسوء

 .أولستان جبل بها

فيه اجتاز من داوران فيه دارب شبه الجبل هذا وسإط في
أوله من ويدخل بالجبن الخبز يأكل اجتيازه حال وفي

عض وإن الكلب الكلب عضة يضره ل آخره من ويخرج
ًا ًا يأمن المجتاز رجلي بين من فعبر غيره إنسان أيض
 .غائلته

 .بالروم مشهور حديث وهذا

قصبة فيه غمست إذا وانطاكية أقشهر بين النار عين وبها
 .احترقت

الدين علء للسلطان ذكر قد أنه شاهدها من حدثني
فكان بتجربتها وأمر عليها فوقف بها اجتيازه عند كيخسرو

 .قالوا كما المر

 رندة

تاكرنا أعمال من الندلس بأرض حصينة مدينة
ًا وناحية المشرق ناحية من المياه إليها .اسإتجلبقديم

 .دااخلها المياه فتوافي المغرب

ً جريه يرى ل غار في يتوارى نهر وهو رندة نهر بها أميال
 .ويجري الرض وجه إلى يخرج ثم
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آخر إلى الربيع أول في يجري نهر وهو البراداة نهر وبها
القابل من الربيع أول إلى يبس الخريف داخل فإذا الصيف

 .رندة من فرسإخين على وهو

 داز روين

في المراغة من فراسإخ ثلثة على الحصانة غاية في قلعة
 .المثل وإحكامها بحصانتها .ضربالرض من فضاء

 .نهر يسارها وعلى نهر يمينها على رياض بين وهي

من الماء بئر ومصنع عميداباذ يسمى بستان القلعة وعلى
 .تحتها

 .يسير ماء منها ينبع صماء صخرة في عين وفيها

الماء غزيرة عين الجبل ذلك وفي جبل القلعة وبحذاء
بصنعة الفوارات بطريق القلعة ويصعد الجبل عن ينزل

في حصانتها لغاية والقلعة القلعة أهل شرب ومنها عجيبة
 .المراغة لصاحب الطاعة صاحبها يعطي ل الوقات أكثر

 زمخشر

أبو الفاضل العالم إليها .ينسبخوارزم قرى من قرية
 .الزمخشري الله جار عمر بن محمودا القاسإم

ًا كان حسنة تصانيف وله البيان وعلم العربية علم في بالغ
مع المعاني وبلغة اللفاظ فصاحة في مثلها لحد ليس
ًا أن لو حتى اللفظ إيجاز كلمه من ينقص أن أرادا أحد
ًا  .الخلل بان فيه يزيد أو حرف

وصنف الله جار فسمي مدة بها وجاور مكة إلى ذهب
التأويل وقع حتى الشريف الحرم في الكشاف كتاب بمكة
لول الحسن غاية في كتاب وإنه التنزيل وجد حيث
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أهل من كان وانه العتزال وقف على البارداة التعصبات
 .والفضل العلم

شاطيء على الندلس بلدا من .مدينةعجيب منه هذا
:الغرناطي الرحيم عبد بن محمد قال البحرين مجمع
مبنية حصينة الهل كثيرة عظيمة مدينة سإبتة مدينة

كانت وعندها العلم أهل من كثير خلق وفيها بالحجر
إذ : أرأيتالسلم عليه لموسإى يوشع قال التي الصخرة

في سإبيله واتخذ الحوت نسيت فإني الصخرة إلى أوينا
ًا البحر  .عجب

الله أحياه الخر والنصف نصفه أكل الذي الحوت وهو
والحوت كالقنطرة المياه وارتفعت البحر في فوثب تعالى

ًا البحر في سإبيله : واتخذقال فلهذا تحتها يمشي  .عجب

أطول سإمكة وهي الن إلى الموضع ذلك في نسل ولها
غطاء عليها وشوك عظام نصفها شبر وعرضها ذراع من

 .أحشاءها يحفظ رقيق

مأكولة ميتة انها يحسب الجانب ذلك من رآها ومن
والناس الصحيح السمك يكون كما صحيح الخر والنصف
 .المحتشمين إلى ويهدونها بها يتبركون

البلدا إلى ويهدونها ويقدداونها يشترونها فإنهم اليهودا وأما
 .البعيدة

مرحلتين على مشهورة بالروم حصينة قلعة حصار سإبرى
 .كمنانوس بيعة بها قونية من

ماؤها احتبس إذا الدابة أن أهلها من الفقهاء بعض حدثني
ًا البيعة هذه حول بها يطاف وذلك ماؤها فينفتح سإبع

بقعة النلدس بلدا أطيب من كبيرة مدينة سإرقسطة
ًا وأحسنها ًا وأكثرها بنيان ًا وأغزرها ثمار  .مياه
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يعيش ول حنش يدخلها ل أنها العذري عمر بن أحمد حكى
 .بها

عين : بهاالعذري قال بلطش لها يقال قرية أعمالها ومن
اغشت شهر من ليلة أول كان فإذا كله العام يابسة

فعند الزوال وقت إلى الغد ومن الليلة تلك بالماء انبعثت
كذلك ويبقى يجف الليل أول وإلى النقصان فيها يبدو ذلك
 .القابل العام من الليلة تلك إلى

عشرة اثنتي سإنة ملكوها الفرنج بيد وسإرقسطة
 .وخمسمائة

 سإمرقند

من : أولقالوا الصغد قصبة النهر وراء بما مشهورة مدينة
مدينة الرض وجه على وليس كيقباذ ابن كيكاوس أسإسها
 .سإمرقند من أحسن ول أنزه ول أطيب

تدعى جيحون نهر خلف : مدينةقال أنه مالك بن أنس عن
المدينة قولوا ولكن سإمرقند لها تقولوا ل بسمرقند

 .المحفوظة

الله رسإول : أخبرنيقال حفظها وما حمزة أبا : يافقالوا
تسمى النهر خلف مدينة أن وسإلم عليه الله صلى

ملك آلف خمسة باب كل على أبواب لها المحفوظة
وخارج الجنة رياض من روضة المدينة وخلف يحفظونها

الجنة ماء من شرب منه شرب من عذب حلو ماء المدينة
تعبد ومن أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج به اغتسل ومن
ًا فيها صام ومن سإنة سإتين عباداة منه يقبل ليلة فيها يوم

ًا فيها أطعم ومن الدهر صام فكأنما الفقر يدخل ل مسكين
ًا منزله  .أبد

جنوداه جمع أبرهة بن افريقيش بن شمر أن حكي
إلى وصل فلما الصين بلدا نحو وسإار رجل ألف خمسمائة
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بسمرقند وتحصنوا البلدا تلك أهل عليه عصى الصغد
 .بها يظفر فلم وحاصرها الجهات جميع من بها فأحاط

فأرسإل الملك أمر تدبر ابنة وله أحمق ملكها أن وسإمع
لتزوج البلدا هذه قدمت إنما : إنيوقال عظيمة هدية إليها
ًا صندوق آلف أربعة ومعي بك إليك أدافعها وفضة ذهب

هلكت وإن امرأتي كنت ملكت فإن الصين إلى وأمضي
آلف أربعة إليها فأرسإل ذلك إلى ! فأجابتهلك فالمال
إلى أبواب أربعة ولسمرقند رجل آلف أربعة فيها صندوق

 .الجرس ضرب بينهم العلمة وجعل صندوق ألف باب كل

الرجال فخرج الجرس ضربوا المدينة باب داخلوا فلما
المدينة وملكوا شمر جنودا بهم اتصل حتى البواب وملكوا
العرب فعربته شمركند فسميت وهدموا وقتلوا ونهبوها
 .: سإمرقندوقالوا

وأصحابه هو الطريق في فمات الصين نحو شمر سإار ثم
ًا جده بثأر يأخذ أن أرادا مالك أبي بن تبع هلك .فلماعطش
ًا وجدها سإمرقند إلى وصل فلما الصين نحو فسار خراب
 .منها وأحسن كانت ما إلى ورداها بعمارتها فأمر

ًا وجدها السإكندر زمن كان فلما ًا موضع في فبالغ شريف
ًا لها وبنى عمارتها ًا سإور عشر اثنا اسإتدارته بها محيط
ًا ًا عشر اثنا ولها وارحاء ومزارع بساتين فيها فرسإخ من باب

وأبرجة آزاج السور أعلى وعلى فرسإخ الباب إلى الباب
 .للحرب

 .وأسإواق أبنية وفيه الربض إلى جزت المزارع جزت وإذا

 .السلطان ومسكن والقهندز الجامع وبها

مسناة على يجري رصاص من نهر الداخلة المدينة وفي
داروبها وأكثر كش باب من المدينة ويدخل حجر من عالية

لو حتى بستان من داار تخلو ول الجاري الماء فيها وداورها
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بالبساتين لسإتتارها المدينة أبنية ترى ل قهندزها صعدت
 .والشجار

وعيون وأنهار أوداية ففيه الكبيرة المدينة سإور دااخل وأما
 .وجبال

: منهاالبلدا سإائر إلى تنقل ظريفة أشياء وبسمرقند
وحكى بالصين إل مثله يوجد ل الذي السمرقندي الكاغد
إلى الصين من دافع انه والمسالك الممالك صاحب

الكاغد صنعة يعرف من فيهم وكان سإبي سإمرقند
ًا صارت حتى كثرت ثم فاتخذها فمنها سإمرقند لهل متجر

 .البلدا سإائر إلى تحمل

غار الجبل هذا : فيالغرائب تحفة صاحب قال جبل بها
المام إليها ينسب من ينعقد الصيف في الماء منه يتقاطر
انتشر الزمان أعجوبة العميدي الدين ركن البارع الفاضل

والذهن السليم بالطبع مناظر كل وفاق الفاق في صيته
 .المستقيم

رأيت : ماالبهري عمر بن المفضل الدين أثير أسإتاذنا قال
ًا المعاني وبلغة الكلم فصاحة في العميدي مثل مناظر
عبد الدين زين أن ! وحكيالبيان وتنقيح التقرير وحسن

في اسإتدل العلماء فحول من وكان الكشي الرحمن
ًا العميدي وكان محفل الملزمات من عليه فصب حاضر

ًا : قلالكشي فقال بهره حتى ًا واحد !جوابه واسإمع واحد
على يزيد العميدي كان الجواب في الكشي شرع فلما

ًا الجواب  .أيض

 .تممه حتى خله القدرة أظهر فلما

عنده الفقهاء جميع حضر مدينة العميدي حضر وإذا
بلدا إلى الذهاب وعزم تصانيفه وقرأوا حضوره واغتنموا
زينة المثل عديم رجل هذا : إنللسلطان فقالوا العراق

 .البلدا تلك مفارقة من فمنعه البلدا لهذه
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من التماس لك كان : إنله قالوا نيسابور إلى وصل فلما
 .مملكته عن تخرج ول فالتمس السلطان

ًا يباحث كان أنه وحكي ً فنقل أحد ذلك المباحث فأنكر نقل
فيه الذي بالكتاب يأتي حتى البيت وداخل فقام النقل
 .مفارق هو فإذا عليه فدخلوا الخروج فأبطأ النقل

ًا ذلك وكان بأرض .مدينةوسإتمائة عشر سإنة من قريب
 .والثمرات والخيرات الهل كثيرة خصينة مشهورة الروم

طلب وعوام تركمان والمسلمون ونصارى مسلمون أهلها
حنيفة أبي المام مذهب وعلى التجارات وأصحاب الدنيا

 .ظاهرة عندهم والبطالة الفسق وأسإباب

عن فسألت سإيواس : داخلتقال الغرباء بعض وحكى
دانان فيه فإذا فدخلته بعضها على فدلوني إليه آوي مسجد

رجل : أنافقلت أريقها أن وأردات فحولقت خمور فيها
 .أولى المحتسب يد على هذا غريب

سإكران : إنهقالوا عنه وسإألت المحتسب داار عن فسألت
ًا هذا من ! فعجبتنائم سإكران يكون المحتسب أن أيض

المسجد في رأيت ما له وقلت اسإتيقظ حتى فصبرت
فأكريناه الخراب فيه وأثر له وقف ل مسجد : هذافقال

ًا الجرة وأخذنا الخمارين بعض من المسجد وعمرنا سإلف
 .: بلىقال مسلم رجل أنت : ما! فقلتبها

الواجب تركت فكيف عليك واجب الخمر : اراقةله قلت
قيمتها يضمنوني حتى النصارى خمور أريق هذا : يافقال
المحتسب يكون فكيف نائم سإكران انك لي : قالواقلت

بالنبيذ الماء يمزجون دايانتهم لقلة القوم : إنفقال سإكران
 .ذلك يفعل من وأزجر منه أذوق وأنا ويبيعونه

ًا بسيواس أن وحكي وذلك شتاء الطيور علف على وقف
ينتقل ذلك فعند الرض وجه جميع عم الثلج وقوع عند
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الحبوب فتشترى العمران إلى الصحراء من الطيور صغار
لبلدا متاخمة سإيحون نهر وراء من ناحية شاش بحاصل
 .الترك

الله بلدا أنزه من وكانت الترك وجه في ثغر أكبر كانت
ًا وأكثرها  .خير

مستترة وكلها الماء فيها يجري داورهم عامة وكانت
خوارزمشاه محمد السلطان زمن في فخربت بالضرة
وجل ملوكها فقتل خطا وعساكر عساكره اختلف بسبب
والنهار الديار تلك فبقيت ضبطها عن لعجزه عنها أهلها

ورودا قبل وذلك عروشها على خاوية والزهار والشجار
 .التتر

القفال إسإماعيل بن علي بن محمد بكر أبو إليها ينسب
 .الشاشي

ًا كان ًا عالم  .كثيرة تصانيف ذا فقيه

علم أنشأ الذي وهو سإريج بن العباس أبي على دارس
 .النهر وراء ما ببلدا الشافعي مذهب وأظهر المناظرة

ً أمره أول وكان ً عمل قفال الفراشة مع داانق وزنه قفل
 .حذقه من الناس فتعجب والمفتاح

وانتشر النهر وراء ما إلى وعادا الشافعي مذهب واختار
 .هناك الحنفية غلبة مع النهر وراء بما الشافعي فقه

.والصول والجدل والداب والفقه التفسير في علمة وكان

منها يخرج جبال : هيالصطخري قال اسإبرة جبل وبها
والنك والصفر والحديد الفيروزج معدن وانها النفط

 .والذهب
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وقر منه يباع الفحم مثل يحترق سإودا حجارته جبل ومنها
فيستعمل رماداه بياض اشتد احترق فإذا بدرهم وقران أو

وفي البلدا من شيء في مثله يعرف ول الثياب تبييض في
 .الله إل سإرها يعلم ل عجائب الطبيعة

 شاطبة

بالشر أهلها يذكر الندلس شرقي في قديمة كبيرة مدينة
في المرسإي اداريس بن صفوان قال والتعدي والظلم
ٍر شّر الّشرق : شاطبةشاطبة وصف ّكانها ليس داا فلح بس
ّظلم ّنه حراٌم الورى عند ال إليها ! ينسبمباح عندهم وإ

وذكر لمية طويلة قصيدة عمل الشاطبي المقريء
ولم المرموزة بالحروف القراء وأسإماء فيها القراءات

 .ونظمه ذلك جميع في يقصر

عشرين مسيرة طولها الندلس حد توازي جزيرة شاشين
ًا  .يوم

ًا المواشي كثيرة آهلة الخيرات كثيرة وهي وغنمها جد
 .سإودااء شاة بها يوجد يكادا ل كلها بيض

ًا الناس أكثر وأهلها والشريف الوضيع فيكون بالذهب تحلي
 .بالذهب يطوق

نوع بها وملوكهم زنوداهم في الذهب أسإورة ولشرافهم
من شيء في مثلها يوجد ل الحسن غاية في الصوف من

بشحم الصوف يدهن نساءها أن ذلك سإبب قالوا البلدا
في وانها فيروزجي أو أبيض ولونها عملها فيجودا الخنزير

 .الحسن غاية

شاطيء على أن وهو الدنيا جميع في ليس عجب وبها
ًا بحرهم في الشجرة ووقعت الجراف انهارت فربما شجر
أبيض طخاء عليه يصير حتى المواج من فيضطرب البحر

ًا الطخاء ويصير كذلك يزال فل خلقه في يصير حتى زائد
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إل يحتبس فل طائر خلقة على البيضة تخطط ثم بيضة
ريشه يخلق فيه الروح نفخ الله أرادا فإذا ومنقاره رجله

ًا فيصير العودا من والمنقار الرجلن وينفصل يسعى طائر
ًا يوجد ول الماء سإطح على البحر في ًا حي مد فإذا أبد

ًا فيوجد السواحل إلى الماء حمله البحر  .ميت

 .الغطاسإة له يقال الذي الطائر يشبه أسإودا طائر وهو

بعودا أتى الناس بعض أن العذري عمر بن أحمد وحكى
فأمر الملوك بعض إلى البيض من حمل فيه تخلق وقد

فلم الماء في ويترك قفص شبه قبة عليه يبنى أن الملك
دااخل العودا من الطيور تبرأت حتى الضفة على يزل

 .القبة

أعمال من النهر وراء بما أسإروشنة كور من قرية شبلية
الزاهد الشبلي جعفر بن دالف بكر أبو إليها ينسب بخارى

أبوه كان العجيبة الحالت وصاحب الدهر أعجوبة العارف
مجلس فحضر داينار ألف سإتين منه فورثا الموفق حاجب

إلى وذهب الفقراء على المال ذلك وأنفق النساج جبر
كنت فإني حل في : اجعلونيلهلها وقال داماوند ناحية
 .فرطات مني فرطت وقد بلدكم والي

أمره بدء في للشبلي كان انه الدقاق علي أبو وحكى
حتى والملح بالثلج يكتحل كان انه حتى شديدة مجاهدات

ّومت موضٍع من : وكميقول آخره في وكان ينام ل فيه ل
ً به لكنت عن سإئل الشبلي أن وحكي العشيره في نكال

إن والمحب هلك تكلم إن : العارففقال والمحب العارف
 .هلك سإكت

 :أنشد ثم

ّيها يا ّيد أ ّبك الكريم الّس  مقيم الحشا بين ** ح

ّنوم داافع يا  !عليم بي حّل بما ** أنت جفوني عن ال
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: بينيويقول سإاعة كل فيها ينظر مرآة يديه بين وكان
سإاعة كل أنظر وأنا عاقبني عنه ملت ان عهد الله وبين
 .ل أم وجهي اسإودا هل لعرف المرآة في

ت وافتضح تعّشقت : قديقول الوجد به اشتد إذا وكان
ّنني فيك محنتي !قيامتي وقامت يا بمحنتي أبالي ل أ
ّلتي كنت وإن الّسقام من شفائي فمتى داائٌم فيك تعبي ع

ًا كان انه وحكي راحتي وقت المارسإتان في محبوسإ
جئناك : أحبابكفقالوا أنتم : منفقال جماعة عليه فدخل
: لوفقال يهربون فأخذوا بالحجارة يرميهم ! فأخذزائرين

أربع سإنة الشبلي ! توفي بلئي على لصبرتم أحبابي كنتم
 .سإنة وثمانين سإبع عن وثلثمائة وثلثين

 شغنسة

: منالعذري قال الحجارة واداي بقرب بالندلس مدينة
يخرج حجره كسر إذا عليها مطل هو الذي الجبل عجائبها

ما منه يجمع أرادا ومن القار شبه أسإودا زفت كسره من
 .شاء

 .فعل كثير بها للهوام وليس

 شلب

يتسع بسيط : لهاالعذري قال باجة بقرب بالندل مدينة
خلق ذكره ما عجائبها من عظيم جبل وبها تنفسح وبطائح

ل من شلب أهل من يرى أن قل أنه عدداهم يحصى ل
ًا يقول خلف بالحراثا مررت ولو الداب يتعانى ول شعر
اقترحت معنى أي سإاعته في لقرض الشعر وسإألته فدانه
ًا منه طلبت معنى وأي عليه مدينة ! شنترةصحيح

ضبابة وعليها البحر سإاحل على الشبونة بقرب بالندلس
 .تنقشع ل داائمة
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ًا بها فإن تفاحها عجائبها من ثلثة منها واحدة داورة تفاح
 .أشبار

 .الفرنج بيد الن وهي

 .وخمسمائة وأربعين ثلثا سإنة ملكوها

 شنترين

 .البحر سإاحل على باجة بقرب بالندلس مدينة

 .الكرم غاية في أرضها

النيل كفيض بطائحها في فيض وللنهر باجة نهر على مبنية
 .بمصر

أوان فوات بعد فيضه مواضع في نداوته على أهلها زرع
 .بالعاجل فيدرك البلدا من غيرها في الزرع

في سإاحله إلى البحر يقذفه الذي الجيد العنبر يوجد وبها
ما عجائبها .ومنالبلدا سإائر إلى منها يحمل الوقات بعض
على بحجارة وتحتك هناك البحر من تخرج داابة أن ذكر

ولين الذهب لون على وبرة منها فيسقط البحر سإاحل
ًا عزيزة قليلة وهي الخز منها وينسج الناس فيجمعها جد

باخفية إل بلداهم من تنقل ول ملوكهم عليها فيحجر الثياب
 .وعزته لحسنه داينار ألف على منها الثوب قيمة وتزيد

 مرية شنت

الفرنج بلغة مرية شنت .ومعنىبالندلس قديمة مدينة
 .مريم مدينة

رفيع بناء : انهاالعذري عمر بن أحمد قال كنيسة وبها
طول في مثلها الراؤون ير لم فضة من عظيمة وسإوار
 .منها واحدة بذراعه النسان يحزم لم وعرض مفرط
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أنها في يشك ل البعد من الناظر رآها إذا ماء عين وبها
يرها لم منبعها على البصر ووقع منها قرب فإذا جارية
ً جارية مشهور أمر وهذا !جارية رآها عنها تباعد فإذا أصل
من على أو البلدا تلك من أحد على يخفى يكادا ل عنها

بنا : أناختيهجوها النحوي البطليوسإي الله عبد قال داخلها
ٍة شنت أرض في ّي ّظّن خان ظّن هواجس مر ّوان وال خ

 .لورقة أعمال من بالندلس أرض شنقنيرة

من غيرها في توجد لم وقوة بالبركة تعالى الله خصها
 .الراضي

المنظر حسنة أنها النصاري الغرناطي ذكره ما وهي
تتفرع زرعها من الحبة المرتع طيبة الريع كثيرة والمخبر

ً أربعون الرض هذه ومسافة قصبة ثلثمائة إلى من ميل
مائة بذره من المكوك من يرتفع لورقة إلى قرطاجنة

 .مكوك

 .غيرها أراضي من لشيء الخاصية هذه ليست

 صغد

: جنانقالوا الدنيا جنان إحدى وسإمرقند بخارى بين كورة
بوان وشعب دامشق وغوطة سإمرقند : صغدأربع الدنيا
 .البصرة وأبلة

الشجار خلل متصلة قرى فإنها سإمرقند صغد أما
يتبين ل بخارى من قريب إلى سإمرقند من والبساتين

 .بها الشجار للتحاف يأتيها حتى القرية

الطيار متجاوبة الشجار كثيرة الله أرض أطيب وهي
الهواء بلطافة الجنان من غيرها على وزادات النهار غزيرة

 .الماء وعذوبة
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بصره يقع الناظر عله إذا مكان سإمرقند بصغد وليس
 .شجراء غير خالية جبال أو غبراء صحراء على

ًا وادا على وإنها ً يمين المسافة في ومقدارها وشمال
حفت وقد والرياض والبساتين الخضرة تشتبك أيام خمسة
وخضرة رياضها صدور في والحياض جريها الدائم بالنهار

وراء من وادايها حافتي على ممتدة والزروع الشجار
المزارع وراء ومن تكتنفها المزارع الجوانب من الخضرة
 .سإوائمها مراعي

أوسإاطها في تلوح وقهندزها قصورها قرية مدينة كل وفي
وزينت مياهها بمجاري طرز وقد الخضر الديباج كالثوب
 .قصورها بتبييض

ًا وأحسنها الله بلدا أزكى وهي ًا أشجار عامة وفي وأثمار
 .الجارية والمياه البساتين أهلها مساكن

ًا وثلثون سإتة الصغد ومساحة وأربعين سإتة في فرسإخ
ًا  .فرسإخ

 .سإمرقند قصبتها

 طراز

حد .وهيتركستان يلي مما الشاش بلدا أقصى في مدينة
.الخرلخية خرقاهات في داخلت جزتها إذا لنك السإلم بلدا

كثيرة الهواء لطيفة الماء عذبة التربة طيبة مدينة وطراز
حسن غاية في أهلها لن بالجنة شيء أشبه الخيرات
رجالهم صورة منهم أحسن النواحي تلك في ليس الصورة

أبو قال المثل صورتهم بحسن يضرب حد إلى ونساؤهم
ناظري وأسإهر دامي أباح ظبٌي :البيهقي زيد بن الحسن

وجناته على دايباٌج للحسن طراز ظباء من ترٍك نسل من
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قديمة مدينة طرطوشة طراز مثل المسكّي وعذاره
 .ابره نهر على مشتركة بلنسية مدينة بقرب بالندلس

عجائب من مدينة في دااخلة مدينة وهي وبحرية برية وهي
ً جيش يدخلها ل أنها العذري حكاه ما الداخلة المدينة .أصل

ًا وذكر من مضى فيما يدخلها كان ما البعوض أن ايض
عن يده أخرج إذا سإورها على الواقع ان حتى الزمان
 .عنها البعوض سإقط ضمها وإذا البعوض عليها وقع السور

غير الرض في مستكنة نار به بمغراوة يعرف موضع وبها
أن أرادا فمن اوادا الموضع على يبدو لكنه للعيون باداية

ًا الموضع في أداخل يحققه سإاعة في يحترق فإنه عودا
 .جمرة ويصير

جميع به منيف جبل وهو والبركة الخير كثير جبل وبها
وبه والمراعي المياه كثيرة مروج أعله وفي الثمار أنواع
اللت منه تتخذ الساج خشب خشبه يشبه شجر

 .والظروف

 .الزجاج ومعدن غاية هو الذي الطيب الكحل معدن وبها

الذي والشوري البوري من الطيب الحوت وادايها وفي
أرحاء وفيه السمور منه ويخرج قنطار الواحد في يكون

يدور والدولب الغارب في الرحا بيت يكون الغوارب في
من الغارب ينقل صاحبها شاء فإن بالماء الغارب خارج

 .موضع إلى موضع

يسمونه وهم داجلة في كثير بالموصل هذا ومثل
البحر شاطيء على بالندلس قديمة عظيمة .مدينةالغربة

مدينة : تحتالعذري قال طرطوشة بقرب الشامي
: حدثنيقال كثيرة بنيان وفيها واسإعة سإرادايب طركونة

البنيان هذه في نزل انه زيدان ابن له يقال مسن شيخ
ًا فيها فوجد أيام ثلثة وأصحابه هو فيها فضل مملوءة بيوت
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ًا ًا قمح ضوء ولول لونها تغير وقد الول الزمان من وشعير
ًا خرجوا ما الثالث اليوم في رأوه مع الن والمدينة أبد

 .الفرنج

جبل قلة على مبنية طليطلة بقرب قديمة مدينة طلبيرة
عليه يدور كثير ماء منها ينبع عين عجائبها من عظيم

ًا عشرون  .رح

 طليطلة

ًا مدنها أجل من بالندلس كبيرة مدينة ًا وأكثرها قدر خير
 .الملوك مدينة تسمى

في الغلت تبقى هوائها ولطافة تربتها طيب ومن
 .تتغير ل سإنة سإبعين مطاميرها

قوس أنها الواصفون وصفها التي العجيبة القنطرة وبها
على ير لم الخر الطرف إلى الواداي طرفي أحد من واحد
قال صور قنطرة إل منها أعظم قنطرة قوس الرض وجه

نهر طليطلة : بقربالغرناطي الرحيم عبد بن محمد
من عالية الصخر من قنطرة ذلك على الجن بنت عظيم
مثل منها صخرة كل قزح قوس كأنها الجبل إلى الجبل

وأذيب حديد من بجذوع الحجارة تلك شدت وقد كبير بيت
الناظرون يتعجب واحد أزج وهي السإودا الرصاص عليه
ًا ينقطع ل النهر ذلك وماء بنائها لجوداة منها  .أبد

بقرب أن المغاربة بعض به أخبر ما وهو المطر حجر وبها
ًا طليطلة يأتي يزال فل أقاموه المطر القوم أرادا إذا حجر
 .يلقوه أن إلى المطر

 .ذلك فعلوا المطر أراداوا وكلما
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ًا : انالعذري قال صلد حجر من ثورين صورة وبها طارق
الموضع ذلك وكان الثيران على ركب طليطلة غزا لما

 .الطلسمات من شيء ذلك فلعل معسكره

تاجه ترك ملوكها من مات من كل الملوك بيت بها وكان
وكان وليته ومدة صاحبه عمر عليه وكتب البيت ذلك في
ً عليه قفل ملوكها من ملك من آخر بيت بها ووصى قفل

الملك انتهى حتى البيت ذلك يفتح ل أن بعده يكون لمن
أربعة فيه فوجد الول البيت داخل لذريق اسإمه رجل إلى

ًا وعشرين البيت باب على ووجد ملوكهم عددا على تاج
ً وعشرين أربعة الخر ً فيه أن ظن قفل فتحه فأرادا مال

أن وسإالوه ذلك وعظموا والشمامسة السإاقفة فاجتمعت
فتحه إل فأبى قبله كانوا الذين الملوك مسلك يسلك
تراه مال من ببالك يخطر فيما انظر الملك : أيهاله فقالوا

إذا فتحه .فلمافتحه إل .فأبىتفتحه ول إليك لندفعه فيه
ونعالهم بعمائمهم خيولهم على العرب صور البيت في
ً البيت هذا داام ما فينا : الملكمكتوب فيه وإذا فإذا مقفل
الباب فتح على لذريق ! فندمالملك ذهب فقد فتح

في الباب فيها فتح التي السنة في بلدهم العرب فدخلت
 .الملك عبد بن الوليد أيام

عليه دااودا بن سإليمان مائدة بها وجدوا فتحوها ولما
 .لعظمها نقلها يمكن فلم ذهب من السلم

ففعل وميزابها الكعبة حلي منها يضرب أن الوليد فأمر
في الفرنج عليها اسإتولى أن إلى المسلمين بيد زالت وما

 .بيدهم الن وإلى وأربعمائة وسإبعين سإبع سإنة شهور

أحسن من البيرة بقرب قديمة بالندلس مدينة غرناطة
بلغة الرمانة ومعناها وأحصنها الندلس بلدا مدن

النهر وهو قلوم بنهر يعرف نهر يشقها الندلسيين
 .الخالص الذهب براداة مجراه من يلفظ الذي المشهور
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الصيف أيام توجد ذروته على عليها مطل الثلج جبل بها
الفاويه وأجناس المونقة والرياض الرياحين صنوف

 .العقاقير وضروب

أبو قال الدنيا عجائب من هي التي الزيتون شجرة وبها
عندها كنيسة بالندلس غرناطة : بقربالندلسي حامد
معلوم يوم في يقصدونها والناس زيتون وشجرة ماء عين
تلك أخذت اليوم ذلك الشمس طلعت فإذا السنة من

ًا ماء ففاضت الماء بإفاضة العين على ويظهر كثير
ًا ينعقد ثم الزيتون زهر الشجرة في ويسودا ويكبر زيتون

على قدر من الزيتون ذلك من فيأخذ اليوم ذلك يومه
 .للتداوي الماء ذلك ومن أخذه

 .بغرناطة إنها الغرناطي الرحيم عبد بن محمد وقال

انها الندلسي الرحمن عبد بن سإعيد الفقيه وحدثني
 .بسقورة

 .بلورقة : انهاالعذري وقال

من كلها المذكورة والمواضع أندلسيون كلهم والقائلون
موضع إلى اضافه منهم واحد كل ان فجاز الندلس أرض

 .منه قريب

 غنجرة

آخذ لنه المقلوب يسمى نهر .بهاالروم دااخل في مدينة
 .النهار سإائر بخلف الشمال إلى الجنوب من

وأربعين اثنتين سإنة في بها وقعت انه عنها حكي
هائلة زلزلة آب من الخامس الثنين ليلة وأربعمائة
 .اليوم إلى وتتابعت

حتى وكنيسة حصن هناك وخسف كثيرة أبنية منها سإقط
شديد كثير حار ماء الخسف ذلك من وتبع أثر لهما يبق لم
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كثير خلق وهرب ضيعة سإبعون منه غرق حتى الحرارة
الماء ذلك وبقي الجبال رؤوس إلى الضياع تلك أهل من

 .النهر وراء ما بلدا من مدينة فاراب وجه على

الفارابي طرخان بن نصر أبو الفضل الحكيم إليها ينسب
 .السإلم في نشأ حكيم أول وهو

وقد العربية اللغة إلى ونقله أرسإطاطاليس كلم فهم
الحكمة أنواع أحكم حتى فطانة بمزيد تعالى الله خصه
البلدا في يمشي فكان والكيمياء الموسإيقى علم حتى

ًا وصل فإذا يطلبونهن كانوا فإنهم الملوك خوف من متنكر
بها ويشتري مدة سإكنها المدينة تلك وأعجبته مدينة إلى
ًا ًا داار ًا وجواري وبستان الجواري زوج عنها مل فإذا وعبيد
ًا إليها يرجع ول وفارقها لهم الملك ووهب العبيد من  .أبد

ًا وكان بويه بن الدولة مجد وزير عبادا بن للصاحب معاصر
غيره أو الصاحب أن حكي له الطلب شديد الصاحب وكان
نصر وأبو جانبه واحترموا عرفوه وقد مرة ذات به ظفر

ًا وكان معهم انبسط بعض في فأخذ الموسإيقى بعلم حاذق
ًا مجالسهم ًا وضرب الملهي من شيئ القوم فضحك ضرب

ًا ضرب ثم كلهم ًا ضرب ثم كلهم القوم فبكى ضرب ضرب
 .وهرب وفارقهم قام ثم كلهم القوم فنام

أبو عليه فدخل بالري كان عبادا بن الصاحب : انوقيل
ًا نصر  .عرفه فما متنكر

 .نصر أبا أن وحكي

اللصوص عليهم فوقع الشام بلدا في يمشي قفل في كان
الدابة عن فنزل قتله إل فأبوا وخيله ماله إليهم فسلم
ًا وكان بالمجن وتستر قتل حتى فقاتل الرمي في حاذق

 .وثلثمائة أربعين سإنة في

598



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

قال قرطبة بقرب الندلس بأرض قديمة مدينة فبرة
لها يقال البتة قدرها يعرف ل عجيبة مغارة : بهاالعذري

ًا فيه وعلقت عليه وقفت إذا الرياح باب الريح رفعته ثوب
 .الجو في

ًا وقال ذلك يردام أن أمر أمية بني ملوك بعض : إنأيض
حتى بذلك وأمروهم الناحية أهل فحشدوا بالتبن الغار

الغار فم على الناس وقعد الغار أعلى إلى الردام اسإتوى
 .الناس ونجا سإاعته من وسإاخ الردام بهم فتحرك

منابع بعض رأوا أنهم إل التبن ذلك ذهب أين يعلم ولم
 .التبن ذلك بعض منه أخرج الجبل ذلك

 فراغة

البنيان حسنة مدينة .وهيلرداة بقرب بالندلس مدينة
 .كثيرة وبساتين مياه ذات

 .المخبر طيبة المنظر حسنة وإنها

من ملجأ عندهم وهي كثيرة الرض تحت سإرادايب بها
واسإعة الرأس ضيقة بئر أنها .وصفتهاطرقهم إذا العدو

اليربوع كنافقاء مختلفة كثيرة أزقة أسإفلها وفي السإفل
على الطالب يجسر ول الرض أعلى من إليها يوصل فل

وسإدوا الزقة في داخوا الدخان فيها انتشر وإن داخولها
باب لها يكون طموها وإن عنهم الدخان يرجع حتى أبوابها

الفجوج عندهم السرادايب هذه وتسمى منه خرجوا آخر
 .وغيرها بالوصية الموال عملها في ويخرج

 .البر أبواب من عندهم ذلك وإن

 فرمنتيرة

ً عشرون طولها المحيط البحر في جزيرة وعرضها ميل
 .البحر وسإط في وانها أميال ثلثة
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 .عذبة آبارها ومياه كريمة وتربتها طيب وهواؤها

 .ومزارع عمارات وبها

ً الهوام من شيء فيها يوجد ل وتربتها هوائها ولطيب أصل
بها عفونة ول العفونات من تولدها والحشرات الهوام لن

يوجد ل الذي الغاية الجيد الزعفران منبت بها أن وحكي
 .منه خير موضع في

 فهمين

ًا حصينة طليطلة بقرب الندلس بأرض قلعة بئر .بهاجد
ً علق فيها يعرف ولم منها القلعة أهل شرب فكثر أصل

 .زمان بطول الطين فيها

ًا منها فأخرجوا كسحها إلى فاحتاجوا ًا طين ماؤها فكثر كثير
لن مائها شرب معه تعذر كثير علق فيها تولد انه إل

وسإط في فوجدوا الماء شارب بحلق ينشب كان العلق
ًا منها المخرج الطين البئر في فرموه النحاس من علق

 .منها العلق فانقطع

 قاداس

ً عشر اثنا طولها الندلس بقرب جزيرة مياهها آبار .بهاميل
الطلسم : منهاالزمان غيرها قديمة آثار وفيها عذبة

وهو الندلس جزيرة عن البربر لدفع عمل الذي المشهور
الروم ملوك من كان الجزيرة هذه صاحب أن حكي ما

تلك ملوك فخطبها جمال ذات بنت له وكانت السإلم قبل
جزيرتي في يعمل بمن إل أتزوج : لالبنت فقالت النواحي
ًا من إليها الماء يسوق أو داخولها من البربر يمنع طلسم

في أحدهما ملكان ! فشرععليها الرحا يدور بحيث البر
فقيل البر من إليها الماء سإوق في والخر الطلسم عمل

! أمامنهما بالسابق : أتزوجفقالت تتزوجين : بمنلها
ًا بناء البحر وسإط في اتخذ فقد الماء صاحب وثقه محكم
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ًا يشرب ل بحيث والرصاص بالحجارة البحر ماء من شيئ
جزيرة إلى وصل حتى البر من نهر من إليه الماء وسإرح
بطول مهدوم لكنه ظاهر الن إلى البحر في وأثره قاداس
ً اتخذ فقد الطلسم صاحب .وأماالمدة الحديد من تمثال

ًا متلحف لحية له بربري رجل صورة على بالصفر مخلوط
أنصاف إلى منكبه من تعلق قد مذهب وردااء بوشاح
صدره إلى منضمة اليسرى بيده فضلتيه جمع وقد سإاقيه

عليه قابض يده في قفل بمفتاح ممدوداة اليمنى ويده
ًا على قائم ! وهوعبور : ليقول كأنه البحر إلى مشير
ًا وسإتون نيف طوله عال بناء رأس الصورة وطول ذراع
ويسمى الصورة تجاه الذي البحر أن وذكر أذرع سإتة قدر

ًا ير لم البلية  .ذلك بعد السفن فيه تجري ول سإاكن

فقال الطلسم صاحب سإبق الماء سإوق صاحب أن وحكي
عمل علينا يبطل ل حتى سإبقه تظهروا : لالجزيرة صاحب

 .الطلسم

! فالقىسإبقت : قدله قيل الطلسم من الصانع فرغ فلما
 .فمات الطلسم عليه الذي الموضع أعلى من نفسه

المر زال فما والطلسم الماء الجزيرة لصاحب فحصل
 .ذلك على

ًا البحر كان أربعمائة سإنة إلى محفوظة والجزيرة مضطرب
مدينة صاحب إلى فحمل الصورة يد من المفتاح فوقع
حينئذ البحر فسكن أرطال ثلثة فيه فكان فوزنه سإبتة

 .فيه السفن وعبرت

ًا وذكر وخمسمائة أربعين سإنة في هدم الطلسم أن أيض
يوجد فلم المال من شيء تحته يوجد أن رجاء هدموه
قالي اسإمها امرأة إلى تنسب بأرمينية .مدينةفيه شيء
صورة وصورت داارابجردا يقال كما بنت قالي قال فكأنه
 .المدينة باب على نفسها
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 .قالي لها يقال التي والزللي البسط منها يجلب

سإائر إلى تحمل ومنها صنعتها في باسإطة يد ولهلها
 .البلدا

فيها للنصارى بيعة : انهاالفقيه ابن قال الشعانين بيعة بها
ليلة كانت فإذا وصلبانهم مصاحفهم مخزن كبير بيت

منه يخرج معروف الموضع ذلك في باب يفتح الشعانين
حينئذ فينقطع الصباح إلى ليلته يخرج يزال فل أبيض تراب

 .الناس إلى ويدفعه الراهب فيأخذه

منه يداف والحيات العقارب ولدغ السموم دافع وخاصيته
الوقت في فيسكن الملسوع فيشربه ماء في داانق وزن
 .ألمه

به ينتفع لم شيء منه بيع ان انه وذلك أخرى أعجوبة وفيه
 .عمله ويبطل صاحبه

 قرطبة

ملك سإرير .كانتالندلس بلدا وسإط في عظيمة مدينة
ً عشر أربعة داورتها أمية بني على ميلن وعرضها ميل

وعليه الكبير بواداي يعرف الذي الكبر النهر
السإلم مساجد أكبر من الجامع .ومسجدهاجسران
ذراع أربعمائة طوله والبنيان العمد لمحاسإن وأجمعها
وذهب بفسيفساء بنيانه ورخام وعمده ثلثمائة وعرضه
 .الرضراض الماء من فيها وحياض سإقايات وبحذائه

النصارى عند معتبرة مقصوداة وهي السإرى كنيسة وبها
فأسإروا قرطبة بفتح هموا المسلمين : إنالعذري قال

ًا ًا حصينة أنها فذكر عنها وسإألوه رعاتها من راعي أن إل جد
 .القنطرة باب فوق ثغرة فيها

602

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=26#TOP%23TOP


مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

وجاؤوا منها وداخلوا الثغرة تلك إلى ذهبوا الليل جنهم فلما
وقتلوا القنطرة باب له يقال الذي المدينة باب إلى

 .المدينة وداخلوا الباب وفتحوا الحراس

مع خرج داخلوا المسلمين أن قرطبة صاحب علم فلما
فحاصرهم الكنيسة بهذه وتحصن المدينة وجوه

 .أيام ثلثة المسلمون

ًا أصفر فرس على العلج خرج إذ كذلك هم فبينا حتى هارب
 .مغيث واسإمه المسلمين أمير فتبعه المدينة خندق أتى

ًا رأى فلما فأسإره رقبته واندقت فسقط فرسإه حرك مغيث
فسميت وقتلهم فأسإرهم العلوج بقية إلى ورجع مغيث

 .السإرى كنيسة الكنيسة

يقطع حجر وهو الشادانج ومعدن الفضة معدن جبال وبها
من وتجلب الشبوب ومعدن التوتيا حجر ومعدن الدم

لحسن داينار خمسمائة تبلغ منها واحد قيمة بغال قرطبة
قديمة .مدينةقوائمها وصحة وعلوها وألوانها شكلها

 .بسطة بقرب بالندلس

تحته حفيرة في أعله من الماء يتقاطر غار فيه جبل بها
ول بذوبانها الحفيرة تلك في ويجتمع نقطة نقطة لطيفة
ينقص لم كثير عددا الحفيرة تلك ماء من شرب فإن يغيض

شائع أمر وهذا شاهدوها جماعة بهذا : أخبرنيالعذري قال
ل ميت الغار هذا : وفيقال الموضع ذلك في مستفيض

 .خبر له يعرف ولم الزمنة طول يغيره

 اللن قلعة

 .جبل قلة على اللن بأرض الحصانة غاية في قلعة إنها
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اللن باب تسمى بالحصانة الموصوفة القلع من وهي
ً أن : لوقالوا ًا رجل عنها الرض ملوك جميع يمنع واحد
 .الطريق وعسر بالجو لتعلقها ذلك له يصح

مما ل يبصر مما وعجبها عظيمة البناء عجيبة قنطرة ولها
 .معنى يعطي ل اللفظ فإن يذكر

والقلعة لهراسإف بن كشتاسإف بن سإندباذ بناها عجبها
الصخرة من العذب الماء ينبع عين بها صماء صخرة على

 .الصماء

من القلعة وسإط في والعين : القنطرةعجيبان بها
 .الصماء الصخرة

من الروم ملك بناها الروم بلدا في عظيمة مدينة قيصرية
هي والن العمارة عظيمة الهل كثيرة وهي الحجارة
 .مسلمون ملوك وهم سإلجوق بني ملك كرسإي

 .الناس يزورها قديمة آثار بها

 .الحنفية بن محمد حبيس انه يقولون موضع وبها

بليناس بناه حمام بها وكان البطال محمد أبي جامع وبها
 .الدنيا عجائب من الروم ملك لقيصر الحكيم

 .بسراج يحمى كان

ًا يشبه واقصرا قيصرية بين موضع وبها ًا مسخ بيدر حجر
ًا انقلبت الحنطة فصبرة انقلبت التبن وصبرة أحمر حجر
ًا  .اللون أبيض حجر

النسان من الحيوانات تماثيل تشبه حجرية تماثيل وحولها
قيصرية وبقرب الوقت بطول وفنيت تغيرت لكنها والبهائم

منه تخرج ل أنها إل يحصى ل ما الحيات من فيه جبل
 .البتة شيء منه يخرج فل الحكماء عمله لطلسم
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 كش

قال وربض قهندز .لهاحصينة سإمرقند بقرب مدينة
جرومية مثلها في فراسإخ ثلثة كش : مدينةالصطخري

أنها غير النهر وراء ما بلدا سإائر من أسإرع الثمار بها تدرك
ًا حسنة وعماراتها وبيئة  .جد

 .والبستان الجاري الماء داورها عامة وفي

 .كلها البلدا إلى منها يحمل الترنجبين شوك بها

 .الكثيرة العقاقير جبالها وفي

إسإحق أبو مفاخرها .ومنالمستحجر الملح يرتفع ومنها
 .والكرم بالجودا المشهور الكشي

إليه شكا أصدقائه بعض أن عنه حكي ما العجائب ومن
داينه مقدار عن إسإحق أبو فسأله دايونه وكثرة حاله سإوء

وزن ! ثمداينك في هذا : اصرفوقال الحال في ووزن
يعتذر ! وجعلشأنك مصالحة في هذا : اصرفوقال مثلها
 .المذنب اعتذار إليه

ًا بكاء بكى الرجل ذهب فلما :فقال بكائه عن فسئل شديد
رفع إلى افتقر حتى صديقي حال عن غفلتي على بكائي
 .السؤال موقف والوقوف إلي الحال

باذام كند لها يقال النهر وراء بما خجند قرى من كند
ًا بها لن اللوز هو وباذام ًا لوز  .كثير

 .باليد فرك إذا ينقشر عجيب لوز وهو الفريك اللوز بها

 لبلة

الحيرات كثيرة اشبيلية بقرب قديمة بالندلس مدينة
النهر وبهذا لهشر نهر بها قديمة آثار بها البركات فائضة
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وأعذبها ماء أغزرها وهي لهشر عين : إحداهاعيون ثلثا
الزاج عين والثالثة بالشب تنبعث فإنها الشب عين والثانية

:العذري قال لهشر ماء عين غلبت فإذا بالزاج تنبعث فإنها
: صنمأربعة تصاوير على بناؤه عقد قد المدينة سإور

وعليه مكيخا يسمى وصنم آخر صنم وعليه داردايا يسمى
 .آخر صنم

البناء من عل وما الصنام هذه على مبنية والمدينة
 .أعناقها على موضوع

 .المدن سإائر على البنية بهذه انفردات لبلة ومدينة

ًا والبحر البر صيد وبها  .جميع

في له نظير ل الذي والعناب الجيد العصفر منها ويجلب
 .الطائفي يحاكي الذي الجيد الدايم بها ويعمل الفاق

 لشبونة

.البحر إلى قريبة قرطبة غربي في قديمة بالندلس مدينة

 .غيرها في تكون ول الخلص البزاة أوكار فيها جبال بها

إذا السكر يشبه بالندلس عسل كل على فضل ولعسلها
 .يلوثها ل خرقة في لف

الفائق العنبر بساحلها ويوجد الخالص التبر معدن وبها
الن إلى وهي وخمسمائة وأربعين ثلثا سإنة الفرنج ملكها
 .بيدهم

 لورقة

 .تدمير كورة قاعدة بالندلس كبيرة مدينة
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ًا وأكثرها الندلس بقاع أكرم هي فإن الفواكه سإيما خير
ًا غيرها في يوجد ل ما الفواكه أصناف من بها وكثرة حسن

 .والسفرجل والرمان الكمثرى سإيما

ًا بها أن العذري ذكره ما أرضها قوة ومن العنقودا وزن عنب
ً خمسون منه الحنطة من الحبة وان بالبغداداي رطل

 .حبة مائة هناك تصيب

الرض على يبسط مصر كنيل نهر يسقي لورقة وبأرض
المطامير في طعامها ويبقى عليه يزرع غاض فإذا

ًا يتغير ول وأكثر سإنة خمسين  .الجرادا آفة تصيبها ما وكثير

وكانت ذهب من جراداة كنائسها بعض في كانت انه وحكي
فظهر الجراداة تلك فسرقت الجرادا جائحة من آمنة لورقة
 .ذلك بعد يفقد ولم العام ذلك في الجرادا

ًا أن إلى اللقيس تسمى التي البقر علة بها توجد لم وأيض
قدام أحدهما صفر من ثوران السإاس بعض في وجد

 .إليه يلتفت الخر

 .العام ذلك في اللقيس وقعت الموضع ذلك من أخذ فلما

في جبل حومة في كنيسة في زيتونة شجرة عجائبها ومن
في وتطيب وتسودا وتعقد تنور معلوم وقت في سإنة كل
أن العذري حكى الناس عرفها مشهورة وهي آخر يوم
ذلك فعلوا وإنما نصارى وهم أصحابها قطعها الشجرة هذه

فبقيت الناس وتزاحم بسببها عليهم الوارداة لكثرة
ًا مقطوعة كذا باقية الن وهي ذلك بعد لقحت ثم زمان

 .وأربعمائة خمسين سإنة شهور في العذري ذكره

ًا وقال :قال الطرطوشي أحمد بن إبراهيم : أخبرنيأيض
أمير إلى أرسإل أن أريد إني يقول الروم ملك سإمعت

انه عنده حوائجي أعظم من فإن هدية بالندلس المؤمنين
منها الدار وفي كنيسة الكريمة الفاتحة في أن عندي صح
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من وأطعمت وعقدت تورقت الميلدا ليلة كانت إذا زيتونة
 .نهارها

ً لشهيدها أن اعلم ًا محل إلى فأتضرع الله عند عظيم
حتى ومداراتهم الكنيسة تلك أهل تسلية في معاليه

أجل كان هذا لي حصل فإن الشهيد ذلك بعظام يسمحوا
 .نعمة كل من

ًا هناك أن العذري ذكر الثمرات واداي وبها تعرف أرض
التفاح فينبت يسقيه هناك وادا ماء إليه يردا الثمرات بواداي

من التوت شجر سإوى ونحوها والزيتون والتين والكمثرى
 .الناس ثقات من جماعة بذلك حدثا لقد أصل غرس غير

 مالطة

كثيرة الخيرات عظيمة الندلس جزيرة بقرب جزيرة
ً ثلثين نحو طولها البركات وقرى مدن وبها آهلة وهي ميل
 .والربعمائة الربعين بعد الروم غزاها وأثمار وأشجار

المسلمون فاجتمع والنساء الموال منهم وطلبوا حاربوهم
الحرار عددا من أكثر عبيدهم عددا وكان أنفسهم وعدوا
وما أحرار فأنتم ظفرتم فإن معنا : حاربوالعبيدهم فقالوا

حملوا الروم وافى ! فلماوقتلتم قتلنا توانيتم وإن لكم لنا
من وقتلوا فهزموهم الله ونصرهم واحد رجل حملة عليهم
ًا الروم ًا خلق شوكتهم واشتدت بالحرار العبيد ولحق كثير

ًا ذلك بعد الروم تغزهم فلم  .أبد

 .المالطي الشاعر السمنطي ابن إليها ينسب

بن القاسإم أبو قال البديهة على الشعر نظم في آية كان
لملكها بمالطة المهندسإين بعض : اتخذالمالطي رمضان
بناداق ترمي وكانت النهار سإاعات أوقات بها تعرف صورة
هذا : اجزالسمنطي ابن الله لعبد فقلت الصناج على

كأن تبتهج القلوب : بهافقال الضنج ترمي جارية :المصراع
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سإّر عن الفلك وطالع عرج قد الّسماء إلى أحكمها من
ّدرج البروج  .حفظه من يقرأها كأنه وال

 .جيحون نهر وراء ما به يرادا النهر وراء ما

ًا وأكثرها وأخصبها النواحي أنزه من  .خير

أو قرى أو مدينة من العمارة عن خال موضع بها وليس
 .مراع أو مزارع

والمياه وأخفها المياه أعذب ومياهها الهوية أصح هواؤها
التربة أطيب وترابها وضواحيها جبالها جميع عمت العذبة
 .وخجند وجند وسإمرقند بخارى وبلداها

والسماحة والعلم الدين في والصلح الخير أهل وأهلها
واحدة داار في كأنهم النهر وراء ما أكثر في الناس فإن
غريب من نفسه بدار نزل كأنه إل بأحد أحد ينزل وما

 .وبلدي

ملكت فيما والسماح الجودا على منهم امريء كل وهمة
 .مكافأة توقع أو معرفة سإابقة غير من يده

ً نزل انه الصطخري حكى ًا فرأى بالصغد منزل ضربت داار
زياداة منذ يغلق لم الباب ذلك : إنفقالوا بابها على الوتادا
ً واصل داخوله من يمنع ولم سإنة مائة على ًا ول ليل !نهار

والوقف الطرق وعمارة الرباطات بناء عليهم والغالب
منهل ول قرية بها وليس العلم وأهل الجهادا سإبيل على

من نزول عن يفضل ما الرباطات من وبها إل مفازة ول
 .طرقه

رباط آلف عشرة من أكثر النهر وراء بما أن : بلغنيوقال
إن لدوابهم وعلف لهم طعام به الناس نزل إذا أكثرها في

 .احتاجوا
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اسإبيجاب إلى خوارزم حدودا من ثغر النهر وراء ما وجميع
الترك فرغانة إلى اسإبيجاب من الغزية الترك وهناك

أن إلى الصفة هذه على النهر وراء ما يزل ولم الخلخية
وطردا سإتمائة سإنة تكش بن محمد شاه خوارزم ملكها

بالخانية المعروفين النهر وراء ما ملوك وقتل عنها الخطاة
على اسإتولى فلما جانبه يحفظ ملك قطر كل في وكان
عساكره عليها فسلط ضبطها عن عجز النواحي جميع
التي الديار تلك فبقيت عنها الناس وأجلى نهبوها حتى

ومياهها عروشها على خاوية لحسنها بالجنان وصفت
سإنة في التتر عساكر ذلك عقيب وردا وقد معطلة مندفقة

 .بقاياها وخربوا وسإتمائة عشرة سإبع

 .عليها كان ما بعض بقي والن

سإواه شيء وكل والزوال التغير يعتريه ل من فسبحان
ًا لها ويقال النحاس ! مدينةحال إلى حال من يتغير أيض
 .الصفر مدينة

ًا للعاداة مخالفة عجيبة قصة لها جماعة رأيت ولكني جد
ًا كتبتها معدوداة كتب في كتبوها مدينة فإنها ذلك ومع أيض

 .الذكر مشهورة

مدينة أن إلى القدمون العلماء : ذهبالفقيه ابن قال
فل وطلسمها كنوزه وأوداعها القرنين ذو بناها النحاس

وهو البهتة حجر دااخلها في وجعل أحد عليها يقف
كما جذبه حذاءه وقف إذا النسان فإن الناس مغناطيس

وانه يموت حتى عنه ينفصل ول الحديد المغناطيس يجذب
 .الندلس مفاوز في

ما وخبر النحاس مدينة خبر مروان بن الملك عبد بلغ ولما
كثيرة كنوز فيها بحيرة جانبها إلى وان الكنوز من فيها

المغرب عامل نصير بن موسإى إلى كتب عظيمة وأموال
يعرفه وان داخولها على والحرص إليه بالمصير وأمره
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إلى فحمله مدرك بن طالب إلى الكتاب ودافع حالها
ألف في وسإار تجهز قرأه فلما بالقيروان وهو موسإى
الله : بسمالملك عبد إلى كتب رجع فلما نحوها فارس

 .الرحيم الرحمن

ًا المير الله أصلح  .والخرة الدنيا خير به يبلغ صلح

وسإرت أشهر لربعة تجهزت أني المؤمنين أمير يا أخبرك
في أوغلت حتى رجل ألف ومعي الندلس مفاوز في

الثار فيها وعفت اندرسإت قد ومناهل انطمست قد طرق
ًا وأربعين ثلثة فسرت الخبار عنها وانقطعت أحاول يوم

.بنظيرها السامعون يسمع ولم مثلها الراؤون ير لم مدينة

فأفزعنا أيام ثلثة مسيرة من شرفها بريق لنا فلح
ًا قلوبنا وامتلت الهائل منظرها وبعد عظمها من رعب
 .أقطارها

عند فنزلنا هائل ومنظرها عجيب أمرها إذا منها قربنا فلما
ً وجهت ثم الشرقي ركنها مائة في أصحابي من رجل

عنا فغاب بابها ليعرف سإورها حول يدور أن وأمرته فارس
ًا لها وجد ما انه فأخبرني الثالث اليوم وافى ثم يومين باب

ًا إليها أرى ول جانب إلى أصحابي أمتعة فجمعت مسلك
إليها يصعد من لنظر بعض على بعضها وجعلت سإورها
لرتفاعه الحائط ربع أمتعتنا تبلغ فلم فيها ما بخبر فيأتيني
بعض إلى بعضها وشد السللم باتخاذ ذلك عند فأمرت
إليها يصعد لمن وجعلت الحائط إلى ونصبتها بالحبال
رجل لذلك فانتدب دارهم آلف عشرة فيها ما بخبر ويأتيني

 .ويتعوذ ويقرأ يتسنم أصحابي من

ًا قهقه فيها ما على وأشرف سإورها على صار فلما ضاحك
.يجبنا فلم رأيته وبما فيها بما أخبرنا أن فنادايناه إليها ونزل

ألف الرجل وخبر فيها ما بخبر ويأتيني يصعد لمن فجعلت
 .صعد ثم الدنانير وأخذ حمير من رجل فانتدب داينار
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ًا قهقه السور على اسإتوى فلما إليها نزل ثم ضاحك
 .يجبنا فلم ترى بما أخبرنا أن فنادايناه

أصحابي فامتنع الرجلين حال مثل حاله وكان ثالث فصعد
البحيرة نحو رحلت عنها أيست فلما الصعودا من ذلك بعد

السور من مكان إلى فانتهيت المدينة سإور مع وسإرت
المرء : ليعلمفكانت بانتساخها فأمرت بالحميرية كتابة فيه
اّن ! لوبمخلودا حّي وما الخلودا يرجو ومن المنيع العّز ذو
ًا ّي سإالت دااودا بن سإليمان ذاك لنال مهٍل في الخلد ينال ح
ٌء فيه فائضًة القطر عين العين له مصرودا غير جزيٌل عطا

ًا لي فيه أنشوا للجّن وقال يبلى ل الحشر إلى يبقى أثر
ّيروه يوداي ول ًا فص ٍم البناء إلى به ميل ثّم صفاح بإحكا

ًا الّسور فوق القطر وأفرغوا وتجويد ًا فصار منحدر صلب
ًا وسإوف قاطبًة الرض كنوز فيه وصّب صيخودا مثل شديد
ًا تظهر الرض في بعدها من يبق لم محدودا غير يوم

ًا تضّمن حتى سإابغًة الملك أّن ليعلم هذا أخدودا بطن رمس
ٌع ّ منقط سإرت : ثمقال الجودا وذي التقوى ذي الله من إل

مقدار هي فإذا الشمس غروب عند البحيرة وافيت حتى
الماء فوق قائم رجل فإذا الموج كثيرة ميل في ميل

سإليمان ! كانالجن من رجل أنا :فقال أنت : منفنادايناه
 .البحيرة هذه في والذي حبسه دااودا بن

ًا بالك : فماله قلنا حاله ما لنظر فأتيته الماء فوق قائم
ًا سإمعت :قال البحيرة هذه يأتي رجل صوت فظننته صوت
ًة عام كل في شاطئها على فيصلي مجيئه أوان وهذا مر

ًا  .ويمجده الله ويهلل أيام

 .السلم عليه الخضر : أظنهقال تظنه : منقلنا

 .أخذ كيف ندر فلم عنا فغاب

في فغاصوا الغواصين من عدة معي أخرجت : وكنتقال
ًا فرأوا الماء ًا صفر من حب ًا رأسإه مطبق برصاص مختوم
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فرس على صفر من رحل منه فخرج ففتح به فأمرت
: يايقول وهو الهواء في فطار صفر من مطردا رمح بيده
هذا مثل فأخرجوا وثالثة ثانية غاصوا ! ثمأعودا ل الله نبي

ًا فضجوا  .الزادا قطع من خوف

ً سإلكتها التي الطريق فأخذت قيروان إلى عدت حتى أول
له وسإلم أموره المؤمنين لمير حفظ الذي لله والحمد
 .والسلم جنوداه

عنده وكان موسإى كتاب الملك عبد قرأ : فلماقال
قال السور صعدوا الذين بأولئك تظن : ماله قال الزهري
ًا المدينة لتلك لن المؤمنين أمير : ياالزهري وكلوا قد جن

الحباب من يخرجون الذين أولئك : فمن! قالبها
سإليمان حبسهم الذين الجن مرداة أولئك :قال ويطيرون

 .الفقيه ابن رواه ما هذا البحار في السلم عليه دااودا بن

أربعون النحاس مدينة : داورالندلسي حامد أبو وقال
ًا  .يقال فيما ذراع خمسمائة سإورها وعلو فرسإخ

والصحيح بناها القرنين ذا أن كتابها في مشهور كتاب ولها
 .بناها السلم عليه دااودا بن سإليمان أن

نصير بن موسإى وان راسإخ وأسإاسإها ظاهر باب لها وليس
ًا بناء السور جانب إلى وبنى جنوداه في إليها وصل عالي

ً ًا عليه وجعل به متصل ً الخشب من سإلم بأعلى متصل
ً أعطاه من إليه وندب السور ًا مال  .كثير

نفسه وألقى ضحك المدينة دااخل رأى لما الرجل ذلك وأن
ًا المدينة دااخل من وسإمعوا المدينة دااخل في هائلة أصوات
ً وأعطاه آخر إليه ندب ثم ًا مال ل أن العهد عليه وأخذ كثير

المدينة وعاين صعد فلما يرى بما ويخبرهم المدينة يدخل
ًا دااخلها من وسإمعوا فيها نفسه وألقى ضحك هائلة أصوات
ًا ً إليه ندب ثم أيض ًا رجل ً وسإطه في وشد شجاع قويا حبل
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انقطع حتى فجذبوه فيها نفسه ألقى المدينة عاين فلما
 .وسإطه من الرجل

ًا المدينة في أن فعلم السور على عل من يجرون جن
 .وتركوها منها فأيسوا

قصيدة النحاس مدينة وصف في الندلسي حامد أبو وذكر
ّبلمنها في يجّر البروج فلك ما حيث ربعي الملكوت : وتق

ّنما الّرخاء يحمله والّريح سإجداته إلى مطلعها شهرين فإ
ّطودا روحاته ّية أعيا راسإٍخ بأٍس مبهمًة كال جميع من البر
ًا مدينًة فصاغ بها سإال والقطر جهاته داون الوهم يحار عجب
ّنحاس حصن صفاته ّو وعلى جنباتها من أحاط ال الّسهم غل

إلى يكلها والله كنوزه وجّل ذخائره فيها غلواته في
ًا تك فل آياٌت الرض في ميقاته من الشياء فعجائب منكر

آذربيجان بلدا من مشهورة كبيرة مدينة مراغة آياته
 .قصبتها

كثيرة النهار غزيرة القدر عظيمة الهل كثيرة وهي
 .الثمار وافرة الشجار

 .حسنة وخانقاهات ومدارس للمجوس قديمة آثار بها

ًا بها أن أهلها بعض حدثني فرسإخ قيامتاباذ يسمى بستان
من ثمرتها تحصيل على يقدرون ل أربابه وأن فرسإخ في

 .الشجار من فتتناثر الكثرة

أصحاب يأتيها عنها الحار الماء يفور جمة قيامتاباذ وبقرب
 .وتنفعهم بها يستحمون العاهات

 .والجربى الزمنى يأتيها ما أكثر عدة عيون وهي

الرض وجه على ويجري الجمة عن الماء هذا انفصل فإذا
ًا يصير ًا حجر يرى النسان يدخله غار المدينة .وخارجصلد

ًا فيه يرى أمعن فإذا والغرف البيوت شبه فيه ًا شيئ صليب
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كنز على طلسم أنه يزعمون هلك إل أحد منه يقرب ل
 .أعلم والله

ماء عين به مراغة بقرب جبل وهو زنجقان جبل وبها
ًا فيربو الدقيق به يعجن عذب خبزه ويحسن كثير

ًا الماء هذا ويصير به أداقتهم يخمرون والخبازون حجر
 .أبنيتهم في الناس يستعملها ضخام صخور منه ينعقد

بالجودا المعروف الدين صدر القاضي مفاخرها ومن
سإور خيراته من المبرات وصنوف الخيرات وفنون والكرم
فإنه زماننا ملوك أعظم مثله عن عجز الذي قزوين مدينة

السور وبقية العلو غاية في بالجر المدينة أبواب بنى
 .السعة غاية في والمدينة بالجر وشرفاتها بالطين

ًا لنفسه يتخذ أن أرادا أنه وحكي رسإول حجرة بقرب قبر
وأعلمه المدينة أمير إلى فبعث وسإلم عليه الله صلى الله
ًا جراب ملء إليه يبعث أن فشرط ذلك  .ذهب

ًا أمله حتى الجراب إلي : ابعثالقاضي فقال ! فلماذهب
اذن إليه بعث نفسه وسإماحة همته كبر المدينة أمير رأى

 .ذلك من ومكنه عناق

قدم من قريب رأسإه وموضع المدينة في دافن توفي فلما
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

من وكان الجيلي خالد بن محمد الدين نور الشيخ وحكى
:قال حالته وعجائب كراماته في صنفه كتاب في البدال
ًا رأيت تحف ومعهم عدداهم يدرك ل الملئكة من فوج

قاضي : إلىقالوا الهدايا هذه من : إلىفسألت وهدايا
 .مراغة

لكرامته له هذه : ان! قالوامكرم عبد إل هو : ماقلت
 .وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
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 مربيطر

:البلدان معجم صاحب قال بلنسية بقرب بالندلس مدينة
ذلك يكون كيف أعرف لست العجائب ذا الملعب فيها إن

إن نزل عليه صعد وإذا صعد فيه نزل إذا النسان أن وذاك
ًا العجائب ذو فإنه ذلك صح  .جد

الروم بأرض بلدا : إنهاالجهاني القاسإم أبو قال المستطيلة
 .البحر سإاحل على

ًا داائم بها المطر على يقدرون ل أهلها بحيث وشتاء صيف
في ويفركونها السنابل في يجمعونها وإنما بيادارهم داياس
 .بيوتهم

رخوة ضعيفة لكنها غيرهم عند الغربان عددا كثيرة بزاة بها
 .وأمثالها الدجاج أخذ على تقدر ل

 .جيحان سإاحل على الروم بأرض مدينة المصيصة

سإميت ليون أولدا بيد الن وهي السإلم ثغور من كانت
عليه نوح بن سإام بن اليقن بن الروم بن بالمصيصة

الفراء المدينة هذه خاصية : منالمهلبي قال السلم
تتغير لم غسلتها وإذا القمل فيها يتولد ل التي المصيصية

قيمة بلغت وربما البلدان سإائر إلى وتحمل حالها عن
ًا ثلثين منها الفروة  .داينار

 ملطية

حدثني عين فيه جبل .بهامشهورة الروم بأرض مدينة
ضارب عذب ماء منها يخرج العين هذه أن التجار بعض
ًا يضره ل النسان يشربه البياض إلى جرى فإذا شيئ

ًا يصير يسيرة مسافة ًا حجر  .صلد

 موغان
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القاصد يمين على بآذربيجان ومروج قرى بها واسإعة ولية
صرودا كلها وآذربيجان جروم وهي تبريز إلى اردابيل من

والن عشبها وكثرة رفغها لسعة التركمان منازل كانت
حامد أبو قال تركمانها عنها وجل مشتاة التتر اتخذها

وقد كثيرة رسإاتيق لها عظيمة قلعة بها : رأيتالندلسي
:وقال والحيات الثعابين من بها ما لكثرة أهلها عنها هرب
ًا بها اجتيازي عند رأيت ًا شجاع .مدينةمنه ففزعت عظيم

عليه المسيح عهد من بيعة بها كانت بكر بديار مشهورة
 .هذا وقتنا إلى حائطها وبقي السلم

مروثا اسإمه حكيم لرجل كانت البلدا هذه ولية أن حكي
الكبرى رومية صاحب الملك قسطنطين قبل من

الفرس أطباء وعجز بنت الكتاف ذي لشابور فمرضت
 .لعلجها مروثا باسإتدعاء أصحابه بعض فأشار علجها عن

مروثا فعالجها إليه فبعثه يسأله قسطنطين إلى فبعث
مروثا ! فسألحاجتك : سإلله وقال شابور بذلك ففرح
يجري وكان لك إلى فأجابه قسطنطين وبين بينه الهدنة
له قال النصراف أرادا ولما شديدة محاربات بينهما
ًا قتلت : إنكفقال !أخرى حاجة : سإلشابور ًا خلق من كثير

له ! فأمرلي عظامهم بجمع تأمر أن فأسإألك النصارى
ًا النصارى عظام من فجمعوا بذلك ًا شيئ معه فأخذها كثير
فسر العظام وجمع بالهدنة قسطنطين وأخبر بلداه إلى

يساعدني أن : أريد! فقالحاجتك : سإلله وقال بذلك
 .بلداي في موضع بناء على الملك

بالمال المساعدة يجاوره من كل إلى قسطنطين فكتب
في وجعل عظيمة مدينة وبنى مكانه إلى فعادا والرجال

جمعها التي النصارى شهداء عظام سإورها حائط وسإط
مدينة معناه صال مدور المدينة وسإمى الفرس بلدا من

ًا لبنائها واختار الشهداء ًا وقت لها وجعل عنوة تؤخذ ل صالح
في خاصية له الشهوة باب يسمى باب : منهاأبواب ثمانية
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هذه ان ول الناقل عند يتحقق لم إزالتها أو الشهوة هيجان
 .الخروج أو للدخول الخاصية

منقوشتين بصورتين والغم الفرح باب يسمى آخر وباب
 .الحجر على

فرجل الغم صورة وأما بيده يلعب فرجل الفرح صورة أما
إل مغموم بميافارقين يرى فل صخرة رأسإه على قائم
ًا  .نادار

الغربي الركن في وهب بن علي ببرج يعرف برج وفي
البيت يقابل إنه يقال كبير منقور صليب أعله في القبلي

مثله صليب المقدس بالبيت قمامة بيعة وعلى المقدس
على البلد وسإط في بيعة وبنى واحد صانعهما إن قيل
المحلة في زماننا إلى باقية وهي وبولس بطرس اسإم

فيه أسإودا رخام من جرن فيها اليهودا بزقاق المعروفة
وهو السلم عليه نون بن يوشع دام فيها الزجاج منطقة
: انقيل أزاله البرص به طلي وإذا دااء كل من شفاء
قسطنطين إياه أعطاه الكبرى رومية من به جاء مروثا

 .عوداه عند

 هرقلة

هرقل بناها القياصرة ملك كرسإي بالروم عظيمة مدينة
 .القياصرة أحد

 .ومائة وتسعين إحدى سإنة الرشيد غزاها

شاكي أهلها من خرج رجل فإذا يحاصرها عليها نزل
العشرة منكم ليخرج العرب معشر : ياوناداى السلح

إذن انتظروا لنهم أحد إليه يخرج ! فلممبارزة والعشرون
ًا الرشيد وكان الرشيد فلما حصنه إلى الرومي فعادا نائم

خرج الغد كان فلما ولم تأسإف بذلك الرشيد أخبر
جلة فابتدر له : منالرشيد فقال القول وأعادا الفارس
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وإبراهيم الحسين بن مخلد الرشيد عند وكان القوادا
مشهورون قواداك إن المؤمنين أمير : ياقال الفزاري
ً يكن لم العلج هذا منهم قتل ومن والنجدة بالبأس فعل

ًا فإن كبيرة العسكر على وصمة كانت العلج قتله وإن كبير
ً له نختار حتى لنا يأذن أن المير رأى  .فعل رجل

بابن يعرف رجل إلى فأشاروا ذلك الرشيد فاسإتصوب
مشهور بالتجارب معروف المتطوعة من وكان الجزري

: نعمفقال إليه : أتخرجالرشيد له فقال بالنجدة الثغور في
 .عليه بالله وأسإتعين

من عشرون معه وخرج واتبه ووداعه الرشيد فأداناه
 .المتطوعة

ًا يعدهم وهو العلج لهم فقال ًا واحد الشرط : كانواحد
ً ازداداتم وقد عشرين : ليس! فناداوهبأس ل ولكن رجل

 .واحد إل إليك يخرج

:له وقال العلج تأمله الجزري ابن منهم فصل فلما
 .: نعمقال أسإألك فيما أتصدقني

 .: نعمقال الجزري ابن أنت : باللهقال

بينهما المر طال حتى شأنهما في أخذا ! ثمكفؤ : ملفقال
وانتضيا برمحيهما وزجا تحتهما ينفقان الفرسإان وكادا

عن منهما واحد كل أيس فلما الحر اشتد وقد بسيفيهما
كآبة المسلمين فدخل الجزري ابن ولى بصاحبه الظفر

منه الجزري ابن فتمكن العلج فاتبعه الكفار وغطغط
فما عليه عطف ثم فرسإه ظهر عن واسإتلبه بوهق فرماه
المسلمون فكبر رأسإه فارقه حتى الرض إلى وصل
ًا وأغلقوا الحصن إلى وباداروا المشركون وانخذل تكبير

منها يقبل فلم الجزري ابن على الموال فصبت البواب
ًا  .بمكانه ويترك يعفى أن وسإأل شيئ
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وخربها أهلها وسإبى اسإتخلصها حتى عليها الرشيد وأقام
كل وعن دانانير أربعة رأسإه عن الجزية فيسقوس وبعث
 .داينارين البطارقة من واحد

 هزاراسإب

بها محيط .الماءخوارزم بأرض حصينة وقلعة كبيرة مدينة
 .واحد طريق إل إليها ليس كالجزيرة وهي

المشهورة الهزاراسإبية إبراهيم بنت رحمة إليها تنسب
ًا سإنة ثلثين تناولت ما بأنها  .طعام

رائحة شمت إذا أنها المروزي عيسى العباس أبو وحكى
فأخذت بظهرها لصق بطنها أن وذكرت تأذت الطعام

ًا يقصف لئل بطنها على وشدته القطن حب فيه كيس
 .ظهرها

 .ومائتين وسإتين ثمان سإنة إلى وبقيت

يدخلها : لالعذري قال طليطلة بقرب ناحية الحجارة واداي
ًا بصبي أهلها غير من أحد قول هذا فيها ويعيش له ابن

 .العذري

يكون أن وجاز يعيش ل الصبي أن مراداه يكون أن وجاز
 .خوي قرى من بآذربيجان قرية وشلة ل الب أن مراداه

ما جميع الحال في يسهل مائها من شرب من عين بها
ًا تناول لو حتى بطنه في ذلك من وشرب الحبوب من شيئ

 .الحال في يخرج عليه الماء

 والوطة

رخيصة الرض طيبة حصينة كبيرة ميورقة بجزيرة مدينة
 .السإعار
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أرحية : بهاالعذري قال كثيرة وأشجار غزيرة مياه بها
إلى فعمدوا الرحا تدير ل قلت إذا المياه أن وذاك عجيبة

أذرع سإبعة وطوله أشبار عشرة نحو داورته غلظ عودا
ذراع نصف إل الشقين وسإط ويحفرون بنصفين وشقوه

آخره في ويفتحون الخر إلى أحدهما ويضمون آخره من
ويقومونه الساقية على ينصبونه ثم حمار حافر مقدار كوة
العودا في التي الثقبة من الماء فيخرج الدولب على

 .الرحا ويدور الدولب أمشاط ويضرب بالقوة

بالمصابيح فيه الناس ينزل بئر كأنه فتق والوطة وبقرب
تأخذ ظلمة وبعدها ماء سإاقية فيه فيجدون أسإفله إلى

الساقية تلك في ألي وإذا المصباح فيها يبقى ول بالنفس
وارزن خلط بين .موضعفيه ويوجد البحر إلى يخرج شيء
 .الروم

ًا الماء منها يفور عين به ًا فوران من صوته يسمع شديد
الحال في يموت الحيوان من شيء منه دانا وإذا بعيد

 .الله شاء ما الموتى والوحوش الطيور من حولها فيرى

 .منها الدنو من الغريب يمنع من بها وكلوا وقد

 يونان

منشأ وإنها كثيرة وقرى مدن .بهالروم بأرض كان موضع
 .الماء عليها اسإتولى والن اليونانيين الحكماء

ًا حفظ من أن عجائبها من أو ينساه ل الرض تلك في شيئ
ًا معه يبقى ً زمان  .طويل

ذلك إلى ووصلوا البحر ركبوا إذا أنهم التجار وحكى
 .عنهم غاب ما يذكرون الموضع

يوجد لم الذين الفضلء الحكماء الرض بهذه نشأ ولهذا
ًا إل أخرى أرض في أمثالهم  .نادار
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ًا وكان أفلطون أسإتاذ سإقراط إليها ينسب ًا حكيم زاهد
ًا ونعيمها الدنيا في  .وسإعاداتها الخرة في راغب

وأكابر الملوك أولدا من جمع فأجابه ذلك إلى الناس داعا
ونوادار حكمته غرائب منه يأخذون عليه فاجتمعوا الناس
 .كلمه

يتهاون أنه وذكروا الصبيان بمحبة فاتهموه جمع فحسده
إلى به وسإعوا ذلك إلى الناس ويدعو الصنام بعباداة
قاضيهم وحكم قاضيهم عند بالزور جمع عليه وشهد الملك
ًا سإبعون الحبس في وعنده فحبس بالقتل عليه فيلسوف
مفارقة بعد النفس بقاء في يناظرونه ومخالف موافق من

 .النفس بقاء في رأيه فصحح البدن

هرب أو بفداء القتل عن نخلصك أن لك : هلله فقالوا
سإقراط يا حكمنا من هربت لم لي يقال أن : أخاففقال

ًا كنت لني : تقولفقالوا يقال أن أرأيتم :! فقالمظلوم
تظلمنا أن الواجب من فكان والعدول القاضي ظلمك ان

كان القوم أن وذاك جوابي يكون فماذا حكمنا من وتفر
عليه يجب واحد على عدلن حكم إذا أنه شريعتهم في

ًا كان وان النقيادا للقتل سإقراط انقادا فلذلك مظلوم
 .بالسم قتله على فازمعوا

ًا الحكماء من حوله من بكى ليشربه السم تناول فلما حزن
 .مفارقته على

ًا أفارقكم كنت وإن : إنيقال ذاهب أنا فها فضلء إخوان
وقضى السم ! وشربفضلء حكماء كرام إخوان إلى

 .نحبه

ًا فكان أرسإطاطاليس أسإتاذ أفلطون إليها وينسب حكيم
ًا  .بالتناسإخ ويقول الدنيا في زاهد
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ًا الناس من أهلك وباء زمانه في فوقع ًا خلق فتضرعوا كثير
من وكان نبيهم وسإألوا الموت كثرة من تعالى الله إلى

إليه تعالى الله فأوحى ذلك سإبب عن إسإرائيل بني أنبياء
ًا ضعفوا متى أنهم ارتفع المكعب شكل على لهم مذبح

ًا فأظهروا الوباء عنهم إلى وأضافوه بجنبه آخر مذبح
 .الوباء فزادا الول المذبح

أنهم إليه تعالى الله فأوحى السلم عليه النبي إلى فعاداوا
 .المكعب تضعيف هذا وليس مثله به قرنوا بل ضعفوا ما

الحكمة ترداون كنتم : إنكمفقال بأفلطون فاسإتعانوا
بالوباء تعالى الله فأبلكم والهندسإة الحكمة عن وتمتنعون

الله عند والهندسإية الحكمية العلوم أن لتعلموا عقوبة
 .بمكانة

من خطين اسإتخراج أمكنكم متى انكم أصحابه لقن ثم
المذبح تضعيف إلى توصلتم متوالية نسبة على خطين

ذلك اسإتخراج فتعلموا ذلك اسإتخراج داون فيه حيلة ل فإنه
 .عنهم الوباء فارتفع

تلمذ العجوبة هذه الحكمة أمر من للناس تبين فلما
على واسإتخلفه أرسإطاطاليس منهم كثير خلق لفلطون

ًا أفلطون وكان بعده الحكمة كرسإي يحتمل ل للدنيا تارك
ونفس فطانة ذا كان من إل الحكمة يعلم ول أحد منه

ًا الحكمة منه يأخذ والتلميذ خيرة  .الحكمة لحترام قائم

أسإتاذ أفلطون وكان إليه ذهب السإكندر أن وحكي
إلى ظهره أسإند قد مشرقة في وهو إليه فوقف أسإتاذه

:فقال حاجة من : هلالسإكندر له فقال إليه يأوي جدار
في الوقوف منعتني فقد ظلك عني تزيل أن حاجتي

الديباج من فاخرة وكسوة بذهب له ! فدعاالشمس
الرض حجارة إلى حاجة بأفلطون : ليسفقال والقصب
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يكون شيء إلى حاجته وإنما الدودا ولعاب النبات وهشيم
 .توجه أينما معه

لنه الول المعلم له ويقال أرسإطاطاليس إليها وينسب
المدعى إثبات وقرر سإخيفها وأسإقط الحكمة علم نقح

ًا الحكمة يأخذون قبله وكانوا التوجيه وطريق  .تقليد

وأبطل أفلطون أسإتاذه وخالف المنطق علم ووضع
: السإتاذفقال السإتاذ خالفت : كيفله قيل التناسإخ
ًا والحق صديقي من إلي أحب الحق لكن صديقي أيض
 .السإتاذ

الرض برأيه السإكندر فأخذ ووزيره السإكندر أسإتاذ وكان
 .كلها

بطيئة القبال حركة : لمسإئل أرسإطاطاليس أن حكي
والصعودا مصعد المقبل : لنفقال سإريعة الدابار وحركة
علو من كالمقذوف والمدبر مرقاة إلى مرقاة من يكون

 .أسإفل إلى

السهرورداي يحيى الفتح أبو الفاضل الحكيم وحكى
بين أنا : بيناتصانيفه بعض في الدين بشهاب الملقب

إنساني بمثل شعشعاني نور في رأيت واليقظان النائم
الحكماء من وفلن فلن عن فسألته المعلم هو فإذا

التستري الله عبد بن سإهل عن فسألته عني فأعرض
ًا الفلسإفة هم : أولئكفقال وأمثاله نطقنا بما نطقوا حق

قال السإكندر أن ! وحكيمآب وحسن زلفى فلهم
منها أنت التي المدينة بفتح الخبر وردا : قدلرسإطاطاليس

واحد على يبقى ل أن : أرىأرسإطاطاليس قال ترى فماذا
ل أن : أمرتالسإكندر ! فقاليخالفك أحد يرجع كيل منهم
ًا فيها أحد يؤذى  .لجانبك احترام

 .منه أعجب الملك وكلم عجب الوزير فكلم
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ًا وكان دايوجانس إليها وينسب ًا حكيم ًا للدنيا تارك مفارق
ًا ولذاتها لشهواتها منه باحتمال يرضى ول للعزلة مختار

ًا كان أنه حكي أحد من شجرة ظل في بستان في نائم
وردا : قدله وقال برجله فركله الملوك بعض عليه فدخل
عاداة البلدا فتح الملك : أيها! فقالبلدتك بفتح الخبر

رأى أنه وحكي !الدواب طباع من الركل لكن الملوك
ًا أن احذر الصيادا : أيهاله فقال حسناء امرأة يكلم صيادا
يوم للنظارة خرجت حسناء امرأة رأى أنه ! وحكيتصادا
! وحكيلترى خرجت إنما لترى خرجت ما : هذهفقال عيد
ً رأى انه فقال بأبيه الشبه شديد والبن ابنه مع رجل

شاب إلى نظر انه ! وحكيلمك أنت الشاهد : نعمللصبي
سإاكن فيه حسن : يتفقال السيرة قبيح الصورة حسن
المجسطي العلم صاحب بطليموس إليها ! وينسبقبيح
بالبراهين الكواكب وسإير الفلك حركات عرف الذي

إلى المغرب من يتحرك الفلك بعض أن فذكر الهندسإية
سإريع وبعضها المغرب إلى المشرق من وبعضها المشرق
وبعضها رحوية يدور وبعضها الحركة بطيء وبعضها الحركة

 .حمائلية يدور وبعضها داولبية يدو

الفلك ومن أفلكها لحركات تابعة الكواكب حركات وان
وبعضها ميطة غير وبعضها الرض بكرة محيطة بعضها

مركز من خارج مركز وبعضها الرض مركز مركزها
 .الرض

الفلك ومسح الهندسإية البراهين كله ذلك على وأقام
ًا ًا برج يوم : فييقول حتى ثانية وثانية دارجة ودارجة برج
كما ويقع الخسوف أو الكسوف يكون كذا سإاعة وفي كذا
 .قال

بين ما أن الهندسإية بالبراهين يبين أنه هذا من وأعجب
ً يكون كم المسافة من والرض المساء فلك كل وأن ميل

ً يكون كم تحتها الفلك من ً تكون كم وداورتها ميل ميل
ً يكون كم وقطرها  .ميل
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 .والتقويم الصطرلب وضع الشياء أعجب ومن

إليها ! وينسبيعلم لم ما النسان علم من فسبحان
 .النجومية الحكام صاحب بطلميوس

الحواداثا وقوع أخرى بعد مرة بالتجربة له حصل أنه يزعم
برهان ذلك على وليس الكواكب وسإير الفلك بحركات

وأنه الظن غلبة يزعم هو لكن المجسطي في كما
لحد تحصل قلما كثيرة وشرائط مقدمات على موقوف

 .زماننا في

ًا أرادا ومن وزير جاماسإب أحكام في فلينظر ذلك من شيئ
عليه موسإى مبعث قبل كان فإنه الفرس ملك كشتاسإف

السلم عليه ونبينا وعيسى موسإى بمبعث وحكم السلم
من ذلك وأمثال الترك وخروج المجوسإية الملة وبإزالة

 .الكثيرة الحواداثا

 .الطلسمات صاحب بليناس إليها وينسب

أوقات في أرضية وأجرام سإماوية أجرام من مأخوذة وإنها
 .الطلسمات ذكر من فيه كثير هذا وكتابنا مخصوصة

 .الموسإيقى علم صاحب فيثاغورس إليها وينسب

بذكائه الفلك حركات أصوات على اللحان وضع أنه زعموا
 .نفسه جوهر وصفاء

العلم هذا في تكلم من أول وهو النغمات أصول اسإتخرج
بهذه يلهى قراره أو نومه عدم الذي المريض أن وفائدته

بسبب به ما بعض عنه يخف أو النوم يأتيه فربما الصوات
يغلب الذي الحزين وكذلك الصوات تلك بسماع اشتغاله

عليه فيخف اللحان هذه من بشيء يشغل الحزن عليه
 .به ما بعض
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هي والفراسإة الفراسإة صاحب وهو اقليمون إليها وينسب
 .الخفية المور على الظاهرة بالمور السإتدلل

:تعالى قال كما ذكائه قدر على للنسان تظهر كثيرة وإنها
 .للمتوسإمين ليات ذلك في إن

ًا رأيت إذا فإنك لم فإن مريض أنه ترى اللون مصفر إنسان
 .خائف انه تعلم المرض آثار تجد

ً رأيت وإذا ًا بليد انه تعلم الرأس كبير رجل بالحمار تشبيه
ً رأيت وإذا أنه تعلم الخصر داقيق الصدر عريض رجل

 .بالسإد شبيه لنه شجاع

.اقليمون الحكيم إلى منسوب علم وهذا الطريق هذا ومن

والبراهين الهندسإية الشكال واضع أوقليدس إليها وينسب
 .الموقوفة والشكال العجيبة والمقالت اليقينية

يفهم لم ما الثاني يفهم ل وجه على بعض على بعضها
فل الترتيب هذا وعلى الثاني يفهم لم ما الثالث ول الول

فإنه وذكاء فطانة ذي كل إل العلوم من الفن لهذا يستعد
 .الدقيقة العلوم من

وجه على الوفق أعدادا علم واضع أرشميدس إليها وينسب
ً يخرج أن وهو عجيب ً متساوية أضلعه جميع شكل طول
ًا متساوية سإطوره جميع ويكون كذلك وأقطاره وعرض
 .بالعددا

أوقات في ضربت إذا خواص الشكال لهذه أن زعموا
 .معينة

وهو الولداة لسهولة فمجرب ثلثة في ثلثة شكل وأما
 .ألف في ألف وآخرها الشكال أول

ًا قال .رايتهم على ذلك كان إذا العسكر لظفر مجرب أيض
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قوانين في الكلية القوال صاحب بقراط إليها وينسب
من اختاره والذي ذلك على دالت تجربته لن الطب

 .منه شيء ينتقض قلما الحسن غاية في القواعد

ًا وكان  .وجزئياته بكلياته الطب بعلم خبير

والمعالجات الطب علم صاحب جالينوس إليها وينسب
 .نومه في إليه وألقي نفسه بذكاء العجيبة

ًا رأى أنه حكي ثم بجناحيه يضرب الجو من سإقط طير
ًا أخذ ذرقه منف في لك وصب منقاره في الماء من شيئ

عندما ذلك على الحقنة فوضع وطار ذرقه منه فانفصل
 .المعاء في الحتباس يكون

يقبل لم مدة بقي جرح إصبعه على كان انه وحكي
كتفه تحت عرق فصد علجه أن نومه في فرأى المعالجة

 .فعوفي ذلك ففعل المخالف الجانب من

أقرانك على خرجت : كيفلجالينوس قيل أنه وحكي
أنا الخمر في أولئك أنفق ما لن :فقال العلم بوفور
إسإهال عمره آخر في أصابه أنه .وحكيالزيت في أنفقت
أنت وأنت هذه حبس عن عجزت : كيفله فقيل شديد
فيه الماء انعقد داواء فيه فرمى ماء مله طشت فدعا
على أقدر وما الطشت في الماء حبس على : أقدرفقال
قضاء مع ينفعان ل والتجربة العلم أن لتعلموا بطني حبس

ًا مات : أرسإطوالشاعر ! قال تعالى الله ً مدفوق ضئيل
ًا وأفلطون ً بقراط مضى ضعيفا مفلوج ضعيفا مسلول
ًا وجالينوس أسإوأ ماتوا الناس فضلء هؤلء نحيفا مبطون

 .عباداه فوق القاهر هو أنه لتعلموا ميتة

 .الموفق والله

 الساداس القليم
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سإبعة السإتواء عند النهار نصف الظل يكون حيث أوله
آخره ظل ويفضل قدم عشر وسإدس أعشار وسإتة أقدام
 .فقط واحد بقدم أوله على

وتون قانى من المشرق ترك مساكن من ويبتديء
الخزر وبلدا التركمان وأرض والتغزغز وكيماك وخرخيز

الكبرى والرومية القسطنطينية على يمر والسرير واللن
بحر إلى ينتهي حتى الندلس وشمال وافرنجة المان وبلدا

عشرة خمس القليم أول في هؤلء نهار وأطول المغرب
 .وربع ونصف سإاعة عشرة خمس وآخره ونصف سإاعة

آلف سإبعة المغرب إلى المشرق من وسإطه في وطوله
ً وسإبعون وخمسة ومائة ميل  .داقيقة وسإتون وثلثا ميل

ً عشر وخمسة ميل مائتا وعرضه وثلثون وتسع ميل
 .داقيقة

ميل ألف وأربعون وسإتة ميل ألف ألف وتكسيره
ً وعشرون  .داقائق وكذا ميل

ًا ولنذكر على مرتبة فيه الواقعة المدن أحوال من شيئ
 .المعجم حروف

 .الموفق والله

 أبولدة

إل يسكنها .لبالحجارة مبنية عظيمة الفرنج بأرض مدينة
واسإم بذلك شهيدها أوصى لنه امرأة تدخلها ول الرهبان
ًا كان أنه زعموا الب باج شهيدها فتشاجر بافرنجة أسإقف

 .المدينة هذه وبنى الموضع هذا وأتى أهلها

حكى النصارى عند معتبرة عظيمة كنيسة وهي
أعظم النصارى بلدا جميع في رأيت : ماقال الطرطوشي

ًا أكثر ول منها  .وفضة ذهب
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من والقصاع والباريق والكؤوس كالمجامر أوانيها وأكثر
 .والفضة الذهب

إلى وجهه شهيدها صورة على فضة من صنم وبها
رطل ثلثمائة وزنه ذهب من آخر صنم وبها المغرب
ًا عريض واسإع بلوح ظهره ملصق بالياقوت كلل قد جد

وهو المصلوب شكل على اليدين مفتوح وهو والزمردا
 .السلم عليه المسيح صورة

من كلها الثار وألواح والفضة الذهب صلبان من وبها
 .بالياقوت كلل قد والفضة الذهب

المدينة بهذه أن العذري حكى الفرنج بأرض مدينة اشت
ًا اشتروا إذا أهلها أن وهي عجيبة عاداة ثمنه كتبوا متاع
أخذه الثمن بذلك وافقه فمن داكانهم في وتركوه عليه

 .مكانه ثمنه وترك

الحارس غرموا شيء منه ضاع فمن حراس ولحوانيتهم
 .قيمته

 أفرنجة

.ذكرالساداس القليم غربي آخر في واسإعة أرض
.قاعدتهامدينة وخمسين مائة نحو بها أن المسعوداي

 .باريس

خصبة غير وإنها أكثر وعرضها شهر مسيرة طولها وإن
 .الشجر معدومة الكرم قليلة المحرثا ردايئة لكونها

والبحر البر في حرب أهل نصارى وهم الفرنج وأهلها
ً الفرار يرون ل حروبهم في وشدة صبر ولهم لن أصل
التجارات على ومعاشهم الهزيمة من أسإهل عندهم القتل

 .والصناعات
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على المهندمة بالصخور مبنية الفرنج بلدا في مدينة افش
 .افش نهر يسمى نهر طرف

ًا الماء غزيرة جمة بها  .جد

من بعد على أهلها فيه يستحم الفضاء واسإع بيت عليها
ًا الجمة .الجمة من يفور الذي الماء سإخونة شدة من خوف

 .الرقعة واسإعة عظيمة الفرنج بأرض مدينة انطرحت

والغراس الزروع من شيء فيها يصلح ل سإبخة أرضها
 .وأصوافها ودارها المواشي من ومعاشهم

عندهم وإنما بحاجاتهم يشعلونه حطب ببلداهم وليس
الصيف في يعمدون أنهم وذاك الحطب مقام يقوم طين

الطين فيها ويقطعون مروجهم إلى المياه خفت إذا
مقدار منها رجل كل فيقطع الطوب شكل على بالفؤوس

ًا فيكون ينشف الشمس في ويبسطه حاجته ًا خفيف جد
في تأخذ كما النار فيه وتأخذ يشتعل النار على عرض فإذا

 .الحطب

وإذا الزجاجين كير كنار عظيم وهج ذات عظيمة نار وله
 .رمادا لها بل لها جمر ل قطاعة احترقت

 ايرلندة

:العذري قال وغربيه الساداس القليم شمالي في جزيرة
الدنيا جميع في الجزيرة هذه إل قاعدة للمجوس ليس

وزيهم المجوس رسإم على وأهلها ميل ألف وداورها
 .داينار مائة منها الواحد قيمة برانس يلبسون

 .باللليء مكللة برانس فيلبسون أشرافهم وأما

نون وهو البلينة فراخ يصيدون سإواحلها في أن وحكي
ًا عظيم  .بها يتأدامون أجراءها يصيدون جد
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في فتصادا أيلول شهر في تتولد الجراء هذه أن وذكروا
هذه في والثاني الول وكانون والثاني الول تشرين
 .للكل يصلح فل لحمها يصلب ذلك وبعد الربعة الشهر

يجتمعون الصياداين أن العذري ذكر فقد صيدها كيفية أما
حدادا أضراس ذو حديد من كبير نشيل ومعهم مراكب في

قوي حبل الحلقة وفي قوية عظيمة حلقة النشيل وفي
الجرو فيتلهى وصوتوا بأيديهم صفقوا بالجرو ظفروا فإذا

ًا المراكب من ويقرب بالتصفيق أحد فينضم بها مستأنس
ًا جبهته ويحك إليها الملحين ًا حك الجرو فيستلذ شديد

حديد من مطرقة ويأخذ رأسإه وسإط النشيل يضع ثم بذلك
فل ضربات ثلثا قوة بأتم النشيل على بها ويضرب قوية

ًا يضطرب والثالثة وبالثانية الولى بالضربة يحس اضطراب
ًا ًا بذنبه صاداف فربما شديد ول فيعطبها المراكب من شيئ
 .اللغوب يأخذه حتى مضطرب يزال

إلى يصير حتى جذبه على المراكب ركاب يتعاون ثم
 .الساحل

فيستعدون فتتبعهم باضطرابه الجرو أمر أحست وربما
شمت فإذا الماء به ويخوضون المدقوق الكثير بالثوم
ثم خلف إلى القهقرى ورجعت اسإتبعثتها الثوم رائحة

 .ويملحونه الجرو لحم يقطعون

 .كالنقس أسإودا وجلده كالثلج أبيض ولحمه

 باكويه

عظيمة نفط عين .بهاشروان بقرب داربند بنواحي مدينة
أخرى عين جانبها وإلى دارهم ألف يوم كل في قبالتها تبلغ

ًا تنقطع ل الزئبق كدهن أبيض بنفط تسيل ً ول نهار ليل
 .الولى مثل قبالتها تبلغ
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ًا بها أن الندلسي حامد أبو ذكر ما عجائبها من ليس أرض
يصيدون والناس النسان يجدها كثيرة حرارة ترابها في

مع جلوداها في ويجعلونه لحمها ويقطعون وغيرها الغزلن
القصب من أنبوبة ويأخذون البازير من شاؤوا وما الملح

ويدفنونه الصيد جلد على القصب ويشدون النافذ الغليظ
ًا القصب ويتركون التراب ذلك تحت مائية فتخرج جارج
اللحم أن علموا المائية نفدت فإذا القصبة من كلها اللحم

 .تهرأ وقد فيخرجونه نضج قد

ًا بها رأى انه التجار بعض وحكى ول تضطرم تزال ل نار
 .الكبريت معدن موضعها لن تنطفيء

ً باكويه بقر أن الندلسي حامد أبو وحكى في أسإودا جبل
الماء ذلك مع ويخرج الماء منه يخرج طويل شق سإنامه

يحملها أصغر أو وأكبر النحاس من الدانق صناج مثل
 .للتعجب الفاق إلى الناس

:بانيهما باسإم سإميتا الفرنج بأرض مدينتان وأريشة باني
وأريشة الدهر قديم في الناحية تلك ملك فاسإم باني أما

 .زوجته اسإم

من سإارية وسإطها في شريفة فمدينة الباني مدينة أما
البحر إلى ينظر كأنه باني صورة السارية تلك وعلى رخام
 .إفريقية من مراكبه إقبال إلى

وسإط وفي أريشة مدينة باني مدينة من ميل وعلى
ًا صور أريشة صورة عليها رخام من سإارية المدينة جميع

والشجار المياه كثيرة افرنجة بناحية مدينة برذيل من
 .والحبوب والفواكه

 .نصارى أهلها أكثر

هذه سإواحل وفي عظيمة سإوار على منيفة بنيان بها
 .الجيد العنبر يوجد المدينة
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ركوب عليهم وامتنع الشتاء كلب أصابهم إذا أنهم وحكي
نوع بها انواطى لها يقال بقربهم جزيرة إلى مشوا البحر

هذه قشروا الجوع أصابهم فإذا ماداقة يسمى الشجر من
ًا وخشبها لحائها بين فوجدوا الشجرة فاقتاتوا أبيض شيئ

 .الهواء يطيب حتى وأكثر والشهرين الشهر بها

صنم وعليه المحيط البحر وعلى عليها مشرف جبل بها
البحر لسلوك التعرض بترك الناس يخبر كأنه وذلك

البحر بركوب برذيل من خرج ممن أحد يطمع لئل المحيط
 .سإلوكه في طمع عنده الذي

 برطاس

مسلمون أهلها اتل نهر على مفترشة بالخزر واسإعة ولية
يأوون الخشب من أبنينهم اللغات لجميع مغايرة لغة لهم
في فيفرشون الصيف في وأما الشتاء في إليها

 .الخرقاهات

أحمر الوبر كثير الحسن غاية في الثعالب من نوع بها
 .البرطاسإية الفراء جلوداها اللون

لن سإاعة مقدار يكون الصيف في قليل عندهم والليل
 .فرسإخ من أكثر فيه يسير أن له يتهيأ ل السائر

 بجناك بلدا

قرب شماليه في الساداس القليم في الترك من قوم هم
 .طويلة اسإبلة اولو اللحى طوال قوم .وهمالصقالبة

ً أحد إلى الخراج يؤداون ل ومنعة وقوة كثرة عندهم أصل
نساءهم ويفترشون كالسباع بعض على بعضهم ويغير

ومأكولهم كالبهائم ذلك يستقبحون ل الناس بمرأى
 .الدخن

ًا عشر اثني مسيرة وبلداهم  .يوم
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 بجا بلدا

مشركون وهم شهر مسيرة بلداهم الترك من قوم هم
ويعظمون الطحطاح إلى التاوة ويؤداون لملكهم يسجدون

ًا يأكلونها ول البقر  .لها تعظيم

ضرب وفيها السإودا والزعرور والتين العنب كثيرة وبلداهم
الخشب ذلك من أصنام ولهم النار تأكله ل الشجر من

أنه ويزعمون الخشب ذلك النصارى من الطرقيون يأخذ
 .السلم عليه عيسى عليه صلب الذي الجذع من

 بغراج بلدا

شهر مسيرة وبلداهم لحى بغير اسإبلة لهم الترك من قوم
بن يحيى ولد من علوي أنه يذكر الشأن عظيم ملك لهم
مرثية في أبيات ظهره على مذهب مصحف وعندهم زيد
العرب ملك عندهم وزيد المصحف ذلك يعبدون وهم زيد

ًا يملكون ول العرب إله طالب أبي بن وعلي من إل أحد
 .العلوي ذلك نسل

أبصارهم وشخصوا أفواههم فتحوا السماء اسإتقبلوا وإذا
 .إليها ويصعد منها ينزل العرب إله : إنويقولون

طول زيد نسل من هم الذين الملوك هؤلء ومعجزة
 .العين وسإعة النف وقيام اللحية

وصنعتهم كثيرة ورجالهم فرسإان عساكر القوم ولهؤلء
ًا حسنة آلت منه يعملون السلح عمل  .جد

بقر بلداهم في وليس الذكر الضأن ولحوم داخن وغذاؤهم
ً معز ول  .أصل

 .غيرها يلبسون ل اللبودا ولباسإهم

 .ماله عشر يأخذون بهم اجتاز من أن عاداة ولهم
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 تاتار بلدا

الساداس القليم شرقي سإكان الترك من عظيم جيل هم
الخلق وفظاظة القلب قساوة في بالسباع شيء أشبه

وسإفك الخصومات وحبهم الطبع وغلظ البدن وصلبة
رسإول معجزات من وخروجهم الحيوان وتعذيب الدماء

أبيه عن برداة أبو رواه ما وهو وسإلم عليه الله صلى الله
ًا : كنتقال فسمعته السلم عليه الله رسإول عند جالس

العين صغار الوجوه عراض قوم يسوقها أمتي : إنيقول
يلحقوهم حتى مرات ثلثا المطرقة المجان وجوههم كأن

وأما منهم هرب من فينجو السابقة أما العرب بجزيرة
 .كلهم فيهلك الثالثة وأما بعض وينجو بعض فيهلك الثانية

والذي أما الترك : همقال الله رسإول يا هم : منقالوا
مساجد سإواري إلى خيولهم لتربطن بيده نفسي

ًا لله : انوسإلم عليه الله صلى ! وعنهالمسلمين جنودا
من فكم عصاه ممن بهم ينتقم الترك اسإمهم بالمشرق

ذلك رأيتم فإذا يرحمن فل يسترحمن حاسإرات حافيات
شيء في منها فليسوا الديانات وأما للقيامة فاسإتعدوا

وجدوه شيء كل يأكلون حرمة ول حل عندهم وليس
ًا ويسمونها للشمس ويسجدون مخالفة لغة ولهم إله

 .القلم لسائر مخالف به يكتبون وقلم التراك لسائر

الرجل أن فاتفق مدة أسإرهم في : كنتقالت امرأة حكت
هذه : لعلقالوا فيما أقاربه فقال مرض سإباني الذي

ًا أطعمته المرأة  .شيئ

فاجتمعوا قتلي من يمنعهم كان والمريض بقتلي فهموا
ًا ًا يوم ًا اجتماع ًا وأحضروا عظيم عليها أركبوني معز

ًا وتقرأ تديره يدها في بمنجل سإاحرة امرأة وجاءت شيئ
تحتي المعز فإذا المسلولة بالسيوف عندي قيام والجمع
هذا : ليسوقالوا سإبيلي وخلوا القوم فرجع صيحة صاحت
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ًا عشرين مسيرة بلداهم الترك من قوم .همظننا كما يوم
 .عباداة بيت لهم وليس

المذكى ويأكلون عليها القيام ويحسنون الخيل يعظمون
عند عيد ولهم واللبودا القطن ويلبسون المذكى وغير

 .قزح قوس ظهور

من قصره أعلى على خيمة له الشأن عظيم ملك ولهم
 .فراسإخ خمسة من ترى إنسان للف تتسع ذهب

كصاحب إنسان على علق إذا حجر وهو الدم حجر وبها
 .دامه ينقطع غيره أو الرعاف

 جكل بلدا

ًا أربعون بلداهم مسيرة الترك من قوم هم وبلداهم يوم
 .نصارى وفيهم سإاكنة آمنة

وسإائر وأخته بابنته منهم الرجل يتزوج الوجوه صباح وهم
ًا وليسوا محارمه ً ويعبدون مذهبهم هذا لكن مجوسإ سإهيل

رب اليمانية الشعرى ويسمون نعش وبنات والجوزاء
 .الرباب

يطمع الترك قبائل وجميع الشر يرون ل داعة وعندهم
 .وداعتهم للينهم فيهم

بلداهم في وليس الغنم ولحوم والجلبان الشعير ومأكولهم
.غيرها يلبسون ل والفراء الصوف ولباسإهم البقر ول البل

الخشب من وبيوتهم لهم ملك ول الفادازهر حجر وبها
 .والعظام

 الختيان بلدا
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ًا عشرين مسيرة بلداهم الترك من قوم هم قوم وهم يوم
 .الترك سإائر بخلف صحيحة وآراء عقول أصحاب

ًا يتزوجون ًا تزويج لهم جمع كل بل لهم ملك ول صحيح
 .إليه يتحاكمون ورأي عقل ذو شيخ

 .عندهم اغتيال ول بهم يجتاز من على جور لهم وليس

 .والقل والكثر الشهر فيه يعتكفون عباداة بيت ولهم

ول مذكى إل اللحم يأكلون ول والجلبان الشعير ومأكولهم
ًا يلبسون  .مصبوغ

ًا الرائحة ذكي مسك وبها حمل فإذا أرضهم ي داام ما جد
 .واسإتحال تغير عنها

ذلك في أنها إل مات إليها نظر من حيات فيه جبل وبها
 .البتة عنه تخرج ل الجبل

أرضهم في إل يعمل ل لكنه الحمى يسكن حجر وبها
ًا فيه أن وعلمته جيد فادازهر وعندهم خضراء عروق
 .منافع لها كثيرة بقول وعندهم

 .شهر مسيرة بلداهم الترك من قوم هم خرخيز بلدا

من إل يديه بين يجلس ل بمصالحهم عالم مطاع ملك لهم
 .الربعين جاوز

إلى ويصلون صلتهم في به يتكلمون موزون كلم ولهم
 .الجنوب جانب

 .أعيادا ثلثة السنة في ولهم

 .العيادا في ينشرونها خضر أعلم ولهم
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ولحوم والرز الدخن ومأكولهم والزهرة زحل ويعظمون
 .الجمال لحم إل وغيرها والغنم البقر

 .به يكتبون وقلم عباداة بيت ولهم

يخلونه بل السراج يطفئون ول المور في ونظر رأي ولهم
 .بنفسه ينطفيء حتى

 .المصابيح عن به يستغنون بالليل يسرج حجر بها

 الخرلخ بلدا

ًا وعشرين خمسة مسيرة بلداهم الترك من قوم  .يوم

والزنا بعض على بعضهم يغير والظلم البغي أهل وهم
 .ظاهر عندهم

وأخته زوجته في صاحبه أحدهم يقامر قمار أصحاب وهم
أن فللمقمور القمار مجلس في دااموا فما وابنته وأمه

ما له حصل فقد القمار مجلس عن انفصل فإذا يفاداي
 .يريد كما التجار من يبيعها قمر

:الغيرة قليلو ورجالهم والفسادا الجمال ذوات ونساؤهم
ًا وتختار القوافل إلى وأخته الرئيس امرأة تأتي منهم أحد

وزوجها إليه وتحسن عندها وتنزله بيتها إلى به وتمشي
داام وما حوائجها في ويتحركون يساعدونها وأقاربها
 .عليها يدخل ل الزوج فان عندها الضيف

ول الخمر الدخن من ويتخذون والعدس الحمص ومأكولهم
ًا إل اللحم يأكلون  .الصوف ولباسإهم بالملح مغمس

ملوكهم متقدمي صور حيطانه في عباداة بيت ولهم
في الخشب هذا ومن النار تأكله ل خشب من والبيت
 .كثير بلداهم
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يقوم شجر وعندهم بالزئبق يستخرجونها الفضة معدن بها
الورام على عصارته طليت إذا الساق قائم الهليلج مقام

 .لوقتها أبرأها الحارة

ًا الذبائح له ويذبحون يعظمونه أخضر حجر ولهم .إليه تقرب

الحيوان من شيء عين عليها وقع إذا حيات فيه نهر بها
 .عليه غشي

 الخزر بلدا

الذي البواب باب خلف بلداهم الترك من عظيم جيل هم
الجمال أصحاب بيض : صنفصنفان وهم الدربند له يقال

 .خزر قرا لهم يقال سإمر وصنف الفائق

 .الطين من يسير شيء إل خرقاهات وأبنيتهم

 .وحمامات أسإواق ولهم

 .بلك يسمى عظيم ملك ولهم آتل نهر شط على ونزولهم

وعبدة واليهودا والنصارى المسلمين من كثير خلق وفيهم
 .الوثان

والملك حاكمهم إلى يبعثهم حكومة منهم لقوم عرض وإذا
 .بينهم يدخل ل

 .حاكم القوام من قوم ولكل

بناء لحد وليس آتل نهر من بعيد الجر من قصر ولملكهم
 .له إل الجر من

وإذا مرة أشهر أربعة في إل يركب ل ملكهم أن وحكي
يخر أحد رآه وإذا ميل قدر الجنادا وبين بينه يكون ركب

ًا  .الملك يعبر حتى كذلك يزال ول سإاجد
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ويحضر كلهم الهاربين قتل فانهزمت سإرية بعث وإذا
 .ويقتلهم لغيرهم يهبها وقماشهم وأولداهم نساءهم

خاصته قتله أو عزله الربعين جاوز إذا ملكهم ان وحكي
! بلداالملك لتدبير يصلح ل عقله نقص قد : هذاوقالوا
وهم أيام عشرة بلداهم مسيرة الترك من قوم هم خطلخ

حولهم من على يغيرون الترك قبائل جميع من شوكة أشد
 .الخوات وينكحون المور في وتدبير رأى ولهم

ًا إل تتزوج ل والمرأة ًا زوج تتزوج ل عنها مات فإن واحد
 .عمرها باقي

طلق ول بها والمزني الزاني أحرقوا عندهم زنى ومن
الشعير ويأكلون الزوج يملكه ما جميع المرأة ومهر لهم

 .المذكاة غير اللحوم وسإائر والبر والجلبان

الولي خدمة فمهرها لها مال ل امرأة رجل تزوج وإذا
 .سإنة

فإن بالرش مضمونة والجروح مشروع عندهم والقصاص
 .دامه هدر بالجراحة ومات الرش أخذ

شرط ومن به يرضى ول النكار أشد الشر ينكر وملكهم
من عظيمة أمة ! همقتل تزوج فإن يتزوج ل أن ملكهم
أنهم المقدسإي حكى الصقالبة لبلدا متاخمة بلداهم الترك

عنهم وتمنع حصنهم هي بحيرة بها تحيط وبيئة جزيرة في
 .عدوهم

وقد الروسإية : رأيترسإالته في فضلن بن أحمد قال
ًا أتم أر فلم آتل نهر على بتجاراتهم وافوا كأنهم منهم بدن
الترك لسائر مخالفة ولغة شريعة لهم بيض شقر النخل
عن يحترزون ول يتنظفون ل الله خلق أندر لكنهم

 .النجاسإات
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ومعه كبير رفيع قصر في يكون أن ملكهم عاداة ومن
تحت يجلسون عنده الثقة أهل خواصه من رجل أربعمائة
 .سإريره

أربعون عليه معه يجلس بالجواهر مرصع عظيم سإري وله
ينزل ول أصحابه بحضور واحدة يطأ وربما لفراشه جارية

 .البتة سإريره عن

أرادا وإن الطشت إليه يقرب الحاجة قضاء أرادا فإن
يسوس خليفة وله السرير جنب إلى الدابة تقرب الركوب
 .العداء ويواقع الرعية أمر ويدبر الجيوش

لزوجته اتخذ دارهم آلف عشرة ملك من أن عادااتهم ومن
ًا ًا عشرين ملك وإن ذهب من طوق وعلى طوقين اتخذ ألف

وجدوا وإذا كثيرة أطواق واحدة رقبة في كان فربما هذا
ًا ! بلدايتفتت حتى وتركوه طويلة شجرة في علقوه سإارق
الخامس القليم غربي سإكان وهم عظيمة أمة هم الروم

بن إسإحق بن عيصو نسل من : همقالوا والساداس
 .السلم عليه إبراهيم

الرومية منها عظيمة ومملكتهم واسإعة بلداهم
 .والقسطنطينية

الخيرات كثيرة وهي الشمال في لدخولها بردا بلدا بلداهم
 .والمواشي الدواب من البهائم كيرة الثمرات وافرة

ظهر أن إلى الفلسإفة داين على الزمان قديم في وكانوا
 .النصارى داين فيهم

والسباسإب بالشعانين أعياداهم في الخروج عادااتهم ومن
والمشروب والمأكول والطرب للهو بالزينة والدنح

مكنته قدر على وغنيهم وفقيرهم وكبيرهم صغيرهم
 .وقدرته
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بيوت سإدنة من ليكونوا أولداهم إخصاء عادااتهم ومن
الخصي ويحدثون للقضيب يتعرضون ل لكنهم عباداتهم
 .نسائهم احبال لرهبانهم كرهوا لنهم بالنثيين

في يبلغ الخصي : انوقيل يكرهونه فل الوطر قضاء وأما
ًا ذلك المداومة لفرط يستحلب لنه الفحول يبلغه ل مبلغ

وأرادا أحدهم تزوج فإذا يفتر ول المرأة عند ما جميع
القس يكون حتى القس إلى المرأة تحمل الزفاف
ًا والزوج بركته وينالها مفترعها أن ليعلم معها يمشي أيض

وهم الروم ! وملوكالقس بفعل حصل القتضاض
ًا الملوك أوفر من كانوا القياصرة ً علم ًا وأتمهم وعقل رأي
ًا وأكثرهم ًا عددا ً وأكثرهم مملكة وأوسإعهم وعددا ومن مال
غزو أراداوا إذا بل مغافصة عدوهم يأخذوا ل أن عادااتهم

السنة في بلداك قاصدون : نحنصاحبها إلى كتبوا بلدا
وهم الترك من عظيمة ! أمةللتقائنا وتأهب فاسإتعد التية

زمن إلى سإلجوق بني سإلطين طاعة في كانوا نصارى
منهم الخراج يستوفي من إليهم فبعث ملكشاه بن سإنجر

ملكهم فضربه والعاداة الرسإم في للخراج الجابي فتجاوز
إلى فبعث الجابي فمات بك طوطى اسإمه وكان

لكن عذره قبول على وافق والسلطان يتعذر السلطان
:قالوا المال وتحصيل والسبي النهب أراداوا الحواشي

عليه وجرأة بالسلطان إهانة فإنه عذرهم يقبل ل هؤلء
الفعل هذا مثل على غيرهم يقدم ل حتى بهم فلنوقع
وتذللوا فتضرعوا إليهم بعساكره السلطان ! فذهبالقبيح
داية منا وخذ وذرياتنا عوراتنا : ارحمللسلطان وقالوا

ًا المقتول فلن الخراج علينا وضاعف مضاعفة أضعاف
 .أصحابه وأبى السلطان

كلنا : نحنوقالوا للقتال تأهبوا أمنهم من أيسوا فلما
!بدله منا كل قتل بعدما المعركة في إل نقتل فل مقتولون

حملة المسلمين على وحملوا ونسائهم برجالهم فركبوا
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ًا وكشفوهم واحد رجل ًا كشف وأخذوا وهزموهم قبيح
 .وسإبوا ونهبوا وخربوها خراسإان بلدا وداخلوا السلطان

بقي والسلطان وخمسمائة وأربعين ثمان سإنة ذلك وكان
 .هرب ثم سإنة أسإرهم في

الحجارة من مدينة لهم أن مهلهل بن مسعر وحكى
إلى تجارات ولهم عباداة بيت ولهم والقصب والخشب

 .والصين الهند

 .والفراء الكتان وملبوسإهم الغنم ولحم البر ومأكولهم

على أمر إذا أحمر وحجر القولنج من ينفع أبيض حجر بها
ًا يقطع لم النصل  .شيئ

مسيرة بلداهم الترك من قوم هم كيماك بلدا وبلداهم
ًا وثلثين خمسة  .الحيوان جلودا من وبيوتهم يوم

الضأن من الذكران ولحم والباقلى الحمص مأكولهم
 .الناثا يأكلون ول والمعز

حجارة وبها أسإودا ونصفها أبيض الحبة نصف عنب بها
 .شاؤوا متى بها يستمطر

يجدونه الرض من سإهل في الذهب معادان وعندهم
ًا  .قطاع

 .السيل عنه يكشف الماس وعندهم

 .ويخدر ينوم نبات وعندهم

 .عباداة بيت ول ملك لهم وليس

 .به يكتبون قلم ولهم

.عاهة به يكون أن إل عبدوه سإنة ثمانين منهم يجاوز ومن
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الريحان أبو قال حفرة في عين به منكور يسمى جبل بها
مقدار الحفرة هذه : إنالباقية الثار كتابه في الخوارزمي

يشرب فربما حافاتها على الماء اسإتوى وقد كبير ترس
العين هذه وعند إصبع مقدار ينقص ل كثير عسكر منه

وأثر بأصابعهما كفيه وأثر إنسان رجل أثر عليها صخرة
ًا كان كأنه ركبتيه  .حمار وحوافر صبي قدم وأثر سإاجد

نصارى لنهم رأوها إذا لها يسجدون الغزية والتراك
 .السلم عليه عيسى إلى ينسبونه

 بهى بلدة

ونصارى مسلمون أهلها غناء آهلة الترك بلدا من بلدة هي
لكل لن كثيرة أعيادا ولهم الصنام وعبدة ومجوس ويهودا
ًا قوم ًا عيد  .للخرين مخالف

ًا أربعون بهى مملكة ومسيرة  .يوم

 .بهى يسمى وسإياسإة قوة ذو عظيم ملك ولهم

الطحال من تنفع وحجارة الرمد من تنفع حجارة بها
وقبائلها الترك بلدا أعني كلها بهذه أخبر جيد نيل وعندهم
ًا كان فإنه مهلهل بن مسعر  .كلها رآها سإياح

 .شروان أعمال من حصينة قلعة بيقر

تعرف لم الحجر من وتماثيل صور القلعة هذه على
 .عهدها لتقادام فائدتها

أحد الدار هذه : فيبابها على مكتوب المارة داار وبها
ًا عشر جهده بذل وإن بيوت عشرة إل يرى ل والداخل بيت

خزانة فيه لن أحد يعرفه ل وجه على وضع عشر والحاداي
 .الملك
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السبعة القاليم من إقليم كل أن ذكرنا قد تركستان
الول القليم من ممتدة وبلداهم الترك مساكن شرقية

ًا السابع إلى أمة أنهم بينا وقد القاليم شرقي في عرض
والشجاعة بالجلداة المم سإائر عن ممتازة عظيمة

طباعهم على والغالب السباع ومشابهة القلب وقساوة
ًا كان ما إل يرون ول والقهر والعسف الظلم لطبع غصب
 .طير صيد أو ظبي طلب أو غارة شن وهمهم السباع

العبوداية في وتربى أحدهم سإبي لو انه كبر من وعندهم
يريد بل سإيده عسكر زعيم يكون أن يريد أشده بلغ فإذا
والنعام التربية حق وينسى مقامه ويقوم يخالفه أن

 .السابق

هو الذي والفسادا الشر إلى مائلة نفوس الترك ونفوس
الكواكب أو الصنام عبدة أكثرهم فترى الشيطان طاعة

سإحرهم إل يذكر عجيب فيهم وما نصارى أو النيران أو
وذكر الماء في يرمونه الذي بالحجر المطر واسإتمطارهم

ًا ذكره مر وقد الحجر خاصية من انه  .مبسوط

ً الترك بأرض أن الغرائب تحفة صاحب حكى لقوم جبل
وفي ضرع ول زرع لهم ليس ناس وهم زانك لهم يقال

شاة كرأس قطعة توجد وربما كثيرة وفضة ذهب جبالهم
الكبار القطاع أخذ ومن بها ينتفع الصغار القطاع أخذ فمن

إلى رداها فإن فيه القطعة تلك بيت كل وأهل الخذ يموت
يضره ل الغريب أخذه ولو عنهم الموت انقطع مكانها
 .شيء

ً بتركستان أن وحكي مثل غار فيه النار جبل له يقال جبل
بأرض .مدينةالحال في تموت تدخله داابة كل كبير بيت

 .شعنة نهر على المهندمة بالحجارة مبنية الفرنج

ً والشجر الكروم بها تفلح ل القمح بها يكثر لكن أصل
وحوت سإلمون يسمونه حوت نهرها من يخرج والسلت
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هذا أن وذكر القثاء كطعم ورائحته طعمه صغير آخر
ًا مصر نيل في يوجد الحوت  .العير ويسمى أيض

ًا برذوم رأى أنه الطرطوشي وحكى لحيته بلغت حدث
وكان أصابع بأربع ركبتيه عن فهبطت فمشطها ركبتيه
قبل شعر وجهه على يكن لم انه فحلف العارضين خفيف

عند برذوم الشتاء في يخرج انه ! وحكي أعوام بستة ذلك
والمناقير الرجل أحمر أبيض الوز من نوع الشديد البردا

عاهق جزيرة في إل يتفرخ ل النوع وهذا عايش يسمى
البحر في المراكب انكسرت فربما مسكونة غير وهي
وفراخه الطير هذا ببيض يقتات الجزيرة بهذه تعلق فمن

 .والشهرين الشهر

 رومية

 .وعلمهم الروم رئاسإة مدينة

مسيرة وبينهما القسطنطينية غربي شمالي في وهي
ًا خمسين ملك لملكهم ويقال الفرنج يد في وهي يوم

 .المان

ومدينة عندهم وهو الفرنج تطيعه الذي البابا يسكن وبها
خارج خلقها وكثرة عمارتها لعظم الدنيا عجائب من رومية

مسلم بن الوليد ذكر السامع يصدقه ل حد إلى العاداة عن
ً أربعون رومية اسإتدارة أن الدمشقي ميل كل في ميل

سإوق يرى الول الباب من داخل فمن مفتوح باب منها
ًا يصعد ثم البياطرة والبزازين الصيارفة سإوق فيرى دارج

ًا وسإطها في فيرى المدينة يدخل ثم ًا برج ًا عظيم واسإع
وببابها المغرب بمحرابها اسإتقبل قد كنيسة جانبيه أحد في

يخرج بالنحاس مبطنة بركة البرج وسإط وفي المشرق
 .كله المدينة ماء منها

ًا وسإطها في أن حكي راكب صورة عليه حجارة من عمودا
المدينة هذه بنى الذي : إنالمدينة أهل يقول بعير على

647

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=232&CID=30#TOP%23TOP


مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

هذه على قوم يأتيكم حتى مدينتكم على تخافوا ل يقول
في المدينة جوانب ! وثلثةيفتحونها الذين فهم الصفة
وبين رخام من سإوران ولها البر في والرابع البحر

ثمانية السور وعرض ذراع مائتا طوله فضاء السورين
ًا عشر ًا وسإتون اثنان وارتفاعه ذراع  .ذراع

ماء وهو المدينة جميع في ماؤه يدور السورين بين نهر بها
قنطرة النهر وعلى ويدخلها بيوتهم على يدور عذب

ًا وأربعون سإتة منها دافة كل النحاس بدفوف  .ذراع

السورين بين فيصير الدفوف تلك رفعوا عدو قصدهم إذا
ًا وتسعون ثلثة النهر وعمودا يرام ل بحر عرض في ذراع
ًا وأربعين ثلثة اثنا الذهب باب إلى الملك باب وبين ذراع

ً عشر بأسإاطين غربيها إلى شرقيها من ممتد وسإوق ميل
ًا وسإقفه النحاس الجميع في آخر سإوق وفوقه نحاس أيض

 .المتعة وأصحاب التجار

ًا السوق هذا يدي بين أن وذكر أعمدة على آخر سإوق
ًا ثلثون منها عمودا كل نحاس  .ذراع

من السوق طول في نحاس من نقير العمدة هذه وبين
السفن فيه تجري البحر من لسان فيه آخره إلى أوله

تجتاز حتى المتعة وفيه النقرة هذه في السفينة فتجيء
فيختار تاجر تاجر على فتقف التجار يدي بين السوق على
 .البحر إلى ترجع ثم يريد ما منها

بطرس مار اسإم على بنيت المدينة دااخل كنيسة وبها
ولهم الروم يقصدهما فيها مدفونان وهما بولس ومار
 .عجيبة أشياء عنهما ويذكرون عظيم اعتقادا فيهما

في ذراع خمسمائة في ذراع ألف الكنيسة هذه وطول
 .ذراع مائتي سإمك

 .الشهداء رأس اصطافنوس باسإم بنيت أخرى كنيسة وبها
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سإمك في ذراع ثلثمائة عرض في ذراع سإتمائة طولها
ًا وخمسين مائة  .ذراع

وكواها وبيوتها وأرضها وحيطانها الكنيسة هذه وسإقوف
 .واحد حجر كلها

 .كثيرة كنائس المدينة وفي

سإورها وحول والنساء للرجال داير آلف عشرة وفيها
 .للرهبان عمودا ألف ثلثون

منها زقاق كل في يجري زقاق ألف عشر اثنا وفيها
 .للحشوش والخر للشرب : أحدهمانهران

وأسإواقها قبانان سإوق كل في سإوق ألف عشر اثنا وفيها
أعمدة على منصوبة البيض بالرخام مفروشة كلها

 .النحاس بدفوف مطبقة النحاس

 .حمام ألف وسإتون سإتمائة وفيها

الناس جميع ترك السبت يوم الزوال وقت كان وإذا
يوم الشمس غروب إلى السإواق جميع في أشغالهم

 .النصارى عيد وهو الحد

والنجوم الطب من العلم صنوف يلتمس لمن مجامع وبها
وعشرون مائة : انهاقالوا ذلك وغير والهندسإة والحكمة

ًا  .موضع

 .صهيون كنيسة وبها

عرض في فرسإخ طولها المقدس بيت بصهيون شبهت
.أجربة سإتة هيكلها ومساحة ذراع مائتي سإمك في فرسإخ

طوله أخضر زبرجد من القربان عليه يقدس الذي والمذبح
ًا عشرون عشرون يحمله أذرع عشرة عرض في ذراع
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ً يواقيت أعينها أذرع ثلثة تمثال كل طول ذهب من تمثال
المرمر من أطسوانة ومائتا ألف الكنيسة وفي حمر

أسإطوانة كل طول المذهب النحاس من ومثلها الملمع
ًا خمسون .السإاقفة من معروف رجل أسإطوانة لكل ذراع

المفرغ الصفر النحاس من كبار باب ومائتا ألف ولها
ًا وأربعون والعاج البنوس من البواب وأما الذهب من باب
 .فكثيرة

من معلق ذهب من سإلسلة ألف وثلثون ألف مائتا وفيها
التي القنادايل سإوى القنادايل منها تعلق ببكر السقف

 .الحد يوم تسرج

عليه يجري ممن وغيرهم والشمامسة السإاقفة من وبها
ًا خمسون الكنيسة من الرزق قام واحد مات كلما ألف
 .آخر مقامه

ذهب من خوان آلف وعشرة جرة آلف عشرة وفيها
 .ذهب من مسرجة آلف وعشرة كاس آلف وعشرة

ذهب كلها منارة سإبعمائة المذبح حول تدار التي والمنائر
ألف ثلثون الشعانين يوم تقوم التي الصلبان من وفيها

والمموهة المنقوشة والنحاس الحديد صلبان وأما صليب
عشرة والفضية الذهبية المصاحف ومن يحصى ل فمما
 .مصحف آلف

وقت من بعث نبي كل صورة الكنيسة هذه في مثل وقد
السلم عليها مريم وصورة السلم عليه عيسى إلى آدام
 .أحياء يحسبهم إليهم نظر إذا الناظر كان

صنم عمودا كل على عمودا مائة حوله الملك مجلس وفيها
ًا المم من أمة اسإم عليه جرس صنم كل يد في  .جميع
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تلك ملك ان عرفوا صنم تحرك إذا طلسمات أنها زعموا
 .حذرهم فيأخذون يريدهم المة

يكون صحن الكنيسة هذه يدي بين الزيتون طلسم وبها
نحاس من عمودا وسإطه في مثلها في أميال خمسة

ًا خمسون ارتفاعه وفوقه واحدة قطعة كله وهو ذراع
نقش صدره على ذهب من السودااني له يقال طائر تمثال
مثل رجليه من واحدة كل وفي زيتونة شبه منقاره وفي
 .ذلك

إل الرض تلك في طائر يبق لم الزيتون أوان كان فإذا
على يلقيها زيتونتان رجليه وفي زيتونة منقاره وفي أتى
:قالوا ذلك من وزيتونهم رومية أهل فزيت الطلسم ذلك
 .الطلسمات صاحب بليناس عمل من هذا

وأبواب الملك قبل من وحفظة أمناء الطلسم هذا وعلى
من الصحن وامتل الزيتون أوان ذهب فإذا مختومة
ومن منه البطارقة الملك ويعطي المناء يجتمع الزيتون

لقنادايل الباقي ويجعل قدرهم على مجراهم يجري
 .الكنيسة

كثيرة كتب في رأيتها الزيتون طلسم أعني القصة وهذه
 .البلدا عجائب من شيء في تترك قلما

: منقال أنه العاص بن عمرو بن الله عبد عن روي وقد
صورة عليها نحاس من برومية شجرة الدنيا عجائب

صفرت الزيتون أوان كان فإذا زيتونة منقارها في سإوداانية
جنسها من الرض تلك في طير كل فيوافي الشجرة فوق
تلك على ويلقيها ورجليه منقاره في زيتونات ثلثا

بيعهم لقنادايل فتكفيهم رومية أهل فيعصرها الشجرة
 .الحول جميع وأكلهم

من يدخل نهر كنائسهم بعض في أنه وهو آخر طلسم وبها
والسرطانات والسلحف الضفاداع من وفيه المدينة خارج
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الكنيسة من الماء يدخله الذي الموضع وعلى كثير شيء
أن يريد كأنه معتقة حديدة يده في حجارة من صنم صورة
ًا بها يتناول الحيوانات هذه إليه انتهت فإذا الماء من شيئ

 .البتة منها شيء الكنيسة يدخل ولم رجعت المؤذية

بن محمد وهو الفقيه ابن كتاب من منقولة كلها وهذه
صفتها هذه مدينة أن كلها هذه من وأعجب الهمذاني أحمد

مسيرة إلى وضياعها مزارعها تكون أن ينبغي العظم من
 .أهلها بميرة يقوم ل وإل أشهر

: انهاقالوا المدينة هذه شاهدوا أنهم بغدادا من قوم وذكر
لم والذي هذا يقارب مما الخلق وكثرة والسعة العظم في

 .عليه يشكل يرها

هاماتهم ووسإط لحاهم يحلقون رومية أهل أن وحكي
الصفا شمعون جاءهم : لمافقالوا ذلك عن فسئلوا

لحاهم وحلقوا فكذبوهم النصرانية إلى داعوهم والحواريون
ما على ندموا قولهم صدق لهم ظهر فلما ورؤوسإهم

 .لذلك كفارة ورؤوسإهم أنفسهم لحى وحلقوا فعلوا

البواب باب فوق : قريتانالدرع صناع معناه كران زره
وجبال ورسإاتيق ومزارع قرى وحواليه عال تل على

 .وآجام

لهم ليس العيون خزر الوجوه شقر القدودا طوال أهلها
 .والجواشن الدروع عمل سإوى صنعة

ًا يعرف من سإيما ل الغرباء يحبون أسإخياء أغنياء وهم شيئ
ًا يعرف أو الخط أو العلوم من ول الصناعات من شيئ

 .موضعهم لحصانة لحد الخراج يقبلون

 .مذهب ول ملة لهم وليس
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الرض تحت كبيران بيتان القرى تلك من قرية كل وفي
كل .وفيللنساء والخر للرجال أحدهما :السرادايب مثل
كان فإن أحدهم مات فإذا سإكاكين معهم رجال عدة بيت
ً بيت إلى امرأة كانت وإن الرجال بيت إلى حملوه رجل

ويعرقون أعضاءه ويقطعون الرجال أولئك فيأخذه النساء
ثم النقي من فيها ما ويخرجون اللحم من عليها ما

كيس في دارن ول بلل من فيها وما العظام تلك يجمعون
الفقراء من كان وإن دايباج كيس في الغنياء من كان إن
العظام صاحب اسإم الكيس على ويكتبون خام كيس في

الكيس ويعلقون موته ووقت ولداته وتاريخ أبويه واسإم
القرية خارج تل إلى الرجال لحم ويأخذون البيوت تلك في

يخلون ول اللحم ذلك فيطعمونها السودا الغربان وعليه
ًا بالنشاب رموه ليأكله آخر طير جاء فإن يأكله آخر طير

الحدأة ويطعمون آخر مكان إلى النساء لحم ويأخذون
 .الطيور من غيرها ويمنعون

جهزوا أنهم داربند أهل سإمع أنه الندلسي حامد أبو وحكى
حتى فذهبوا كران زره إلى وذهبوا العساكر مرة ذات

تلك داخلوا رجال الرض تحت من فخرج القرية داخلوا
يعرف لم حتى كثير ثلج وجاء عاصف ريح فهبت البيوت

ًا يقتل بعضهم فجعل صاحبه العساكر تلك من أحد بعض
بعضهم ونجا كثير خلق منهم وهلك الطريق عن وضلوا
 .الهلك عاينوا بعدما

ًا وكان شروان صاحب أن وذكروا ًا ملك شوكة صاحب جبار
ًا يوم ذات قصدهم وقوة أصاب ما مثل فأصابه فيهم طمع

يأجوج :.قيلغزوهم عن الملوك فامتنع داربند أصحاب
 .السلم عليه نوح بن يافث ابنا ومأجوج

ًا ولدا وهما ًا خلق إل عدداهم يعلم ل قبيلتين فصاروا كثير
 .الله
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ومأجوج يأجوج ناحية إلى سإار القرنين ذا أن الشعبي روى
خلف إن المظفر الملك : أيهاوقالوا كثير خلق إليه فاجتمع

ًا الجبل هذا بلدانا علينا يخربون الله إل عدداهم يعلم ل خلق
قصار :قالوا صفتهم : وما! قالوزروعنا ثمارنا وياكلون

 .الوجوه عراض ضلع

ًا : وكمقال ! ثمالله إل يحصيهم ل كثيرة : أممقالوا صنف
ًا لك نجعل : هلقالوا ًا وبينهم بيننا تجعل أن على خرج سإد
ً عندنا من تجمع معناه وبينهم بيننا حاجز في تصرفه مال
 .أذاهم عنا ليندفع

من أعطاني الله فإن مالكم إلى حاجة : لالملك فقال
باللة سإاعدوني لكن مالكم إلى معها حاجة ل ما المكنة

ًا وبينهم بينكم أجعل بقوة وأعينوني والرجال  .ردام

ًا منه واتخذ فأذيب بالحديد فأمر ًا لبن النحاس وأذاب عظام
ًا واتخذه كانوا الذي الفج به وبنى اللبن لذلك ملط
ًا فصار الجبل قلتي مع فسواه منه يدخلون شبيه

 .بالمصمت

عنهم رجوعه بعد السد عمر إنما القرنين ذا أن وروي
فقاس الصدفين بين ما إلى انصرف ثم أرضهم فتوسإط

مائة بينهما ما فوجد الترك أرض مقطع وهو بينهما ما
ًا له فحفر فرسإخ خمسين عرضه وجعل الماء به بلغ أسإاسإ
ًا المذاب بالنحاس وطينه الصخور حشوه وجعل فرسإخ
ًا وصار عليه فصب عله ثم الرض تحت جبل من عرق

ًا خلله وجعل المذاب والنحاس الحديد بزبر وشرفه عرق
الترجمان سإلم حديث المشهورة الخبار ومن نحاس من
بناه الذي السد أن المنام في رأى بالله الواثق : إنقال
هذا فأرعبه مفتوح ومأجوج يأجوج وبين بيننا القرنين ذو

إليه والنظر السد إلى بالمشي وأمرني فأحضرني المنام
ً خمسين إلي وضم بالخبر إليه والرجوع ووصلني رجل
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دارهم آلف عشرة دايتي وأعطاني دارهم آلف بخمسة
 .والماء الزادا تحمل بغل ومائتي

أرمينية صاحب إلى بكتاب رأى من سإر من : فخرجناقال
فأمره تفليس بمدينة إسإحق وكان إسإماعيل بن إسإحق
السرير صاحب إلى إسإحق فكتب حوائجنا وقضاء بإنفاذنا

وصاحب اللن صاحب طرخان إلى كتب السرير وصاحب
وملك الخزر ملك إلى كتب وفيلنشاه فيلنشاه إلى اللن

 .الدالء من نفر خمسة معنا بعث الخزر

ًا وعشرين سإتة فسرنا منتنة سإودااء أرض إلى فوصلنا يوم
ً معنا حملنا وكنا الرائحة رائحتها غائلة لدفع لنشمه خل
صرنا ثم ايام عشرة الرض تلك في وسإرنا الدالء بإشارة

 .مدنها خراب بلدا في

ًا وعشرين سإبعة فيها فسرنا سإبب الدالء فسألنا يوم
 .ومأجوج يأجوج خربها :فقالوا خرابها

في السد يقوم الذي الجبل من قريب حصن إلى صرنا ثم
فيها ومدن وبلدا آخر حصن إلى جزنا ومنه شعابه بعض
ويقرأون والفارسإية بالعربية يتكلمون مسلمون قوم

تريدون وأين أقبلتم أين : منفسألونا مساجد ولهم القرآن
 .المير رسإل أنا فأخبرناهم

 .: شابقلنا شاب أم : أشيخويقولون يتعجبون فأقبلوا

لها يقال مدينة في العراق : بأرضقلنا يسكن : أينفقالوا
 .رأى من سإر

 .قط بهذا سإمعنا : مافقالوا

من شيء عليه ليس أملس جبل إلى معنا سإاروا ثم
ًا وخمسون مائة عرضه بوادا مقطوع هو وإذا النبات ذراع

الواداي جنبتي من الجبل يلي مما مبنيتان عضاداتان فإذا
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ًا وعشرون خمسة عضاداة كل عرض من الظاهر ذراع
مغيب حديد بلبن مبني كله الباب خارج أذرع عشرة ثخنها

ًا خمسين سإمك في نحاس في حديد داروند وإذا ذراع
ًا وعشرون مائة طوله العضاداتين في طرفاه قد ذراع

أذرع عشرة مقدار واحد كل على العضاداتين على ركب
 .أذرع خمسة عرض في

رأس إلى والنحاس الحديد باللبن بناء الدربند وفوق
 .الجبل

كل طرف في حديد شرف ذلك وفوق البصر مد وارتفاعه
باب وإذا صاحبه إلى منهما واحد كل ينثني قرنان شرف
ًا سإتون مصراع كل عرض مغلقان مصراعان حديد ذراع
ًا سإبعين ارتفاع في وقائمتان أذرع خمسة ثخن في ذراع
سإبعة طوله قفل الباب وعلى الدربند قدر على داوارة في

خمسة الرض من القفل وارتفاع باع غلظ في أذرع
ًا وعشرون طوله غلق أذرع خمسة نحو القفل وفوق ذراع

طوله مغلق مفتاح الغلق وعلى القفل طول من أكثر
ًا عشر أربعة له أذرع سإبعة من أكبر داندانك كل داندانك
في أذرع ثمانية طولها سإلسلة في مغلق الهاون داسإتج

مثل السلسلة فيها التي والحلقة أشبار أربعة اسإتدارة
بسط في أذرع عشرة الباب عتبة وارتفاع المنجنيق حلقة
خمسة منها والظاهر العضاداتين تحت ما سإوى ذراع مائة
 .السوادا ذراع كله الذرع وهذا أذرع

عشرة في جمعة يوم كل يركب الحصون تلك ورئيس
ويضرب الباب يدقون حديد مرزبة فارس كل مع فوارس

ًا والباب القفل منهم واحد كل ًا ضرب ًا قوي من ليسمع مرار
أن هؤلء ويعلم حفظة هناك أن فيعلمون ذلك الباب وراء

ًا الباب في يحدثوا لم أولئك  .حدث

الباب وراء فيسمعون آذانهم وضعوا الباب ضربوا وإذا
ًا ًا داوي  .عظيم
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ًا يكون كبير حصن السد من وبالقرب مثله في فرسإخ
 .العمل زمان الصناع إليه يأوي كان انه يقال

في ذراع مائتي منهما واحد كل يكون حصنان الباب ومع
هو ما يدرى ل كبير شجر الحصنين هذين باب وعلى مثلها
البناء آلة الحصنين أحد وفي عذبة عين الحصنين وبين
بقية وهناك والمغارف الحديد قدر من السد به بني الذي
واللبنة الصدإ من ببعض بعضه التصق وقد الحديد اللبن
 .شبر سإمك في ونصف ذراع

ًا رأيتم هل البلدا تلك أهل : فسألناقال يأجوج من أحد
ًا منهم رأوا أنهم فذكروا ومأجوج ذات الشرف فوق عددا

الواحد مقدار فكان إلينا فألقتهم سإودااء ريح فهبت مرة
ًا العين رأي في منهم ًا شبر  .ونصف

فسرنا خراسإان جهة نحو الدالء فأخذنا بالنصراف فهممنا
طريق وأخذنا فراسإخ بسبعة سإمرقند خلف خرجنا حتى

 .وصلنا حتى العراق

عظيمة الخزر بلدا من بلدة سإقسين خروجنا من وكان
 .كثيرة وخيرات وأشجار أنهار ذات آهلة

 .الغز من قبيلة أربعون أهلها أن ذكروا

عدداهم يحصى ل ما والتجار الغرباء من المدينة وفي
ًا شديد عندهم والبردا وفي كبيرة فيحاء داار واحد ولكل جد
 .البردا من باللبودا مغطاة خرقاه الدار

حنيفة أبي المام مذهب على أكثرهم مسلمون وأهلها
 .الشافعي المام مذهب على هو من ومنهم

تخرج العيد ويوم فيه يصلون جامع قوم لكل جوامع وفيها
 .إمامهم مع ويصلون عليه يخطبون منبر قوم لكل منابر

ًا شديد عندهم والشتاء  .جد
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 .الصنوبر خشب من كلها أبنيتهم وسإقوف

لم ما السمك أنواع من وفيه داجلة من أكبر عظيم نهر بها
وفيها جمل حمل السمك يكون غيره في أحد يشاهده

الدجاج بلحم محشوة الحمل الية كأنها فيها شوك ل صغار
داانق بنصف من مائة السمك هذا من ويشترى أطيب بل

ًا للسراج يكفي داهن بطنها من يخرج منها ويحصل شهر
 .وأكثر من نصف الغراء

 .قديد أحسن من يكون قددا وإن

أمنان ثلثة كل الرصاص على سإقسين أهل ومعاملت
.بلدانا في كالفضة شاؤوا ما بها ويشترون بدينار بالبغداداي

داانق بنصف الشاة تباع رخيص عندهم واللحم والخبز
الشتاء عند جمد قد نهرهم أن الغرناطي حكى والحمل

ًا وثمانمائة خطوة ألف عرضه فكان عليه مشيت وأنا ونيف
 .وأربعين

 شابر

 .عميقة جب وإنها بيجن جب .بهاالبواب باب بناحية بليدة

كره الفرس مقدم ببيجن الترك ملك افراسإياب ظفر لما
فكبله تعذيبه وأرادا الوقائع في منه نال ما لكثرة يقتله أن

عظيمة صخرة رأسإها على وألقى الجب هذه في وحبسه
الصخرة ورفع وسإرقه خفية إليها الشديد رسإتم فذهب

وعادا الفرس بلدا إلى به وأتى بها ورمى الجب رأس من
ويبليهم بالترك ويوقع العساكر يأخذ كان ما إلى بيجن
 .بالبلء

يتعجب هناك ملقاة الجب رأس على كانت التي والصخرة
 .إياها رسإتم ورفع كبرها من الناس
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نامه شاه كتاب في ذكرها جرى التي الخنازير داجلة وبها
 .بيجن قصة في

 شروان

كسرى أنوشروان : عمرهاقالوا البواب باب قرب ناحية
ًا شطرها وأسإقط باسإمه فسميت الخير  .تخفيف

 .اخستان لملكها يقال بنفسها مستقلة ناحية وهي

السلم عليهما والخضر موسإى قصة أن إلى بعضهم ذهب
السلم عليه يوشع نسي التي الصخرة وان بها كانت

التي والقرية الخزر بحر والبحر بشروان عندها الحوت
ًا فيها لقيا اسإتطعما التي والقرية جيران قرية فقتله غلم

ًا فيها فوجدا يضيفوهما أن فأبوا أهلها ينقض أن يريد جدار
قرب أرمينية نواحي من كلها وهذه باجروان فأقامه
 .افريقية بأرض كانت انها يقول من الناس ومن الدربند

داخان بالنهار منها يخرج فرس شوط مقدار أرض وبها
احترقت خشبة الرض هذه في غرزت إذا نار وبالليل
ًا فيها يحفرون والناس باللحم فيها قدورهم ويتركون حفر

.شروان فقهاء بعض بهذا حدثني نضجها فيستوي والبازير

الشيخ حكى الثعلب خصى يسمى عجيب نبات وبها
ذابلة إحداهما خصيتين يشبه وهو بها رآه أنه الرئيس
: الذابلةقال عليه عرضه من أن ذكر طرية والخرى
 .عليها تعين والطرية الباه قوة تضعف

كان الخاقاني الدين أفضل الفاضل الحكيم إليها ينسب
ً ًا رجل ًا حكيم  .شاعر

ًا اخترع ًا وكان به انفردا الكلم من صنف نظم على قادار
ًا القريض ًا جد الشعراء تركبها التي الرذائل عن محترز
ًا شروان صاحب ان حتى والديانة المروءة على محافظ
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ً أرادا : ماوزيره له فقال أشغاله بعض في يستعمله رجل
فأبى عليه وعرضه ! فطلبهالخاقاني مثل الشغل لهذا

:الوزير ! فقالالشغل هذا رجال من لست : إنيوقال
ًا به الزمه ًا الحبس في فبقي ذلك على ! فحبسهإلزام أيام

!شيء منه جاء وما : حبستهللوزير الملك فقال يقبل لم
ًا عملت : ماالوزير فقال وحده خالية داار في حبسته شيئ
مع ! فحبسهالجناة حبس في احبسه هذا إل يريد ما وهو

ذنب أي : علىيقول أحدهم فيأتيه والعيارين السراق
رأى ! فلماقصيدة : انشدنييقول الخر ويأتيه حبست

ًا الغيار ومقاسإاة الحال شدة ًا يوم :الملك إلى بعث واحد
! فأخرجههذا ول شيء كل أردات ما بكل رضيت إني

 .الشغل ذلك ووله

 شلشويق

ًا عظيمة مدينة دااخلها .وفيالمحيط البحر طرف على جد
 .عذب ماء عيون

ً إل الشعرى عبدة أهلها  .كنيسة بها لهم نصارى وهم قليل

لتعظيم كلهم فيه اجتمعوا عيد : لهمالطرطوشي حكى
ًا ذبح ومن والشرب والكل المعبودا القرابين من شيئ
ًا دااره باب على ينصب ًا عليه القربان ويجعل خشب بقر

ًا أو كان ًا أو كبش ًا أو تيس انه الناس يعلم حتى خنزير
ًا به يقرب  .لمعبوداه تعظيم

 .والبركة الخير قليلة والمدينة

 .بها كثير فإنه السمك مأكولهم أكثر

عليه ليخف البحر في يلقيهم أولدا لحدهم ولد وإذا
ًا يزول ل به اكتحلوا إذا مصنوع كحل .وبهانفقتهم ويزيد أبد
من أقبح غناء أسإمع : لموقال والنساء الرجال في الحسن

 .شلشويق أهل غناء
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 .منه وأوحش الكلب كنباح حلوقهم من تخرج داندنة وهي

 شناس

ًا شاهق جبل طرف على لكزان بلدا من بليدة ل جد
أخذ يأتيها أن أرادا فمن الجبل أعلى من إل إليها طريق

ًا وينزل عصا بيده ًا يسير لئل الريح هبوب شدة من يسير
 .الريح تسفره

 .أشهر سإبعة الشدة غاية في عندهم والبردا

السلت له يقال الحب من نوع عندهم وينبت كلبة فيها
 .الجبلي التفاح من وشيء

والحسان للفقراء والضيافة والصلح الخير أهل وأهلها
والجواشن كالدروع السإلحة عمل وصنعتهم الغرباء إلى

 .السإلحة أنواع من وغيرها

وهي جنزة من مراحل سإت على آهلة كبيرة مدينة ظاخر
 .لكزان بلدا قصبة

ًا شديد بها البردا  .جد

نهر من ماءها أن الجنزي محمد بن يوسإف الفقيه حدثني
ًا يكون ثمور يسمى يكسرون والصيف الشتاء في جامد
في وجعلوه اسإقوا فإذا تحته من الماء ويسقون الجمد

.الحال في يجمد لئل الغنم جلد من غطاء في تركوها جرة

صورته في الشعير يشبه السلت له يقال حب من وقوتهم
كل بل معاملة ول عندهم تجارة ول الحنطة طبع وطبعه

وبدر به ويتقوت كفايته قدر الحب هذا من يزرع واحد
 .صوفها من ويلبس ورسإلها له غنيمات

يفصل وقاض بهم يصلي خطيب عندهم بل رئيس ول
وأهل الشافعي المام مذهب على بينهم الخصومات
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الملك نظام الوزير بناها مدرسإة بها شافعية كلهم المدينة
وشرط وفقهاء مدرس وفيها إسإحق بن علي بن الحسن

وذكر السلت من وقدر غنم رأس شهر كل فيها فقيه لكل
كتاب وكذلك اللكزية لغة إلى المزني مختصر نقلوا أنهم

 .بهما ويشتغلون الشافعي المام

مقدارها سإاغو بلدا بقرب الترك تخوم في ولية فاراب
ًا منعة بها أن إل يوم من أقل والعرض الطول في  .وبأسإ

 .غياض ذات سإبخة أرض وهي

الجوهري حمادا بن إسإماعيل الفاضل الدايب إليها ينسب
إبراهيم بن إسإحق خاله وكذلك اللغة صحاح كتاب صاحب
بلدا أقصى من كانا أنهما العجب ومن الداب دايوان صاحب
وراء بما ناحية ! فرغانةالعربية أئمة من وصارا الترك
الغلت وافرة الخيرات كثيرة الترك لبلدا متاخمة النهر
 .الخير كسرى أنوشروان : بناهاالفقيه ابن قال

جبال بها هرخانه وسإماها بيت أهل كل من إليها نقل
والجوز والتفاح العناب من وفيها الترك بلدا إلى ممتدة
وغيرهما والبنفسج الوردا الرياحين ومن الفواكه وسإائر

النهر وراء ما جبال أكثر وفي وفيها لها مالك ل مباح كلها
 .المباح الفستق

والحديد والزئبق والفضة الذهب معدن المعادان من وبها
والقير والنفط والنوشاذر والزاج والفيروزج والنحاس
وإذا يباع الفحم مثل حجارته تحترق جبل وبها والزفت
:الصطخري قال الثياب تبييض في رماداه يستعمل احترق

 .الرض جميع في الحجر هذا مثل أعرف ل

وفي الحر شدة عند الصيف في يجمد ماؤها عيون وبها
ًا يكون الشتاء ًا حار لدفء السوام إليها يأوي حتى جد

 .موضعها
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 قسطنطينية

بناها الملح البحر المسلمين بلدا وبين بينها الروم ملك داار
زمن في وكان رومية صاحب سإويروس بن قسطنطين

اسإتخرج محاربات بينهما وجرى الكتاف ذي شابور
 .وضعها الحكماء

وحسنها عظمها عن والحكاية بعدها ول قبلها مثلها يبن لم
لكنها الصورة تلك على تبق لم : والنصورتها وهذه كثيرة
 .عظيمة مدينة

باب ثلثمائة له فرسإخ داورته سإور به يحيط الملك قصر بها
عشرة لها ذهب من وقبتها الملك كنيسة فيه حديد من

 .فضة من وأربعة ذهب من : سإتةأبواب

أذرع أربعة في أذرع أربعة الملك فيه يقف الذي والموضع
القس فيه يقف الذي والموضع والياقوت بالدر مرصع

 .قماري عودا قطعة من أشبار سإتة

اثنا يديه وبين والفضة بالذهب الكنيسة حيطان وجميع
ًا عشر عمودا كل رأس وعلى أذرع أربعة عمودا كل عمودا
أو أسإد أو فرس أو ملك أو آدامي صورة إما تمثال

 .جمل أو فيل أو طاووس

يصعد امتل الماء فيه أرسإل فإذا صهريج منه وبالقرب
فإذا السإاطين رؤوس على التي التماثيل تلك إلى الماء
ملؤها حياض الصهريج في عيدهم وهو الشعانين يوم كان

ًا حوض ًا وحوض زيت ً وحوض خمر ًء وحوض عسل ًا ما وردا
ً وحوض ماء وحوض والقرنفل بالمسك وطيبوها خل
ًا  .صافي

والشراب الماء فيخرج أحد يراه ل بحيث الصهريج ويغطى
وأصحابه الملك فيتناول الصور تلك أفواه من والمائعات

 .العيد إلى معه خرج من وجميع

663



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

عشرة وعرضه ذراع ثلثمائة طوله عمودا الكنيسة وبقرب
بنى الذي الملك قسطنطين قبر العمودا وفوق أذرع

الفرس وعلى صفر من فرس تمثال القبر وفوق الكنيسة
مرصع تاج رأسإه على قسطنطين صورة على صنم

الفرس وقوائم الملك هذا تاج كان أنه ذكروا بالجواهر
فإنها اليمنى يده عدا ما الصخرة على بالرصاص محكمة
كأنه الجو في فإنها اليمنى الصنم ويد الهواء في سإائبة
وهذا كرة اليسرى يده وفي قسطنطينية إلى الناس يدعو

في للراكب يوم بعض مسيرة من البحر في يظهر العمودا
في قول مني : فمنهمفيها الناس أقاويل واختلفت البحر

:يقول من ومنهم البلد عن العدو يمنع طلسم الصنم يد
صارت حتى الدنيا : ملكتمكتوب بيده التي الكرة على
اليد مبسوط منها وخرجت الكرة كهذه يعني هكذا بيدي
 .هكذا

 .أعلم والله

منارة وهو الهروي ذكره ما الدنيا عجائب ومن
وهي والحديد بالرصاص موثقة منارة وهي قسطنطينية

ًا أمالتها رياح هبت إذا الميدان في ً جنوب ًا وشمال وشرق
ًا  .كرسإيها أصل من وغرب

 .فتطحنها بنائها خلل في والجوز الخزف الناس ويدخل

ًا عشر اثنا فيه : اتخذالساعات فنجان وبها باب لكل باب
سإاعة مرت كلما الساعات عددا على شبر طوله مصراع

شخص منه وخرج باب انفتح النهار أو الليل سإاعات من
ًا يزل ولم داخل الساعة تمت فإذا الساعة تتم حتى قائم
منه وخرج آخر باب وانفتح الباب وردا الشخص ذلك

 .المثال هذا على آخر شخص

قصر باب وعلى الحكيم بليناس عمل من انه الروم وذكر
صورة على صفر من تماثيل ثلثة وهو طلسم الملك
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على تصهل ول تشغب لئل للدواب بليناس عملها الخيل
خليج حد : فيالغرائب تحفة صاحب .قالالملك باب

صورة البيت وفي الحجر من بيت فيها قرية قسطنطينية
من وغيرها والحمير والبغال والخيل والنساء الرجال

يدخل أعضائه من عضو في وجع أصابه فمن الحيوانات
مثل بيده ويمسح صورته مثل من ويقرب البيت ذلك

فإن الوجع العضو يمسح ثم الصورة من الوجع العضو
 .الحال في يزول وجعه

الله صلى الله رسإول صاحب النصاري أيوب أبي قبر وبها
 .وسإلم عليه

أبا معه أخذ الروم بلدا معاوية بن يزيد غزا لما أنه حكي
ًا وكان النصاري أيوب ًا شيخ عند فتوفي للبركة أخذه هم

 .مشهد له ويتخذ هناك يدفن أن يزيد فأمر قسطنطينية

صاحبه ! دافنالصبي هذا عقل أقل : ماالروم صاحب فقال
ًا له وبنى ههنا نبشناه مشى إذا أنه في تفكر ما مشهد

:قال معاوية بن يزيد القول هذا ! فبلغالكلب إلى ورميناه
ما ذلك فعل إن أنه في تفكر ما هذا من أحمق رأيت ما

ًا نترك ول نبشناه إل بلدانا في النصارى قبور من قبر
رأينا : ماالروم صاحب قال ذلك ! فعندخربناها إل كنيسة
اليوم عندهم التربة ! وهذهأرسإله ممن ول منه أعقل

عند سإقفها ويكشفون فيها يستصحبون معظمة
 .فيغاثون قحطوا إذا السإتسقاء

 .الصين بلدا من قريبة أرض القليب

طريقه في فمات الصين غزو أرادا التبابعة بعض أن ذكروا
ًا فوجدوها الرض بهذه وأقاموا أصحابه عنه فتخلف أرض

 .والشجار المياه كثيرة طيبة

ل القديمة بالعربية يتكلمون ومشات مصايف بها لهم
قلمنا يعرفون ول الحميري بالقلم ويكتبون غيرها يعرفون
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يخرجون ل قديم بيت أهل من وملكهم الصنام ويعبدون
 .الصين ملك يهاداي وملكهم البيت ذلك أهل عن الملك

شهر مسيرة ومملكتهم والفسق الزنا وحظر أحكام ولهم
 .مشاهدتها عن مهلهل بن مسعر كله بذلك أخبر واحد

يسكنها الفرنج بأرض كبيرة مدينة : إنهاالعذري قال كرتنة
الثلج مثل بياض في أبيض منهم واحد كل وجه نصف قوم

 .اللون معتدل الخر والنصف

نصارى : حكىالعذري قال الفرنج بأرض حصن كرمالة
فخرجت مرتين شيث الحصن بهذا مر أنه الناحية تلك
وزوجها هي الطريق على سإلب زوجة كانت امرأة عليه

 .المارين ثياب يسلبان

الدعوة مستجاب وكان مرتين شيث على المرأة فخرجت
به بلغت حتى وأعطاها لها مطاوع وهو ثيابه عن فجرداته

ًا فمسخت عليها داعا ذلك فعند السراويل نزع ًا حجر صلد
الزرجونة فصارت زرجونة فمها في فأداخل سإاعتها من

 .مطعمة

 .ولد له يولد لم الزرجونة تلك أصل من أكل من وكل

 النساء مدينة

المغرب بحر في جزيرة في الرقعة واسإعة كبيرة مدينة
عليهن للرجال حكم ل نساء أهلها :الطرطوشي قال

شديد بأس ولهن بأنفسهن الحرب ويباشرن الخيول يركبن
إلى بالليل مملوك كل يختلف مماليك ولهن اللقاء عند

ويخرج بالسحر ويقوم ليلته طول معها ويكون سإيدته
ًا ًا إحداهن وضعت فإذا الفجر انبلج عند مستتر قتلته ذكر

:الطرطوشي وقال تركتها أنثى وضعت وإن الحال في
 .فيها شك ل يقين النساء مدينة
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 مغانجة

ًا عظيمة مدينة .وهيمزروع والباقي مسكون بعضها جد
 .رين يسمى نهر على الفرنج بأرض

 .والفواكه والكروم والسلت والشعير القمح كثيرة وهي

واثنتين إحدى سإنة في سإمرقند ضرب من داراهم بها
قال الضرب وتاريخ السكة صاحب اسإم عليها مائة وثلثا

توجد ل التي العقاقير بها أن العجائب : ومنالطرطوشي
كالفلفل الغرب أقصى من وانها الشرق بأقصى إل

فإنها والخاولنجان والقسط والسنبل والقرنفل والزنجبيل
 .الكثرة مع بها موجوداة وإنها الهند بلدا من تجلب

 .اسإتنبول أعمال من : إنهاالهروي ابن قال نيقية

فكانوا المسيحية الملة آباء بها اجتمع التي المدينة وهي
 .عشر وثمانية ثلثمائة

وهو المجمع هذا في معهم كان المسيح أن يزعمون آباء
أصل هي التي المانة أظهروا وبه الملة لهذه المجامع أول

 .داينهم

 .كراسإيهم على المسيح وصورة هؤلء صور بيعتها وفي

محمد أبي قبر رأسإه على تل المدينة هذه طريق وفي
 .البطال

 .الموفق والله

 السابع القليم

ونصف أقدام سإبعة السإتواء في النهار يكون حيث أوله
لن الساداس القليم في هو كما قدم وسإدس وعشر
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في النهار نصف الظل يكون حيث وآخره هذا أول آخره
ًا أقدام ثمانية السإتواء  .قدم عشر ونصف ونصف

وجبال غياض المشرق من هو إنما عمارة كثير فيه وليس
جبال على يمر كالمستوحشين التراك من فرق إليها يأوي

إلى وينتهي وبلغار سإوار وبلدي التحماكية وحدودا باشغرت
 .المحيط البحر

وورنك ويسو مثل المم من القليم هذا وراء من وقليل
 .وأمثالهم ويورة

وقع حيث الجنوب يلي الذي الدانى طرفه في ووقع
 .الساداس القليم في الشمالي الطرف

سإاعة عشرة خمس القليم أول في هؤلء نهار وأطول
سإت وآخره عشرة سإت وأوسإطه سإاعة وربع ونصف
آلف سإتة المغرب إلى المشرق من وطوله وربع عشرة

ً وثمانون وسإبعمائة ميل داقيقة وخمسون وأربع ميل
ً وثمانون وخمسة مائة وعرضه داقيقة وعشرون ميل

وعشرون وأربعة ميل ألف ومائتا ميل ألف ألف وتكسيره
ً وعشرون وأربعة وثمانمائة ميل ألف وأربعون وتسع ميل

 .داقيقة

ل قوم إل وراءه ليس العمارة آخر هو القليم هذا وآخر
 .أشبه بالوحش وهم بهم يعبأ

ًا ولنذكر  .العمارات من القليم هذا في مما شيئ

قسطنطينية بين الترك من عظيم .جيلالموفق والله
 .وبلغار

ملك إلى بالله المقتدر رسإول فضلن بن أحمد حكى
بلدا في وقعنا باشغرت ذكر : عندفقال أسإلم لما الصقالبة

وأشدهم وأقدرهم التراك شر وجدناهم الترك من قوم
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ًا وللشتاء رب : للصيفيقولون فوجدتهم القتل على إقدام
رب وللناس رب وللشجر رب وللريح رب وللمطر رب

وللموت رب وللنهار رب ولليل رب وللماء رب وللدواب
أكبرهم وهو رب وللسماء رب وللرض رب وللحياة رب
بعمل واحد كل ويرضى بالتفاق هؤلء مع يجتمع أنه إل

 .شريكه

ًا رأى أنه وحكي من هذا : إنفقلت الكراكي يعبدون قوم
الكراكي عباداتهم سإبب عن ! وسإألتالشياء أعجب
ًا نحارب : كنافقالوا فصاحت فهزمونا أعدائنا من قوم

ًا فحسبوها وراءهم الكراكي ورجعت فانهزموا منا كمين
 .أعداءنا هزمت لنها فنعبدها عليهم لنا الكرة

عظيمة أمة باشغرت أهل أن باشغرت من فيه وحكى
على المسلمين من جمع وفيهم النصارى عليهم والغالب
كما النصارى إلى الجزية ويؤداون حنيفة أبي المام مذهب
 .المسلمين إلى ههنا النصارى تؤداي

 .كثير عسكر في ملك ولهم

وكانت حصون عندهم ليس خرقاهات في باشغرت وأهل
ًا الحلل من حلة كل  .شوكة صاحب لمتقدم اقطاع

ًا وكان القطاعات بسبب خصومات بينهم يقع ما كثير
ويجري القطاعات منهم يستردا أن باشغرت ملك فرأى

ًا الخزانة من الجامكيات لهم  .ففعل لخصوماتهم دافع

قال للتقائهم باشغرت ملك تجهز التتر قصدهم فلما
! فقالإقطاعاتنا إلينا تردا حتى نقاتل : لسناالمتقدمون

قاتلتم إن وأنتم الوجه هذا على إليكم أردا : لستالملك
وداهمهم الكثير الجمع ذلك ! فتفرق وأولداكم فلنفسكم

ًا وتركوهم مانع بل التتر سإيف  .خامدين حصيد

 .النصارى ملة على كثيرون جيل بها الروم باطن
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لهم يقال شديدة محبة بينهم واحدة أم كبني وهم
أن منها عجيبة عاداات لهم أن العذري ذكر الطرشلية

وذلك بالسيف يمتحنان بالنفاق الخر على شهد إذا أحدهم
بإخوتهما عليه والمشهودا الشاهد الرجلن يخرج بأن

في أحدهما يشد سإيفين واحد كل فيعطى وعشيرتهما
النفاق إلى نسب الذي ويحلف بيده الخر ويأخذ وسإطه

ويحلف عندهم المعتبرة باليمان به رمي مما بريء أنه
بعد على واحد كل يسجد ثم حق فيه قال الذي أن الخر

صاحبه إلى واحد كل يبرز ثم المشرق نحو صاحبه من
فإذا النار محنة .ومنهاينقادا أو أحدهما يقتل حتى ويتقاتلن

ويقرأ بالنار تحمى حديدة تؤخذ الدم أو بالمال أحد اتهم
في ويثبت النجيل من وشيء التوراة من شيء عليها

النار من بالكلبتين الحديدة وتؤخذ قائمان عوداان الرض
يديه ويغسل المتهم فيأتي العوداين طرفي على وتنزل
ويربط يلقيها ثم خطوات ثلثا بها ويمشي الحديدة ويأخذ

ًا به ويوكل عليه ويختم برباط يده به وجد فإن وليلة يوم
وإل مجرم فهو الما منها يخرج نفاطة الثالث اليوم في
 .بريء فهو

ويشد ورجله يداه تربط المتهم أن وهي الماء محنة ومنها
وهو فيه يلقيه كثير ماء إلى به يمشي والقسيس حبل في

بريء فهو رسإب وإن مجرم فهو طفا فإن الحبل يمسك
العبيد إل والنار بالماء يمتحنون ! ولقبله الماء أن بزعمهم

يبرز دانانير خمسة من أقل بمال اتهموا فإن الحرار وأما
فإن أحدهما ينقادا حتى فيتضاربان والترس بالعصا الرجلن

ًا أو اشل أو امرأة الخصمين أحد كان عن يقيم يهوداي
صلته من بد فل المتهم وقع فإن دانانير بخمسة نفسه
 .دانانير عشرة ماله من المبارز ويعطى ماله جميع وأخذ

من خرقاه شبه قلته على جبل بها الترك ببلدا موضع بجنة
ظهر وعلى منها الماء ينبع عين الخرقاه ودااخل الحجر

الخرقاه من وينصب منها الماء يخرج كوة شبه الخرقاه
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الماء ذلك من وتفوح الرض إلى الجبل ومن الجبل إلى
 .طيبة رائحة

فيها النهار قصر ينتهي الشمال جهة في غائطة بلدا برجان
 .وبالعكس سإاعة عشرين إلى والليل سإاعات أربع إلى

 .الصقالبة يحاربون والجاهلية المجوسإية الملة على أهلها

بالصناعات حذق ولهم أمورهم أكثر في الفرنج مثل وهم
 .البحر ومراكب

حامد أبو قال مانيطس بحر سإاحل على مدينة بلغار
الصنوبر خشب من مبنية عظيمة مدينة : هيالندلسي
ل ما الترك أمم من وحولها البلوط خشب من وسإورها

 .يحصى ول يعد

ملوكهم وبين شهرين مسيرة وقسطنطينية بلغار وبين
 .قتال

بلدا على الغارات ويشن كثيرة بجنودا بلغار ملك يأتي
 .بالسإوار إل منهم تمتنع ل والمدينة قسطنطينية

عشرين يبلغ ببلغار النهار : طولالندلسي حامد أبو قال
يعكس نهارهم قصر وإذا سإاعات أربع يبقى وليلهم سإاعة

 .ذلك

ًا شديد عندهم والبردا أرضهم عن ينقطع الثلج يكادا ل جد
ًا ً أن الندلسي حامد أبو حكى صيف ًا رجل بلغار داخل صالح
فقال الحياة من مأيوسإين مريضين وزوجته ملكها وكان
! فعالجهما: نعمقال دايني في تدخلن عالجتكما : إنلهما

معهما البلدا تلك أهل وأسإلم السإلم داين في فدخل
ذلك فقال عظيمة بجنودا فغزاهم الخزر ملك بذلك فسمع
أكبر الله وقولوا عليهم واحملوا تخافوا : لالصالح الرجل

ذلك بعد ثم الخزر ملك وهزموا ذلك ففعلوا !أكبر الله
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ً عسكركم في رأيت : إنيوقال الخزر ملك صالحهم رجال
ًا الرجل ! فقالأصحابي يقتلون شهب خيل على كبار

بلر الرجل ذلك اسإم ! وكانالله جند : أولئكالصالح
تاريخ في البلغاري القاضي ذكر هكذا بلغار فقالوا فعربوه

في بلغار وملك الحرمين إمام أصحاب من وكان بلغار
 .وذراريهم نساءهم ويسبي الكفار يغزو الشديد البردا ذلك

أكثر أن وسإببه البردا على الناس أصبر بلغار وأهل
 .والسنجاب القندر ولحم العسل طعامهم

ًا بلغار بأرض رأى أنه الندلسي حامد أبو وحكى من شخص
إلى وهربوا السلم عليه بهودا آمنوا الذين العادايين نسل
الرجل كان أذرع سإبعة من أكثر طوله كان الشمال جانب

ًا وكان حقوه إلى الطويل فيكسرها الفرس سإاق يأخذ قوي
 .بالفأس يكسرها أن غيره يقدر ول

ًا له واتخذ قربه وهو بلغار ملك خدمة في وكان على دارع
الحروب في معه ويأخذه كبير مرجل كأنها وبيضة قدره
الحرب إلى ويمشي يحمله كان ما الجمل لن عجلة على
ً ويقاتل المشي من يتعب كيل عجلة على في بخشبة راجل
في وكانت حملها على الواحد الرجل يقدر ل طويلة يده
ً رأوه إذا يهابونه والتراك أحدنا يد في كالعصا يده مقبل

ًا كان ذلك ومع انهزموا إليهم ًا لطيف ًا مصلح  .عفيف

عليه بهودا آمنوا الذين القوم أن الملوك سإير كتاب وفي
بأرض توجد فيها وأمعنوا الشمال بلدا إلى وهربوا السلم

ًا : رأيتحامد أبو قال عظامهم بلغار عرضها واحدة سإن
وتوجد كالقبة رأسإه وجمجمة أشبار أربعة وطولها شبران

ثقيلة كالثلج بيض الفيلة أنياب مثل أسإنان الرض تحت
فلعلها هي حيوان لي يدرى ل من مائتا منها الواحدة في
 .خوارزم إلى تحمل داوابهم سإن
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طريقهم أن إل خوارزم إلى بلغار بلدا من متصلة والقفل
خوارزم في السإنان تلك من ويشترى الترك من وادا في

تتخذ كما وغيرهما والحقاق المشاط منها تتخذ جيد بثمن
 .البتة تنكسر ل العاج من أقوى هي بل العاج من

داخلوا إذا ويورا ويسو أهل أن العجيبة المور من وحكي
كالشتاء ويصير الهواء بردا الصيف وسإط في ولو بلغار بلدا

ًا يخلون ل عندهم مشهور وهذا زروعهم يفسد يدخل أحد
في يوجد لم الطير من نوع .وبهاالبلدا تلك أهل من بلغار

طويل منقار ذو طير : هوحامد أبو قال البلدا من غيرها
ً العلى منقاره يكون وإلى أشبار سإتة اليمين إلى مائل

 .ينطبق الكل وعند ألف لم مثل أشبار سإتة اليسار

وقعت وإذا والمثانة الكلى لحصاة نافع لحمه أن ذكر
 .كالنار أذابته الجمد أو الثلج في بيضته

 شوشيط

بتلك ملح ول ملح ماء عين فيه الصقالبة بأرض حصن
ً الناحية  .أصل

وملوا العين هذه ماء من أخذوا الملح إلى احتاجوا فإذا
تحتها وأوقدوا حجارة من فرن في وتركوها القدور منه
ًا ًا فيصير يبردا حتى يترك ثم ويتعكر فيخثر عظيمة نار ملح

ًا جميع في البيض الملح يعمل الطريقة وبهذه أبيض جامد
 .الصقالبة بلدا

 صقلب

.وهيوالسابع الساداس القليم غربي في صقلب أرض
ابن قال الروم جبال أعالي في الخزر لرض متاخمة أرض

بنو وهم اخوة كانوا وفرنج وأرمن وصقلب : رومالكلبي
السلم عليه نوح بن يافث بن يونان بن كلوخيم بن ليطى
.قالبه البقعة فسميت الرض من بقعة واحد كل سإكن
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لول حروب بينهم مختلفة أقوام : الصقالبةالمسعوداي
ولكل والجرأة الشدة في أمة قاومتهم لما كلمتهم اختلف

داين على يكون من : فمنهملغيره ينقادا ل ملك منهم قوم
النسطورية داين على يكون من ومنهم اليعقوبية النصرانية

ً ويكون له داين ل من ومنهم من يكون من ومنهم معطل
 .النيران عبدة

العالية الجبال من أنه الفلسإفة ذكرت جبل في بيت ولهم
أحجاره وترتيب بنائه كيفية في عجيبة أخبار البيت ولهذا

من بني وما الجواهر من فيه أوداع وما ألوانها واختلف
والثار فيه تحدثا التي الكوي في الشمس مطالع

المستقبلة الكائنات على داالة أنها زعموا التي المرسإومة
كونها قبل والحواداثا الثار من الجواهر تلك به تنذر وما

سإماع عند يلحقهم كان وما أعاليه من أصوات وظهور
إلى بالله المقتدر أرسإله لما فضلن بن أحمد ! حكىذلك
 .الخلع إليه حمل أسإلم وقد الصقالبة ملك

عليه : داخلناقال ما منها عجيبة عاداات الصقالبة من وذكر
جالسة وزوجته بالديباج مغشى سإرير على جالس وهو
يديه بين وأولداه يمينه على والملوك والمراء جانبه إلى

فابتدأ مشوي لحم وعليها إليه فقدمت بالمائدة فدعا
ًا : أخذالملك ثم ثالثة ثم ثانية ثم أكلها لقمة فقطع سإكين
صغيرة بمائدة جاؤوا تناولتها فلما إلي دافعها قطعة قطع

الكل إلى يده يمد أحد كان ما وهكذا يدي بين ووضعت
بمائدة له جاؤوا الملك أعطاه فإذا الملك أعطاه حتى

ل مائدة واحد كل إلى قدم حتى يديه بين وضعت صغيرة
 .أحد فيها يشاركه

 .بيته إلى معه مائدته واحد كل حمل الكل من فرغوا فإذا

حتى صغير أو كبير من الملك على داخل من كل أن ومنها
قلنسوته أخذ عيه نظرهم وقوع فساعة وإخوته أولداه

خرج وإذا لبسها عنده من خرج فإذا إبطه تحت وجعلها
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وأخذ قام إل والطرقات السإواق في أحد يبق لم الملك
جاوزهم إذا حتى إبطه تحت وجعلها رأسإه من قلنسوته
 .بها تقلنسوا

ًا رأوا إن أنه ومنها أخذوا يبول وهو سإلحه عليه أحد
وقلة جهله على ذلك وحملوا معه ما وجميع وثيابه سإلحه
دارايته على ذلك حملوا ناحية سإلحه جعل ومن دارايته

 .له يتعرضوا ولم ومعرفته

في ينزلون والنساء الرجال : رأيتقال أنه ذكر ما ومنها
ول بعض من بعضهم يستتر ل عراة ويغتسلون النهر

 .البتة يزنون

ًا منهم زنى ومن الجرائم أعظم من عندهم والزنا من كائن
إليها ورجليه يديه وشدوا سإكك أربع له ضربوا كان

بالمرأة وكذلك فخذيه إلى رقبته من بالفأس وقطعوا
ًا بالسارق ذلك مثل ويفعلون  .أيض

تعرض إذا أحدهم أن الندلسي حامد أبو ذكره ما ومنها
كان فإن يملكه ما جميع منه أخذ ولده أو الغير لجارية
ًا عليه يباع أولدا له يكن لم فإن أولداه عليه يباع فقير
 .عنه أحد يفدي حتى لموله يخدم يال فل نفسه

ًا منهم أحد عامل وإذا وولده أهله عليه يباع وأفلس غريب
نصارى وهؤلء الغريب داين ويقضى ونفسه ومسكنه

 .نسطورية

من السحر عندهم سإنة عشرين كل في يظهر أنه ومنها
فيأخذون الناس بين كثير فسادا ذلك بسبب فيقع العجائز

وأرجلهن أيديهن ويشدون بلداهم في وجدوها عجوز كل
على طفت فالتي النهر ذلك في يلقونهن عظيم نهر وفهم
علموا رسإبت والتي فأحرقوها سإاحرة أنها علموا الماء
 .فسيبوها بساحرة ليست أنها
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حتى بأمره قام ولد صاحب صار إذا الرجل أن ومنها
ًا إليه دافع احتلم فإذا يحتلم : مرويقول ونشاشيب قوسإ
الغريب بمنزلة ويجعله عنده من ! ويخرجهلنفسك احتل

 .الجنبي

ويراهن الرأس مكشوفات يخرجن البكار بناتهم أن ومنها
رأسإها على ألقى منهن واحدة في رغب فمن أحد كل

ًا فيتزوج أحد عنها يمنعه فل له زوجة فصارت خمار
 .يحصى ل كثير عدداهم ولهذا أكثر أو عشرين

عذب أنه إل الظلمات بحر ماء مثل أسإودا ماؤه نهر بها
 .السمك من شيء فيه وليس

 .أذية فيها وليس السودا الكبار الحيات وبه

السنور من أصغر حيوان وهو السمور النهر هذا وفي
هذا وفي الماء سإنور له يقال النعومة غاية في شعره
ًا كثير منه النهر وبلغار سإقسين إلى جلده يحمل جد

ًا ناعمة فروة وإنه عليه يتعاملون  .جد

البحر طرف على الصقالبة بلدا في واسإعة مدينة مشقة
 .فيها العساكر مرور يمكن ل آجام بين

كثيرة مدينة وهي باسإمه سإميت مشقة ملكها اسإم
لن رجالة أجنادا ولملكها والسمك واللحم والعسل الطعام
 .بلداهم في تمشي ل الخيل

أرزاقهم شهر كل لجناداه يعطي مملكته في جبايات وله
والسلح واللجم والسرج الخيل يعطيهم الحاجة وعند

رزقه عليه الملك أجرى ولد فمن إليه يحتاجون ما وجميع
ًا ًا كان فإن المولودا بلغ فإذا أنثى أو كان ذكر زوجه ذكر
 .المرأة والد إلى وسإلمه المهر والده من وأخذ
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صار ثلثا أو ابنتان للرجل ولد فإذا ثقيل عندهم والمهر
ًا ًا صار ثلثة أو ابنان له ولد وإن غني  .فقير

بجميع يتكفل والملك باختيارهم ل ملكهم برأي والتزويج
المشفق الوالد مثل وهو عليه العرس ومؤونة مؤوناتهم

بخلف شديدة نسائهم على غيرتهم وهؤلء رعيته على
 .التراك سإائر

من قريب الصقالبة بأرض حصين حصن بورونة واطر
العسل عين تسمى عجيبة ماء عين بها شوشيط حصن
مذاق المبدإ في مائها مذاق شعرا بقرب جبل في وهي

من الطعم ذلك اكتسبت عفوصة فيه مقطعه وعند العسل
 .حولها النابتة الشجار

 .الشمالي البحر طرف على موضع ورنك

خليج منه خرج الشمال جانب من المحيط البحر أن وذلك
الخليج ذلك طرف على الذي فالموضع الجنوب نحو إلى

 .ورنك بحر له يقال الخليج به يسمى

ًا عظيم به البردا الشمال في موضع أقصى وهو جد
 .داائم والثلج غليظ والهواء

 .للحيوان ول للنبات يصلح ل

 .والثلج والظلمة البردا شدة من أحد إليه يصل قلما

 .أعلم والله

 .أشهر ثلثة مسيرة بينهما بلغار بلدا وراء بلدا ويسو

ًا يرون ل حتى عندهم يقصر النهار أن ذكروا من شيئ
ًا يرون ل حتى الليل يطول ثم الظلمة  .الضوء من شيئ
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واحد وكل للتجارة إليها بضائعهم يحملون بلغار وأهل
إليه يرجع ثم ويتركه عليه ويعلم ناحية في متاعه يجعل
ًا جنبه إلى فيجد أخذ بها رضي فإن لبلداه يصلح متاع

وترك متاعه أخذ يرض لم وإن متاعه وترك العوض
كما البائع المشتري ول المشتري البائع يرى ول العوض

 .السوداان بأرض الجنوب بلدا في ذكرنا

تغير داخلوها إذا لنهم بلغار بلدا يدخلون ل ويسو وأهل
فيهلك الصيف وقت في كان وإن البردا وظهر الهواء

 .نباتهم ويفسد حيوانهم

 .بلداهم داخول من يمكنونهم فل ذلك يعرفون بلغار وأهل

يافث ولد من الترك من عظيمتان قبيلتان ومأجوج يأجوج
 .السلم عليه نوح بن

 .السابع القليم شرقي مسكنهم

يأجوج أرض إلى وصل لما القرنين ذا أن الشعبي روى
يأجوج من واسإتغاثوا كثير خلق إليه اجتمع ومأجوج
الجبل هذا وراء إن المظفر الملك : أيهاوقالوا ومأجوج

ًا زروعنا ويأكلون دايارنا يخربون الله إل يحصيهم ل أمم
ويفترسإون العشب حتى شيء كل ويأكلون وثمارنا
ول كلها الرض حشرات ويأكلون السباع افتراس الدواب

ألف له يولد حتى أحدهم يموت ل نمائهم مثل خلق ينمو
ل أمم : همقالوا صنفهم : كمالقرنين ذو ! قالالولد من

 .الله إل يحصيهم

ومأجوج : يأجوجقبائل فست منازلهم قربت من وأما
 .وكماداى ومنسك وتاريس وتأويل

كان من وأما الرض أهل جميع مثل هؤلء من قبيلة وكل
ًا منا  .نعرفهم ل فإنا بعيد

678



مشكاة مكتبة                                    العبادا وأخبار البلدا آثار
 السإلمية

إليهم البحر : يقذفقالوا طعامهم : وماالقرنين ذو قال
وذنبها سإمكة كل رأس بين ويكون سإمكتين عام كل في
التماسإيح من ويرزقون أيام عشرة مسيرة من أكثر

كما يستمطرونها وهم الربيع أيام في والتنانين والثعابين
لم وإذا وسإمنوا أخصبوا بذلك مطروا فإذا الغيث يستمطر
 .وهزلوا أجدبوا بذلك يمطروا

عراض ضلع : قصارقالوا صفتهم : وماالقرنين ذو قال
أنياب ولهم مربوع رجل قامة نصف طولهم مقدار الوجوه
عليه صلب ولهم الظفار مواضع ومخالب السباع كأنياب

وبر ظاهرها على : إحداهماعظيمتان أذنان ولهم شعر
وظاهرها كثير وبر باطنها على والخرى أجردا وباطنها كثير
 .الخرى وتفترش إحداهما تلتحف أجردا

يتداعون وهم يواريه ما مقدار الشعر من بدنهم وعلى
حيث ويتسافدون الكلب عواء ويعوون الحمام تداعي
 .البهائم تسافد التقوا

كل السد ينحتون ومأجوج يأجوج أن الخبار بعض في جاء
:قائلهم فيقول ورائه من الشمس يرون يكاداون حتى يوم

ًا ننقبه سإوف ارجعوا تعالى الله فيعيده فيرجعون غد
كل كذلك الغد من وينحتونه يحفرونه ثم كان كما ليلتهم

:قائلهم فيقول خروجهم وقت يأتي أن إلى وليلة يوم
ًا سإننقبه ارجعوا ًا ! فيبقىتعالى الله شاء إن غد إلى رقيق

ويخرجون فينقبونه كذلك فيرونه غدهم من إليه يعوداوا أن
ويتحصن ينشفوها حتى الرض مياه فيشربون الناس على

من ويقهرون الرض على فيظهرون بحصونهم الناس
السماء إلى بالنشاب رموا لهم أحد يبق لم فإذا وجدوه
أهل غلبنا قد :فيقولون الدم كهيئة وفيها إليهم فيرجع
إليهم يبعث تعالى الله إن ! ثمالسماء أهل وعلونا الرض

ًا فيقتلهم ومناخرهم آذانهم في يدخل النغف له يقال داودا
داواب إن بيده نفسي : والذيوسإلم عليه الله صلى قال

:قال الخدري سإعيد أبو ! روىلحومهم من لتسمن الرض
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سإد : يفتحيقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمعت
:تعالى قال كما الناس على فيخرجون ومأجوج يأجوج

 .ينسلون حدب كل من وهم

حصونهم إلى المسلمون فينحاز كلها الرض فيغشون
مياه ومأجوج يأجوج فيشرب مواشيهم إليهم ويضمون

ويتركونه فيه ما فيشربون بالنهر أوائلهم فيمر الرض
ًا مرة ههنا كان : لقدويقولون بعدهم من به فيمر يابس

أو حصن في كان من إل الناس من أحد يبقى ! ولماء
أهل من فرغنا : قدقائلهم فيقول وزر أو شامخ جبل

 .السماء في من بقي الرض

مخضوبة إليهم فترجع السماء نحو فيرمي حربته يهز ثم
! فبيناالسماء أهل قتلنا : قدفيقولون والفتنة للبلء بالدم

ًا عليهم تعالى الله سإلط إذ كذلك هم النغف مثل داودا
فيصبحون أعناقهم أو آذانهم ينقب وقيل آذانهم يدخل
! فيقولالبتة حركة ول حس لهم يسمع ل موتى

هؤلء فعل ما فينظر نفسه لنا يشري رجل : ألالمسلمون
إلى فينزل القتل من نفسه موطن منهم رجل فيتجردا
معشر : يافيناداي بعض فوق بعضهم موتى فيجدهم الرض

من ! فيخرجونعدوكم الله كفاكم فقد ابشروا المسلمين
 .ومعاقلهم حصونهم

ًا الله فيرسإل جيفهم من تنتن الرض أن وروي يسيل مطر
 .البحار إلى جيفهم فيحمل السيول منه

ًا أربعون مدتهم أن وروي ًا سإبعون وقبل يوم وقيل يوم
 .أشهر أربعة

جبل لهم يقوم ل الذين : هؤلءوسإلم عليه الله صلى وقال
وحشي ول جمل ول خنزير ول بفيل يمرون ول حديد ول
ًا أكلوه منهم مات ومن أكلوه إل داابة ول مقدمتهم أيض
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وبحيرة المشرق أنهار يشربون بخراسإان وسإاقيهم بالشام
 .طبرية

 يورا

: قالالندلسي حامد أبو .قالالظلمات بحر بقرب بلدا
ًا طويل الصيف في عندهم : النهارالتجار بعض ان حتى جد

ًا أربعين مقدار عنهم تغيب ل الشمس  .يوم

ًا طويل ليلهم الشتاء في عنهم الشمس تغيب حتى جد
ًا أربعين مقدار  .منهم قريبة والظلمات يوم

فيجدون بالضوء الظلمة تلك يدخلون يورا أهل أن وحكي
انه يقولون حيوان وعليها كبيرة قرية مثل عظيمة شجرة

غياض عندهم بل ضرع ول زرع لهم ليس يورا وأهل طير
أرض في إليهم والطريق السمك ومن منها وأكلهم كثيرة

ًا الثلج يفارقها ل  .أبد

السإلم بلدا من السيوف يحملون بلغار أهل أن وحكي
بل حلي ول نصاب لها يتخذ لم سإيوف وهي ويسو إلى

بخيط السيف علق فإن وتسقى النار من تخرج كما تصل
يحمل أن يصلح السيف فذلك طنين له سإمع بإصبع ونقر
في ويرمونه بالغ بثمن يورا أهل ويشتريه يورا بلدا إلى

 .المظلم البحر

مثل سإمكة البحر من لهم الله أخرج ذلك فعلوا فإذا
أكلها تريد منها أكبر أخرى سإمكة تطرداها العظيم الجمل
ل موضع في فتصير الساحل من تقرب حتى منها فتهرب
يورا أهل فيعرف بالرمل فتتشبث فيه الحركة يمكنها

يجتمع السيف ألقى من فكل المراكب في إليها فيذهبون
 .لحمها من ويقطع عليها

البحر إلى السمكة فترجع بالمد البحر ماء يكثر وربما
تبقى وربما بيت ألف يمل ما اللحم من منها قطع بعدما
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ًا عندهم ً زمان يبق لم وإذا منها فيقطعون مؤونتهم طويل
فيكون السمكة لهم تخرج لم السيوف تلك من البحر في

 .والقحط الجدب عندهم

السمكة هذه عليهم خرجت السنين بعض في أن وحكي
ً فيها وجعلوا أذنها ونقبوا عليها القوم فاجتمع ومدوها حبل

دااخلها من وخرجت السمكة أذن فانفتحت الساحل إلى
عندهم بل ضرع ول زرع لهم ليس يورا وأهل طير جارية
في إليهم والطريق السمك ومن منها وأكلهم كثيرة غياض
ًا الثلج يفارقها ل أرض  .أبد

السإلم بلدا من السيوف يحملون بلغار أهل أن وحكي
بل حلي ول نصاب لها يتخذ لم سإيوف وهي ويسو إلى

بخيط السيف علق فإن وتسقى النار من تخرج كما تصل
يحمل أن يصلح السيف فذلك طنين له سإمع بإصبع ونقر
في ويرمونه بالغ بثمن يورا أهل ويشتريه يورا بلدا إلى

 .المظلم البحر

مثل سإمكة البحر من لهم الله أخرج ذلك فعلوا فإذا
أكلها تريد منها أكبر أخرى سإمكة تطرداها العظيم الجمل
ل موضع في فتصير الساحل من تقرب حتى منها فتهرب
يورا أهل فيعرف بالرمل فتتشبث فيه الحركة يمكنها

يجتمع السيف ألقى من فكل المراكب في إليها فيذهبون
 .لحمها من ويقطع عليها

البحر إلى السمكة فترجع بالمد البحر ماء يكثر وربما
تبقى وربما بيت ألف يمل ما اللحم من منها قطع بعدما

ًا عندهم ً زمان يبق لم وإذا منها فيقطعون مؤونتهم طويل
فيكون السمكة لهم تخرج لم السيوف تلك من البحر في

 .والقحط الجدب عندهم

السمكة هذه عليهم خرجت السنين بعض في أن وحكي
ً فيها وجعلوا أذنها ونقبوا عليها القوم فاجتمع ومدوها حبل
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دااخلها من وخرجت السمكة أذن فانفتحت الساحل إلى
عندهم بل ضرع ول زرع لهم ليس يورا وأهل طير جارية
في إليهم والطريق السمك ومن منها وأكلهم كثيرة غياض
ًا الثلج يفارقها ل أرض  .أبد

السإلم بلدا من السيوف يحملون بلغار أهل أن وحكي
بل حلي ول نصاب لها يتخذ لم سإيوف وهي ويسو إلى

بخيط السيف علق فإن وتسقى النار من تخرج كما تصل
يحمل أن يصلح السيف فذلك طنين له سإمع بإصبع ونقر
في ويرمونه بالغ بثمن يورا أهل ويشتريه يورا بلدا إلى

 .المظلم البحر

مثل سإمكة البحر من لهم الله أخرج ذلك فعلوا فإذا
أكلها تريد منها أكبر أخرى سإمكة تطرداها العظيم الجمل
ل موضع في فتصير الساحل من تقرب حتى منها فتهرب
يورا أهل فيعرف بالرمل فتتشبث فيه الحركة يمكنها

يجتمع السيف ألقى من فكل المراكب في إليها فيذهبون
 .لحمها من ويقطع عليها

البحر إلى السمكة فترجع بالمد البحر ماء يكثر وربما
تبقى وربما بيت ألف يمل ما اللحم من منها قطع بعدما

ًا عندهم ً زمان يبق لم وإذا منها فيقطعون مؤونتهم طويل
فيكون السمكة لهم تخرج لم السيوف تلك من البحر في

 .والقحط الجدب عندهم

السمكة هذه عليهم خرجت السنين بعض في أن وحكي
ً فيها وجعلوا أذنها ونقبوا عليها القوم فاجتمع ومدوها حبل

دااخلها من وخرجت السمكة أذن فانفتحت الساحل إلى
عجزاء الشعر سإودااء حمراء بيضاء الداميين تشبه جارية

ًا النساء أحسن من إلى وأخرجوها يورا أهل فأخذها وجه
خلق وقد وتصيح شعرها وتنتف وجهها تضرب وهي البر
ًا وسإطها في تعالى الله ًا جلد سإرتها من كالثوب ضعيف
 .مدة عندهم فبقيت عورتها لستر ركبتها إلى
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السمكة تخرج ل البحر في السيف يلقوا لم إن يورا وأهل
 .هذا من قوتهم لن فيجوعون

ذلك وراء بما أعلم والله بلدانا أهل علم انتهى ههنا إلى
 .والبحار البلدا من

 .الكلم آخر هذا وليكن
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