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الرحيم الرحمن هللا بسم

املعتمد الدين رشف املعتمر، هللا وفد األبر، الناسك النبيه، الثقة العالم الفقيه، الشيخ قال
اللواتي، إبراهيم بن محمد بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو العاملني، رب عىل سياحته يف

آمني. وكرمه، بَمنِّه عنه وريض هللا رحمه بطوطة، بابن املعروف الطنجي ثم
وإليها منها وجعل فجاًجا، سبًال منها ليسلكوا لعباده األرض ذلَّل الذي هلل الحمد
باألعالم وأرساها للعباد، مهاًدا فكانت بُقْدَرته دحاها وإخراًجا، وإعادة نباتًا الثالث تاراتهم
ظلمات يف هداية الكواكب واطلع عماد، بغري السماء سْمك فوقها وَرَفَع واألطواد، الراسيات
األرض به فأحيا ماء السماء من أنزل ثم رساًجا، والشمس نوًرا القمر وجعل والبحر، الرب
البحرين َر وَفجَّ النبات، بصنوف أقطارها وفطر الثمرات، كل من فيها وأنبت املمات، بعد
املنشآت وتسخري األنعام، مطايا بتذليل اإلنعام؛ َخْلِقه عىل وأَْكَمَل أجاًجا، وِمْلًحا فراتًا، عذبًا
محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىل إثباًجا، البحر وَمتْن القفر صهوة من لتمتطوا كاألعالم؛
للعاملني، رحمة تعاىل هللا بعثه اًجا، َوهَّ هدايته نور وطلع منهاًجا، للخلق أوضح الذي
دين يف الناس دخل حتى املرشكني، ِرَقاب من صوارمه وأمكن للنبيني، خاتًما واختاره
الرمم بدعوته وأحيا الجمادات، بتصديقه وأَنَْطَق الباهرات، باملعجزات وأيده أفواًجا، هللا
إليه باالنتماء املترشفني عن تعاىل هللا وريض ثجاًجا، ماء أنامله بني من َر وفجَّ الباليات،
آَزُروُه الذين فهم اعوجاًجا، بعدهم تخىش فال الدين قتاة املقيمني وأزواًجا، وآًال أصحابًا
الهجرة من الكريمة بحقوقها وقاموا البيضاء، امللة إظهار عىل وظاَهُروُه األعداء، جهاد عىل
ونستوهب عجاًجا، املوت بحر وخاضوا حامية، البأس دونه واقتحموا واألبواء، والنرصة
سبيل يف املجاهد العاملني، رب عىل املتوكل املؤمنني، أمري الخليفة اإلمام ملوالنا تعاىل هللا
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نًرصا الراشدين، الخلفاء املهتدين، األئمة موالينا ابن فارس عنان أبي بنرصهللا، املؤيَّد هللا،
عالًجا. الزمان لزمانة يكون وسعًدا ابتهاًجا، وأهلها الدنيا يوسع

ضيقة لكل وسيبه بسيفه وجعل محتاًجا، وال طاغيًا يدع لم وجوًدا بأًسا هللا وهبه كما
العلية، الخالفة هذه بأن واملنقول، املعقول وحكم العقول، قضت فقد «وبعد»؛ انفراًجا،
ويف االعتصام له الذي وحبله األنام، عىل املمدود هللا ظل هي الفارسية، املتوكلية املجاهدة
عند العدوان سيف وأَْغَمَدت اعتالله، عند الدين أَبَْرأَت التي فهي االنتظام، يجب طاعته سلك
طرق وأوضحت كسادها، بعد العلم سوق ونفقت فسادها، بعد األيام وأصلحت انسالله،
مماتها، بعد املكارم ُسنَن وأحيت ارتجاجها، عند األرض أقطار وسكنت إنهاجها، عند الرب
أحكام ونقضت اشتعالها، عند الفتنة نار وأخمَدْت حياتها، بعد املظالم رسوم وأماتت
عىل التوكل من واستمسَكْت التقوى، عماد عىل الحق مباني وشادت استقاللها، عند البغي
أذياله َجرَّ الذي واملجد الجوزاء، مفرق عىل تاجه َعَقَد الذي العز فلها األقوى، بالسبب هللا
أهل عىل مد الذي والعدل شبابه، غض الزمان عىل َردَّ الذي والسعد السماء، مجرة عىل
غمامه َفيْض الذي والبأس والنضار، اللجني سحابه َقْطر الذي والجود أطنابه، مديد اإليمان
والبطش الدول، غنائمه بعض الذي والتأييد األجل، كتائبه تفض الذي والنرص املوار، الدم
األعداء عىل يسد الذي والحزم األمل، عندها يمل ال التي واألناة العذل، سيفه َسبََق الذي
من العفو يجني الذي والحلم الكتائب، قراع قبل جموعها يفلُّ الذي والعزم املسارب، وجوه
دياجي نوره يجلو الذي والعلم القلوب، بنات محبته عىل َجَمَع الذي والرفق الذنوب، ثمر

بالنيات. واألعمال باإلخالص املقيد والعمل املشكالت،
الفضائل، رحال ومحطَّ الرجال، ِهَمم ومرسح اآلمال، مطمح العلية حرضته كانت وملا
ُطَرفه، وروائع تَُحفه ببدائع خدمتها الزمان توخى السائل، وُمنْية الخائف أمن ومثابة
إىل عزمانا تسابُق األدباء إليها وتسابََق الصفات، عىل جودها انثيال العلماء عليها فانثال
ولجأ املنيف، معناها استطالع السائحون وَقَصَد الرشيف، َحَرَمَها العارفون وحج العدات،
الذي القطب فهي أبوابها، بخدمة امللوك واستجارت بها، بعزجنا االمتناع إىل الخائفون
مآثرها وعن والعالم، الجاهل عقل بديهة تََساَوْت بتفضيلها القطع ويف العالم، مدار عليه
وكان معلم، كل يفصح الرائقة محاسنها وبإكمال مسلم، كل اآلثار صحاح يسند الفائقة
السائح الفقيه الشيخ الطامي، بحرها إىل البالد أوشال وتََعدَّى السامي، بابها عىل َوَفَد ممن
بن محمد هللا عبد أبو والعرض، بالطول األقاليم ومخرتق األرض، جوال الصدوق الثقة
بالد يف املعروف بطوطة، بابن املعروف الطنجي، اللواتي إبراهيم بن محمد بن هللا عبد

8



وباحث ُمْختَِربًا، األمصار وطوى ُمْعتَِربًا، األرض طاف الذي وهو الدين، بشمس الرشقية
علم ملا العليا الحرضة بهذه التسيار عصا ألقى ثم والعجم، العرب سري وَسَربَ األمم، فرق
وآثرها بالغرب، بَْدرها مطلع إىل املشارق وطوى ثنيا، وال رشط دون الفضل مزية لها أن
اللحاق يف ورغبة والخلق، البالد اختبار طول بعد اختياًرا الرتب، عىل الترب إيثار األقطار عىل
ما الحفيل، الحفي وامتنانه الجزيل، إحسانه من فغمره الحق، عىل تزال ال التي بالطائفة
يستعظمه، سواه َمْن كان ما عنده َر وَحقَّ الرتحال، طول عن وأغناه بالحال، املايض أنساه
باملرعى وظفر البالد، جوالن من أَِلَفه كان ما فنيس يتوهمه، فضله َمْن كان ما لديه َق وَحقَّ

االرتياد. طول بعد الخصب
بحفظه علق وما األمصار، من رحلته يف شاهده ما يميل بأن الكريمة اإلشارة ونفذت
األبرار، وأوليائها األخيار، وعلمائها األقطار، ملوك من َلِقيَه َمْن ويَذُْكُر األخبار، نوادر من
أفاد غريبة كل من والنواظر، املسامع وبهجة الخواطر، نزهة فيه ما ذلك من فأمىل
إىل املنقطع الكريم مقامهم لعبد العايل األمر وصدر بانتحائها، أطرف وعجيبة باجتالئها،
خدمتهم، عىل هللا أعانه الكلبي جزي بن محمد بن محمد جنابهم، بخدمة املترشف بابهم،
تصنيف يف ذلك من هللا، عبد أبو الشيخ أماله، ما أطراف يضم أن ِنْعمتهم، ُشْكر وأوزعه
معتمًدا وتهذيبه، الكالم تنقيح متوخيًا مكمًال، مقاصده ولِنَيْل مشتمًال، فوائده عىل يكون
عن تجريده عند بُدرِّها االنتفاع ويعظم الطَُّرف، بتلك االستمتاع ليقع وتقريبه؛ إيضاحه
الغرض توفيِة عن هللا بمعونة ليكون منهله يف َع وَرشَ مبادًرا، به أُِمَر ما فامتثل َدف، الصَّ
َقَصَدها، التي للمقاصد موفية بألفاظ هللا عبد أبي الشيخ كالم معاني ونََقْلُت صادًرا، منه
فْرِعه، وال بأصله أُِخلَّ فلم وْضِعه، عىل َلْفَظه أورْدُت وربما اعتمدها، التي للمناحي موضحة
وال ذلك حقيقة عن لبحث أَتََعرَّض ولم واألخبار، الحكايات من أورده ما جميع وأوردت
يُْشِعر بما سائرها عهدة عن وخرج املسالك، أَْقَوَم صحاحها إسناد يف َسَلَك أنه عىل اختبار،
يف أنفَع ليكون والنْقط؛ بالشكل والرجال املواضع أسماء من امُلْشِكل وَقيََّد بذلك، األلفاظ من
بعجمتها تلتبس ألنها العجمية؛ األسماء من ُحه َرشْ أمكنني ما ْحُت وَرشَ والضبط، التصحيح
املقام من َقَصْدتُه ما يقع أن أرجو وأنا القياس، معهوُد معماها فك يف ويخطئ الناس، عىل
السماح يف فعوائدهم املأمول، تقصريه عن األعضاء من وأَبْلُغ القبول، بمحل هللا أيده العيل
النرصوالتمكني، عادة لهم يديم تعاىل وهللا كفيلة، الهفوات عن بالصفح ومكارمهم جميلة،

املبني. والفتح التأييد عوارف ويَُعرِّفهم
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الثاني الخميس يوم يف رأيس مسقط طنجة من خروجي كان هللا: عبد أبو الشيخ قال
الحرام، هللا بيت حج معتمًدا وسبعمائة، وعرشين خمسة عام الفرد رجب هللا شهر من
وركب بصحبته، آنس رفيق عن منفرًدا والسالم، الصالة أفضل عليه الرسول قرب وزيارَة
كاِمٍن الرشيفة املعاهد تلك إىل وشْوق العزائم، شديد النفس عىل لباعث جملته، يف أكون
مفارقة وطني وفارقت والذكور، اإلناث من األحباب هْجر عىل أمري فجزْمُت الحيازم، يف
من َلِقيَا كما ولقيت َوَصبًا، لبُْعِدهما فتحمْلُت الحياة بقيد والديَّ وكان للوكور، الطيور
بمدينة هللا عبد أبو أخربني جزي: ابن قال سنة، وعرشون ثنتان يومئٍذ وِسنِّي نصبًا، الفراق
وسبعمائة. ثالث سنة الفرد رجب عرشمن السابع اإلثنني يوم يف بطنجة مولده أن غرناطة
العاملني، رب سبيل يف املجاهد ونارصالدين املؤمنني أمري أيام يف ارتحايل وكان (رجع)
واضحَة شهرًة كرمه آثار وُشِهَرْت باألسناد، اإلسناِد موصولَة ُجوده أخباُر ُرِويَْت الذي
سعيد، املقدسأبو اإلمام وعدله، رفقه ِظلِّ يف األنام وَرتََع فضله، بُحِيلِّ األيام وتحلت األشهاد،
الكفر ناَر وأطفأت عزائمه، ِصْدُق الرشك َحدَّ َفلَّ الذي ونارصالدين، املؤمنني أمري موالنا ابن
اإلمام مذاهبُه، الجهاد إخالص يف وَكُرَمْت كتائبُه، الصليب بُعبَّاد وَفتََكْت صوارمه، جداوُل
من املقدسة رضائحهم وسقى رضوانه، عليهم هللا َجدََّد الحق، عبد بن يوسف أبو املقدس
يف امُلْلك وأبقى واملسلمني، اإلسالم عن الجزاء أفضل وجزاهم وتنهانه، َطلُّه الحيا صوب
الرحمن عبد تاشفني أبو يومئٍذ وسلطانها تلمسان مدينة فوَصْلُت الدين، يوم إىل عقبهم
السلطان إفريقية َمِلك رسوَيلْ بها وواَفْقُت زيان، بن يغمراسن بن عثمان بن موىس بن
بكر أبي بن محمد هللا عبد أبو تونس بمدينة األنكحة قايض وهما هللا، رحمه يحيى أبي
هللا عبد بن الحسني بن محمد هللا عبد أبو الصالح والشيخ النفزاوي، إبراهيم بن عيل بن
الفضالء أحد وهو — املهدية بساحل قرية إىل نسبة الزاي بضم — الزُّبَيِْديُّ القريش
عيلَّ فأشار املذكوران، الرسوالن عنها خرج تلمسان إىل وصويل يوم ويف أربعني، عام وفاته
قضاء يف ثالثًا بتلمسان وأقمت ذلك، يف وجل عز هللا فاستخرت بمرافقتهما، اإلخوان بعض
إبان يف وذلك بها وأدركتهما مليانة مدينة فوَصْلُت آثارهما، يف السري أُِجدُّ وخرجت مأربي،
بالقايض املرض اشتد وقد ارتحلنا، ثم عًرشا بسببه أََقْمنَا َمَرٌض الفقيهني فلحق القيظ،
نحبه القايض وقىض ثالثًا مليانة من أميال أربعة مسافة عىل املياه ببعض فأقمنا منهما
فقربوه مليانة إىل الزبيدي هللا عبد أبو ورفيقه الطيب أبو ابنه فعاد الرابع، اليوم ضحى
املنترص بن مسعود الحاج منهم تونس تجار من رفقة مع وارتحْلُت هنالك وترْكتُُهْم بها،
أن إىل أياًما بخارجها وأقمنا الجزائر مدينة فوصلنا الحجر، بن ومحمد العدويل والحاج

الزان. جبل إىل منبجة عىل جميًعا فتوجهنا القايض، وابن هللا عبد أبو الشيخ قدم
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الزواوي، هللا عبد أبي قاضيها بدار هللا عبد أبو الشيخ فنزل بجاية مدينة إىل َوَصْلنَا ثم
ذاك إذ بجاية أمري وكان املفرس، هللا عبد أبي الفقيه بدار القايض ابن الطيب أبو ونزل
صحبتهم الذين تونس تجار من َ تُُويفِّ قد وكان الحاجب، الناس سيد بن محمد هللابن عبد أبا
وأوىص الذهب، من دينار آالف ثالثة وترك ِذْكُره، َم تََقدَّ الذي الحجر بن محمد مليانة من
َخَربُه فانتهى بتونس، ورثته إىل ليوصلها حديدة؛ بابن يُْعَرف الجزائر أهل من لرجل بها
املوحدين عمال ُظْلم ِمْن شاهْدتُه ما أول وهذا يده، من فانتزعها املذكور، الناس سيد البن
الزبيدي هللا عبد أبو عيلَّ فأشار الحمى، أصابتني ذََكْرتُه كما بجاية إىل وصلنا وملا ووالتهم،
فتكون باملوت وجل عز هللا قىض إن وُقْلُت: فأبيت مني، الربء يتمكن حتى فيها باإلقامة
املتاع ل وثَقِّ دابتك فِبْع َعَزْمَت إْن أما يل: فقال الحجاز، أَْرَض قاصد وأنا بالطريق وفاتي
الطريق، يف العرب غارة خوف السري نجد فإننا خفيًفا، وتصحبنا وخباء دابة أُِعريُك وأنا
األلطاف من يل ظهر ما أول ذلك وكان خريًا، هللا جزاه به وََعَد ما وأعارني هذا، ففعلت
خارجها فنزلنا قسنطينة، مدينة إىل وصلنا أن إىل ورسنا الحجازية، الوجهة تلك يف اإللهية
الغد من كان فلما هنالك، دور إىل ليًال األخبية عن الخروج إىل اضطرنا جوٍد مطُر وأصابنا
وقد ثيابي إىل فنظر الحسن، بأبي يسمى الفضالء الرشفاء من وهو املدينة حاكم تلقانا
بعلبكيٍّا إحراًما مكانه فبعث ُخلًُقا منها اإلحرام وكان داره، يف بغسلها فأََمَر املطر لوثها
ورحلنا وجهتي، يف عيل به ُفِتَح ما أول ذلك فكان الذهب، من دينارين طرفيه أحد ورصيف
صحبتنا يف كان من بها تركنا ثم أياًما، بها وأقمنا بداخلها ونزلنا بونة مدينة َوَصْلنا أن إىل
الحمى، وأصابتني الجد، وواصلنا للسري وتجردنا الطريق، يف الخسوف ألجل التجار من
النزول يمكنني وال الضعف، بسبب السقوط خوف الرسج فوق بعمامة نفيس أشد فكنت
ولقاء الزبيدي، هللا عبد أبي الشيخ للقاء أهلها فربز تونس مدينة وصلنا أن إىل الخوف، من
والسؤال، بالسالم بعض عىل بعضهم فأقبل النفزاوي، هللا عبد أبي القايض ابن الطيب أبي
سوابق معه أَْملُك لم ما النفس يف ذلك من فوجدت بهم، معرفتي لعدم أحد عيلَّ يسلم ولم
زال وما واإليناس، بالسالم عيلَّ فأقبل الحجاج بعض بحايل فشعر بكائي واشتد العربة،

الكتبيني. بمدرسة منها ونزْلُت املدينة دخلت حتى بحديثه يؤنسني
بن محمد الربكات أبو الخطباء أخطب الجماعة قايض شيخي أخربني جزي: ابن قال
قال: الحكاية، هذه مثل له جرى أنه البلفيقي، الحاج ابن هو السلمي إبراهيم بن محمد
عن بالعيد املسلسل الحديث رواية برسم عيد ليلة يف األندلس بالد من بلش مدينة قصْدُت
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أَْقبََل والخطبة الصالة فرَغت فلما الناس، مع املصىل وحْرضُت الكماد، ابن هللا عبد أبي
أهل من شيخ إيلَّ فقصد أحد، عيلَّ يسلم ال ناحية يف وأنا بالسالم، بعض عىل بعضهم الناس
الناس عن منتبَذًا فرأيتَُك إليك نََظْرُت وقال: واإليناس، بالسالم عيلَّ وأَْقبََل املذكورة املدينة

(رجع). خريًا هللا جزاه إِينَاَسَك، فأحببت غريب أنك فَعَرْفُت أحٌد، عليك يَُسلِّم ال
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تونس سلطان ِذْكر

يحيى زكريا أبي السلطان ابن يحيى أبا السلطان إليها دخويل عند تونس سلطان وكان
بن الواحد عبد بن يحيى زكريا أبي السلطان ابن إبراهيم إسحاق أبي السلطان ابن
بها الجماعة قايض منهم العلماء، أعالم من جماعة بتونس وكان هللا، رحمه حفص أبي
محمد بن حسن بن محمد بن أحمد العباس أبي الجماعة قايض بن محمد هللا عبد أبو
إسحاق أبو الخطيب ومنهم الغماز، ابن التونيسهو ثم األصل البلنيس الخزرجي األنصاري
خمس يف الجماعة قضاء أيًضا وويل الربعي، الرفيع عبد بن عيل بن حسني بن إبراهيم
وكان قضاءها أيًضا وويل الهواري، قداح بن عيل بن عمر عيل أبو الفقيه ومنهم دول،
أساطني بعض إىل صالتها بعد جمعة يوم كلَّ يَْستَِنُد أنه عوائده ومن العلماء، أعالم من
أربعني يف أفتى فلما املسائل، يف الناس ويستفتيه الزيتونة، بجامع املعروف األعظم الجامع
احتفل وقد املصىل، فحْرضُت الفطر عيُد بتونس وأظلني ذلك، مجلسه عن انرصف مسألة
املذكور يحيى أبو السلطان وواىف شارة، وأَْكمل هيئة أَْجَمل يف وبرزوا عيدهم لشهود الناس
وَصلَّيُْت عجيب، ترتيب يف أقدامهم عىل مشاًة مملكته وخدام وخواصه أقاربه وجميع راكبًا

منازلهم. إىل الناس وانرصف الخطبة وانقضت الصالة
أهل من السويس يعقوب بأبي يُْعَرف شيُخه الرشيف الحجاز لركب َ تََعنيَّ مدة وبعد
أواخر تونسيف من وخرجنا بينهم، قاضيًا موني فقد املصامدة وأكثره إفريقية بالد من أقل
مبنية حسنة صغرية وهي سوسة بلدة إىل فوصلنا الساحل، طريق سالكني القعدة ذي شهر



بطوطة ابن رحلة

صفاقس مدينة إىل وصلنا ثم ميًال، أربعون تونس مدينة وبني بينها البحر شاطئ عىل
الفقه، يف التبرصة كتاب مؤلف املالكي اللخمي الحسن أبي اإلمام قرب البلدة هذه وبخارج

(كامل): التنوخي حبيٍب بن عيل يقول صفاقس: بلدة يف جزي ابن قال

وال��ُم��َص��لَّ��ى ال��م��ص��ان��ع ذات ص��ف��اق��ٍس ألرض س��ق��يً��ا
ال��ُم��َع��لَّ��ى ال��س��ام��ي ف��ق��ْص��ره��ا ـ��ج ال��خ��ل��ي��ـ إل��ى ال��ق��ص��ي��ر م��ح��م��ي
وس��ه��َال أه��ًال ت��زوره ـ��ن ح��ي��ـ ي��ق��ول ي��ك��اد ب��ل��د
وي��م��َال ع��ن��ه ت��ارة ـ��س��ر ي��ح��ـ وال��ب��ح��ر وك��أن��ه
ولَّ��ى ال��رق��ب��اء رأى ف��إذا زي��ارة ي��ري��د ص��ب

من وكان تميم، أبي بن محمد هللا عبد أبو البارع األديب يقول ذلك عكس ويف
(بسيط): املكثرين املجيدين

ان��س��ك��بَ��ا إذا غ��ي��ٌث أَْرَض��ه��ا س��ق��ى وال ل��س��اك��ن��ه��ا ع��ي��ٌش ص��ف��ا ال ص��ف��اق��ٌس
وال��ع��ربَ��ا ال��روم ال��ع��ادي��ي��ن ب��ه��ا ع��ان��ى س��اَح��تَ��َه��ا َح��لَّ َم��ْن ب��ل��دة م��ن ن��اه��ي��ك
وال��َع��َط��بَ��ا األَْس��ر ي��ش��ك��و ال��ب��ح��ر ف��ي وب��ات ب��ض��اع��ت��ه م��س��ل��وبً��ا ال��ب��ر ف��ي َض��لَّ ك��م
َه��َربَ��ا ل��ه��ا ي��دن��و أن َه��مَّ ف��ك��ل��م��ا ل��ق��اط��ن��ه��ا ل��وم م��ن ال��ب��ح��ر َع��ايَ��َن ق��د

نزول لتوايل عًرشا بها وأََقْمنَا بداخلها ونزلنا قابس، مدينة إىل وصلنا ثم (رجع)،
(رجز): بعضهم يقول قابس: ِذْكر يف جزي ابن قال األمطار،

ق��اب��ِس م��ن ال��ب��ط��ح��اء ب��ج��ان��ب َخ��َل��ْت ل��ي��ال ط��ي��ب ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ق��اب��ِس ب��ي��د ن��ار ج��ذوة ت��ذك��اره��ا ع��ن��د ق��ل��ب��ي ك��أن

املراحل بعض يف وَصِحبْنا طرابلس، قاصدين قابس مدينة من خرجنا ثم (رجع)،
وتحامت العرب، فهابَتُْهم رماة قوم بالركب وكان يزيدون، أو فارس مائة نحو إليها
بعده الرابع ويف املراحل، تلك بعض يف األضحى عيد وأََظلَّنَا منهم، هللا وعصمنا مكانهم
أمناء لبعض بنت عىل بصفاقس عقدت وكنت مدة، بها فأقمنا طرابلس، مدينة إىل َوَصْلنا
ستة عام من املحرم شهر أواخر طرابلس من خرجت ثم بطرابلس، عليها فبنيت تونس،
عليهم، وتقدمت العلم، رفعت وقد املصامدة، من جماعة صحبتي ويف أهيل، ومعي وعرشين
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رست، وقصور ومرساتة مسالتة وتجاوزنا واملطر، الربد من خوًفا طرابلس يف الركب وأقام
من راموه ما دون وحالت القدرة َفتُْهم َرصَ ثم بنا، اإليقاع العرب طوائف أرادت وهنالك
وأدركنا سالم، قبة إىل العابد برصيصا قرص إىل وتجاوزناها الغابة ْطنا توسَّ ثم إذايتنا،
فراق أَْوَجبَْت مشاجرة صهري وبني بيني وَوَقَع بطرابلس، تخلفوا الذين الركب هنالك
حبْسُت وليمة وأومْلُت الزعافية، بقرص بها وبنيُْت فاس، طلبة لبعض بنتًا وتزوْجُت بنته،
َحَرَسها اإلسكندرية مدينة إىل األوىل جمادى أول يف وصلنا ثم وأطعْمتُهم، يوًما الركب لها
ِشئَْت ما بها البنيان، األصيلة الشان، العجيبة املأنوس، والقطر املحروس، الثغر وهي هللا،
بني وجمعت معانيها، وَلُطَفْت مغانيها، َكُرَمْت وِدين، دنيا ومآثر وتحصني، تحسني من
الزاهية حالها، يف تجىل والخريدة سناها، تجىل الفريدة فهي مبانيها، واإلحكام الضخامة
بها بديعة فكل واملغِرب، املرشق بني لتوسطها املحاسن ملفرتق الجامعة امُلْغِرب، بجمالها
عجائبها يف وَصنَُّفوا فأطنبوا، الناس َوَصَفها وقد انتهاؤها، فإليها طرفة وكل اجتالؤها،

املسالك. كتاب يف عبيد أبو سطره ما ذلك إىل املرشف وحسب فأغربوا،

ومرساها أبوابها ِذْكر

رشيد، وباب املغرب، طريق يرشع وإليه السدرة باب أبواب، أربعة اإلسكندرية وملدينة
زيارة إىل منه الناس فيخرج الجمعة، يوم إال يُْفتَح وليس األخرض، والباب البحر، وباب
مرىس من كان ما إال مثله الدنيا مرايس يف أَر ولم الشأن، العظيم املرىس ولها القبور،
ببالد الزيتون ومرىس األتراك، ببالد برسادق الكفار ومرىس الهند، ببالد وقاليقوط كولم

ذكرها. وسيقع الصني،

املنار ذكر

يف ذاهب ُمَربَّع بناء أنه وِصَفتُه ًما، متهدِّ جوانبه أحد فرأيت الوجهة هذه يف املنار قصدت
خشب ألواُح بينهما ُوِضَعْت ارتفاعه، بقدر بناء بابه وإزاء األرض، عىل مرتفع وبابه الهواء،
حارس لجلوس موضع الباب وداِخُل سبيل، له يكن لم أُِزيَلْت فإذا بابه، إىل عليها يُْعَرب
عرشة الحائط وَعْرض أشبار، تسعة بداخله املمر وَعْرض كثرية، بيوت املنار وداخل املنار،
تل عىل وهو شربًا، وأربعون مائٌة األربِع جهاته من جهة كل من املنار وَعْرض أشبار،
من البحر به يحيط مستطيل بَرٍّ يف واحد فرسخ املدينة وبني بينه ما ومسافُة مرتفع،
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من إال الرب يف املنار إىل التوصل يمكن فال البلد، بسور البحر يتصل أن إىل جهات ثالث
بالد إىل عودي عند املناَر وقصْدُت اإلسكندرية، مقربة باملنار املتصل الَربِّ هذا ويف املدينة،
دخوله يمكن ال بحيث الخراب؛ عليه استوىل قد فوجدته وسبعمائة، خمسني عام املغرب
بإزائه، مثله منار بناء يف َع َرشَ قد هللا رحمه النارص امللك وكان بابه، إىل الصعود وال

إتمامه. عن املوت فعاقه

السواري عمود ذكر

بعمود عندهم املسمى بخارجها الذي الهائل الرخام عمود املدينة هذه غرائب ومن
قطعة وهو وارتفاًعا، سموٍّا شجراتها عن امتاز وقد نخل، غابة يف متوسط وهو السواري،
وال العظيمة، الدكاكني أمثال مربعة حجارة قواعد عىل أقيم قد النحت، ُمْحَكمة واحدة
أشياخي بعض أخربني جزي: ابن قال َوَضَعُه، َمْن ق يُتََحقَّ وال هنالك َوْضعه كيفية تُْعرف
وكنانته، قوسه ومعه العمود ذلك أعىل إىل صعد باإلسكندرية الرماة أحد أن الرحالني
وخفي منه، العجب وطال ملشاهدته الغفري الجم فاجتمع خربه، وشاع هنالك واستقر
إىل الوصول فعله له فأنتج حاجة، طالب أو خائًفا كان وأظنه احتياله، َوْجه الناس عىل
خيًطا فوقها عقد قد بنشابة رمى أنه صعوده يف احتياله وكيفية به، أتى ما لغرابة قصده
عليه معرتضة العمود أعىل النشابة فتجاوَزت وثيًقا حبًال الخيط بطرف وعقد طويًال
حتى فجذَبَه العمود أعىل عىل معرتًضا الخيط فصار للرامي املوازية الجهة من ووقعت
وتََعلََّق األرض يف الجهتني إحدى من فأوسطه الخيط مكان العمود أعىل الحبل َط توسَّ
فلم احتمله من واستصحب الحبل وجذب بأعاله، واستقر األخرى الجهة من صاعًدا به
إليها وصويل عهد يف اإلسكندرية أمري وكان (رجع)، شأنه من وعجبوا لحيلته، الناُس يهتِد
زكرياء وهو املخلوع إفريقية سلطان العهد ذلك يف أيًضا فيها وكان الدين، بصالح يسمى
بدار بإنزاله النارص امللك وأََمَر باللحياني، املعروف حفص أبي بن أحمد بن يحيى أبو
الواحد عبد أوالده معه وكان يوم، كل يف درهم مائة له وأجرى إسكندرية، من السلطنة
ياسني، بن هللا عبد أبو ووزيره يعقوب بن زكرياء أبو وحاجبه وإسكندري ومرصي
قال اليوم، إىل بها املرصي وبقي اإلسكندري وولده املذكور اللحياني تويف وباإلسكندرية
اإلسكندري اللحياني ولَدي اسَمْي يف الزجر ِصْدق من اتََّفَق ما الغريب من جزي: ابن
مرص بالد من وهي بها طويًال دهًرا املرصي وعاش بها اإلسكندري فمات واملرصي،
جرية. بجزيرة هنالك وتويف وإفريقية، واملغرب األندلس لبالد الواحد عبد َل وتََحوَّ (رجع)،
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اإلسكندرية بعضعلماء ذكر

َخَرَقْت بعمامة يَْعتَمُّ وكان اللسان، علم أئمة من إمام الكندي الدين عماد قاضيها فمنهم
يف قاعًدا يوًما رأيته منها، أعظم عمامة ومغاربها األرض مشارق يف أَر لم للعمائم، املعتاد
وهو الريغي، بن الدين فخر ومنهم املحراب، تمأل أن عمامته كادت وقد محراب، صدر

العلم. أهل من فاضل باإلسكندرية القضاة من أيًضا

حكاية

رحل ثم العلم، بطلب واشتغل ريغة، أهل من كان الريغي الدين القايضفخر جد أن يُذَْكر
يسمع حتى يدخلها أالَّ فأََحبَّ اليد، ذاِت قليُل وهو بالعيش اإلسكندرية فوصل الحجاز إىل
يبَق ولم الباب سد وْقت وجاء الناس، جميع دخل أن إىل بابها من قريبًا فقعد حسنًا، فأًْال
قاٍض فقال قاٍض، يا ادخل متهكًما: وقال إبطائه من بالباب املوكل فاغتاظ سواه، هنالك
صيته فَعُظَم الفضالء، طريق وَسَلَك القراءة والزم املدارس بعض إىل وَدَخَل هللا، شاء إن
قايض تويف أن واتفق مرص، بَمِلك أخباره واتصلت والورع، بالزهد وُعِرَف اسمه، وُشِهَر
وهو للوالية متشوف وكلهم والعلماء، الفقهاء من الغفري الجم ذاك إذ وبها اإلسكندرية
الربيد وأتاه القضاء ظهري وهو بالتقليد السلطان إليه فبعث لذلك، يتشوف ال بينهم من
للفصل وَقَعَد لها، فليحرض خصومة له كانت من الناس يف ينادي أن خديمه فأمر بذلك،
يتعداه، ال القضاء أن يظنون كانوا منهم رجل إىل وسواهم الفقهاء فاجتمع الناس، بني
لذلك وحرض يرتضونه، ال الناس بأن ومخاَطبَتِِه أَْمِرِه يف السلطان مراجعة يف وتفاوضوا
وحققته واليته طالع عدْلُت فإني ذلك، تفعلوا ال لهم: فقال املنجمني، من الحذاق أحد
أَْمُره وكان شأنه، يف املراجعة من به هموا عما بُوا فأَْرضَ سنة، أربعني يحكم أنه يل فَظَهَر
الصنهاجي الدين وجيه ومنهم والنزاهة، بالعدل واليته يف وُعِرَف للمنجم، َظَهَر ما عىل
شهريُ فاضٌل التنييس، بنت ابن الدين شمس ومنهم والفضل، بالعلم ُمْشتَِهر قضاتها من
أنه يُذَْكر تعاىل هللا أولياء كبار من الفايس هللا عبد أبو الشيخ بها الصالحني ومن الذكر،
الورع الخاشع الزاهد العالم اإلمام ومنهم صالته، من َسلََّم إذا عليه السالم ُردُّ يُْسَمُع كان

املكاشفات». صاحب «خليفة
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له كرامة

فقال: النوم، يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوَل خليفُة الشيخ رأى قال: أصحابه من الثقات بعض أخربني
وَحيَّا السالم باب من فدخل الكريم املسجد وأتى الرشيفة املدينة إىل فرحل ُزْرنَا، خليفُة يا
رأسه وَوَضَع املسجد، سواري بعض إىل مستنًدا وَقَعَد ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عىل وسلم املسجد
وآنية أرغفة أربعة َوَجَد رأسه َرَفَع فلما الرتفيق، املتصوفة عند يسمى وذلك ركبتيه، عىل
تلك يَُحجَّ ولم اإلسكندرية إىل عائًدا وانرصف وأصحابه هو فأكل تمر فيه وطبًقا لبن فيها

السنة.
الزهاد كبار من األعرج الدين برهان الخاشع الورع الزاهد العالم اإلمام ومنهم

ثالثًا. ضيافته يف وأقمت باإلسكندرية، ُمقامي أيام َلِقيتُه العباد، وأفراد

له كرامة ذكر

أحب إني نعم له: فقلت البالد، يف والجوالن السياحة تحب أراك يل: فقال يوًما عليه دخْلُت
فقال: والصني، الهند من القاصية البالد يف التوغل بخاطري خطر حينئٍذ يكن ولم ذلك،
بالسند، زكرياء الدين ركن وأخي بالهند، الدين فريد أخي زيارة من هللا شاء إن لك بد ال
وأُْلِقَي قوله، من فَعِجبُْت السالم، مني فأبلغهم بََلْغتَُهم فإذا بالصني، الدين برهان وأخي
وأَبَْلْغتُُهْم ذََكَرُهْم الذين الثالثة لقيت حتى أجول أََزْل ولم البالد، تلك إىل التوجه روعي يف
إىل إنفاقها إىل بعُد أَْحتَْج ولم محوطة، عندي تََزْل لم دراهم َزوََّدِني وادعته وملا سالمه،
من الحبيش ياقوت الشيخ ومنهم البحر، يف يل سلبوه فيما الهنود كفار مني َسَلبََها أن
تعاىل هللا ويل تلميذ املريس العباس وأبو املريس، العباس أبي تلميذ وهو الرجال، أفراد

العالية. واملقامات الجليلة الكرامات ذي الشهري الشاذيل الحسن أبي

الشاذيل الحسن ألبي كرامة

سنة، كل يف يحج كان الحسن أبا أن املريس العباس أبي شيخه عن ياقوت الشيخ أخربني
الحج، انقضاء إىل بعده وما رجب شهر بمكة ويجاور مرص، صعيد عىل طريقه ويجعل
وهي السنني بعض يف كان فلما بلده، إىل الكبري الدرب عىل ويعود الرشيف القرب ويزور
امليت، به ز يَُجهَّ وما وحنوًطا وقفة فأًسا استصحب لخديمه: قال فيها خرج سنة آخر
صعيد يف وحميثرا ترى، سوف حميثرا يف له: فقال سيدي؟ يا ذا ولَِم الخديم: له فقال
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اغتسل حميثرا بََلَغا فلما الضباع، كثرية وهي زعاق ماء عني وبها عيذاب صحراء مرصيف
وُدِفَن صالته من سجدة آخر يف وجل عز هللا وقبضه ركعتني وصىل الحسن أبو الشيخ
ريض عيل بن بالحسن متصًال ونسبه اسمه فيها مكتوب تربية وعليه َقْربَه ُزْرُت وقد هناك،

عنه. هللا

إليه املنسوب البحر حزب ذكر

السفينة َرِكَب إذا فكان جدة، وبحر مرص صعيد عىل ذكرناه كما سنة كل يف يسافر كان
عظيم يا عيل يا هللا يا هذا: وهو يوم كل يف يقرءونه اآلن إىل وتالمذته يوم كل يف يقرؤه
تنرصمن حسبي، الحسب ونعم ربي، الرب فنعم حسبي، وعلمك ربي، أنت عليم يا حليم يا
واإلرادات، والكلمات والسكنات، الحركات يف العصمة نسألك الرحيم، العزيز وأنت تشاء
ابتيل فقد الغيوب، مطالعة عن للقلوب الساترة واألوهام والظنون، الشكوك من والخطرات
هللا وعدنا ما مرض: قلوبهم يف والذين املنافقون ليقول شديًدا زلزاًال وُزْلِزلوا املؤمنون
عليه ملوىس البحر ْرَت َسخَّ كما البحر هذا لنا ر وَسخِّ وانرصنا فثبتنا غروًرا، إال ورسوله
السالم، عليه لداود والحديد الجبال ْرَت وَسخَّ السالم، عليه إلبراهيم النار ْرَت وَسخَّ السالم،
يف لك هو بحر كل لنا ْر وَسخِّ السالم، عليه لسليمان والجن والشياطني الريح ْرَت وَسخَّ
من يا يشء، كل لنا ْر وَسخِّ اآلخرة، وبحر الدنيا وبحر وامللكوت، وامللك والسماء، األرض
فإنك لنا وافتح النارصين، خري فإنك انرصنا عسق، حم، كهيعص، يشء، كل ملكوت بيده
فإنك وارزقنا الراحمني، خري فإنك وارحمنا الغافرين، خري فإنك لنا واغفر الفاتحني، خري
ِعْلمك، يف هي كما طيبة ريًحا لنا وَهْب الظاملني، القوم من نا ونَجِّ واْهِدنا الرازقني، خري
يف والعافية السالمة مع الكرامة، َحْمل بها واحملنا رحمتك، خزائن من علينا وانرشها
لقلوبنا الراحة مع أمورنا لنا يرس اللهم قدير، يشء كل عىل إنك واآلخرة، والدنيا الدين
أهلنا. يف وخليفة َسَفِرنا، يف صاحبًا لنا وكن ودنيانا، ديننا يف والعافية والسالمة وأبداننا،
وال امليض يستطيعون فال مكانتهم، عىل وامسخهم أعدائنا، وجوه عىل واطمس
َوَلْو * وَن يُبِْرصُ َفأَنَّى اَط َ الرصِّ َفاْستَبَُقوا أَْعيُنِِهْم َعَىل َلَطَمْسنَا نََشاءُ ﴿َوَلْو إلينا، املجيء
﴿َفُهْم إىل ﴿يس﴾ يَْرِجُعوَن﴾، َوَال ُمِضيٍّا اْستََطاُعوا َفَما َمَكانَِتِهْم َعَىل َلَمَسْخنَاُهْم نََشاءُ
ُظْلًما﴾، َحَمَل َمْن َخاَب َوَقْد اْلَقيُّوِم ِلْلَحيِّ اْلُوُجوُه ﴿وََعنَِت الوجوه، شاهت وَن﴾، يُبِْرصُ َال
حم حم حم يَبِْغيَاِن﴾ َال بَْرَزٌخ بَيْنَُهَما * يَْلتَِقيَاِن اْلبَْحَريِْن ﴿َمَرَج عسق حم طسم طس
ِهللا ِمَن اْلِكتَاِب تَنِْزيُل * ﴿حم يُنَْرصون ال فعلينا النرص وجاء األمر حم حم حم حم حم
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إَِليِْه ُهَو إِالَّ إَِلَه َال الطَّْوِل ِذي اْلِعَقاِب َشِديِد التَّْوِب َوَقاِبِل الذَّنِْب َغاِفِر * اْلَعِليِم اْلَعِزيِز
حمايتنا عسق حم كفايتنا كهعيص سقفنا يس حيطاننا تبارك بابنا هللا باسم اْلَمِصريُ﴾،
إلينا، ناظرة هللا وعني علينا، مسبول العرش سرت اْلَعِليُم﴾، ِميُع السَّ َوُهَو هللاُ ﴿َفَسيَْكِفيَكُهُم
َلْوٍح ِيف * َمِجيٌد ُقْرآٌن ُهَو بَْل * ُمِحيٌط َوَراِئِهْم ِمْن ﴿َوهللاُ علينا، يُْقَدر ال هللا بحول
اْلِكتَاَب َل نَزَّ الَِّذي هللاُ َولِيَِّي ﴿إِنَّ الرَّاِحِمنَي﴾، أَْرَحُم َوُهَو َحاِفًظا َخرْيٌ ﴿َفاهللُ َمْحُفوٍظ﴾،
َربُّ َوُهَو تََوكَّْلُت َعَليِْه ُهَو إِالَّ إَِلَه َال هللاُ َحْسِبَي َفُقْل تََولَّْوا ﴿َفِإْن اِلِحنَي﴾، الصَّ يَتََوىلَّ َوُهَو
وهو السماء يف وال األرض يف يشء اسمه مع يرض ال الذي هللا باسم اْلَعِظيِم﴾، اْلَعْرِش
وعىل محمد سيدنا عىل هللا وصىل العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول وال العليم، السميع

وسلم. وصحبه آله

حكاية

هللا َفها َرشَّ — بمكة ذلك خرب وبََلَغنَا وعرشين، سبع سنة اإلسكندرية بمدينة جرى ومما
يُْعَرف رجًال اإلسكندرية وايل وكان مشاجرة، النصارى وتجار املسلمني بني َوَقَع أنه —
وأَْغَلَق املدينة، باب فصييل بني فحرضوا باملسلمني وأََمَر الروم حماية إىل فذهب بالكركي،
الوايل، منزل إىل وثاروا الباب وكرسوا وأعَظموه ذلك الناس فأَنَْكَر لهم، نكاًال األبواب دونهم
يُْعَرف أمريًا فبعث النارص، امللك إىل بالخرب الحمام وطريَّ أعاله، من وقاتََلُهم منهم فتحصن
كان إنه يقال: دينه يف متهم القلب قايس جبار بطوغان يُْعَرف أمريًا أَتْبََعُه ثم بالجمايل،
الكوبك كأوالد بها التجار وأعيان أهلها كبار عىل وقبضا إسكندرية فدخال الشمس، يعبد
حديد. جامعة القايض الدين عماد عنق يف وُجِعَلْت الطائلة، األموال منهم وأخذ وسواهم،
قطعتني رجل كل وجعلوا رجًال، وثالثني ستة املدينة أهل من َقتََال األمريين إن ثم
لزيارة الصالة بعد عادتهم عىل الناس وخرج جمعة، يوم يف وذلك صفني، وصلبوهم
جملة يف وكان أحزانهم، وتضاعفت تُهم َحْرسَ فعظمت القوم مصارع وشاهدوا القبور،
فمتى للسالح، ُمَعدَّة قاعة له وكان رواحة، بابن يُْعَرف القدر كبري تاجر املصلوبني أولئك
وباملدينة األسلحة، من يكفيهم بما الرجال من واملائتني املائة منها َز َجهَّ قتال أو خوٌف كان
املدينة، هذه أضمن أنا لألمريين: وقال لسانه فزل أهلها، من لكثري الصورة هذه عىل قاعات
فأنكر والرجال، العساكر مرتبات السلطان عىل وأحوط به أطالب فيها يحدث ما وكل
هللا رحمه َقْصُده كان وإنما وقتاله، السلطان، عىل الثورة تريد إنما وقاال: قوله األمريان

َحتُْفه. فيه فكان للسلطان والخدمة النصح إظهار

20



األول الجزء

من املنفق املنقطع العابد الصالح بالشيخ باإلسكندرية إقامتي أيام سمعت وُكنُْت
مرشد، بني بمنية منقطع أنه املكاشفني األولياء كبار من وهو املرشدي، هللا عبد أبي الكون
وتأتيه والوزراء، األمراء ويقصده صاحب، وال له خديم ال فيها منفرد هو زواية هنالك له
يأكل أن ينوي منهم واحد وكل الطعام، فيطعمهم يوم كل يف الناس طوائف من الوفود
إبانه، غري يف ذلك كان وربما نواه، بما واحد لكل فيأتي حلوى، أو فاكهة أو طعاًما عنده

متواتر. مستفيض أَْمِره ِمْن كله وذلك ويعزل، فيويل الخطبة لطلب الفقهاء ويأتيه
هذا قاصًدا اإلسكندرية مدينة من فَخَرْجُت بموضعه، مرات النارص امللك َقَصَدُه وقد
وجيم وواو والراء الفوقية التاء بفتح (وَضبُْطها تروجة قرية ووَصْلُت به، هللا نََفَعنَا الشيخ
وواٍل قاٍض بها كبرية قرية اإلسكندرية، مدينة من يوم نصف مسرية عىل وهي مفتوحة)،
الدين فخر وخطييها الدين صفي قاضيها َصِحبُْت ومروءة، أخالق مكارم وألهلها وناظر،
الُعبَّاد من َرُجل عىل بها ونََزْلُت الدين، بزين ويُنَْعت بمبارك ى يَُسمَّ أهلها من وفاضًال
وسألني الواعظ بن الدين زين ناظرها وأضافني الوهاب، عبد ى يَُسمَّ القدر كبري الفضالء
فَعِجَب الذهب، دينار من ألًفا عرش اثني نحو مجباه أن فأخربْتُه مجباه، وعن بلدي عن
َعُظَمْت وإنما ذهبًا، دينار ألف وسبعون اثنان مجباها فإن القرية، هذه رأيُت يل: وقال

املال. لبيت أمالكها جميع ألن مرص؛ ديار مجابي
جبايتها كبرية مدينة وهي دمنهور، مدينة فوصْلُت القرية هذه من خرْجُت ثم
(وضبطها أمرها مدار عليه الذي وُقْطبُها ها بأَْرسِ البحرية مدن أم أثرية، ومحاسنها كثرية
قاضيها وكان وراء)، وواو مضمومة وهاء ساكنة ونون مفتوحتني وميم مهملة بدال
اإلسكندرية قضاء وتوىل الشافعية، فقهاء من مسكني بن الدين فخر العهد ذلك يف
أن الثقة وأخربني قصصناها، التي الواقعة بسبب الكندي الدين عماد عنها ُعِزَل ملا
دينار ألف الذهب دنانري من َفها وَرصَ درهم ألف وعرشين خمسة أُْعِطَي مسكني ابن
املنظر عجيبة املدينة وهذه فوا، مدينة إىل رحلنا ثم باإلسكندرية، القضاء والية عىل
والواو بالفاء (وضبطها األثرية، الخطرية والفوائد الكثرية البساتني بها املخرب، حسنة
تلك خبري االسم الشهري النجاة أبي الويل الشيخ قرب بها الواو)، تشديد مع املفتوحتني
يفصل املدينة من بمقربة قصْدتُه الذي املرشدي، هللا عبد أبي الشيخ وراوية البالد
قبل املذكور الشيخ زاوية إىل ووصلت يْتُها تعدَّ املدينة وصْلُت فلما هنالك، خليج بينها
الخاصكية من وهو يَْلَمَلك، الدين سيف األمري عنده ووجْدُت عليه، وسلَّْمُت العرص صالة
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والعامة امليم، مثل مفتوحة والثانية مسكنة األوىل والمه الحروف آخر ياء اسمه (وأول
عىل دخْلُت وملا الزاوية، خارج بعسكره األمري هذا ونزل فيخطئون)، امللك فيه تقول
صوف جبة عليه وكانت فواكلني، طعاًما وأحرض وعانََقِني إيل قام هللا رحمه الشيخ
عنده حرضني ما لكل وكذلك إماًما، للصالة َمِني َقدَّ العرص صالة ْت حَرضَ فلما سوداء،
فنَْم الزاوية سطح إىل اصعد يل: قال النوم أرْدُت وملا الصالة، من معه إقامتي حني
معلوم، مقام له إال منا وما يل: فقال هللا، باسم لألمري: فقلت القيظ، أوان وذلك هنالك،
فنمت للرشب، وقدًحا ماء وجرة للوضوء وآنية ونطًعا حصريًا به فوجدت السطح فصعدت

هنالك.

الشيخ لهذا كرامة

سمت يف بي يطري عظيم طائر جناح عىل كأني الزاوية بسطح نائم وأنا تلك ليلتي رأيت
الرشق، ناحية يف الطريان يبعد ثم الجنوب ناحية يف يذهب ثم يرشق ثم يتياَمُن القبلة
إن نفيس: يف وُقْلُت الرؤيا هذه من فعجبت بها، ويرتكني خرضاء مظلمة أرض يف وينزل
لها، إماًما َمِني َقدَّ الصبح لصالة َغَدْوُت فلما عنه، يُْحَكى كما فهو برؤياي الشيخ كاشفني
أجمعني وانرصفوا الزوار، من هناك كان من ووادعه وانرصف، فوادعه يَْلَمَلك األمري أتاه ثم
برؤياي وكاشفني ودعاني الضحى سبحة سبحت ثم صغاًرا، ُكَعيَْكاٍت َزوََّدُهم أن بعد من
وبالد والعراق اليمن بالد يف وتجول ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وتزور تحج سوف فقال: عليه، فقصصتها
من ويَُخلُِّصك الهندي دلشاد أخي بها وستلقى طويلة، مدة بها وتبقى الهند وبالد الرتك
يف أَْلَق لم فارْقتُه ومنذ وانرصفُت، ووادعته ودراهم كعيكاٍت زودني ثم فيها، تََقُع شدة
محمًدا سيدي الويل إال مثله لقيته فيمن ألَق لم ثم بركاته، عيلَّ وَظَهَرْت خريًا، إال أسفاري

الهند. بأرض املوله
الرؤيا حسنة أسواقها البناء حديثة الفناء رحبة وهي النحرارية مدينة إىل رحلنا ثم
بالسعدي يُْعَرف القدر كبري وأمريها وراءين)، مسكن مهمل وحاء النون بفتح (وضبطها
كبار من املالكي سليمان الدين َصْدر وقاضيها وسنذكره، الهند ملك خدمة يف وولده
جميلة هيئة وله الغربية، البالد قضاء وَوِيلَ العراق إىل النارص امللك عن سفر املالكية،
مدينة إىل منها ورحْلُت الصالحني، من السخاوي الدين رشف وخطيبها حسنة، وصورة
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بفتح اسمها (وَضبْط زائد ُحْسن ذات املساجد كثرية األرجاء أرجة البناء قديمة وهي أبيار
النحرارية من بمقربة وهي وراء)، وألف الحروف آخر وياء املوحدة الباء وإسكان الهمزة
ومرص والعراق بالشام قيمتها تعلو حسان ثياب بأبيار وتُْصنَع النيل، بينهما ويَْفِصل

وغريها.
مستحَسنة وال معتَربة غري بها تُْصنَع التي والثياب منها، النحرارية ُقْرب الغريب ومن
كبري الشمائل كريم وهو الشافعي، املليحي الدين عز قاِضيَها بأبياَر وَلِقيُت أهلها، عند
رمضان، هالل ارتقاب يوَم ذلك ون يَُسمُّ وهم الركبة، يوم مرة عنده حْرضُت القدر،
والعرشين التاسع اليوم من العرص بعد ووجوهها املدينة فقهاء يجتمع أن فيه وعادتهم
حسنة، وهيئة شارة ذو وهو املتعممني نقيب الباب عىل ويقف القايض، بدار لشعبان
سيدنا هللا باسم قائًال: يديه بني ومىش النقيب ذلك تلقاه الوجوه أو الفقهاء أحد أتى فإذا
به، يليق موضع يف النقيب ويُْجِلُسه له فيقومون معه ومن القايض فيسمع الدين، فالن
من باملدينة من جميع وتبعهم أجمعني معه من وَرِكَب القايض َرِكَب هنالك تكاملوا فإذا
الهالل ُمْرتََقب وهو املدينة خارج مرتفع موضع إىل وينتهون والصبيان، والنساء الرجال
فريتقبون معه ومن القايض فيه فينزل والفرش، بالبسط املوضع ذلك ُفِرَش وقد عندهم،
والفوانيس، واملشاعل الشمع أيديهم وبني املغرب صالة بعد املدينة إىل يعودون ثم الهالل
ينرصفون، ثم داره إىل القايض مع الناس ويَِصُل الشمع، بحوانيتهم الحوانيت أهل ويوقد

سنة. كل يف ِفْعلُهم هكذا
أهلُها كثريٌ اآلثار، حسنة املقدار جليلة وهي الكبرية، املحلة مدينة إىل ْهُت توجَّ ثم
قايض وكان الوالة، ووايل القضاة قايض املدينة ولهذه ، بنيِّ واسمها َشْملُها باملحاسن جامع
وهو البلد، من فرسخني مسافة عىل له ببستان املرض فراش يف إليها وصويل أيام قضاتها
املالكي بنون بن القاسم أبي الفقيه نائبه صحبة زيارته فقصْدُت األشمرين، بن الدين عز

منه. وسمعت يوًما عنده وأقمنا منوف، محلة قايض الدمريي الدين ورشف التونيس
ونسرتو الربلس بالد الكبرية املحلة من يوٍم مسرية عىل أن الصالحني ِذْكُر جرى وقد
البالد تلك فَقَصْدُت املكاشفات، صاحب مرزوق الشيخ قرب وبها الصالحني، بالد وهي
والحوت البحري والطري والثمار النخل كثرية البالد وتلك املذكور، الشيخ بزاوية ونزلت
ماء من املجتمعة البحرية ساحل عىل وهي ملطني تسمى ومدينتهم بالبوري، املعروف
الشيخ بزاوية هناك نزلت منها، بمقربة ونسرتو تنيس ببحرية املعروفة البحر وماء النيل
خراب، اآلن وهي شهريًا عظيًما بلًدا تنيس وكانت الصالحني، من القلوي الدين شمس
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يُنَْسب وإليه مهمل»، وسني وياء املشددة والنون املثناة التاء بكرس «ِتنِّيس جزي: ابن قال
(بسيط): خليجها يف القائل وهو وكيع، بن الفتح أبو امُلِجيد الشاعر

ال��ق��ص��ب ذوائ��ب ت��ث��ن��ي وال��ري��ح م��ض��ط��رب وال��خ��ل��ي��ج ف��اس��ق��ن��ي ق��م
ال��ع��ذب س��ن��دس��ي��ة ق��ن��ا ص��ب ت��ع��ط��ف��ه��ا وال��ري��اح ك��أن��ه��ا
ب��ال��ذه��ب ال��ب��روق ط��رزتْ��ه��ا ق��د م��م��س��ك��ة ح��ل��ة ف��ي وال��ج��و

(بباء والربلس مسكن) وواو مفتوحة وراء السني وإسكان النون (بفتح ونَسرتو
الالم، وتشديد الثالث األول حروفه بضم بعضهم وقيده مهملة، سني وآخره وراء موحدة
حكاه ما به اتفق ما غريب ومن البحر، عىل وهو األولني) بفتح نقطة بن بكر أبو وقيده
النيل، إىل ليلة خرج صالًحا، رجًال وكان الربلس قايض أن أبيه: عن الرازي هللا عبد أبو

يقول: قائًال سمع إذ يصيل، أن شاء ما وصىل الوضوء أسبغ فبينما

ي��ق��وم��ون��ا ِوْرد ل��ه��م وآخ��رون ي��ص��وم��ون��ا س��ْرد ل��ه��م رج��ال ل��وال
ت��ب��ال��ون��ا ال س��وء ق��وُم ألن��ك��م َس��َح��ًرا ت��ح��ت��ك��م م��ن أَْرُض��ُك��ْم َل��ُزْل��ِزَل��ْت

فعلمت ا، حسٍّ سمعت وال أحًدا رأيُت فما طريف وأََدْرُت صالتي يف ْزُت فتَجوَّ قال:
وهي دمياط، مدينة إىل رملة أرض يف سافْرُت ثم (رجع)، تعاىل هللا من زاجر ذلك أن
والناس بنصيب، حسن كل من آخذة الرتتيب عجيبة الثمار متنوعة األقطار فسيحة مدينة
الرشاطي، عيل بن هللا عبد محمد أبو اإلمام َضبََطُه وكذلك الذال، بإعجام اسمها يضبطون
املحدثني إمام الدمياطي خلف بن املؤمن عبد محمد أبو العالمة اإلمام الدين رشف وكان
بضبط أعرف وهو وغريه، الرشاطي خالف يقول بأن ذلك ويُتِْبع الدال، بإهمال يضبطها
بالدالء، املاء منه يستقون له املوالية الدور وأهل النيل شاطئ عىل دمياط ومدينة بلده، اسم
إىل ثمره يُْحَمل كثري بها املوز وشجر النيل، إىل فيها يُنَْزل دركات بها دورها من وكثري
حلوى سورها دمياط: يف يقال ولهذا والنهار؛ بالليل همًال سائمة وغنمها املراكب، مرصيف
فمن الوايل، بطابع إال عنها الخروج إىل سبيل له يكن لم أحد دخلها وإذا غنم، وكالبها
يطبع وغريهم بابها، لحراس به يستظهر كاعد قطعة يف له طبع معتربًا الناس من كان
األلبان وبها السمن، متناهي كثري املدينة بهذه البحري والطري به، فيستظهر ذراعه عىل
منها يُْحَمل البوري الحوت وبها املذاق، وطيب الطعم عذوبة يف لها مثل ال التي الجاموسية
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بها الربزخ تسمى والنيل البحرين بني جزيرة وبخارجها ومرص، الروم وبالد الشام إىل
ومعه جمعة، ليلة عنده وحرضت قفل، بابن املعروف شيخها بها لقيت وزاوية، مسجد
ودمياط وذكًرا، وقراءة صالة ليلتهم قطعوا األخيار املتعبدين الفضالء الفقراء من جماعة
وبها الصالح، امللك عهد عىل اإلفرنج َخرَّبَها التي هي القديمة واملدينة البناء، حديثة هذه
يحلقون الذين وهم بالقرندرية، املعروفة الطائفة قدوة الساوي الدين جمال الشيخ زاوية

التكروري. فتح الشيخ العهد هذا يف الزاوية ويسكن وحواجبهم، لحاهم

حكاية

كان أنه وحاجبيه لحيته َحْلق إىل الساوي الدين جمال للشيخ الداعي السبب أن يُذَْكر
يف وتعارضه تراسله وكانت ساوة، أهل من امرأة به فَعِلَقْت الوجه، َحَسَن الصورة جميل
تصدَّْت عجوًزا له ت َدسَّ أَْمُره أعياها فلما ويتهاون، يمتنع وهو لنفسها وتدعوه الطرق،
سيدي يا له: قالت بها مر فلما مختوم، كتاب وبيدها املسجد إىل طريقه عىل دار إزاء له
عيل، تقرأه أن وأحب ولدي إيل َهُه َوجَّ الكتاب هذا له: قالت نعم، قال: القراءة؟ أتُْحِسن
الدار، بأسطوان وهي زوجة لولدي إن سيدي، يا له: قالت الكتاب فتح فلما نعم، لها: فقال
البابني بني َط تََوسَّ فلما لذلك، فأجابها تُْسِمُعها، بحيث الدار بابي بني بقراءته تفضلت فلو
وراودته الدار، داخل إىل وأدخْلنَه به فتعلْقن وجواريها املرأة وخرجت الباَب العجوز َغلََّقت
بيت فأريني تريدين، حيث إني لها: قال له، خالص ال أن رأى فلما نفسه، عن املرأة
وحاجبيه لحيته فحلق حديدة، موىس عنده وكانت املاء، معه فأدخل إياه، فأََرتْه الخالء،
بذلك، هللا وَعَصَمُه بإخراجه، وأََمَرْت ِفْعَله، واستنَكَرْت هيئته فاستْقبََحْت عليها، وخرج
وحاجبيه. ولحيته رأسه يحلق طريقته يسلك من ُكلُّ وصار بعد، فيما هيئته عىل فبقي

الشيخ لهذا كرامة

فخرج العميد، بابن يُْعَرف قاٍض بها وكان مقربتها، لزم دمياط مدينة َقَصَد ملا أنه يُذَْكر
الشيخ أنت له: فقال باملقربة، الدين جمال الشيخ فرأى األعيان، بعض جنازِة إىل يوًما
اإلنسان حرمة أن وتعلم القبور، بني بدابتك تَُمرُّ الجاهل، القايض وأنت له: فقال املبتدع،
تعني؟ إياي له: فقال للحيتك، حلقك ذلك من وأَْعَظُم القايض: له فقال حيٍّا، كحرمته ميتًا
معه ومن القايض فعجب عظيمة، سوداء لحية ذو هو فإذا رأسه رفع ثم الشيخ وزعق
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ورفع ثالثة زعق ثم حسنة، بيضاء لحية ذو هو فإذا ثانية، زعق ثم بغلته، عن إليه ونزل
حسنة الزواية له وبنى له وتتلمذ القايضيده فَقبََّل األوىل، كهيئته لحية بال هو فإذا رأسه،
أن أوىص وفاته القايض حرضت وملا بزاويته، فُدِفَن الشيخ مات ثم حياته، أيام وصحبه
املزار دمياط وبخارج قربه، يطأ الشيخ زيارة إىل داخٍل كلُّ يكون حتى الزاوية بباب يُْدَفن
أهل يقصده الَربََكة ظاهر وهو املهملة)، والطاء املعجمة الشني (بفتح بشطا املعروف
موضع بساتينها بني أيًضا وبخارجها لذلك، معلومة السنة يف أيام وله املرصية، الديار
وكان عنده، وِبتُّ زاويته َقَصْدُت النعمان بابن يُْعَرف الفضالء من شيخ فيه باملنية يُْعَرف
مدرسة بنى والفضل، اإلحسان ذوي من بامُلْحِسِنيِّ يُْعَرف واٍل بها إقامتي أيام بدمياط
إىل سافرت ثم مودة، وبينه بيني وتأكََّدْت األيام، تلك يف نزويل كان بها النيل، شاطئ عىل
ونََزْلُت مضموم)، اسمها يف الذي (والكاف النيل ساحل عىل مدينة وهي فارسكور، مدينة
عنك َسأََل األمري إن يل: فقال املحسني، األمري إيلَّ َهُه َوجَّ فارس هنالك وَلِحَقِني بخارجها،

خريًا. هللا جزاه دراهم جملة إيلَّ وَدَفَع النفقة. بهذه إليك فبعث بسريتك، وَعَرَف
الشني وإسكان الهمزة بفتح اسمها (وضبط الرمان أشمون مدينة إىل سافرت ثم
كبرية عتيقة مدينة وهي مرص، إىل يُْحَمل ومنها بها، لكثرته الرمان إىل ونُِسبَْت املعجم)،
ُرِفَعْت العرص كان فإذا عندها، املراكب ترسو خشب قنطرة ولها النيل، ُخلُج من خليج عىل
الوالة، ووايل القضاة قايض البلدة وبهذه ومنحدرة، صاعدة املراكب وجازت الُخُشب تلك
األسواق، حسنة املراكب، كثرية النيل، شاطئ عىل وهي سمنود، مدينة إىل عنها سافرت ثم
وتشديد وامليم املهمل السني بفتح اسمها (وضبط فراسخ ثالثة الكبرية املحلة وبني وبينها
بني ما مرص إىل مصعًدا النيل َرِكبُْت املدينة هذه ومن مهمل)، ودال وواو وضمها النون
الزاد؛ استصحاب إىل النيل راكب يفتقر وال ببعض، بعضها متصل منتظمة وقًرى مدائن
واألسواق ذلك، وغري الزاد ورشاء والصالة للوضوء نزل بالشاطئ النزول أراد مهما ألنه

الصعيد. من أسوان مدينة إىل مرص ومن مرص، إىل اإلسكندرية مدينة من متصلة
األقاليم ذات األوتاد، ذي فرعون وقرارة البالد، أم هي مرص، مدينة إىل وصْلُت ثم
مجمع والنضارة، بالحسن املتباهية العمارة، كثرة يف املتناهية األريضة، والبالد العريضة
وجادٍّ وجاهل، عاِلم من شئَْت ما وبها والقادر، الضعيف َرْحل ومحطُّ والصادر، الوارد
َمْوج تموج ومعروف، ومنَكر ومرشوف، ورشيف ونبيه، ووضيع وسفيه، وحليم وهاِزل،
طول عىل يجد شبابها وإمكانها، مكانها سعة عىل بهم تضيق وتكاد بُسكَّانها، البحر
ملوكها وتمكَّنَْت األمم، قاِهَرتُها َقَهَرْت السعد، منزل عن يربح ال تعديلها وكوكب العهد،
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يستمد أن عن وأغناها خطرها جل التي النيل خصوصية ولها والعجم، العرب نوايص
قال الغربة، لذوي مؤنسة الرتبة، كريمة السري، مُلِجدِّ شهر مسرية وأرضها قطرها القطر

(طويل): الشاعر يقول وفيها جزي: ابن

��ُر يَ��تَ��بَ��صَّ ل��م��ن ال��دن��ي��ا ال��ج��ن��ة ه��ي وإن��م��ا ب��م��ص��ر م��ص��ر م��ا ل��ع��م��رك
َك��ْوثَ��ُر وال��ن��ي��ل ال��ف��ردوس وروض��ت��ه��ا ِع��ي��نُ��ه��ا وال��ح��ور ال��ول��دان ف��أوالده��ا

ناهض: بن الدين نارص يقول وفيها

بَ��َل��ِد م��ن م��ث��ل��ه��ا م��ا ج��ن��ة م��ص��ر ش��اط��ئ
ال��م��ط��رِد ب��ن��ي��ل��ه��ا زخ��رف��ت م��ذ س��ي��م��ا ال
زرِد م��ن س��واب��ٌغ ف��وق��ه ول��ل��ري��اح
ب��م��ب��رِد داوده��ا م��س��ه��ا م��ا م��س��رودة
ال��ج��س��ِد ع��اري ي��رع��د ه��واؤه��ا س��ائ��ل��ة
وم��ص��ع��د ح��ادر ـ��ن ب��ي��ـ ك��األف��الك وال��ف��ل��ك

بها وإن سقاء، ألف عرش اثني الجمال عىل ائني السقَّ من بمرص إن ويقال: (رجع)
صاعدة تَُمرُّ والرعية للسلطان ألًفا وثالثني ستة املراكب من بنيلها وإن مكاٍر، ألف ثالثني
النيل ضفة وعىل واملرافق، الخريات بأنواع ودمياط اإلسكندرية إىل ومنحدرة الصعيد إىل
البساتني وبه والتفرج، النزهة مكان وهو بالروضة، املعروف املوضع مرص يواجه مما
برء بسبب فرجة مرة بها شاَهْدُت ولهو، ورسور طرب ذوو مرص وأهل الحسنة، الكثرية
الحلل بحوانيتهم وَعلَُّقوا ُسوَقُهْم، سوٍق أهل كلُّ َفَزيََّن يده، أصاب َكْرس من النارص امللك

أياًما. ذلك عىل وبقوا الحرير، وثياب والحيل

والزوايا واملارستانات العاصواملدارس بن عمرو مسجد ِذْكر

الجمعة، فيه تقام الذكر، شهري القدر، كبري رشيف، مسجد العاص بن عمرو ومسجد
هللا عبد أبو اإلمام يدرس كان حيث الزاوية قه وِبَرشْ غرب، إىل رشق من يعرتضه والطريق
الذي املارستان وأما لكثرتها، بحرصها أحد يحيط فال بمرص املدارس وأما الشافعي،
فيه أُِعدَّ وقد محاسنه، عن الواصف فيعجز قالون املنصور امللك تربة عند القرصين بني
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الزوايا وأما — يوم كل دينار ألف مجباه أن ويُذَْكر يُْحَرص، ال ما واألدوية املرافق من
الزوايا، بناء يف يتنافسون بمرص واألمراء خانقة، واحدتها الخوانق يسمونها وهم فكثرية،
ومعرفة أدب أهل وهم األعاجم، وأكثرهم الفقراء، من لطائفة معينة بمرص زاوية وكل
عوائدهم ومن عجيب، أمورهم وترتيب وحارس، شيخ زاوية ولكل التصوف، بطريقة
يشتهيه ما واحد كل له فيَُعنيِّ صباًحا، الفقراء إىل الزاوية خديم يأتي أنه الطعام يف
ال حدة، عىل إناء يف ومرقه ُخبَْزه إنسان لكل َجَعلُوا لألكل اجتمعوا فإذا الطعام، من
ومرتب الصيف وكسوة الشتاء كسوة ولهم اليوم، يف مرتان وطعامهم أحد، فيه يشاركه
كل يف السكر من الحالوة ولهم عرشين، إىل الشهر يف للواحد درهًما ثالثني من شهري
وهم لالستصباح والزيت الحمام، لدخول واألجرة أثوابهم، لغسل والصابون جمعة، ليلة
واملبيت الخمس الصلوات حضور عليهم املشرتط ومن حدة، عىل زوايا وللمتزوجني أعزاب،

الزاوية. داخل بقبة واجتماعهم بالزاوية
صالة صلوا وإذا به، مختصة سجادة عىل منهم واحد كل يجلس أن عوائدهم ومن
العظيم القرآن من بنسخ يؤتى ثم عم، وسورة امُلْلك وسورة الفتح سورة قرءوا الصبح
أهل عادة عىل الُقرَّاء يقرأ ثم ويَذُْكرون، القرآن ويختمون جزءًا فقري كل فيأخذ مجزأة
باب يأتي أنه القادم مع عوائدهم ومن العرص، صالة بعد يفعلون ذلك ومثل املرشق،
اإلبريق، وبيرساه العكاز وِبيُْمناه سجادة كاهله وعىل الوسط مشدود به فيقف الزاوية
نزل الزوايا وبأي أتى، البالد أي من ويسأله إليه فيخرج بمكانه الزاوية خديم البواب فيعلم
موضع يف سجادته له وَفَرَش الزاوية أَْدَخَلُه قوله صحة َعَرَف فإذا شيخه، وَمْن طريقه يف
ويصيل وسطه فيحل سجادته إىل ويأتي الوضوء فيجدد الطهارة موضع وأراه به، يليق
الجمعة يوم كان إذا أنهم عوائدهم ومن معهم، حرضويقعد ومن الشيخ ويصافح ركعتني
ويخرجون هنالك، لهم ويفرشها املسجد إىل بها فيذهب سجاجيدهم، جميع الخادم أََخذَ
من فرغوا فإذا سجادته، عىل واحد كل ويصيل املسجد فيأتون شيخهم، ومعهم مجتمعني
شيخهم. ومعهم الزاوية إىل مجتمعني ينرصفون ثم عادتهم، عىل القرآن قرءوا الصالة

مرصومزاراتها قرافة ذكر

القرطبي أَْخَرجه أَثَر َفْضلها يف جاء وقد بها، التربك يف الشأن العظيمة القرافة وملرص
الجنة، رياض من روضة يكون أن هللا وََعَد الذي املقطم الجبل جملة من ألنها وغريه؛
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بها ويبنون كالدور فتكون الحيطان عليها ويجعلون الحسنة القباب بالقرافة يبنون وهم
الزاوية يبني من ومنهم الحسان، باألصوات ونهاًرا ليًال يقرءون القراء ويَُرتِّبُون البيوت
ونسائهم، بأوالدهم بها املبيت إىل جمعة ليلِة كل يف ويَْخُرجون الرتبة، جانب إىل واملدرسة
شعبان، من النصف ليلة بها للمبيت أيًضا ويخرجون الشهرية، املزارات عىل ويطوفون
الشأِن، العظيُم امُلَقدَُّس املشهُد الرشيفِة املزاراِت ومن املآكل، بصنوف األسواق أهل ويخرج
حلق أبوابه عىل البناء عجيب َضْخم رباط وعليه السالم، عليهما عيل بن الحسني رأس حيث
السيدة تربة ومنها والتعظيم، اإلجالل من الحق موَىف وهو كذلك أيًضا وصفائحها الفضة
مجابة وكانت السالم، عليهم عيل بن الحسني بن عيل بن زيد بن األنور الحسن بنت نفيسة
مقصود، رباط عليها الضياء َقة ُمْرشِ البناء أنيقة الرتبة وهذه العبادة، يف مجتهدة الدعوة،
رباط وعليها عنه، هللا ريض الشافعي إدريس بن محمد هللا عبد أبي اإلمام تربة ومنها
املتناهية البنيان، العجيبة اإلتقان، البديعة الشهرية القبة وبها ضخمة، جراية ولها كبري،
العلماء قبور من مرص وبقرافة ذراًعا، ثالثني من أَْزيَد وِسَعتُها السمو، املفرطة اإلحكام،
والخلف السلف وصدور الصحابة من جمٌّ عدد وبها الحرص، يضبطه ال ما والصالحني
بن وأصبغ العزيز، عبد بن وأشهب القاسم، بن الرحمن عبد مثل: عنهم، تعاىل هللا ريض
ليس لكن الوهاب، عبد محمد وأبي شعبان، بن القاسم وأبي الحكم، عبد وابني الفرج،
الجدُّ ساَعَدُه عنه هللا ريض والشافعي عناية، بهم له من إال يَْعِرفهم وال اشتهار، بها لهم

(كامل): قوله مصداق أَْمِرِه ِمْن فظهر ومماته، حياته يف وأصحابه وأتباعه نفسه يف

ُم��ْغ��َل��ِق ب��اب ك��ل ي��ف��ت��ح وال��ج��د ش��اس��ع أَْم��ر ُك��لَّ ي��ْدِن��ي ال��ج��دُّ

مرص نيل ِذْكر

والقرى واملدن منفعة، وِعَظَم ُقْطٍر واتساَع مذاٍق عذوبَة األرض أنهار يَْفُضل مرص ونيل
النيل، عىل يُْزَدَرُع ما عليه يُْزَدَرُع نهر يُْعَلم وال مثلها، املعمور يف ليس منتظمة بضفتيه
اْليَمِّ﴾، ِيف َفأَْلِقيِه َعَليِْه ِخْفِت ﴿َفِإذَا تعاىل: هللا قال غريه، بحًرا ى يَُسمَّ نهر األرض يف وليس
إىل اإلرساء ليلة َوَصَل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن الصحيح: الحديث ويف البحر، وهو ا، يمٍّ وسماه
عنها فسأل باطنان، ونهران ظاهران، نهران أنهار: أربعة أصلها يف فإذا املنتهى، سدرة
ويف والفرات، فالنيل الظاهران وأما الجنة، ففي الباطنان أما فقال: السالم عليه جربيل
النيل ومجرى الجنة. أنهار من كل وجيحون وسيحون والفرات النيل أن أيًضا: الحديث
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الحر شدة يف زيادته ابتداء أن عجائبه ومن األنهار، لجميع خالًفا الشمال إىل الجنوب من
مثله السند ونهر وفيضها، األنهر زيادة حني نقصه وابتداء وجفوفها، األنهار نقص عند
ستة زيادته بََلَغْت فإذا يونيو، وهو حزيران يف زيادته ابتداء وأول ِذْكُره، وسيأتي ذلك، يف
فإن التام، والصالح العام يف الخصب كان ذراًعا زاد فإن السلطان، خراج تم ذراًعا عرش
نََقَص عرش ستة عن ذراًعا نقص وإن الوباء، وأعقب بالضياع أََرضَّ ذراًعا عرش ثمانية بلغ
أََحُد والنيل الشديد، الرضر وكان الناس استسقى ذراعني نََقَص وإن السلطان، خراج
وتَُماِثلُها وجيحون، وسيحون والدجلة والفرات النيل وهي: الكبار، الخمسة الدنيا أنهار
تَُحجُّ وإليه الكنك، ى ويَُسمَّ الهند ونهر آب، ينج ى ويَُسمَّ السند نهر أيًضا: خمسة أنهار
الجون ونهر الجنة، من هو ويقولون: فيه، برمادهم رموا أمواتهم حرقوا وإذا الهنود،
بأرض الرسو ونهر الرسا، مدينة ساحله وعىل قفجق بصحراء أتل ونهر أيًضا، بالهند
الزيتون مدينة إىل ثم الخنسا مدينة إىل ينحدر ومنها بالق، خان مدينة ضفته وعىل الخطا
من مسافة بعد يفرتق والنيل هللا، شاء إن مواضعه يف كله ذلك وسيُذَْكر الصني، بأرض
لهم بلد كل وأهل وصيًفا، شتاء السفن يف إال منها نهر يُْعَرب وال أقسام، ثالثة عىل مرص

املزارع. عىل فاضت أترعها مد فإذا النيل، من تخرج خلجان

والربابي األهرام ذكر

شأنها يف وخوض كثري كالم فيها وللناس الدهور، مر عىل املذكورة العجائب من وهي
هرمس عن أُِخذَْت الطوفان قبل َظَهَرْت التي العلوم جميع أن ويزعمون بنائها، لِية وأَوَّ
من أَوَّل وأنه السالم، عليه إدريس وهو أخنوخ ويسمى األعىل، مرص بصعيد الساكن األول
فيها، تعاىل هللا َد وَمجَّ الهياكل بنى من وأول الُعْلِويَّة، والجواهر الفلكية الحركات يف تََكلَّم
والربابي، األهرام فبنى الصنائع، ودروس العلم ذهاب وخاف بالطوفان الناس أَنْذََر وأنه
العلم دار إن ويقال: ُمَخلَّدة، لتبقى فيها العلوم وَرَسَم واآلالت الصنائع جميع فيها َر وَصوَّ
انتقل اإلسكندرية بُنِيَت فلما الفسطاط، من بريد عىل وهي َمنْف، مدينة بمرص وامللك
ريض العاص بن عمرو فاْختَطَّ اإلسالم، أتى أن إىل وامللك العلم داَر وصارت إليها، الناس
الصلد بالحجر بناء واألهرام العهد، هذا إىل مرص قاعدة فهي الفسطاط، مدينة عنه هللا
أبواب وال املخروط، كالشكل األعىل ضيِّق األسفل متسع مستدير السمو متناهي املنحوت
رأى الطوفان قبل مرص ملوك من ملًكا أن شأنها يف يُذَْكر ومما بنائها، كيفية تعلم وال لها
مستودًعا لتكون النيل؛ من الغربي بالجانب األهرام تلك بنى أنه عنده وأَْوَجبَْت هاَلتْه، رؤيا
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من تُْفتَح أنها فأخربوه موضع؟ منها يُْفتَح هل املنجمني سأل وأنه امللوك، ولجثة للعلوم
يُْجَعل أن فأمر َفتْحه، يف اإلنفاق وَمبَْلغ منه تُْفتَح الذي املوضع له وَعيَّنُوا الشمايل، الجانب
ستني يف فأتمه البناء يف واشتد َفتْحه، يف يُنَْفق أنه أخربوه ما َقْدر املال من املوضع بذلك
ستمائة يف ذلك يريد من فليَْهِدْمها سنة، ستني يف األهرام هذه بنينا عليها: وكتب سنة،
َهْدمها، أراد املأمون املؤمنني أمري إىل الخالفة أَْفَضت فلما البناء، من أَيَْرس الهدم فإن سنة،
الجانب من تُْفتَح أن وأََمَر ذلك، يف فَلجَّ يفعل، ال أن مرص مشايخ بعض عليه فأشار
ُفِتَحت حتى باملنجنيق، ويرمونها بالخل يرشونها ثم النار عليها يوقدون فكانوا الشمايل،
أَنَْفَق ما فَحَرصَ بوزنه، املؤمنني أمري أََمَر ماًال النقب بإزاء ووجدوا اليوم، إىل بها التي الثلمة
ذراًعا. عرشين الحائط َعْرض ووجدوا ذلك، من َعَجبُه فطال سواء، فوجدهما النقب يف

سلطانمرص ذكر

املنصور امللك بن محمد الفتح أبو النارص امللك إليها دخويل عهد عىل مرص سلطان وكان
اشرتاه الصالح امللك ألن باأللفي؛ يُْعَرف قالوون وكان الصالحي، قالون الدين سيف
والفضائل الكريمة السرية هللا رحمه النارص وللملك قفجق، من وأَْصله ذهبًا، دينار بألف
أفعال من سنة كل يف يَْفَعله وما الرشيفني، الحرمني لخدمة انتماؤه رشًفا وكفاه العظيمة،
وتحمل والضعفاء، للمنقطعني واملاء الزاد تَْحمل التي الِجمال من اج الُحجَّ تُِعنُي التي الرب
برسياقص عظيمة زاوية وبنى والشامي، املرصي الدربني يف امليش ضعف أو تأخر من
الفقراء وكهف الدين، ونارص املؤمنني، أمري موالنا بناها التي الزاوية لكن القاهرة، خارج
أَْمره هللا أَيََّد عنان أبو وفرضه، بنفله الجهاد من القائم أرضه، يف هللا خليفة واملساكني،
َحَرَسها البيضاء املدينة العلية ِته َحْرضَ بخارج ه، َ ويَرسَّ املبني الفتح له وسنى وأَْظَهَره،
ال بحيث الجص، يف والنقش البناء وُحْسن الوضع إتقان يف املعمور يف لها نظري ال هللا
واملرستان املدارس من — هللا أيده — َعَمَرُه ما ِذْكر وسيأتي ِمثْله، عىل املرشق أهل يَْقدر

ُمْلِكه. بدوام وحفظها هللا حرسها ببالده والزوايا

مرص بعضأمراء ذكر

وكاف املوحدة الباء بضم اسمها (وضبط بكتمور األمري وهو النارص امللك ساقي منهم
وسيُذَْكر بالسم، النارص امللك َقتََلُه الذي وهو راء)، وآخره مضمومة معلوة وتاء ُمَسكَّن
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(وضبط املنزلة يف بكتمور ييل الذي وهو الدودار أرغون النارص امللك نائب ومنهم ذلك،
بحمص املعروف طشط ومنهم املعجمة)، الغني وضم الراء وإسكان الهمزة بفتح اسمه
األمراء خيار من وكان معجم)، شني وبينهما مضمومني مهملني بطاءين (واسمه أخرض
اإلحسان وله القرآن، يَُعلُِّمهم ملن وأجرة ونفقة كسوة من األيتام عىل الكثرية الصدقات وله
النارص امللك وسجنه ودعارة، وجاه صالبة أهل كبرية طائفة وهم للحرافيش، العظيم
أعرج يا واحد: بلسان ونادوا القلعة، بأسفل ووقفوا آالف، الحرافيش من فاجتمع مرة،
ففعل أخرى، مرة وسجنه محبسه من فأخرجه أَْخِرْجه، النارص— امللك يعنون — النحس
ومنهم الجيم، بفتح بالجمايل يُْعَرف النارص امللك وزير ومنهم فأطلقه، ذلك مثل األيتام
التاء بضم (واسمه تقزدمور ومنهم الكرك، نائب الدين جمال ومنهم البابه، بن الدين بدر
بالرتكية ودمور راء)، وآخره مثله وميم مضموم دال ثم مسكن وزاء القاف وضم املعلوة
وآخره املهمل الدال وضم املوحدة الباء بفتح (واسمه الحجازي بهادر ومنهم الحديد،
(واسمه بَْشتَك ومنهم مضموم)، مهمل وصاد القاف بفتح (واسمه قوصون ومنهم راء)،
يف يتنافسون هؤالء وكل مفتوحة)، معلوة وتاء املعجم الشني وإسكان املوحدة الباء بفتح
القايض وكاتبه النارص امللك جيش ناظر ومنهم والزوايا، املساجد وبناء الخريات أفعال
العظيمة املكارم وله إسالمه، وَحُسن فأسلم القبط، من نرصانيٍّا وكان القبطي، الدين َفْخر
الكثرية الصدقات وله النارص، امللك عند الدرجات أعىل من وَدَرَجتُه التامة، والفضائل
عىل داره بأسطوان له مجلس يف النهار عيش يجلس أن عادته ومن الجزيل، واإلحسان
بالطعام، وأوتي مجلسه إىل وعاد املسجد يف صىل املغرب َحَرضَ فإذا املسجد، ويليه النيل
له، فقضاها فيها تََكلَّم حاجة ذا كان فمن كان، من كائنًا الدخول من أحد حينئٍذ يُْمنَع وال
خارج إىل يصحبه بأن لؤلؤ واسمه الدين بدر يُْدَعى له مملوًكا أََمَر صدقة طاِلَب كان ومن
الوقت ذلك يف عنده ويحرض له، قدر ما فيعطيه الدراهم، رصر معه خازنه وهنالك الدار،
عنه. الناس انرصف األخرية العشاء صىل فإذا البخاري، كتاب يديه بني ويقرأ الفقهاء،

إليها دخويل عهد بمرصيف القضاة ذكر

القضاة والية وإليه قدًرا، وأكربهم منزلة أعالهم وهو الشافعية، القضاة قايض فمنهم
اآلن هو الدين، عز وابنه جماعة بن الدين بدر العالم اإلمام القايض وهو وَعْزلهم، بمرص
قايض ومنهم األخنائي، الدين تقي الصالح اإلمام املالكية قايضالقضاة ومنهم ذلك، متويل
هللا يف تأخذه ال السطوة شديد وكان الحريري، الدين شمس العالم اإلمام الحنفية القضاة
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ال إني لجلسائه: يوًما قال النارص امللك أن يل ذُِكَر ولقد تخافه، األمراء وكانت الئم، لومة
أعرفه وال الحنبلية القضاة قايض ومنهم الحريري، الدين شمس من إال أحد من أخاف

الدين. بعز يُْدَعى كان أنه إال اآلن،

حكاية

اثنني يوم كل املتشكني قصص وَرْفع املظالم يف للنظر يقعد هللا رحمه النارص امللك كان
يسأل من ويعني يديه، بني القصص وتُْقَرأ يساره عن األربعة القضاة ويقعد وخميس،
مسلًكا ذلك يف هللا أيده الدين نارص املؤمنني أمري موالنا سلك وقد عنها، القصة صاحب
ُمتََظلِّم، لكل الكريمة بذاته سؤاله وهو عليه، والتواضع العدل يف مزيد وال إليه، يُْسبَق لم
القضاة رسم وكان أيامه، هللا أدام سواء يحرضها أن هللا أبى املستقيمة يديه بني وعرضه
ثم الحنفية، قايض ثم الشافعية، قايض الجلوس يف منزلة أعالهم يكون أن املذكورين
برهان مكانه وويل الحريري الدين شمس تويف فلما الحنبلية، قايض ثم املالكية، قايض
فوقه، املالكي مجلس يكون النارصبأن امللك عىل األمراء أشار الحنفي، الحق عبد بن الدين
ييل مخلوف بن الدين زيد املالكية قايض كان إذ قديًما، بذلك َجَرْت العادة أن وذََكُروا
قايض به َعِلَم فلما بذلك، النارص امللك فأمر العيد، دقيق بن الدين تقي الشافعية قايض
َقَصَدُه ما وَعِلَم َمِغيبَه النارص امللك فأنكر ذلك، من أَنََفة املجلس شهود عن غاب الحنفية
السلطان أمر نفذ حيث وأقعده، بيده الحاجب أََخذَ يديه بني َمثَُل فلما بإحضاره، فأََمَر

ذلك. عىل حاله واستمر املالكية قايض ييل مما

مرصوأعيانها بعضعلماء ذكر

الزواوي الدين رشف ومنهم املعقوالت، يف الدنيا إمام األصبهاني الدين شمس فمنهم
ومنهم الصالح، بجامع القضاة قايض نائب الشاذيل بنت بن الدين برهان ومنهم املالكي،
كبري عدالن بن الدين شمس ومنهم املعقوالت، يف األئمة من التونيس القوبع بن الدين ركن
بن محمد حيان أبو الدين أثري ومنهم كبري، فقيه عقيل بن الدين بهاء ومنهم الشافعية،
هللا عبد الدين بدر الصالح الشيخ ومنهم بالنحو، أعلمهم وهو الغرناطي حيان بن يوسف
بأعىل سكناه وكان الكرماني، الدين قوام ومنهم الصفاقيس، الدين برهان ومنهم املنويف،
ويفتي العلم فنون ويدرس يالزمونه والقراء الفقهاء من جماعة وله األزهر الجامع سطح
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بعد يذهب أن عادته ومن سوداء، صوف وعمامة خشنة صوف عباءة ولباسه املذاهب، يف
الرشيف السيد ومنهم أصحابه، عن منفرًدا والنزاهات الفرج مواضع إىل العرص صالة
مرص بديار القراء شيوخ شيخ ومنهم حناء، بن الدين تاج الصاحب بنت ابن الدين شمس
الشيخ ومنهم رسياقص، ومسكنه الروم بالد من أقرصا إىل نسبة األقرصائي الدين مجد
األرشاف نقيب ومنهم البرصة، من أيام ثالثة مسرية عىل والحويزا الحويزائي، الدين جمال
وكيل ومنهم الصالحني، كبار من الحسيني الدين بدر املعظم الرشيف السيد مرص بديار
نجم بمرص املحتسب ومنهم حرمي، بن الدين مجد الشافعي اإلمام بقبة املدرس املال بيت

وجاه. عظيمة رياسة بمرص وله الفقهاء، كبار من السهرتي الدين

بمرص املحمل يوم ذكر

األربعة القضاة فيه يَْرَكب أنه فيه ترتيبهم وكيفية مشهود يوم الجمل، دوران يوم وهو
وأمناء الفقهاء أعالم معهم ويركب جميعهم، ذكرنا وقد واملحتسب، املال بيت ووكيل
إليهم فيخرج النارص، امللك دار القلعة باب جميًعا ويقصدون الدولة، وأرباب الرؤساء
عسكره، ومعه السنة تلك يف الحجاز لسفر املعني األمري وأمامه َجَمل، عىل املحمل
يطوفون ثم ونساء، رجال من الناس أصناف لذلك ويجتمع جمالهم، عىل والسقاءون
ويكون أمامهم، يَْحُدون والُحَداة ومرص القاهرة بمدينتي معه ذََكْرنا َمْن وجميع باملحمل،
هللا ويلقي البواعث، وتتحرك األشواق وتنبعث العزمات تهيج ذلك فعند رجب، يف ذلك
واالستعداد، لذلك التأهب يف فيأخذون عباده، من يشاء من َقْلب يف الحج عىل العزيمة
خروجي ليلة فِبتُّ الرشيف، الحجاز برسم الصعيد طريق عىل مرص من سفري كان ثم
عىل بناه عظيم رباط وهو الطني، بدير حناء بن الدين تاج الصاحب بناه الذي بالرباط
وامليل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قصعة من قطعة وهي فيه، أودعها كريمة وآثار عظيمة مفاخر
أمري ومصحف نعله، به يَْخِصف كان الذي األشفا وهو والدرفش به، يكتحل كان الذي
اشرتى الصاحب إن ويقال: عنه، هللا ريض يده ِبَخطِّ الذي طالب أبي بن عيل املؤمنني
الطعام فيه وَجَعَل الرباط، وبنى درهم، ألف بمائة النبوية الكريمة اآلثار من ذكرناه ما

املبارك. بقصده تعاىل هللا نفعه الرشيفة، اآلثار تلك لخدام والجراية والصادر للوارد
ساحل عىل صغرية بلدة وهي القائد، بمنية ومرْرُت املذكور، الرباط من َخَرْجُت ثم
معجم)، شني وآخرها املوحدة التاء بضم (وضبطها بوش مدينة إىل منها ُت ِرسْ ثم النيل،
إفريقية، وإىل املرصية الديار سائر إىل يُْجَلب ومنها كتانًا، مرص بالد أكثر املدينة وهذه
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صاد وآخره املهملة الدال بفتح اسمها (وضبط َدالص مدينة إىل فوصلت منها سافرت ثم
إىل منها أيًضا ويُْحَمل قبلها، ذََكْرنا التي كمثل أيًضا الكتان كثرية املدينة وهذه مهمل)،
موحدتني بباءين اسمها (وضبط ِببَا مدينة إىل منها سافرت ثم وإفريقية، مرص ديار
كثرية وبساتينها كبرية مدينة وهي البهنسا، مدينة إىل منها سافرت ثم مكسورة)، أوالهما
املدينة بهذه وتُْصنَع والسني)، النون وفتح الهاء وإسكان املوحدة بفتح اسمها (وضبط
النفس كريم وهو الدين، رشف العالم قاضيها بها َلِقيتُه وممن الجيدة، الصوف ثياب
سافرت ثم وأضافني، عنده ونَزْلُت العجمي، بكر أبا الصالح الشيخ بها ولقيت فاضل،
عىل مبنية املساحة متسعة الساحة كبرية مدينة وهي خصيب، ابن منية مدينة إىل منها
والزوايا واملشاهد املدارس بها التفضيل الصعيد بالد عىل لها حقيق وحق النيل، شاطئ

لخصيب. مرص عامل منية القديم يف وكانت واملساجد،

خصيب حكاية

يَُويلِّ أن فآىل مرص، أهل عىل َغِضَب عنهم ريضهللا العباس بني من الخلفاء أحد أن يُذَْكر
أَْحَقَرهم خصيب وكان بهم، والتنكيل إلرذالهم قصًدا شأنًا وأصغرهم عبيده أَْحَقَر عليهم
سوء سريَة فيهم يسري أنه وَظنَّه مرص عىل َره وأَمَّ عليه فَخَلَع الحمام، تسخني يتوىل كان إذ
خصيب استقرَّ فلما بالعز، َعْهٍد غري عن ويل ممن املعهود هو حسبما باإلذاية ويقصدهم
وسواهم الخلفاء أقارب فكان واإليثار، بالكرم وُشِهَر سرية أحسن أهلها يف سار بمرص
اْفتََقَد الخليفة وإن أَْوَالُهم. ملا شاكرين بغداد إىل ويعودون لهم العطاء فيجزل يقصدونه
خصيبًا، َقَصَد أنه فأخربه مغيبه عن فسأله أتاه ثم مدة، عنه وغاب العباسيني بعض
خصيب عيني بسمل وأََمَر الخليفة فغضب جزيًال، عطاء وكان خصيب، أعطاه ما له وذََكَر
ِحيَل عليه بالقبض األمر َوَرَد فلما أسواقها، يف يُْطَرح وأن بغداد، إىل مرص من وإخراجه
ثوب يف وخاطها عنده فخبأها الشأن عظيمة ياقوتة بيده وكانت منزله، دخول وبني بَيْنَه
خصيب، يا له: فقال الشعراء بعض به فمر بغداد، أسواق يف وُطِرَح عيناه وُسِمَلْت ليًال، له
وأُِحبُّ عنها، انرصافك فواَفْقُت بقصيدة، لك مادًحا مرص إىل بغداد من َقَصْدتُك كنت إني
وأما لها، سماعك قصدي إنما فقال: تراه؟ ما عىل وأنا بسماعها كيف فقال: تَْسَمَعَها، أن

(كامل): فأنشده فافعل، قال: خريًا، هللا جزاك وأَْجَزْلَت الناس أَْعَطيَْت فقد العطاء

بَ��ْح��ُر ف��ك��الك��م��ا ف��ت��دف��ق��ا َم��ْص��ُر وه��ذه ال��خ��ص��ي��ب أن��ت
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الياقوتة، خذ له: فقال ذلك، فَفَعل الخياطة، هذه افتُق له: قال آخرها، عىل أتى فلما
عليهم َعَرَضها فلما الجوهريني، سوق إىل بها وذََهَب فأخذها يأخذها أن عليه فأَْقَسَم فأبى،
بإحضار الخليفة فأمر الخليفة، إىل أَْمَرها فرفعوا للخليفة، إال تَْصلُح ال هذه إن له: قالوا
وأََمَر بخصيب، َفَعَلُه ما عىل َف فتَأَسَّ بخربها، فأخربه الياقوتة، شأن عن واستَْفَهمه الشاعر
ففعل املنية، هذه يعطيه أن فرغب يريد، فيما وَحكََّمه العطاء له وأَْجَزَل يديه بني بمثوله
املنية هذه قايض وكان انقرضوا، أن إىل َعِقبَه وأَْوَرثَها تويف أن إىل خصيب وسكنها ذلك
َدَخْلت كريم، خريِّ أمري الدين شمس وواليها املالكي، النويري الدين فخر إليها دخويل أيام
فأعلمته وأتيْتُه عيلَّ ذلك فَعُظَم يسترتون، ال بها الناس فرأيت البلدة بهذه الحمام يوًما
أنه العقود عليهم وكتبت للحمامات، املكرتين بإحضار وأََمَر أبرح، ال أن فأََمَرنِي بذلك،
االشتداد، أَْعَظَم عليهم واشتد ذلك، عىل يؤاخذون فإنهم مئزر دون الحمام أحد دخل متى
عىل مبنية صغرية وهي منلوي، مدينة إىل خصيب ابن منية من وسافرت عنه ْفُت انَْرصَ ثم
الواو)، وكرس الالم وفتح النون وإسكان امليم بفتح اسمها (وضبط النيل من ميَلنْي مسافة
وكبارها الشافعي، امليم) وكرس املهمل الدال (بفتح الدَِّمريِي الدين رشف الفقيه وقاضيها
إحدى املدينة وبهذه ماله، صميم فيه أَنَْفَق جامًعا أحدهم بنى فضيل، ببني يُْعَرُفون قوم
فيأتي منها، معرصة دخول من فقريًا يمنعون ال أنهم عوائدهم ومن للسكر، معرصة عرشة
امتألت وقد يُْخِرجها ثم فيها السكر يُْطبَخ التي القدر يف فيطرحها الحارة بالخبزة الفقري
َحُسَن مدينة وهي منفلوط، مدينة إىل املذكورة َمنَْلِوي من وساَفْرُت بها، فينرصف سكًرا
وإسكان امليم بفتح اسمها (وضبط الربكة شهرية النيل، ضفة عىل بناؤها مؤنق رواؤها،

مهمل). طاء وآخرها الالم وضم الفاء وفتح النون

حكاية

الصنعة ُمْحَكم عظيم منرب بعمل أََمَر هللا رحمه النارص امللك أن املدينة هذه أهل أخربني
يُْصَعد أن أََمَر َعَملُه تَمَّ فلما وتعظيًما، رشًفا هللا زاده الحرام املسجد برسم اإلنشاء بديع
اْحتََمَلُه الذي املركب َوَصَل فلما هللا، َفها َرشَّ مكة إىل ثم جدة بحر إىل ليَُجاَز النيل يف به
فعجب الريح، مساعدة مع الجري من وامتنع َوَقَف الجامع، مسجدها وحاذى منفلوط إىل
امللك إىل بخربه فكتبوا املركب، بهم ينهض ال أياًما وأقاموا العجب، أََشدَّ شأنه من الناس
وقد ذلك فُفِعَل منفلوط، مدينة بجامع املنرب ذلك يُْجَعَل أن فأََمَر هللا، رحمه النارص
يُبَاع النيدا ويسمونه القمح من يستخرجونه العسل شبه املدينة بهذه ويُْصنَع بها، عاينْتُه
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أسواقها رفيعة مدينة وهي أسيوط، مدينة إىل املدينة هذه من وساَفْرُت مرص، بأسواق
مهملة)، وطاء وواو الحروف آخر والياء املهملة والسني الهمزة بفتح اسمها (وضبط بديعة
وأصله — به ُشِهَر َلَقٌب — ماثم بحاصل امللقب الرحيم عبد بن الدين رشف وقاضيها
فقري أتى فإذا السبيل، ألبناء والصدقات األوقاف بأيديهم والشام مرص بديار القضاة أن
الفقري أتاه إذا القايض هذا فكان له، َر ُقدِّ ما فيعطيه بها القايض قصد املدن من ملدينة
وبها ولزمه، بذلك َب فلُقِّ يشء، الحاصل املال من يَبَْق لم أي ماثم، حاصل له: يقول
منها وساَفْرُت بزاويته أضافني الصباغ، بن الدين شهاب الصالح الفضالء املشايخ من
املعروف الرببي بها الشأن عجيبة البنيان أصيلة عظيمة مدينة وهي أخميم، مدينة إىل
العهد هذا يف تُْفَهم ال لألوائل وكتابة نقوش داخله يف بالحجارة مبني وهو باسمها،
صور وبها العقرب، بربج الطائر والنرس بُنِيَْت أنها ويزعمون والكواكب، األفالك وصور

عليها. يُْعَرج ال أكاذيب الصور هذه يف الناس وعند وسواها، الحيوانات
وابتنى الربابي هذه بعض َهْدم عىل أُِمَر بالخطيب يُْعَرف رجل بأخميم وكان
بيده ما استفاد أنه حساده ويزعم باليسار، معروف مورس رجل وهو مدرسة، بحجارتها
بن العباس أبي الشيخ بزاوية املدينة هذه من ونزْلُت الربابي، لهذه مالزمته من املال من
وواحد الدين ومجد الدين نارص اإلخوة من وله الظاهر، عبد جده تربة وبها الظاهر عبد
الدين نور الخطيب ومعهم الجمعة، صالة بعد جميًعا يجتمعوا أن عادتهم ومن الدين،
للقرآن فيجتمعون أهلها، وجوه وسائر مخلص الفقيه املدينة وقايض وأوالده، املذكور
وسافْرُت انرصفوا، ثم الكهف سورة قرءوا َصلَّْوها فإذا العرص، صالة إىل هللا ويَذُْكرون
منها نزلت الهاء)، بضم (وضبطها النيل بساحل كبرية مدينة «هو» مدينة إىل أخميم من
حزبًا الصبح صالة بعد يوم كل يف بها يقرءون ورأيتهم الرساج، بن الدين تقي بمدرسة
املدينة وبهذه البحر، وحزب الشاذيل الحسن أبي الشيخ أوراد يقرءون ثم القرآن، من

الصالحني. كبار من الحسني هللا عبد محمد أبو الرشيف السيد

له كرامة

أني فأخَربْتُه قصدي، عن فسألني عليه، والسالم برؤيته متربًكا الرشيف هذا إىل َدَخْلُت
فارجع. الوقت، هذا يف هذا لك يحصل ال يل: فقال جدة، طريق عىل الحرام البيت حج أريد
ومضيت كالمه، عىل أعمل ولم عنه ْفُت فانَْرصَ الشامي، الدرب عىل حجة َل أَوَّ نَُحجُّ وإنما
إىل ثم مرص إىل راجًعا فُعْدُت السفر، يل يتمكن فلم عيذاب، إىل وصلت حتى طريق يف
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هللا نََفَع الرشيف أَْخَربَِني حسبما الشامي الدرب عىل حجاتي أول يف طريقي وكان الشام،
مكسورة بقاف اسمها (وضبط األسواق حسنة صغرية وهي ِقنا، مدينة إىل سافرُت ثم به،
الشهرية والكرامات العجيبة الرباهني صاحب الويل الصالح الرشيف قرب وبها ونون)،
الدين شهاب حفيَدُه منها السيفية باملدرسة ورأيُْت عليه، هللا رحمة القناوي الرحيم عبد

أحمد.
لها عظيمة مدينة القاف)، بضم (وهي قوص مدينة إىل البلد هذا من وساَفْرُت
األثرية، واملدارس الكثرية املساجد ولها مونقة وأسواقها ُموِرَقة بساتينها عميمة خريات
وزاوية الغفار، عبد بن الدين شهاب الشيخ زاوية وبخارجها الصعيد والة منزل وهي
القايض علمائها ومن سنة، كل من رمضان شهر يف املتجردين الفقراء اجتماع وبها األفرم،
البلغاء الفصحاء أحد العيد دقيق بن الدين فتح بها والخطيب السديد، بن الدين جمال
الدين بهاء الحرام املسجد خطيب إال يماثله من أَر لم ذلك، يف السبق لهم َحَصَل الذين
الفقيه ومنهم ِذْكُرهما، وسيقع الشاطي، الدين حسام خوارزم مدينة وخطيب الطربي،
إبراهيم الدين برهان الفقيه ومنهم املالكية، بمدرسة املدرس العزيز عبد بن الدين بهاء
وضم الهمزة بفتح اسمها (وضبط األقرص مدينة إىل ساَفْرُت ثم عالية، زاوية له األندليس،
وعليه األقرصي الحجاج أبي العابد الصالح قرب وبها حسنة، صغرية وهي املهمل)، الصاد
وميم الراء وسكون الهمزة بفتح اسمها (وضبط أَْرَمنْت مدينة إىل منها وسافْرُت زاوية،
النيل، ساحل عىل مبنية بساتني ذات صغرية وهي فوقية)، وتاء ساكنة ونون مفتوحة
بفتح اسمها (وضبط أَْسنَا مدينة إىل منها ساَفْرُت ثم اْسَمه، وأُنِْسيُت قاضيها أضافني
كثرية املنافع ضخمة الشوارع متسعة عظيمة مدينة ونون)، املهمل السني وإسكان الهمزة
القضاة قايض قاضيها أفنان، ذات وبساتني حسان أسواق لها والجوامع، واملدارس الزوايا
الفضالء من وبها بإكرامي، نوابه إىل وكتب وأكَرَمِني أضافني مسكني، بن الدين شهاب
العهد هذا عىل وهو املكنايس، الواحد عبد الصالح والشيخ عيل الدين نور الصالح الشيخ

بقوص. زاوية صاحب
املهمل الدال وإسكان الهمزة بفتح اسمها (وضبط أَْدُفو مدينة إىل منها سافرت ثم
من النيل جزنا ثم صحراء، يف وليلة يوم مسرية أسنا مدينة وبني وبينها الفاء)، وضم
العرب من طائفة مع وساَفْرنُا الجمال، اكرتينا ومنها العطواني، مدينة إىل أدفو مدينة
بعض ويف السبل، آمنة أنها إال بها عمارة ال صحراء يف املعجمة) (بالغني بدغيم تُْعَرف
أخباره يف كرامته ذََكْرنا وقد الشاذيل، الحسن أبي هللا ويل قرب حيث حميثرا نزلنا منازلها
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ولقد الضباع، نَُحاِرب بها َمِبيتِنا ليلَة نََزل ولم الضباع، كثرية وأَْرُضها بها، يموت أنه
فوجدناه به وذََهبَْت تمر حراب منه واجرتَّْت به كان عدًال فمزََّقْت منها ضبٌع رحيل َقَصَدْت
مدينة إىل وصلنا يوًما عرش خمسة نا ِرسْ ملا ثم فيه، كان ما معظم مأكوًال ممزًَّقا أصبحنا ملا
صعيد من والتمر الزرع إليها ويُْحَمل واللبن الحوت كثرية كبرية مدينة وهي عيذاب،
رءوسهم عىل ويشدون صفًرا مالحف يلتحفون األلوان سود وهم البجاة وأهلها مرص،
اإلبل، ألبان وطعامهم البنات، يَُورِّثُون ال وهم أصبًعا، منها العصابة َعْرض يكون عصائب
وهو البجاة مللك وثلثاها النارص، للملك املدينة وثلث الصهب، ويسمونها املهاري ويركبون
وياء). موحدة وباء مفتوحة وراء الدال وإسكان املهمل الحاء (بفتح بالحدربي يُْعَرف

الشيخ وبها به، وتربكت رأيته الربكة شهري للقسطالني يُنَْسب مسجد عيذاب وبمدينة
وأن مراكش، ملك املرتىض ابن أنه َزَعَم املراكيش، محمد املسن والشيخ موىس الصالح
يحارب البجاة سلطان الحدربي َوَجْدنا عيذاب إىل َوَصْلنَا وملا سنة، وتسعون خمس سنه
ُكنَّا ما فِبْعنَا البحر، يف َسَفُرنا فتعذر أمامه، الرتك وهرب املراكب َخَرَق وقد األتراك،
فوصلنا مرص، صعيد إىل منهم الِجمال اكرتينا الذين العرب مع وُعْدنَا الزاد، من أعددناه
بعد فوصلنا َمدِّه أوان وكان النيل، يف منها وانحدرنا ِذْكُرها َم تََقدَّ التي قوص مدينة إىل
وذلك الشام، بالد وقصدت واحدة ليلة بمرص فِبتُّ مرص، إىل قوص من ثماٍن مسرية
بفتح اسمها (وضبط بلبيس مدينة إىل فوصْلُت وعرشين، ست سنة شعبان منتصف يف
كبرية مدينة وهي مهملة)، وسني مسكنة الحروف آخر ياء ثم الثانية وفتح األوىل املوحدة

ِذْكُره. يَِجُب َمْن بها أَْلَق ولم كثرية، بساتني ذات
والورادة السوادة مثل منازلها ونزلنا الرمال دخلنا ومنها الصالحية، إىل وصلت ثم
املسافرون ينزله الخان، يسمونه وهم فندق منها منزل وبكل والعريشوالخروبة، واملطيلب
لنفسه يحتاجه ما املسافر منها يشرتي وحانوت للسبيل ساقية خاٍن كل وبخارج بدوابهم،
الحروف آخر وياء الطاء وسكون القاف (بفتح وهي املشهورة، َقْطيَا منازلها ومن ودابته،
وتَُفتَّش التجار من الزكاة تؤخذ وبها تأنيث، هاءَ أَِلَفها يُبِْدلون والناس وألف)، مفتوحة
والشهود، والُكتَّاب والعمال الدواوين وفيها البحث، أشد لديهم عما ويُبَْحث أمتعتهم
من برباءة إال الشام من أحد عليها يجوز وال الذهب، من دينار ألف يوم كل يف ومجباها
الجواسيس من يًا وتوقِّ الناس، أموال عىل احتياًطا الشام؛ من برباءة إال مرص إىل وال مرص،
الرمل عىل َمَسُحوا الليل كان فإذا بحفظه، ُوكِّلُوا قد العرب ضمان يف وطريقها العرافيني،
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العرب َطاَلَب أثًرا به َوَجَد فإن الرمل، إىل فينظر صباًحا األمري يأتي ثم أَثٌَر، به يبقى ال
شاء. بما فيعاقبه األمريَ به فيأتون يفوتهم، فال طلبه يف فيذهبون مؤثره، بإحضار

أضافني األمراء، خيار من الداراقماري أستاذ الدين عز إليها وصويل َعْهد يف بها وكان
يَْعِرف وهو الوقاف املغربي الجليل عبد يديه وبني معي، كان ملن الجواز وأباح وأَْكَرَمني
املغاربة فإن عليهم، يلبس لئال هو البالد أي من منهم َوَرَد من فيسأل وبالدهم، املغاربة
بالد أول وهي غزة، مدينة إىل َوَصْلنا حتى نَا ِرسْ ثم قطيا، عىل جوازهم يف يعرتضون ال
العديدة املساجد بها األسواق حسنة العمارة كثرية األقطار متسعة مرص، ييل مما الشام
فيها الجمعة، به اآلن تقام الذي واملسجد حسن، جامع مسجد بها وكان عليها، واألسوار
األبيض، الرخام من ومنربه الصنعة ُمْحَكم البناء أنيق وهو الجاويل، املعظم األمري بناء
سالم وبنو سالم، بن الدين علم وُمَدرِّسها الحوراني، السلختي الدين بدر غزة وقايض

القدس. قايض الدين شمس ومنهم املدينة، هذه كرباء
وهي تسليًما، وسلََّم وعليه نبينا عىل هللا صىل الخليل مدينة إىل غزة من سافْرُت ثم
بطن يف املخرب عجيبة املنظر حسنة األنوار قة ُمْرشِ املقدار كبرية الساحة صغرية مدينة
بالصخر مبنيٌّ االرتفاع سامي الُحْسن بديع العمل ُمْحَكم الصنعة أنيق ومسجدها واٍد،
سليمان إن ويقال: شربًا، وثالثون سبعة أقطارها أحد صخرة أركانه أحد يف املنحوت،
إبراهيم قرب فيه امُلَقدَّس، امُلَكرَّم الغار املسجد داخل ويف ببنائه، الجن أََمَر السالم عليه
أزواجهم، قبور هي ثالثة قبور ويقابلها وعليهم، نبينا عىل هللا صلوات ويعقوب وإسحاق
إىل العمل محكمة رخام َدَرج عىل منه يُْهبَط موضع القبلة جدار يلصق املنرب يمني وعن
إنها ويقال الثالثة، القبور صور فيها بالرخام مفروشة ساحة إىل يُْفِيض ضيق مسلك
املوضع بهذا نزْلُت وقد مسدود، اآلن وهو املبارك الغار إىل مسلك هنالك وكان لها، محاذية
نََقْلتُه ما هنالك الرشيفة الثالثة القبور كون صحة عىل دليًال العلم أهل ذََكَرُه ومما مرات،
وإسحاق إبراهيم قرب صحة عن للقلوب املسفر سماه الذي الرازي جعفر بن عيل كتاب من
املقدس بيت إىل بي َي أُْرسِ «ملا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال: هريرة أبي إىل فيه أَْسنََد ويعقوب،
ثم إبراهيم، أبيك قرب هنا فإن ركعتني، فصلِّ انزل فقال: إبراهيم َقْرب عىل جربيل بي َمرَّ
السالم، عليه عيىس أخوك ُولَِد هنا فإن ركعتني، فصلِّ انزل وقال: لحم بيت عىل بي َمرَّ

الحديث. بقية وذََكَر الصخرة» إىل بي أتى ثم
الجعربي الدين برهان الخطيب اإلمام املعمر الصالح امُلَدرَِّس املدينة بهذه َلِقيُت ا وَلمَّ
السالم عليه الخليل َقْرب َكْون صحة عن سألته املشهرين، واألئمة املرضيني الصلحاء أحد
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إبراهيم قبور القبور هذه أن حون يَُصحِّ العلم أهل من لقيته من كل يل: فقال هنالك،
إال ذلك يف يَْطَعُن وال زوجاتهم، وقبور — السالم وعليهم نبينا عىل — ويعقوب وإسحاق

فيه. يَُشكُّ ال السلف عن الخلف نَْقل وهو البدع، أهل
فقال شيخ فدخل سارة، قرب عند وَوَقَف الغار هذا إىل َدَخَل األئمة بعض أن ويُذَْكر
فسأله شاب َدَخَل ثم املعروف، قربه إىل له فأشار إبراهيم؟ قرب هو القبور هذه أي له:
أَْشَهُد الفقيه: فقال إليه، له فأشار أيًضا، فسأله صبي دخل ثم إليه، له فأشار كذلك،
الغد، من وارتحل به فصىل املسجد إىل دخل ثم شك، ال السالم عليه إبراهيم قرب هذا أن
عليه لوط تربة الخليل حرم وبرشقي السالم، عليه يوسف قرب أيًضا املسجد هذا وبداخل
بيت يف وهو حسنة، أبنية قربه وعىل الشام غور منه ف يُْرشِ مرتفع تل عىل وهي السالم،
موضع إنها يقال أجاج وهي لوط بحرية وهنالك عليه، ستور وال مبيض البناء حسن منها
وإرشاق نور له مرتفع تل عىل وهو اليقني، مسجد لوط تربة من وبمقربة لوط، قوم ديار
موضع بابه من بمقربة املسجد ويف قيمه، يسكنها واحدة دار إال يجاوره وال لسواه، ليس
إن ويقال: واحًدا، مصليًا إال يََسُع ال محراب صورة فيه ُهيِّئ قد صلد، حجر يف منخفض
سجوده موضُع فتحرك لوط، قوم هالك عند تعاىل هلل شكًرا املوضع ذلك يف َسَجَد إبراهيم
بن الحسني بنت فاطمة قرب فيها مغارة املسجد هذا من وبالقرب قليًال، األرض يف وساخ
منقوش مكتوب أحدهما يف الرخام من لوحان وأسفله القرب وبأعىل السالم، عليهما عيل

بديع: بخط

كتب َخْلِقه وعىل وبرأ، ذرأ ما وله والبقاء، العزة هلل الرحيم، الرحمن هللا بسم
هللا ريض الحسني بنت فاطمة سلمة أم قرب هذا أسوة، هللا رسول ويف الفناء،

بمرص. النقاش سهل أبي بن محمد صنعه منقوش: اآلخر اللوح ويف عنه،

األبيات: هذه ذلك وتحت

وال��َح��َج��ِر ال��تُّ��ْرب ب��ي��ن م��ن��َي ب��ال��رغ��م َم��ْس��َك��نُ��ُه األح��ش��اء ف��ي ك��ان م��ن أس��ك��نْ��ت
ال��زُّْه��ِر األَنْ��ُج��م ب��ن��ت األئ��م��ة ب��ن��ت ف��اط��م��ة اب��ن ِب��نْ��ت ف��اط��م��ٍة َق��بْ��َر ي��ا
َخ��َف��ِر وِم��ْن َص��ْوٍن وم��ن َع��َف��اٍف وِم��ْن َوَرٍع وم��ن ِدي��ٍن م��ن ف��ي��ك م��ا َق��بْ��ُر ي��ا

السالم، عليه يونس تربة إليه طريقي يف فزْرُت القدس، إىل املدينة هذه من سافْرُت ثم
وبه السالم، عليه عيىس ميالد موضع لحم بيت أيًضا وُزْرُت ومسجد، كبرية بنية وعليها
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من ويضيفون التعظيم أََشدَّ يعظمونه والنصارى كثرية، عمارة وعليه النخلة، َجذْع أَثَُر
الفضل، رتبة يف الرشيفني املسجدين ثالث هللا، رشفه املقدس بيت إىل َوَصْلنا ثم به، نََزَل
منيفة كبرية والبلدة السماء، إىل ومعرجه تسليًما، وسلم عليه هللا صىل هللا رسول ومصعد
هللا جزاه — أيوب بن الدين صالح الفاضل الصالح امللك وكان املنحوت، بالصخر مبنية
الظاهر امللك استنقض ثم سورها، بعض َهَدَم املدينة هذه َفتََح ملا — خريًا اإلسالم عن
وَجَلَب َم، تََقدَّ فيما نهر املدينة بهذه يكن ولم بها، فيتمنعوا الروم يقصدها أن خوًفا هدمه؛

دمشق. أمري تنكيز الدين سيف األمريُ العهد هذا يف املاءَ لها

املقدس املسجد ذكر

مسجد األرض َوْجه عىل ليس إنه يقال: الُحْسن، الفائقة الرائقة العجيبة املساجد من وهو
املالكية، بالذراع ذراًعا وخمسون وثنتان سبعمائة غرب إىل رشق من طوله وأن منه، أكرب
يف كثرية أبواب وله ذراًعا، وثالثون وخمس ذراع أربعمائة الجوف إىل القبلة من وعرضه
منه يَْدُخل الذي وهو واحًدا بابًا إال بها أعلم فال منه القبلية الجهة وأما الثالث، جهاته
من النهاية يف ف ُمَسقَّ فهو األقىص، املسجد إال ف ُمَسقَّ غري فضاء كله واملسجد اإلمام،
سواه مواضع املسجد ويف الرائقة، واألصبغة بالذهب ُمَموَّه الصنعة، وإتقان العمل إحكام

فة. ُمَسقَّ

الصخرة قبة ذكر

من وأََخذَْت املحاسن، من حظها توفر قد شكًال، وأَْغَربها وأَتَْقنها املباني أعجب من وهي
رخام، َدَرج يف إليها يُْصَعد املسجد، وسط يف نشز عىل قائمة وهي بطرف، بديعة كل
ويف داخلها، وكذلك الصنعة ُمْحَكم أيًضا بالرخام مفروش بها والدائر أبواب، أربعة ولها
مغىش ذلك وأكثر الواصف، يُْعِجز ما الصنعة ورائق الزواقة أنواع من وباطنها ظاهرها
ويقرص محاسنها، يف متأملها برص يََحاُر الربق، ملعان وتلمع نوًرا تتألأل فهي بالذهب،
اآلثار، يف ِذْكرها جاء التي الكريمُة الصخرُة القبِة َوَسِط ويف تمثيلها، عن رائيها لسان
وتحتها قامة، نحو ارتفاعها صماء، صخرة وهي السماء، إىل منها عرج ملسو هيلع هللا ىلص النبي فإن
َشْكل وهنالك َدَرج، عىل إليها يُنَْزل أيًضا، قامة نحو ارتفاعها صغري، بيت مقدار يف مغارة
ييل الذي وهو أحدهما، عليها يُْغِلقان العمل ُمْحَكما اثنان شباكان الصخرة وعىل محراب،
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حديد من كبرية درقة القبة ويف خشب، من والثاني الصنعة، بديع حديد من الصخرة
عنه. ريضهللا املطلب عبد بن حمزة درقة أنها يزعمون والناس هنالك، معلقة

الرشيف بالقدس املباركة بعضاملشاهد ذكر

يقال ِبنْيَة هنالك مرتفع تلٍّ عىل البلد رشقي يف جهنم بوادي املعروف الوادي بعدوة فمنها
إىل منسوبة البدوية رابعة قرب أيًضا ومنها السماء، إىل السالم عليه عيىس مصعد إنها
يعظمها كنيسة املذكور الوادي بطن ويف الشهرية، العدوية رابعة خالف وهي البادية،
ُمَعظََّمة أخرى كنيسة أيًضا وهنالك بها، السالم عليها مريم قرب إن ويقولون: النصارى
بها، السالم عليه عيىس قرب أن ويعتقدون عليها يَْكِذبُون التي وهي النصارى، يحجها
َرْغم عىل يتحملها اإلهانة من ورضوب للمسلمني، معلومة رضيبة يحجها من كل وعىل

به. يُتََربَّك السالم عليه عيىس مهد موضع وهنالك أنفه،

القدس بعضفضالء ذكر

أهل من وهو الغني)، (بفتح الَغزِّي سالم بن محمد الدين شمس العالم قاضيه فمنهم
املفتي املحدث ومنهم النابليس، الدين عماد الفاضل الصالح خطيبه ومنهم وكربائها، غزة
محمد هللا عبد أبو الكريمة الخانقاه وشيخ املالكية مدرس ومنهم الطربي، الدين شهاب
باملحجوب املعروف حسن عيل أبو الزاهد الشيخ ومنهم القدس، نزيل الغرناطي مثبت بن
الشيخ ومنهم املراغي، الدين كمال العابد الصالح الشيخ ومنهم الصالحني، كبار من
من وهو الروم، أرز أهل من مصطفى بن الرحمن عبد الرحيم عبد أبو العابد الصالح
القدس من سافْرُت ثم التصوف، خرقة منه وَلِبْسُت َصِحبْتُه الرفاعي، الدين تاج تالمذة
دارسة، وأطالًال طامسة رسوًما عاد قد خراب وهو عسقالن ثغر زيارة برسم الرشيف
وجمًعا مكان، وأصالة وْضع وُحْسَن إتقانًا عسقالن َجَمَعتْه ما املحاسن من َجَمَع بََلٌد وَقلَّ
السالم عليه عيل بن الحسني رأس كان حيث الشهري، املشهد وبها والبحر، الَربِّ مرافق بني
بعض ببنائه أمر للماء جب العلوفية سامي عظيم مسجد وهو القاهرة، إىل يُنَْقل أن قبل
لم عمر، بمسجد يُْعَرف كبري مسجد املزار هذا قبلة ويف بابه، عىل ذلك وكتب العبيديني
وحصيد، قائم بني ما وهي الُحْسن، يف لها ِمثْل ال رخام أساطني وفيه حيطانه، إال منه يَبَْق
ثم بالدهم إىل احتملوها النصارى أن الناس يَْزُعم عجيبة حمراء أسطوانة جملتها ومن
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إبراهيم ببرئ تُْعَرف برئ املسجد هذا من القبلة ويف بعسقالن، موضعها يف فُوِجَدْت فقدوها
جهاتها من جهة كل ويف بيوت، إىل منها ويُْدَخل متسعة، َدَرج يف إليها يُنَْزل السالم، عليه
ويَذُْكر بالغزير، وليس عذب وماؤها بالحجارة، مطوية أرساب من تخرج عني األربع
الكتاب يف املذكور إنه ويقال: النمل، وادي عسقالن وبظاهر كثريًا، فضائلها من الناس
عليهم أوقفنا لكثرته، يُْحَرص ال ما واألولياء الشهداء قبور من عسقالن وبجبانة العزيز،
الزوار. صدقات من إليه يصل ما مع مرص ملك له يجريها جراية وله املذكور، املزار قيِّم
حسنة الخريات كثرية كبرية مدينة فلسطني، وهي الرملة مدينة إىل منها سافْرُت ثم
عليهم — مدفونني األنبياء من ثالثمائة قبلته يف إن ويقال: األبيض، الجامع وبها األسواق
نابلس، مدينة إىل منها خرْجُت ثم النابليس، الدين مجد الفقهاء كبار من وفيها — السالم
ومنها زيتونًا الشام بالد أكثر من األنهار، مطردة األشجار كثرية عظيمة مدينة وهي
وغريها، دمشق إىل وتُْجَلب الخروب حلواء تُْصنَع وبها ودمشق، مرص إىل الزيت يُْحَمل
منه فتُْصنَع الرُّب من منه يَْخُرج ما ويؤخذ يُْعَرص ثم الخروب يُْطبَخ أن عملها: وكيفية
َطيِّب وهو إليها، املنسوب البطيخ وبها والشام، مرص إىل أيًضا الرُّب ذلك ويُْجَلب الحلواء،
ثم عذب، ماء بركة وسطه ويف والحسن، اإلتقان من نهاية يف الجامع واملسجد عجيب،
أسواق لها حسنة مدينة وهي املهملة)، العني بفتح (وهي عجلون مدينة إىل منها ساَفْرُت
فمررت الالذقية، بقصد منها سافْرُت ثم عذب، ماؤه نهر ويشقها خطرية وقلعة كثرية
عنه، هللا ريض األمة هذه أمني الجراح بن عبيدة أبي قرب به تالل بني واٍد وهو بالغور،
القصري، إىل َوَصْلنا ثم ليلة، هنالك وِبتْنا السبيل، ألبناء الطعام فيها زاوية وعليه زرناه،
الساحل، عىل سافْرُت ثم بزيارته، أيًضا تربكت عنه، هللا ريض جبل بن معاذ قرب وبه
ومرىس بالشام اإلفرنج بالد قاعدة عكة وكانت خراب، وهي عكة، مدينة إىل فوصْلُت
هللا إن يقال: البقر، بعني تُْعَرف ماء عني وبرشقيها العظمى، قسطنطينية وتشبه سفنهم،
بقي مسجد عليها وكان َدَرج، يف إليها ويُنَْزل السالم، عليه آلدم البقر منها أخرج تعاىل
وهي صور مدينة إىل منها سافرت ثم السالم، عليه صالح قرب املدينة وبهذه محرابه، منه
املياه بعض عىل مرة بها نزلت ولقد أرفاض، أهلها وأكثر معمورة قرية وبخارجها خراب،
ولم وجهه غسل ثم رجليه بغسل فبدأ ليتوضأ القرية تلك أهل بعض فأتى الوضوء أريد
البناء إن يل: فقال ِفْعِله، يف عليه فأخذُْت رأسه، بعض مسح ثم استنشق وال يتمضمض

األساس. من ابتداؤه يكون إنما
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بها محيط البحر ألن وامَلنََعة؛ الحصانة يف املثل بها ب يُْرضَ التي هي صور ومدينة
أربعة للَربِّ ع يُْرشَ الذي ولبابها للبحر، والثاني للَربِّ أحدهما بابان ولها جهاتها ثالث من
عظيمني، بُْرَجنْيِ بنْي فهو للبحر الذي الباب وأما بالباب، محيطة ستائر يف كلها فصالت
ثالث من بها محيط البحر ألن منه؛ شأنًا أغرب وال أعجب الدنيا بالد يف ليس وبناؤها
فيما وكان هنالك، وترسو السور تحت السفن تَْدُخل سور الرابعة الجهة وعىل جهاتها،
إال الخارج إىل وال هنالك الداخل إىل سبيل ال معرتضة حديد سلسلة الربجني بني َم تََقدَّ
علم عىل إال خارج يخرج وال داخل يدخل فال واألمناء، الحراس عليها وكان حطها، بعد
سافرت ثم الصغار، السفن إال تَْحِمل تكن لم ولكنها مثلها ميناء أيًضا لعكة وكان منهم،
التني منها يُْحَمل الفواكه كثرية حسنة البحر، ساحل عىل وهي صيدا، مدينة إىل منها
وهو املرصي، األشموني الدين كمال قاضيها عند نزلت مرص، بالد إىل والزيت والزبيب
مدينة مىض فيما وكانت طربية، مدينة إىل منها سافْرُت ثم النفس، كريم األخالق َحَسن
الحمامات وبها شأنها، وِعَظم ضخامتها عن تُنِْبئ رسوم إال منها يبَق ولم ضخمة، كبرية
البحرية ولها الحرارة، شديد وماؤها للنساء، والثاني للرجال أحدهما بيتان لها العجيبة،
يُْعَرف مسجد وبطربية فراسخ، ثالثة من أزيد وعرضها فراسخ ستة نحو طولها الشهرية،
وقرب السالم، عليه الكليم موىس زوج وبنته السالم عليه شعيب قرب فيه األنبياء بمسجد
وعليهم، نبينا عىل وسالمه هللا صلوات روبيل وقرب يهودا، وقرب السالم، عليه سليمان
مسجد صحن يف وهو السالم، عليه يوسف فيه أُْلِقَي الذي الجب زيارة منها وَقَصْدنَا
وأَْخَربَنَا املطر، ماء من املجتمع مائه من بْنَا َرشِ عميق، كبري والجب زاوية، وعليه صغري
األسواق، حسنة صغرية وهي بريوت، مدينة إىل نَا ِرسْ ثم أيًضا، منه ينبع املاء أن َقيُِّمه
زيارة منها وَقَصْدنَا والحديد، الفواكه مرص ديار إىل منها وتُْجَلب الُحْسن، بديع وجامعها
نوح بَكَرك يُْعَرف بموضع وهو املغرب، ملوك من أنه يزعمون الذي يوسف يعقوب أبي
صالح السلطان إن ويقال: والصادر، الوارد بها يطعم زاوية وعليه العزيز، بقاع من
أنه ويُذَْكر الصالحني، من وكان الدين، نور السلطان وقيل: األوقاف، عليها َوَقَف الدين

بثمنها. ويقتات الحرص ينسج كان

املذكور يوسف يعقوب أبي حكاية

فلما باألسواق، مطروًحا وأقام شديًدا، مرًضا بها فمرض دمشق مدينة َدَخَل أنه يحكى
فاستؤجر له، حارًسا يكون بستانًا ليلتمس دمشق ظاهر إىل خرج َمَرِضِه من برئ
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الفاكهة أوان يف كان فلما أشهر، ستة حراسته يف وأقام الدين، نور للملك بستان لحراسة
منه يأكل برمان يأتي أن يعقوب أبا البستان وكيل وأََمَر البستان، ذلك إىل السلطان أتى
أيًضا فوجده ذلك ففعل بغريه يأتي أن فأمره حامًضا، فوجده برمان فأتاه السلطان،
الحلو تَْعِرف وال أشهر، ستة منذ البستان هذا حراسة يف أتكون الوكيل: له فقال حامًضا،
امللك إىل الوكيل فأتى األكل، عىل ال الحراسة عىل استأجْرتَني إنما فقال: الحامض، من
وتحصل يعقوب أبي مع يجتمع أنه املنام يف رأى قد وكان امللك إليه فبعث بذلك، فأَْعَلَمُه
وعانََقُه إليه فقام نعم، قال: يعقوب؟ أبو أنت له: فقال هو، أنه فتفرََّس فائدة، منه له
يمينه، بكدِّ املكتسب الحالل من بضيافة فأضافه مجلسه إىل اْحتََمَلُه ثم جانبه، إىل وأَْجَلَسُه
من قرية فأتى الشديد، الربد أواِن يف بنفسه فارٍّا دمشق من خرج ثم أياًما عنده وأقام
مرقة له وصنع ففعل، عنده النزول عليه فَعَرَض الضعفاء، من رجل بها وكان قراها،

للرجل. ودعا ذلك من فأكل شعري، وبخبز بها فأتاه دجاجة، وذَبََح
تلك يف عوائدهم ومن عليها، زوجها بناء آَن قد بنت منهم أوالد جملُة عنده وكان
وبه يتفاخرون وبه النحاس أواني الجهاز معظم ويكون أبوها، يجهزها البنت أن البالد
اشرتيت قد نعم، قال: النحاس؟ من يشء عندك هل للرجل: يعقوب أبو فقال يتبايعون،
أَْمَكنََك ما جريانك من اْستَِعْر له: فقال به، فأتاه به، ائتني قال: البنت، هذه لتجهيز منه
فيها عنده كانت رصة وأَْخَرَج النريان، عليه فأوقد يديه، بني ذلك وأحرض ففعل منه،
إىل كتابًا وكتب ُمْقَفل، بيٍت يف وتركه ذهبًا، كله فعاد النحاس عىل منه فطرح اإلكسري،
ويوقف الغرباء، للمرىضمن مارستان بناء عىل وينبهه بذلك يُْعِلُمه دمشق ملك الدين نور
البيت صاحب ويعطي النحاس، أصحاب ويريض بالطرق، الزوايا ويبني األوقاف، عليه
خراسان، ملك عىل خرج قد أدهم بن إبراهيم كان وإن الكتاب: آخر يف له وقال كفايته،
صاحب وذهب حينه من وَفرَّ والسالم، الصنعة هذه وعن املغرب ملك من َخَرْجُت قد فأنا
أن بعد الذهب واحتمل القرية تلك إىل امللك فوصل الدين، نور امللك إىل بالكتاب البيت
له َوَقَع وال أثًرا له يَِجْد فلم يعقوب أبا وطلب البيت، وصاحب النحاس أصحاب أرىض
ثم مثله، املعمور يف ليس الذي باسمه املعروف املارستان وبنى دمشق إىل فعاد خرب، عىل
األنهار، تخرتقها الضخام وبلدانها الشام قواعد إحدى وهي طرابلس مدينة إىل َوَصْلُت
ولها املقيمة، بخرياته والَربُّ العميمة بمرافقه البحر ويكنفها واألشجار، البساتني ها وتَُحفُّ
وأما البناء، حديثة وهي منها، ِميَلنْي عىل والبحر الخصيبة، واملسارح العجيبة، األسواق
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امللك اْسَرتَْجَعَها فلما زمانًا، الروم وتََملََّكها البحر ضفة عىل فكانت القديمة طرابلس
وأمريها األتراك، أمراء من أربعني نحو املدينة وبهذه الحديثة، هذه واتخذت خربت الظاهر
ومن السعادة، بدار املعروفة بالدار منه ومسكنه األمراء بملك املعروف الحاجب طيالن
إىل ويخرج والعساكر األمراء معه ويركب وخميس إثنني يوم كل يف يَْرَكَب أْن عوائده
دوابهم عن ونزلوا األمراءُ ل ترجَّ منزله إىل الوصول وقاَرَب إليها عاد فإذا املدينة، ظاهر

وينرصفون. منزله يَْدُخَل حتى يديه بني ومشوا
وتوقد يوم كل من املغرب صالة بعد منهم أمري كل دار عند الطبلخانة ب وتُْرضَ
الحسباء، الفضالء أحد غانم بن الدين بهاء الرس كاتب األعالم من بها كان وممن املشاعل،
ذََكرناه، وقد الرشيف القدس شيخ هو الدين حسام وأخوه والكرم، بالسخاء معروف
من مكني بن الدين قوام املال بيت وكيل ومنهم بدمشق، الرس كاتب الدين عالء وأخوهما
وبهذه الشام، علماء أعالم من النقيب بن الدين شمس قايضقضاتها ومنهم الرجال، أكابر
أمري سندمور وكان سندمور، وحمام القرمي القايض حمام منها حسان حماماٌت املدينة
إليه َشَكْت امرأة أن منها الجنايات، أهل عىل الشدة يف كثرية أخبار عنه ويُذَْكر املدينة، هذه
فأََمَر بَيِّنَة لها تكن ولم بَه، فَرشِ تبيعه كانت لبٍن يف عليها تََعدَّى الخواص مماليكه أحد بأن
امللك أمراء أحد للعرتيس الحكاية هذه مثل اتفق وقد مرصانه، من اللبن فخرج فُوِسَط به
من سافرت ثم تركستان، سلطان كبك للملك مثلها واتفق عيذاب، عىل إمارته أيام النارص
زاوية وبه تل، بأعىل واألنهار األشجار كثري صغري بلد وهو األكراد، حصن إىل طرابلس
اآلن أحقق وال قاضيها عند ونََزْلُت األمراء، كرباء بعض إىل نسبة اإلبراهيمي بزاوية تُْعَرف
مورفة وأشجارها مونقة أرجاؤها مليحة مدينة وهي حمص، مدينة إىل سافْرُت ثم اسمه،
وسطه ويف الجامع بالحسن متميز وجامعها الشوارع فسيحة وأسواقها متدفقة وأنهارها
الوليد بن خالد قرب املدينة هذه وبخارج وكرم، فضل لهم عرب حمص وأهل ماء، بركة
املدينة هذه وقايض سوداء، كسوة القرب وعىل ومسجد زاوية وعليه ورسوله، هللا سيف
مدينة إىل منها سافرت ثم سرية، وأحسنهم صورة الناس أجمل من الرشييش الدين جمال
الفائق، والجمال الرائق الحسن ذات البديعة ومدائنها الرفيعة الشام أمهات إحدى حماة
املسمى العظيم النهر يشقها الدائرات كاألفالك النواعري عليها والجنات البساتني تحفها
والحمامات الحافلة األسواق فيه املدينة، من أعظم باملنصورية سمي ربض ولها بالعايص
داخلها يف وجدت نواته كرست إذا اللوزي املشمش ومنها الكثرية الفواكه وبحماة الحسان،
األديب يقول وبساتينها ونواعريها ونهرها املدينة هذه ويف جزي: ابن قال حلوة، لوزة
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نسبة الغرناطي العماري العنيس سعيد بن موىس بن عيل الحسن أبو الدين نور الرحال
(طويل): عنه ريضهللا يارس بن لعمار

وال��ط��رَف��ا وال��ف��ك��ر ال��س��م��ع ع��ل��ي��ه��ا وق��ف��ت م��ن��اظ��ًرا ح��م��اة ش��ط��ى م��ن ال��ل��ه ح��م��ى
ال��وص��َف��ا ال��واص��ف ت��م��ن��ع م��ب��ان��ي وت��زه��ى خ��م��ائ��ل ت��م��ي��ل أو ح��م��ام ت��غ��ن��ي
وال��ق��ص��َف��ا وال��ل��ه��و ال��ك��أس وأط��ي��ع وال��ن��ه��ى ال��ص��ون أع��ص��ي أن ي��ل��وم��ون��ن��ي
ص��رَف��ا وأش��رب��ه��ا ع��ص��ي��انً��ا أح��اك��ي��ه ال ف��ك��ي��ف ع��اٍص ال��ن��ه��ر ف��ي��ه��ا ك��ان إذا
غ��رَق��ا وأش��ب��ه��ه��ا رق��ًص��ا وأغ��ل��ب��ه��ا ش��دوه��ا ال��ن��واع��ر ت��ل��ك ل��دى وأش��دو
ال��ع��ط��ف��ا وت��س��أل��ه��ا ب��م��رآه��ا ت��ه��ي��م ف��ك��أن��ه��ا دم��ع��ه��ا وت��ذري ت��ئ��نُّ

(طويل): التورية مذهب ذاهبًا نواعريها يف ولبعضهم

ال��ق��اص��ي ال��م��ن��زل م��ن ق��ص��دي ع��ايَ��نَ��ْت وق��د خ��ط��ي��ئ��ت��ي ل��ِع��ْظ��م ��ْت رقَّ ون��اع��ورة
ال��ع��اص��ي ع��ل��ى ت��ب��ك��ي ال��خ��ش��ب أن وح��س��ب��ك ب��ش��ج��وه��ا ب��اح��ت ث��م ل��ي رح��م��ة ب��ك��ت

(كامل): التورية من أيًضا فيها املتأخرين ولبعض

إخ��الص��ي وع��ن ت��ق��وى ع��ن ح��ْل��ت م��ا ��ُك��ْم وَح��قِّ ح��م��اة س��ك��ن��وا س��ادًة ي��ا
ك��ال��ع��اص��ي ط��ائ��ًع��ا ال��م��دام��ع ي��ج��ري ال��لِّ��ق��ا ذُِك��َر إذا ب��ع��دك��ُم وال��ط��رف

وكثري املعري العالء أبو الشاعر إليها يُنَْسب التي املعرة مدينة إىل سافْرُت ثم (رجع)،
بشري بن النعمان ألن النعمان؛ بمعرة سميت وإنما جزي: ابن قال الشعراء، من سواه
فُعِرَفْت باملعرة فدفنه حمص عىل إمارته أياَم َوَلٌد له هللاملسو هيلع هللا ىلصتويف رسول صاحب األنصاري
به يَت ُسمِّ عليها ُمِطلٌّ جبل النعمان إن وقيل: القصور، ذات ى تَُسمَّ ذلك قبل وكانت به،
مرص إىل يُْحَمل ومنها والفستق، التني شجرها أَْكثَر حسنة كبرية مدينة واملعرة (رجع)،
عليه زاوية وال العزيز عبد بن عمر املؤمنني أمري قرب منها فرسٍخ عىل وبخارجها والشام،
العرشة يبغضون أرجاس الرافضة من ِصنْف بالٍد يف َوَقَع أنه ذلك وسبب له، خديم وال
وخصوًصا عمر، اسمه من كل ويبغضون مبغضهم، ولعن عنهم هللا ريض الصحابة من
نا ِرسْ ثم عنه، ريضهللا عيل تعظيم يف ِفْعله ِمْن كان ِلَما عنه؛ ريضهللا العزيز عبد بن عمر
يُْصنَع وبها الزيتون، شجرها وأكثر البساتني، كثرية حسنة وهي رسمني، مدينة إىل منها
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لغسل املطيب الصابون أيًضا بها ويُْصنَع والشام، مرص إىل ويُْجَلب اآلجري الصابون
وأهلها إليها، تُنَْسب حسان قطن ثياب بها ويُْصنَع والصفرة، بالحمرة ويصبغونه األيدي
سمارستهم وينادي العرشة، لفظ يَذُْكرون ال أنهم العجب ومن ة، الَعَرشَ يبغضون َسبَّابُون
األتراك بعض بها وَحَرضَ وواحد، تسعة قالوا العرشة إىل بلغوا فإذا السلع، عىل باألسواق
عرشة قل: وقال: رأسه عىل بالدبوس فرضبه وواحد، تسعة ينادي سمساًرا فسمع يوًما
القبيح. بمذهبهم قياًما عرشة يجعلوها ولم قباب، تسع فيه جامع مسجد وبها بالدبوس،
جبري بن الحسني أبو قال العظمى، والقاعدة الكربى املدينة حلب مدينة إىل نا ِرسْ ثم
ومحلها كثري، امللوك من خطابها يطري، زمان كل يف وِذْكرها خطري َقْدرها َوْصِفها: يف
شهرية قلعة لها الصفاح، بيض من عليها وسل كفاح من هاجت فكم أثري، النفوس من
موضوعة األجزاء منحوتة تستطاع، أو ترام أن من حصانة فنزهت االرتفاع، بائنة االمتناع
أين والعوام، الخواص ووسعت واألعوام، األيام طاولت قد واستواء، اعتدال نسبة عىل
تبقى لبالد عجبًا فيا بناؤها، إال يَبَْق ولم جميعهم فني وشعراؤها؟ الحمدانيون أمراؤها
وترام أمالكها يتعذر فال بعدهم وتخطب هالكها يقيض وال ويهلكون مالكها ويذهب
رصف ونسخت كان خرب يف ملوكها أدخلت كم حلب هذه إدراكها! يشء بأهون فيتيرس
عروًسا وانجلت دان فيمن بالعذر وأتت الغوان بحلية فتحلت اسمها أنث باملكان، الزمان
بعد فيها ويرسع خطابها ويعدم شبابها سيهرم هيهات حمدان، ابن دولتها سيف بعد
تخاف فال املاء منهما ينبع جبالن وبداخلها الشهباء، تسمى حلب وقلعة خرابها، حني
األبراج، متداني وسورها املاء منه ينبع عظيم خندق وعليها سوران بها ويطيف الظمأ،
ال والطعام مسكون، منها برج وكل الطيقان، املفتحة العجيبة العاليل بها انتظمت وقد
الخليل إن يقال: الناس بعض يقصده مشهد وبها العهد، طول عىل القلعة بهذه يتغري
الفرات عىل التي طوق بن مالك رحبة قلعة تُْشِبه القلعة وهذه به، يَتََعبَّد كان السالم عليه
أياًما القلعة هذه حارص حلب مدينة الترت طاغية قازان قصد وملا والعراق، الشمال بني
الدولة: سيف شاعر الخالدي يقول القلعة هذه ويف جزي: ابن قال خائبًا، عنها ونكص

ال��ص��ع��ِب وج��ان��ب��ه��ا ال��ع��ال��ي ب��م��رق��ب��ه��ا ي��روم��ه��ا م��ن ع��ل��ى ق��ام��ت ق��د وخ��رق��اء
ال��ش��ه��ِب ب��أن��ج��م��ه ع��ق��ًدا وي��ل��ب��ث��ه��ا غ��م��ام��ة ال��ج��واج��ي��ب ع��ل��ي��ه��ا ي��ج��ر
ال��س��ح��ِب خ��ل��ل م��ن ال��ع��ذراء الح��ت ك��م��ا خ��الل��ه م��ن بَ��َدْت ب��رق س��رى م��ا إذا
ع��ق��ِب ع��ل��ى أب��ان��ت ق��د س��ط��وات وذي ب��غ��ص��ة أم��ات��ت ق��د ج��ن��ود م��ن ف��ك��م
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(بسيط): النظم بديع من وهو أيًضا يقول وفيها

ع��ال��ي��ه��ا ال��ج��وزاء م��ن��ط��ق��ة وج��از س��اف��لُ��ه��ا ال��ع��ن��ق��اء ع��انَ��َق وق��ل��ع��ة
م��واش��ي��ه��ا ق��ط��ري��ه ت��وط��ا أرًض��ا ل��ه��ا ال��غ��م��ام ك��ان إذ ال��ق��ط��ُر تَ��ْع��ِرف ال
ع��وال��ي��ه��ا ت��ه��م��ى أن ق��ب��ل ح��ي��اض��ه��ا س��اك��ن��ه��ا غ��اَض راح��ت ال��غ��م��ام��ة إذا
م��ج��اري��ه��ا ف��ي ي��ج��ري ك��ان أن��ه ل��و م��رق��ب��ه��ا األف��الك أن��ج��م م��ن ي��ع��د
دواه��ي��ه��ا ل��دواه��ي��ه��م ون��ص��رت م��ك��اي��ده��ا أق��وام م��ك��اِي��َد ردت

(كامل): املنصور أبي بن عيل الدين جمال يقول وفيها

ال��دائ��َرا ال��م��ح��ي��ط ال��ف��ل��ك ت��س��ت��وق��ف وع��ل��وه��ا س��م��وه��ا ل��ب��ون ك��ادت
زواه��َرا ال��ن��ج��وم س��واب��ق��ه��ا ورع��ت م��ن��ه��ًال ال��م��ج��رة ق��واط��ن��ه��ا وردت
ح��اض��َرا ل��دي��ه��ا ي��م��س��ي ف��م��ا رج��ًال خ��ائ��ًف��ا م��ن��ه��ا ال��ده��ر َص��ْرف وي��ظ��ل

عىل وسالمه هللا صلوات الخليل ألن إبراهيم؛ حلب حلب: مدينة يف ويقال (رجع)،
والوارد واملساكني الفقراء يسقي فكان الكثرية، الغنم له وكانت يسكنها، كان وعليه نبينا
أعز من وهي بذلك، فسميت إبراهيم حلب ويسألون يجتمعون فكانوا ألبانها، من والصادر
بعضها وانتظام األسواق واتساع الرتتيب وإتقان الوضع حسن يف لها نظري ال التي البالد
حسنًا تماثل ال وقيساريتها ممدود ظل يف دائًما فأهلها بالخشب، مسقفة وأسواقها ببعض
ومسجدها املسجد، أبواب من لباب محاٍذ منها سماط وكل بمسجدها تحيط وهي وكربًا،
ومنربها االتساع، عظيم بالط به ويطيف ماء، بركة صحنه يف املساجد أجمل من الجامع
الوضع ُحْسن يف له مناسبة مدرسة جامعها وبقرب واآلبنوس، بالعاج ع ُمَرصَّ العمل بديع
مارستان، وبها مدارس، ثالث سواها وبالبلد حمدان، بني ألمراء يُنَْسب الصنعة وإتقان
منتظمة األعناب وشجرات العظيمة املزارع به عريض أفيح بسيط فهو املدينة خارج وأما
إنه وقيل: العايص، ويسمى بحماة يمر الذي النهر وهو نهرها، شاطئ عىل والبساتني به
مدينة خارج يف تجد والنفس علو إىل أسفل من جريانه أن لناظره يخيل ألنه بذلك؛ سمي
للخالفة، تصلح التي املدن من وهي سواها، يف يكون ال ونشاًطا ورسوًرا انرشاًحا حلب
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وفيها وخارجها، داخلها وذكر حلب محاسن وصف يف الشعراء أطنبت جزي: ابن قال
(كامل): البحرتي عبادة أبو يقول

ب��ط��ي��اس م��ن ال��ق��ص��ر ف��أع��ل��ى ح��ل��ب م��ط��ال��ب��ي ف��وي��ق ع��ن أَْس��ِف��ر بَ��ْرُق ي��ا
اآلس وم��ج��ن��ي ض��اح��ي��ة ك��ل ف��ي ص��ب��غ��ة ال��م��ع��ص��ف��ر ال��ورد م��ن��ب��ت ع��ن
إي��ن��اس��ي ف��أك��ث��رت ع��ل��ي ح��ش��دت ب��ت��ذكُّ��ٍر اس��ت��وح��ش��ت��ك��م إذا أرض

(متقارب): الصنوبري بكر أبو املجيد الشاعر فيها وقال

ب��ال��ط��رْب ط��ربً��ا وص��ل��ت ف��ك��م ح��ل��ْب م��غ��ن��ى ال��م��زن ح��ل��ب س��ق��ى
يُ��ْس��تَ��َط��ْب ل��م ال��ع��ي��ش ب��ه��ا إذ ب��ه��ا ل��ذ ال��ع��ي��ش م��ن م��س��ت��ط��اب وك��م
وال��ع��ذْب وم��ط��ارف��ه ب��ه��ا أع��الم��ه ال��زه��ر ن��ش��ر إذا
ذه��ْب م��ن وأوس��اط��ه ت��روق ف��ض��ة م��ن وح��واش��ي��ه غ��دا

(خفيف): املعري العالء أبو فيها وقال

س��ع��ي��ر ن��ار ل��ل��غ��ادري��ن وْه��ي ع��دن ج��ن��ة ل��ل��وراد ح��ل��ب
ال��ص��غ��ي��ر ال��ص��غ��ي��ر ق��در م��ن��ه��ا ـ��ن��ي��ه َع��يْ��ـ ف��ي ي��ك��ب��ر ال��ع��ظ��ي��م وال��ع��ظ��ي��م
ث��ب��ي��ر م��ك��ان م��ن��ه وح��ص��اة ب��ح��ر ال��ق��وم أن��ف��س ف��ي ف��ق��وي��ق

جبوس: بن الفتيان أبو فيها وقال

ح��ل��ِب م��ن ال��ري��ح نَ��ِس��ي��َم ��يَ��ان��ي ف��َل��قِّ س��ق��م��ي أع��ي��اك��م��ا إذا ص��اح��ب��يَّ ي��ا
أََرِب��ي م��ن ال��ع��ذري ال��ه��وا وك��ان ف��ي��ه��ا س��ك��نً��ا ال��ص��ب��ا ك��ان ال��ت��ي ال��ب��الد م��ن

(متقارب): كشاجم الفتح أبو فيها وقال

ج��اَره��ا ح��ل��ٌب أَْم��تَ��َع��ْت ك��م��ا ب��ل��دٌة ج��اَره��ا أَْم��تَ��َع��ْت وم��ا
زاره��ا ل��م��ن ف��ط��وب��ى ف��زره��ا ت��ش��ت��ه��ي م��ا ��َع تَ��َج��مَّ ق��د ب��ه��ا
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(خفيف): العنيس الغرناطي سعيد بن موىس بن عيل الحسن أبو فيها وقال

س��ي��اِق ف��ي ب��ع��ده��م م��ن ب��روح��ي س��ق ال��م��ط��اي��ا ت��ن��ي��خ ك��م ال��ع��ي��س ح��ادي
األش��واِق وِق��بْ��ل��ة وم��رام��ي غ��رام��ي م��ق��ر إن��ه��ا ح��ل��ب
غ��ي��داِق واب��ل ك��ل وِم��ْن ـ��د وال��ع��ب��ـ وب��ط��ي��اس ج��وش��ن خ��ال ال
ده��اِق ب��ك��اس ال��م��ن��ى َس��ْق��ي ف��ي��ه وَق��ْل��ٍب ل��ط��ْرٍف م��رت��ع ب��ه��ا ك��م
ل��ل��ع��ن��اِق غ��ص��ون��ه��ا وت��ث��ن��ي الرت��ي��اٍح ط��ي��وره��ا وت��غ��ن��ي
ك��ال��ن��ط��اِق َح��ْوَل��َه��ا األْف��ق أَنْ��ُج��ُم اس��ت��دارت ح��ي��ث ال��ش��ه��ب��اء وُع��لُ��وُّ

الفقهاء من وهو النارص، امللك أمراء أكرب الدوادار أرغون األمراء ملك وبحلب (رجع)،
القايضكمال فمنهم األربعة، للمذاهب أربعة بحلب والقضاة بخيل، لكنه بالعدل موصوف
األخالق َحَسن النفس كريم القدر كبري الهمة عايل املذهب شافعي الزملكاني بن الدين
فلم ُمْلِكه، بحرضة القضاة قضاء ِليَُولِّيَه إليه بََعَث قد النارص امللك وكان بالعلوم، متفنن
من الشعراء َقَصَدتْه حلب قضاء ويل وملا إليها، ٌه متوجِّ وهو ببلبيس وتويف ذلك، له يُْقَض
الشيخ ابن محمد بكر أبو الدين شهاب الشام شاعر َقَصَدُه فيمن وكان وسواها، دمشق
فامتدحه الفارقي، األموي القريش نباتة بن محمد هللا عبد أبي الدين شمس املحدث

(كامل): أولها حافلة طويلة بقصيدة

ال��ش��ه��ب��اءُ ل��ق��دوم��ك وت��ب��اش��َرْت ال��ف��ي��ح��اءُ ج��ل��ق ِل��َف��ْق��ِدَك أَِس��َف��ْت
وس��ن��اءُ س��نً��ا َح��َل��ٍب ُربَ��ا وع��ال ك��آب��ٌة َرَح��ْل��َت وق��د دم��ش��َق وع��ال
ألالءُ ول��ن��وره��ا َغ��َدْت ح��ت��ى ِف��نَ��اءَه��ا َس��َك��نْ��َت داٌر أَْش��َرَق��ْت ق��د
ال��ك��رم��اءُ ع��ن��ده ي��ب��خ��ل م��م��ن وال��ع��ل��ى ال��م��ك��ارم َس��ْق��ي س��ائ��ًرا ي��ا
وال��ن��ع��م��اءُ ال��ف��ض��ُل ف��ثَ��مَّ ت��ن��ع��م ب��ج��ن��اب��ه ل��ذَّ ال��دي��ن ك��م��ال ه��ذا
وال��ف��ق��راءُ األي��ت��ام ب��ه��ا ت��غ��ن��ي أي��ام��ه م��ن أج��ل ال��ق��ض��اة ق��اض��ي
واألب��ن��اءُ اآلب��اءُ ب��ه َش��ُرَف��ْت ف��اع��ت��ل��ى وف��رًع��ا أص��ًال زك��ا ق��اٍض
ي��ش��اءُ ح��ي��ث ال��ف��ض��ِل َوْض��ُع ل��ل��ه ب��ه َح��َل��ٍب بَ��ِن��ي ع��ل��ى اإلل��ه َم��نَّ
ذك��اءُ ال��ذك��اءُ ذاك ف��ك��أن��م��ا وب��ي��انُ��ُه َف��ْه��ُم��ه ��ى ال��ُم��َع��مَّ ك��ش��ف
ش��م��اءُ رت��ب��ٌة تَ��ُس��رََّك أن ع��ن س��اب��ٌق َق��ْدُرَك ال��ح��ك��ام ح��اِك��َم ي��ا
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ال��ج��وزاءُ م��ح��ل��ه��ا دون ال��ف��ض��ل ف��ي ال��ت��ي ��ِت��َك ِه��مَّ دون ال��م��ن��اص��ب إن
ض��ي��اءُ ال��ظ��الَم ل��ه ش��قَّ ك��ال��ص��ب��ح م��ش��ه��ورة ف��ض��ائ��ٌل ال��ع��ل��وم ف��ي َل��َك
األع��داءُ ب��ه َش��ِه��َدْت م��ا وال��ف��ض��ُل ب��ف��ض��ل��ه��ا ال��ع��دوُّ َش��ِه��َد وم��ن��اق��ٌب

الشعراء عليه وانتقد ودراهم، بكسوة عليها وأجازه بيتًا، خمسني من أَْزيَُد وهي
املقطعات يف وهو بذاك، القصيدة هذه يف كالمه وليس جزي: ابن قال أَِسَفْت، بلفظ ابتداءه
املرشق، بالد جميع يف العهد هذا عىل الشعر يف الرياسة انتهت وإليه القصائد، يف منه أجود
ومن الشهرية، الخطب منشئ نباتة بن الرحيم عبد يحيى أبي الخطيب ذرية من وهو

(كامل): قوله التورية يف ُمَقطََّعاته بديع

وَق��ْل��ِب��ِه ال��ُم��ِح��بِّ َع��ْق��ل ع��ل��ى ت��ج��ن��ي ال��ع��ل��ى ح��ال��ي��ة غ��ي��داء ع��لَّ��ْق��تُ��ه��ا
ِب��ِه بَ��ِخ��َل��ْت ب��م��ا م��ط��وَّق��ة َف��َغ��َدْت الث��ٍم ع��ن ثَ��ْغ��ِره��ا ب��ل��ؤل��ؤ بَ��ِخ��َل��ْت

العديم بن الدين نارص املدرس اإلمام الحنفية قايضقضاة حلب قضاة ومن (رجع)،
(طويل): حلب مدينة أصيل والسرية الصورة حسن

س��اِئ��لُ��ْه أَنْ��َت ال��ذي تُ��ْع��ِط��ي��ِه ك��أن��ك م��ت��ه��لِّ��ًال ِج��ئْ��تَ��ه م��ا إذا ت��راه

عن الخطة وأخذ بمرص، املوثقني من كان أَذُْكُره، ال املالكية قضاة قايض ومنهم
صالحية أهل من وهو اسمه، أَذُْكُر ال الحنابلة قضاة قايض ومنهم استحقاق، غري
بن الدين رشف فقهائها ومن الزهراء، بن الدين بدر بحلب األرشاف ونقيب دمشق
طريق عىل وهي ِتيِزين مدينة إىل منها سافْرُت ثم حلب، مدينة كرباء هم وأقاربه العجمي
ثانية مد وياء مكسورة وزاي مد وياء مكسورة معلوة بتاء اسمها (وضبط قنرسين
اإلتقان، من نهاية يف ومساجدها حسان وأسواقها الرتكمان، اتخذها حديثة وهي ونون)،
يَبَْق ولم َخِربَْت ثم كبرية، قديمة قنرسين مدينة وكانت العسقالني، الدين بدر وقاضيها

رسومها. إال
ُمْحَكم سور عليها وكان أصلية، عظيمة مدينة وهي أنطاكية، مدينة إىل سافرت ثم
كثرية وأنطاكية سورها، َهَدَم الظاهر امللك َفتََحها فلما الشام، بالد أسوار يف له نظري ال
قرب وبها العايص، نهر وبخارجها واملياه، األشجار كثرية البناء حسنة ودورها العمارة
الصالح شيخها والصادر، للوارد الطعام فيها زاوية وعليه عنه، هللا ريض النجار حبيب
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بستاٍن يف مرة عليه َدَخْلُت بقوَّته، ُمَمتَّع وهو املائة عىل ينيف ِسنُّه عيل، بن محمد املعمر
عىل أناف قد ابنه ورأيت باملدينة، منزله به ليأتي كاهله؛ عىل وَرَفَعُه حطبًا جمع وقد له
منهما الوالد يظن يراهما ومن النهوض، يستطيع ال الظهر محدودب أنه إال الثمانني،
مضمومة موحدة بباء اسمه (وضبط بُْغراس حصِن إىل ساَفْرُت ثم والًدا، والولد ولًدا
البساتني عليه يرام ال منيع ِحْصن وهو مهمل)، سني وآخره وراء مسكنة معجمة وغني
النارص للملك رعية وهم األرمن، كفار بالد وهي سيس، بالد إىل يُْدَخل ومنه واملزارع،
الدبيزية، الثياب تُْصنَع وبها بالبغلية، تُْعَرف خالصة فضة ودراهمهم ماًال، إليه يؤدون
أٍخ وابُن الدين عالء اسمه فاضل َوَلٌد وله الشيباني، بن الدين صارم الحصن هذا وأمري
والصاد الراء (بضم بالرصص املعروف املوضع يسكن كريم فاضل الدين حسام اسمه

األرمن. بالد إىل الطريق ويحفظ األول)، املهمل

حكاية

تليق، ال أموًرا عليه ُروا وَزوَّ الدين، حسام األمري من النارص امللك إىل مرة األرمن شكا
كبار من له صديًقا ذلك بَلََّغ األمري ه تََوجَّ فلما يخنقه، أن بحلب األمراء ألمري أمره فنفذ
خيار من هو الدين حسام األمري إن خوند يا وقال: النارص امللك عىل فدخل األمراء،
الفساد يريدون واألرمن الشجعان، من وهو الطريق ويحفظ للمسلمني ينصح األمراء؛
ولم بقتله، املسلمني شوكة إضعاف أرادوا وإنما ويقهرهم، فيمنعهم املسلمني بالد يف
النارص امللك ودعا ملوضعه، وَردِّه عليه والخلع برساحه ثانيًا أمًرا أنفذ حتى به يََزْل
السري، يف والجد باإلرساع أَْمِره ُمِهمِّ يف إال يُبَْعث ال وكان باألفوش، يُْعَرف بريديٍّا
أحرض قد حلب أمري فَوَجَد شهر، مسرية وهي خمس يف حلب إىل مرص من فسار
إىل وعاد تعاىل هللا فَخلََّصه الناس، به يُْخنَق الذي املوضع إىل وأَْخَرَجه الدين حسام
يقال بموضع الحموي الدين رشف بغراس قايض ومعه األمري هذا وَلِقيُت موضعه،
لخصبه بمواشيهم الرتكمان ينزله وبغراس وتيزين أنطاكية بني متوسط العمق، له:

وسعته.
الدين عالء أمريه َحَسٌن ِحْصن وهو قرص) (تصغري الُقَصرْيِ حصن إىل سافرت ثم
حصن إىل سافرت ثم املرصية، الديار أهل من األرمنتي الدين شهاب وقاضيه الكردي،
والباء الراء وضم املعجم الغني وإسكان املعجم الشني بضم اسمه (وضبط بُكاس ْغُر الشُّ
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الطنطاش الدين سيف أمريه شاهق، رأس يف منيع وهو مهملة)، سني وآخره املوحدة
تيمية. ابن أصحاب من شجرة بن الدين جمال وقاضيه فاضل،

واألشجار املطردة األنهار بها حسنة مدينة وهي صهيون، مدينة إىل سافرت ثم
الحميص، الدين محيي وقاضيها باإلبراهيمي يُْعَرف وأمريها جيدة، قلعة ولها املورقة،
الصالح قرب عىل وهي والصادر، للوارد الطعام فيها بستان وسط يف زاوية وبخارجها
القدموس بحصن فمررت منها سافرت ثم قربه زرت وقد هللا، رحمه البدوي عيىس العابد
ثم مهمل)، سني وآخره امليم وضم املهمل الدال وإسكان القاف بفتح اسمه (وضبط
بحصن ثم والقاف)، النون وفتح الياء وإسكان امليم بفتح اسمه (وضبط املينقة بحصن
بحصن ثم مهملة)، (وصاده مصياف بحصن ثم العليق، واحدة لفظ عىل واسمه العليقة

الكهف.
عليهم يدخل وال الفداوية، لهم ويقال اإلسماعيلية، لهم يقال لطائفة الحصون وهذه
بالعراق أعدائه من عنه يعدو من يُِصيُب بهم النارص امللك سهام وهم غريهم، من أحد
ِديَتَه، أعطاه له عدوٍّ اغتيال إىل أََحَدُهم يبعث أن السلطان أراد وإذا املرتبات، ولهم وغريها
مسمومة سكاكني ولهم لولده، فهي أُِصيَب وإن له، فهي منه يراد ما تأني بعد َسِلَم فإن
املري مع لهم جرى كما فُقِتلُوا ِحيَلُُهْم تَِصحَّ لم وربما َقتْله، إىل بُِعثُوا من بها يرضبون
يقدروا ولم فُقِتلُوا، منهم النارصجملة امللك إليه بعث العراق إىل َهَرَب ملا فإنه قراسنقور،

بالحزم. ألخذه عليه

حكاية

وشارك النارص امللك أخي األرشف امللك َقتَْل حرض وممن األمراء، كبار من قراسنقور كان
َقتََلة يتتبَّع َجَعَل سلطانه أواخي واشتدت القرار به وَقرَّ النارص للملك امُلْلك َد تََمهَّ وملا فيه،
تجارسوا بما عليه يتجارسوا أن وخوًفا أخيه بثأر لألخذ إظهاًرا واحًدا واحًدا فيقتلهم أخيه
أن األمراء جميع إىل النارص امللك فكتب بحلب، األمراء أمري قراسنقور وكان أخيه، عىل
حتى عليها ونزولهم بحلب اجتماعهم فيه يكون ميعاًدا لهم وجعل بعساكرهم، ينفروا
فركب مملوك، ثمانمائة له وكان نفسه، عىل قراسنقور خاف ذلك فعلوا فلما عليه، يقبضوا
ألًفا، عرشين يف وكانوا سبًقا، وأَْعَجَزُهم فاخرتقهم صباًحا العساكر عىل وخرج فيهم
يف مهنا وكان حلب، من يومني مسرية عىل وهو عيىس بن مهنا العرب أمري منزل وقصد
أمري يا الجوار ونادى: نفسه عنق يف العمامة وألقى فرسه عن ونزل بيته فقصد له قنص
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َمْن وأََجْرنا أََجْرناك قد له: فقالت عمه وبنت مهنا زوج الفضل أم هنالك وكانت العرب،
ذلك، ففعل جوارنا، يف فانزل تحب ما لك له: فقالت ومايل، أوالدي أَْطلُب إنما فقال: معك،
بحلب، تََرْكتُه الذي ومايل أهيل أحب إنما فقال: ماله، يف وَحكَّمه نُُزَله فأْحَسَن مهنا وأتى
من ومنهم أراد، ما إىل أجابه من فمنهم أَْمره، يف فَشاَوَرُهم عمه وبني بإخوته مهنا فدعا
فأفعل أنا أما مهنا: لهم فقال بالشام، بالده يف ونحن النارص امللك نحارب كيف له: قال
بأن الخرب عليهم َوَرَد ذلك أثناء ويف العراق، سلطان إىل معه وأذهب يريده، ما الرجل لهذا
حيلة فال أوالدك أما لقراسنقور: مهنا فقال مرص، إىل الربيد عىل سريوا قراسنقور أوالد
العرب من واستنفر أهله، من أطاعه فيمن فركب خالصه، يف فنجتهد مالُك وأما فيهم،
واستخلصوا عليها وتََغلَّبُوا قلعتها باب فأحرقوا حلب وقصدوا ألًفا، وعرشين خمسة نحو

ذلك. سوى إىل ْوا يَتََعدَّ ولم أهله من بقي ومن قراسنقور مال منها
خدابنده محمد امللك إىل ووصلوا األفرم، حمص أمري وَصِحبَهم العراق َمِلك وَقَصُدوا
املوحدة والباء والراء القاف (بفتح قراباغ املسمى مصيفه بموضع وهو العراق سلطان
العرب، عراق مهنا وأعطى نُُزَلُهم فأَْكَرَم وتربيز، السلطانية بني ما وهو املعجمة)، والغني
األفرم وأعطى الصغرية) دمشق ى (وتَُسمَّ العجم عراق من مراغة مدينة قراسنقور وأعطى
وعهود مواثيق بعد النارص امللك إىل مهنا وعاد األفرم، فيها مات مدًة عنده وأقاموا همدان،
بعد مرة الفداوية له يبعث النارص امللك وكان حاله، عىل قراسنقور وبقي منه، أََخذََها
راكب وهو عليه بنفسه يرمي من ومنهم دونه فيُْقتَل داره عليه يدخل من فمنهم مرة،
بيت يف إال ينام وال أبًدا، الدرع يفارق ال وكان جماعة، الفداوية من بسببه وقتل فيرضبه،
أَْمر ِمْن سنذكره ما َوَقَع سعيد أبو ابنه وويل محمد السلطان مات فلما والحديد، العود
امللك بني املراسلة ووقعت النارص، امللك إىل الدمرطاش ولده وفرار أمرائه كبري بأن الجو
قراسنقور برأس النارص امللك إىل سعيد أبو يبعث أْن عىل واتفقا سعيد، أبي وبني النارص
إىل الدمرطاش برأس النارص امللك فبعث الدمرطاش، برأس النارص امللك إليه ويبعث
خاتًما أخذ بذلك قراسنقور عرف فلما إليه، قراسنقور بحمل أَْمٌر َوَصَلُه فلما سعيد، أبي
فَعرََّف لحينه فمات السم، ذلك وامتص فصه فنزع ناقع، سم داخله يف مجوًفا له كان
إىل الفداوية حصون من سافْرُت ثم برأسه، له يبعث ولم النارص امللَك بذلك سعيد أبو
الويل قرب وبها منها، ميل نحو عىل والبحر وأشجار، مطردة أنهار ذات وهي جبلة، مدينة
تعاىل هللا إىل وانقطع امُلْلك نَبَذَ الذي وهو عنه، ريضهللا أدهم بن إبراهيم الشهري الصالح
عن امُلْلك َوِرَث إنما الناس، يظنه كما ُمْلك بيت من إبراهيم يكن ولم ذلك، ُشِهَر حسبما

56



األول الجزء

الورعني املتعبدين السائحني الصالحني الفقراء من فكان أدهم، أبوه وأما أمه، أبي جده
املنقطعني.

أدهم حكاية

تتخللها، التي األنهار بعض من وتوضأ بخارى مدينة ببساتني يوم ذات مرَّ أنه يُذَْكر
من خاطره يف َوَقَع ثم فأكلها، لها خطر ال هذه فقال: النهر ماء يحملها بتفاحة فإذا
فخرجت البستان، باب فقرع البستان صاحب من يستحل أن عىل فعزم وسواس، ذلك
يل استأذني فقال: المرأة، إنه فقالت: املنزل، صاحب يل ادعي لها: فقال جارية، إليه
ونصفه يل نصفه البستان هذا إن له: فقالت التفاحة، بخرب املرأة فأخرب فَفَعَلْت، عليها،
من املرأة وأََحلَّتْه بخارى، من عرشة مسرية وهي ببلخ، يومئٍذ والسلطان للسلطان،
أن فأمره واستحله، الخرب فأخربه موكبه، يف السلطاَن فاعرتض بلخ، إىل وذََهَب نصفها،
فتمنََّعْت امللوك، أبناء َخَطبََها قد الجمال بارعة بنت للسلطان وكان الغد، من إليه يعود
الدنيا، يف زاهد َوِرع من تتزوج أن تحب وهي الصالحني، وحب العبادة إليها وحببت
يأتي هذا، من أَْوَرَع رأيت ما وقال: أدهم بخرب بنته أخرب منزله إىل السلطان عاد فلما
ال قال: الغد من أتاه فلما تزوُّجه، يف فَرِغبَْت تفاحة! نصف ألجل بلخ إىل بخارى من
َدَخَل فلما منها، ج فتزوَّ وتمنُّع استعصاء بعد لذلك فانقاد ببنتي، تتزوج أن إال أُِحلَُّك
وأقبل البيت من ناحية إىل فعمد وسواها، بالفرش مزين والبيت متزينة َوَجَدَها عليها
فبعث قبُل أحله ما السلطان وكان ليال، سبع كذلك يََزْل ولم أصبح، حتى صالته عىل
ثم واَقَعها الليل كان فلما بزوجتك، اجتماعك يََقَع حتى أحلك ال فقال: يحله، أن إليه
وَحَمَلْت هللا، رحمه ميِّتًا فُوِجَد مصاله يف وسجد صيحًة فصاح الصالة، إىل وقام اغتسل
ما امللك عن تََخلِّيه ِمْن وكان إليه، امُلْلك فأُْسِند ولد لجده يكن ولم إبراهيم فولدت منه

اْشتُِهر.
والوارد، للصادر الطعام وبها ماء ِبْركة فيها حسنة زاوية أدهم بن إبراهيم قرب وعىل
النصف ليلة الزاوية هذه يقصدون والناس الصالحني، كبار من الجمحي إبراهيم وخادمها
سوق املدينة خاِرَج بها ويقوم ثالثًا بها ويقيمون الشام أقطار سائر من شعبان من
من وكل املوسم، هذا بحضور اآلفاق من املتجردون الفقراء ويَْقِدم يشء كل من فيه عظيم
وأكثر كثرية، قناطري ذلك من فيجتمع شمعة لخادمها يعطي الرتبة لهذه الزوار من يأتي
وهم إله، طالب أبي بن عيل أن يعتقدون الذين النصريية الطائفة هم السواحل هذه أهل
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بقراهم، املساجد بناء أَْلَزَمُهْم الظاهر امللك وكان يصومون، وال يتطهرون وال يَُصلُّون ال
إليه آوت وربما يعمرونه، وال يدخلونه وال العمارة، عن بعيًدا مسجًدا قريٍة بكل فبَنَْوا
له: فيقولون للصالة ويؤذن باملسجد فينزل إليهم الغريب َوَصَل وربما ودوابهم، مواشيهم

كثري. وعددهم يأتيك. علفك تنهق ال

حكاية

فوعدهم عليه وتكاثروا الهداية فادعى الطائفة هذه ببالد َوَقَع مجهوًال رجًال أن يل ذُِكَر
إليها بالخروج ويأمرهم البالد لهم يعني وكان الشام، بالد بينهم وقسم البالد بتملك
خرج فإذا لكم، كاألوامر فإنها بها استظهروا لهم: ويقول الزيتون، ورق من ويعطيهم
فيقول البلد، هذا أعطاني املهدي اإلمام إن له: فيقول أمريها، ُه أَْحَرضَ بلد إىل أحدهم
لقتال بالتجهيز أََمَرُهْم إنه ثم ويحبس، فيرضب الزيتون ورق فيخرج األمر، أين له:
اآلس، قضبان السيوف عوض يأخذوا أن وأمرهم جبلة بمدينة يَبَْدءوا وأن املسلمني،
صالة يف وأهلها جبلة مدينة فغدروا القتال، عند سيوًفا أيديهم يف تصري أنها ووعدهم
السالح فأخذوا مسجدهم، من املسلمون وثار الحريم وهتكوا الدور فدخلوا الجمعة،
بعسكره هللا عبد بهادر أمريها فأقبل بالالذقية الخرب واتصل شاءوا، كيف وقتلوهم
منهم قتلوا حتى واتبعوهم بعساكره األمراء أمري فأتى طرابلس، إىل الحمام وطريت
يعطوه أن والتزموا األمراء، ملك وراسلوا بالجبال الباقون وتحصن ألًفا، عرشين نحو
امللك إىل الحمام به َ ُطريِّ قد الخرب وكان إبقاءهم، َحاَوَل هو إن رأس كل عن ديناًرا
أنهم له وألقى األمراء ملك فراجعه السيف، عليهم يحمل أن جوابه وصدر النارص،
باإلبقاء فأمر لذلك املسلمون َضُعَف ُقِتلُوا إن وأنهم األرض، حراثة يف املسلمني عمال
يزعمون البحر ساحل عىل عتيقة مدينة وهي الالذقية، مدينة إىل سافْرُت ثم عليهم.
الويل لزيارة َقَصْدتُها إنما وكنت غصبًا، سفينة كل يأخذ كان الذي امللك مدينة أنها
فلقيت الرشيف، بالحجاز غائبًا َوَجْدتُه َوَصْلتُها فلما اإلسكندري، املحسن عبد الصالح
عالء بمسجد وهما السالوي، ويحيى البجائي سعيد الصالحني الشيخني أصحابه ِمْن
َعَمَر قد وكان واملكارم، الصدقات صاحب وكربائها الشام فضالء أحد البهاء بن الدين
الفاضل الفقيه وقاضيها والصادر، للوارد الطعام بها وجعل املسجد، بقرب زاوية لهما
ه َفَوالَّ األمراء ملك بطيالن تعلق كريم فاضل املالكي املرصي الحق عبد الدين جالل

قضاءها.
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حكاية

دينه يف ُمتََّهم لسانه، من أحد يسلم ال اء هجَّ املؤيد، بابن يُْعَرف رجل بالالذقية كان
فلم األمراء ملك طيالن عند حاجة له فَعَرَضْت اإللحاد، من بالقبائح يتكلم ُمْستََخفٌّ
إىل طيالن فكتب الالذقية، إىل وعاد شنيعة، أموًرا عليه ل وتََقوَّ مرص فَقَصَد له، يَْقِضها
وباَحثَه منزله إىل القايض فدعاه رشعي، بوجه َقتْله يف يَتََحيَّل أْن الدين جالل القايض
الشهود القايض أعدَّ وقد القتل، يُوِجب ها أَيَْرسُ بعظائم فتكلم إلحاده، كاِمَن واستخرج
بقضيته. األمراء ملك وأُْعِلم القايضوُسِجَن، عند وثُبَِّت بمقاله، عقًدا فكتبوا الحجاب، َخْلف
ُعِزَل أن طيالن األمراء ملك يلبث لم ثم بابه، عىل وُخِنَق السجن من أُْخِرَج ثم
وبينه الوالية، فيها له تََقدََّمت وممن األمراء كبار من قرطية الحاج وَولِيَها طرابلس عن
القايض من شاكني املؤيد ابن إخوة لديه وقام سقطاته، يَتْبع فجعل عداوة طيالن وبني
بخنقهم وأُِمَر فأُْحِرضوا املؤيد، ابن عىل شهدوا الذين وبالشهود به فأُِمَر الدين، جالل
ُمْختَنَقه تحت منهم واحد كل وأُْجِلس الناس، يُْخنَق حيث املدينة، ظاهر إىل وأُْخِرجوا
الناس من أحد بقتل أحدهم أُِمَر متى أنه البالد تلك أمراء عادة ومن عمائمهم، ونُِزَعت
األمري إىل يعود ثم بقتله، املأمور حيث إىل فرسه عىل سبًقا األمري مجلس من الحاكم يمر
ذلك الحاكم فعل فلما األمر، أُنِْفذَ الثالث بعد كان فإذا ثالثًا، ذلك يفعل استئذانه، فيكرر
يُْقتَل اإلسالم، يف سبة هذه األمري أيها وقالوا: رءوسهم وكشفوا الثالثة املرة يف األمراء قامت

سبيلهم. وخىل شفاعتهن األمري فَقِبَل والشهود! القايض
ومرص بالشام دير أعظم وهو الفاروص، بدير املعروف الدير الالذقية وبخارج
فالنصارى املسلمني من به نََزَل من وُكلُّ اآلفاق، من النصارى ويقصده الرهبان يسكنه
عليها املدينة هذه وميناء والكرب، والخل والزيتون والجبن الخبز وطعامهم يضيفونه،
أحسن من وهي السلسلة، له تَُحطَّ حتى منها يخرج وال أحد يدخلها ال برجني بني سلسلة
حْصن يماثل العظيمة الحصون من وهو املرقب، حسن إىل سافْرُت ثم بالشام، املرايس
وافتَتََحه َقْلَعتَه، يدخلون وال الغرباء ينزله ربض وخارجه شامخ جبٍل عىل ومبناه الكرك،
برهان قاضيه وكان النارص، امللك ابنه ولد وعليه قالوون، املنصور امللك الروم أيدي من
أعىل وهو األقرع، الجبل إىل سافْرُت ثم وكرمائهم، القضاة أفاضل من املرصي الدين
واألنهار، العيون وفيه الرتكمان، وسكانه البحر، من منها يظهر ما وأول بالشام جبل
وعيون الفواكه أصناف فيه الدنيا، جبال أخصب من وهو لبنان، جبل إىل منه وسافرت
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شهري وهو والصالحني، والزهاد تعاىل هللا إىل املنقطعني من يخلو وال الوافرة، والظالل املاء
اسمه. يشتهر لم ممن تعاىل هللا إىل انقطعوا قد الصالحني من جماعة به ورأيت بذلك،

حكاية

الفقراء من جماعة مع الجبل بهذا كنا قال: به، لقيتهم الذين الصالحني بعض أخربني
لهذه يصلح الحارضين: بعض فقال بها، وأحَدْقنا عظيمة ناًرا فأوقدنا الشديد، الربد أيام
عند كنت إني به: يُْعبأ وال األعني تزدريه ممن الفقراء أحد فقال فيها، يشوى ما النار
الثلج أَْحَدَق قد وْحش حمار منه بمقربة فرأيت أدهم، بن إبراهيم بمتعبد العرص صالة
لحمه وشويتم عليه َلَقَدْرتُم إليه ذََهبْتُم فلو الحراك، عىل يقدر ال وأظنه جانب، كل من به
وأتينا فقبضناه إلينا، وصف كما فلقيناه رجال خمسة يف إليه فقمنا قال: النار، هذه يف
نَِجْدُه فلم عليه نَبََّه الذي الفقري وطلبنا النار، تلك يف لحمه وشوينا وذبحناه أصحابنا به
وهي بعلبك، مدينة إىل لبنان جبل من َوَصْلنا ثم منه، َعَجبُنا فطال أَثٍَر، عىل له َوَقْعنَا وال
وتخرتق املنيفة، والجنات الرشيفة البساتني بها تحدق الشام مدن أطيب من قديمة حسنة
ما امللوك حب من وبها املتناهية، خرياتها يف دمشق وتضاهي الجارية، األنهار أرضها
من يصنعونه الرُّب من نوع وهو إليها، املنسوب الدِّبس يُْصنَع وبها سواها، يف ليس
واحدة، قطعة فيبقى بها يكون التي القلة وتُْكَرس فيجمد فيه يضعونها تربة ولهم العنب،
أيًضا ويسمونها بامللبن حلواء ويسمونها واللوز الفستق فيها ويُْجَعل الحلواء منه وتُْصنَع
للمجد، يوم مسرية وبينهما دمشق، إىل منها وتُْجَلب األلبان كثرية وهي الفرس، بجلد
الفواكه كثرية بالزبداني تُْعَرف صغرية ببلدة فيبيتون بعلبك من فيخرجون الرفاق وأما
ويُْصنَع وغريه، اإلحرام من إليها املنسوبة الثياب ببعلبك ويصنع دمشق، إىل منها ويغدون
بالدسوت، الصحاف ون يَُسمُّ وهم البالد، يف لها نظري ال التي ومالعقه الخشب أواني بها
أن إىل جوفها يف وأخرى جوفها يف تََسُع أخرى صحفة وصنعوا الصحفة صنعوا وربما
عرشة منها يصنعون املالعق وكذلك واحدة، صحفة أنها لرائيها يَُخيَّل العرشة يبلغوا
حرض وإذا حزامه، يف الرجل ويمسكها جلد من غشاء لها يصنعون واحدة جوف يف واحدة
جوفها من يخرج ثم واحدة، ملعقة أنها رائيه فيظن ذلك، أخرج أصحابه مع طعاًما

تسعة.
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دمشق، إىل اشتياقي لفرط بالغدو منها وَخَرْجُت النهار، عشية لبعلبك دخويل وكان
مدينة إىل وعرشين ستة عام املعظم رمضان شهر من التاسع الخميس يوم ووَصْلُت
تَْفُضل التي هي ودمشق بالرشابشية، املعروفة املالكية بمدرسة منها فنزْلُت الشام، دمشق
محاسنها، عن قارص فهو طال وإن َوْصف وكل جماًال، ُمها وتَتََقدَّ ُحْسنًا البالد جميع
دمشق وأما قال: ِذْكرها، يف تعاىل هللا رحمه جبري بن الحسني أبو قاله مما أبدع وال
وعروس استقريناها، التي اإلسالم بالد وخاتمة امُلرشق، نورها وَمْطلع املرشق، جنة فهي
البساتني، من سندسية حلل يف وتََجلَّْت الرياحني، بأزاهري تََحلَّْت قد اجتليناها، التي املدن
آوى بأن وترشَفْت تزيني، أَْجَمَل منصتها يف وتزينَْت املكني، باملكان الُحْسن موضع وَحلَّْت
سلسبيل، وماء ظليل، ظل ومعني، قرار ذات ربوة إىل منها وأمه السالم عليه املسيح
تتربج العليل، نسيمها النفوس يحيي ورياض سبيل، بكل األراقم انسياب مذانبه تنساب
أرُضها سئمْت وقد وَمِقيل، للُحْسن معرس إىل وا َهلُمُّ وتناديهم: صقيل، بمجتًىل لناظريها
هذا برْجِلك اْرُكْض الصالب، الصم بها تناديك فتكاد الظماء، إىل اشتاقت حتى املاء، كثرة
بالثمر، واألكمام بالقمر، الهالة إحداق بها البساتني أحدقت وقد ورشاب، بارد مغتسل
األربع بجهاتها لحظت موضع وكل البرص، امتداد الخرضاء غوطتها برشقيِّها وامتدت
فدمشق األرض يف الجنة كانت إن عنها: القائلني ِصْدق وهلل البرص، قيد اليانعة تَه نْرضَ
بعض نََظَم وقد جزي ابن قال وتحاذيها، تساميها فهي السماء يف كانت وإن فيها، شك ال

(خفيف): فقال املعنى، هذا يف شعرائها

ِس��َواَه��ا ت��ك��ون وال ف��دم��ش��ق ب��أرٍض ال��خ��ل��وِد ج��ن��ُة تَ��ُك��ْن إن
وه��واه��ا ه��واءه��ا أَبَ��دَّْت ق��د َع��َل��يْ��َه��ا ف��ْه��ي ال��س��م��اء ف��ي تَ��ُك��ْن أو
وض��ح��اه��ا ع��ش��ي��ًة ف��اغ��ت��ن��م��ه��ا غ��ف��ور ورب ط��ي��ب ب��ل��د

حسان بن جابر بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس ال الرحَّ املحدث شيخنا وذكرها
َوَصَف فيما أَْحَسَن ولقد قال: ثم جبري، ابن كالم ونص تونس، نزيل أيش الوادي القييس
إقامة، بها له تكن لم وإن هذا أفاد، بما صورتها عىل للتطلع األنفس َق وتَوَّ وأجاد، منها
غروبها، الشمس من حان وقد أصيلها، ذهبيات وصف وال عالمة، بحقيقة عنها فيُْعِرب
كما أَْلَفيْتُها قال: من اختص وقد املنبهات، رسورها أوقات وال املنوعات، جفولها أزمان وال
الشعراء قاَلتْه والذي جزي: ابن قال األعني، وتلذ األنفس تشتهيه ما وفيها األلسن، تصف
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َوْصفها يف يُنِْشد ما كثريًا هللا رحمه والدي وكان َكثَْرًة، يُْحَرص ال دمشق محاسن َوْصف يف
(طويل): تعاىل هللا رحمه محسن بن الدين لرشف وهي األبيات، هذه

ع��ذوُل أََل��حَّ أو واٍش َل��جَّ وإن م��ب��رح إل��ي��ه��ا َش��ْوٌق ب��ن��ا دم��ش��ق
ش��م��وُل ال��ش��م��ال وأن��ف��اس ع��ب��ي��ر وت��رب��ه��ا ُدرٌّ ال��ح��ص��ب��اء ب��ه��ا ب��الد
ع��ل��ي��ل وْه��و ال��روض ن��س��ي��م وص��ح م��ط��ل��ق وْه��و م��اؤه��ا ف��ي��ه��ا تَ��َس��ْل��َس��َل

(كامل): الكلبي الدمشقي عرقلة فيها وقال الشعر، من العايل النمط من وهذا

ج��ل��ق ال��غ��ض��ي��ض��ة ُم��ْق��َل��ِت��ه��ا إن��س��اُن ك��م��ا ال��دن��ي��ا َوْج��نَ��ِة ش��ام��ُة ال��ش��ام
ت��ح��رق ال ج��ه��ن��م ال��ش��ق��ي��ق وم��ن ت��ن��ق��ض��ي ال ج��ن��ة َل��َك آس��ه��ا م��ن

فيها: أيًضا وقال

وال��ح��وُر ال��ول��دان ب��ه��ا ل��ل��ط��ال��ب��ي��ن م��ع��ج��ل��ة ف��ج��ن��ات دم��ش��ق أم��ا
وش��ح��روُر ق��م��ريٌّ ي��غ��ن��ي��ه إال ق��م��ٌر أوت��اره ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ص��اح م��ا
زوُر أن��ه��ا إال ال��ري��ح أن��ام��ل ت��ن��س��ج��ه��ا ال��م��اء ودروع ح��ب��ذا ي��ا

األسدي خلف بن سبع الوحش أبو فيها وقال ذلك، سوى كثرية أشعار فيها وله
(رجز):

ده��اق��ه��ا دي��م��ة م��س��ت��ه��ل م��ن م��ح��س��نً��ا غ��ي��ثً��ا ال��ل��ه دم��ش��ق س��ق��ى
آف��اق��ه��ا وال ال��دن��ي��ا س��ائ��ر ف��ي ح��س��ن��ه��ا ي��ض��اه��ى ل��ي��س م��دي��ن��ة
ع��راق��ه��ا إل��يَّ ت��ع��زى وال م��ن��ه��ا أن��ه��ا ال��ع��راق زوراء تَ��َودُّ
إش��راق��ه��ا ف��ي ك��ال��زه��ر وزه��ره��ا ب��ه��ج��ة ال��س��م��اء م��ث��ل ف��أرض��ه��ا
وث��اق��ه��ا م��ن ال��ه��م��وم أخ��ا َف��كَّ س��رى ق��د م��ا م��ت��ى روض��ه��ا ن��س��ي��م
أس��واق��ه��ا إل��ى ال��دن��ي��ا وس��ي��ق��ت رب��وع��ه��ا ف��ي ال��رب��ي��ع رت��ع ق��د
اس��ت��ن��ش��اق��ه��ا وال ي��وًم��ا رؤي��ت��ه��ا م��ن واألن��وف ال��ع��ي��ون ت��س��أم ال
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نُِسبَْت وقد قصيدة، من فيها البيساني الرحمن عبد للقايضالفاضل هذا يناسب ومما
(كامل): املنري البن أيًضا

َس��ْل��َس��َال م��ائ��ك م��ث��ل ف��ص��ارت َع��ذُبَ��ْت ت��ح��ي��ة اح��ت��م��ال ف��ي ل��َك ه��ل ب��رق ي��ا
وُم��َك��لَّ��َال م��رص��ًع��ا ال��ري��اض زه��ر ال��ح��ي��ا ب��م��ش��ق دم��ش��ق ب��اِك��ْر
وتَ��َس��ْربَ��َال ب��ال��ع��ال ت��أَزََّر م��غ��نً��ى واْخ��تَ��ِص��ْص ذي��ول��ك ب��ج��ي��رون واج��رر
ال��ك��َال م��ف��ري ال��رب��ع��ي وال��واب��ل ال��ح��ب��ا م��ح��ل��ول ال��رب��ع��ي ال��ح��ي��ا ح��ي��ث

الدين نور املدعو الغرناطي العنيس سعد بن موىس بن عيل الحسن أبو فيها وقال
(بسيط):

م��خ��ت��ص��ُر اآلف��اق ف��ي وْه��و م��ك��م��ًال بَ��َدا ال��ن��ع��ي��م ح��ي��ث َم��نْ��ِزلُ��ن��ا دم��ش��ُق
ُم��نْ��َح��ِدُر وال��م��اء م��رت��ف��ٌع وال��زَّْه��ر ص��ادح��ة وال��ط��ي��ر راق��ص��ة ال��ق��ْص��ب
تَ��ْس��تَ��ِت��ُر ال��دَّْوح ب��ظ��الل ل��ك��ن��ه��ا أَْوُج��ُه��َه��ا ال��ل��ذات م��ن تَ��َج��لَّ��ْت وق��د
ال��ُخ��َض��ُر ح��اف��ات��ه ع��ل��ى روٍض وك��ل ��ُره يُ��َف��جِّ م��وس��ى ب��ه واٍد وك��ل

فيها: أيًضا وقال

وال��ب��ص��ِر ال��س��م��ع م��لء ه��ي ج��ن��ة ف��ي وال��وت��ِر ال��ك��أس ب��ي��ن ب��ج��ل��ق َخ��يِّ��ْم
وال��ن��ه��ِر ال��روِض ب��ي��ن ال��ف��ك��ر وَروِّض م��ح��اس��ن��ه م��رأى ف��ي ال��ط��رف وَم��تِّ��ِع
ال��ش��ج��ِر ف��ي ال��ط��ي��ر ن��غ��م��ات إل��ى واس��م��ع ب��ه��ا األص��ي��ل ذه��ب��ي��ات إل��ى وان��ظ��ر
ال��ب��ش��ِر س��وق��ة م��ن ع��ن��دي ف��إن��ك َدْع��ِن��ي ب��ش��ًرا ل��ذات��ه ف��ي الم ل��م��ن وق��ل

(كامل): أيًضا فيها وقال

ال��غ��ري��ْب ال��وط��َن ب��ه��ا ي��ن��س��ى ف��ج��ن��ٌة دم��ش��ق أم��ا
ال��ع��ج��ي��ْب وم��ن��ظ��ره��ا ب��ه��ا ت ال��س��ب��و أي��ام ل��ل��ه
ح��ب��ي��ْب أو م��ح��بٍّ��ا إال ت��رى ه��ل ب��ع��ي��ن��ك ان��ظ��ر
ال��ق��ض��ي��ْب َرْق��ِص ع��ل��ى ب��ه م ال��ح��م��ا َغ��نَّ��ى َم��ْوِط��ٍن ف��ي
وط��ي��ْب ف��رج ف��ي ت��خ��ت��ال َرْوِض��ِه أََزاِه��ُر وغ��دت

63



بطوطة ابن رحلة

وشطوط املتنزهات إىل يخرجون إنما عمًال، السبت يوم يعملون ال دمشق وأهل
إىل يومهم بها فيكونون الجارية، واملياه النرضة البساتني بني األشجار ودوحات األنهار

هللا. عبد أبي الشيخ كالم إىل فلنرجع دمشق، محاسن يف الكالم بنا طال وقد الليل،

أمية بني بجامع املعروف دمشق جامع ِذْكر

يُْعَلم وال وكماًال، وبهجة حسنًا وأَبَْدُعها صناعًة وأَتَْقنُها احتفاًال الدنيا مساجد أعظم وهو
امللك عبد بن الوليد املؤمنني أمري وإتقانه بناءه توىل الذي وكان شبيه، له يوجد وال نظري له
إليه فبعث الصناع، إليه يَبَْعَث أن يأمره بقسطنطينية الروم ملك إىل َه وَوجَّ مروان، بن
َدَخَل دمشق املسلمون افتتح فلما كنيسة، املسجد موضع وكان صانع، ألف عرش اثني
الكنيسة، نصف إىل فانتهى بالسيف، جهاتها إحدى من عنه هللا ريض الوليد بن خالد
نصف إىل فانتهى ُصْلًحا، الغربية الجهة من عنه هللا ريض الجراح بن عبيدة أبو ودخل
النصف وبقي مسجًدا، عنوة َدَخلُوه الذي الكنيسة ِنْصف من املسلمون فَصنََع الكنيسة،
من َطَلَب املسجد، يف الكنيسة زيادة عىل الوليد عزم فلما كنيسة، عليه صالحوا الذي
أيديهم، من فانتزعها عليه، فأبوا عوض، من شاءوا بما تلك كنيستهم منه يبيعوا أن الروم
سبيل يف يَُجنُّ من أول أنا فقال: للوليد ذلك فذكروا ، يَُجنُّ يهدمها الذي أن يزعمون وكانوا
وأَْكذََب الهدم، عىل تتابعوا ذلك املسلمون رأى فلما بنفسه، يهدم وَجَعَل الفأس وأََخذَ هللا،
أنواع تخالطها بالفسيفساء املعروفة الذهب بفصوص املسجد هذا وُزيَِّن الروم. َزْعم هللا
وهي خطوة، مائتا الغرب إىل الرشق من الطول يف املسجد وذرع الُحْسن، الغريبة األصبغة
مائتا وهي خطوة وثالثون وخمس مائة الجوف إىل القبلة من وَعْرُضه ذراع ثالثمائة
مستطيلة ثالثة وبالطاته وسبعون، أربع فيه التي امللونة الزجاج شمسات وعدد ذراع،
وخمسني أربع عىل قامت وقد خطوة، عرشة ثمان منها بالط كل سعة غرب إىل رشق من
قد امللون، بالرخام مرصعة مرخمة أرجل وست تتخللها، حصية أرجل وثماني سارية
املسماة املحراب أمام التي الرصاص قبة ثقل وهي وسواها، محاريب أشكال فيها َر ُصوِّ
الدنيا. مباني أعجب من وهي رأسه، والقبة طائًرا نًرسا املسجد شبهوا كأنهم النرس، بقبة
جميع عىل منيفة الهواء يف ذاهبة النرس قبة لك بََدْت املدينة اْستَْقبَْلَت جهة أي ومن
والجوفية، والغربية الرشقية جهاته من ثالثة بالطات بالصحن وتستدير البلد، مباني
عرشة، أربع األرجل ومن وثالثون ثالث السواري من وبها خًطا، عرش منها بالط كل سعة
املدينة أهل يَْجتَِمع وبها ُحْسنًا، ها وأَتَمِّ املناظر أجمل من وهو ذراع، مائة الصحن وسعة
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لقي وإذا األخرية، العشاء بعد انرصافهم ويكون وذاهب، وُمَحدِّث قارئ فِمْن بالعشايا،
رأسه، وَحطَّ صاحبه نحو منهما كلٌّ َع أَْرسَ له صاحبًا وسواهم الفقهاء من كرباءهم أحد
أم عائشة قبة وتسمى أكربها، وهي غربيه يف إحداها القباب، من ثالث الصحن هذا ويف
امللونة واألصبغة بالفصوص مزخرفة الرخام من َسواٍر ثماني عىل قائمة وهي املؤمنني،
مستغالت فوائد أن يل وذُِكَر بها، يُْختََزن كان الجامع مال إن يقال: بالرصاص، مسقفة
من الثانية والقبة سنة، كل يف ذهبًا دينار ألف وعرشين خمسة نحو وجبايته الجامع
الرخام، سواري من ثماٍن عىل قائمة منها أصغر أنها إال األخرى، هيئة عىل الصحن رشقي
رخام من مثمنة صغرية وهي الصحن، وسط يف الثالثة والقبة العابدين، زين قبة ى وتَُسمَّ
حديد شباك وتحتها الناصع، الرخام من سواري أربع عىل قائمة اإللصاق، ُمْحَكم عجيب
وهم لجني، قضيب كأنه ينثني ثم فريتفع علو، إىل املاء يَُمجُّ نحاس أنبوب وسطه يف
الرشقي الجانب ويف للرشب، فيه أفواههم َوْضع الناس ويَْستَْحِسن املاء، َقَفَص يسمونه
ريض طالب أبي بن عيل مشهد يسمى الوضع، بديع مسجٍد إىل يُْفِيض باب الصحن من
يقال موضٌع والجويف الغربي البالطان يلتقي حيث الغربية؛ الجهة من ويقابله عنه، هللا

هنالك. الحديث سمعت عنها ريضهللا عائشة إن
الرشقي الركن ويف الشافعية، إمام فيها يؤم التي العظمى املقصورُة املسجد قبلة ويف
بن عثمان املؤمنني أمري َهه َوجَّ الذي الكريم املصحف فيها كبرية خزانة املحراب إزاء منها
فيزدحم الصالة، بعد جمعة يوم كلَّ الخزانة تلك وتُْفتَح الشام، إىل عنه هللا ريض عفان
عليه َعْوا ادَّ ومن غرماءهم الناُس يَُحلِّف وهنالك الكريم، املصحف ذلك َلثْم عىل الناس
ُوِضَع محراب أول أنه التاريخ أهل ويَذُْكر الصحابة، محراب املقصورة يسار وعن شيئًا،
إمامهم، يؤم وفيه الحنفية، محراب املقصورة يمني وعن املالكية، إمام يؤم وفيه اإلسالم، يف
برشقيِّه إحداها صوامع ثالث املسجد ولهذا إمامهم. يؤم وفيه الحنابلة، محراب ويليه
فيها يغتسل للوضوء، وبيوت َمْطَهَرة وبأسفلها املسجد، داخل وبابها الروم، بناء من وهي
بناء من أيًضا وهي بغربيِّه الثانية والصومعة ويتوضئون، للمسجد وامللتزمون املعتكفون
مؤذنًا، سبعون به املؤذنني وعدد املسلمني، بناء من وهي بشماله الثالثة والصومعة الروم،
ويف السودان، الزيالعة ِلطائفة وهي ماء، صهريج فيها كبرية مقصورة املسجد رشقي ويف
بثوب مكسو أسطوانتني بني معرتض تابوت وعليه السالم، عليه زكريا َقْرب املسجد وسط
وهذا يَْحيَى﴾، اْسُمُه ِبُغَالٍم َك ُ نُبَرشِّ إِنَّا َزَكِريَّا ﴿يَا باألبيض: مكتوب فيه معلم أسود حرير
مسجد يف الصالة أن الثوري: سفيان عن دمشق فضائل يف وَقَرأُْت الفضل، شهري املسجد
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خراب بعد فيه هللا «يُْعبَد قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن األثر ويف صالة، ألف بثالثني دمشق
سنة.» أربعني الدنيا

وقد به، َقْربَه وأن السالم عليه هود هللا نبي َوَضَعه منه القبيل الجدار إن ويقال:
مكتوب َقْرب فيها ِبنْية األحقاف له يقال بموضع اليمن ظفار مدينة من مقربة عىل رأيت
القرآن قراءة عن يخلو ال أنه املسجد هذا فضائل ومن ملسو هيلع هللا ىلص، عابر بن هود قرب هذا عليه:
صالة إثر يوم كل به يجتمعون والناس سنذكره، كما الزمان من قليًال إال والصالة
الكوثرية، تسمى لقراءة العرص صالة بعد ويجتمعون القرآن، من سبًعا فيقرءون الصبح،
مرتبات القراءة هذه عىل وللمجتمعني القرآن، آخر إىل الكوثر سورة من فيها يقرءون
َقَطَع منهم غاب فمن الغيبة، كاتب عليهم ويدور إنسان، ستمائة نحو وهم لهم تُْجَرى
يخرجون ال املجاورين من كبرية جماعة املسجد هذا ويف غيبته، بقدر املرتب دفع عند له
التي املطاهر من ويتوضئون ذلك، عن يفرتون ال والذكر والقراءة الصالة عىل ُمْقِبلون منه
غري من واملالبس باملطاعم يعينونهم البلد وأهل ذكرناها، التي الرشقية الصومعة بداخل
الزيادة، بباب يُْعَرف قبيل باب أبواب: أربعة املسجد هذا ويف ذلك، من شيئًا يسألوهم أن
الباب ولهذا عنه؛ هللا ريض الوليد بن خالد راية فيه كانت الذي الرمح من قطعة وبأعاله
يسار وعن الخيل، دار إىل يُذَْهب ومنه وغريهم، السقاطني حوانيت فيه ُمتَِّسع كبري دهليز
من القبيل املسجد جدار مع ممتدة عظيمة سوق وهي الصفارين، سماط منه الخارج
هللا ريض سفيان أبي بن معاوية دار كانت السوق هذه وبموضع دمشق، أسواق أحسن
وصار عنهم هللا ريض العباس بنو فهدمها الخرضاء، ى تَُسمَّ وكانت قومه، ودور عنه
دهليز وله جريون، بباب ويسمى املسجد، أبواب أعظم وهو رشقي وباب سوًقا، مكانها
ويف طوال، أعمدة ستة لها أبواب خمسة أمامه طويل عظيم بالط إىل منه يُْخَرج عظيم
مسجد وبإزائه عنه، هللا ريض الحسني رأس فيه كان عظيم، مشهد منه اليسار جهة

جاٍر. ماء وبه عنه، ريضهللا العزيز عبد بن عمر إىل يُنَْسب صغري
يتصل العظيم، كالخندق وهو الدهليز، إىل فيها يُنَْحَدر َدَرَج البالط أمام انتظمت وقد
قامت قد أعمدة، الدهليز هذا وبجاِنبَي طوال، كالجذوع أعمدة تحته االرتفاع عظيِم بباٍب
فيها مستطيلة شوارع وعليها وغريهم، البزازين دكاكني فيها مستديرة شوارع عليها
بالباب املتصلة الرحبة ويف العجيبة، الزجاج أواني وصناع والكتبيني الجوهريني حوانيت
يف يكون املذاهب ألصحاب وسائرها للشافعية دكانان منها الشهود لكبار دكاكني األول
الشهود وسائر القايض، ِقبَل من لألنكحة والعاقد العدول من والستة الخمسة منها الدكان
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الكاغد يبيعون الذين الوراقني سوق الدكاكني هذه من وبمقربة املدينة، يف مفرتقون
ال قبة عليه مستدير كبري الرخام من حوض املذكور الدهليز وسط ويف واملداد، واألقالم
يف فريتفع بقوة املاء يزعج نحاس أنبوب الحوض وسط ويف رخام، أعمدة تُِقلُّها لها َسْقف
باب من الخارج يمني وعن عجيب، منظره الفوارة يسمونه اإلنسان قامة من أزيد الهواء
أبواب لها مفتحة صغار طيقان فيه كبري طاق هيئة لها غرفة الساعات باب وهو جريون
فإذا بالصفرة، وظاهرها بالخرضة باطنها مصبوغ واألبواب، النهار ساعات عدد عىل
إن ويقال: باطنًا، األصفر والظاهر ظاهًرا األخرض الباطن انقلب النهار من ساعة ذََهبَت
الربيد، بباب يُْعَرف الغربي والباب الساعات، ميض عند بيده قلبها يتوىل من الغرفة بداخل
لبيع وسماط للمشاعني حوانيت فيه دهليز وله للشافعية، مدرسة منه الخارج يمني وعن
سقايتان الدََّرج وتحت الهواء، يف سامية أعمدة له َدَرج يف إليه يُْصَعد باب وبأعاله الفواكه،
عظيم، دهليز وله النطفانيني، بباب يُْعَرف الجويف والباب مستديرتان، وشمال يمني عن
َمَطاهر ولها ماء، صهريج وسطها يف بالشميعانية تُْعَرف خانقاة منه الخارج يمني وعن
باٍب كل وعىل عنه، هللا ريض العزيز عبد بن عمر داَر كانت إنها ويقال: املاء، فيها يجري
الكثرية. املياه فيها تجري بيت مائة نحو فيها يكون وضوء دار األربعة املسجد أبواب من

املسجد بهذا األئمة ذكر

قايض إمامهم إليها دخويل عهد يف وكان الشافعية، إمام أولهم إماًما، عرش ثالثة وأئمته
الخطيب وهو الفقهاء، كبار من القزويني الرحمن عبد بن محمد الدين جالل القضاة
الذي الباب وهو املقصورة، إزاء الحديد باب من ويخرج الخطابة، بدار وسكناه باملسجد،
القضاة قضاء ذلك بعد الدين جالل توىل وقد عنه، هللا ريض معاوية منه يخرج كان
دينًا عليه كانت درهم ألف مائة نحو النارص امللك عنه أَدَّى أن بعد املرصية بالديار
مشهد أمام ثم عيل مشهد أمام الصالة أقام صالته من الشافعية إمام سلم وإذا بدمشق،
مشهد أمام ثم عمر مشهد أمام ثم بكر أبي مشهد أمام ثم الكالسة أمام ثم الحسني
الفقيه إليها دخويل عهد يف إمامهم وكان املالكية، أمام ثم أجمعني، عنهم ريضهللا عثمان
دمشق، نزيل املولد الغرناطي األصل القرطبي التجيبي الحاج بن الوليد أبي بن عمر أبو
دخويل عهد يف إمامهم وكان الحنفية، إمام ثم هللا، رحمهما أخيه مع اإلمامة يتناوب وهو
وله الصوفية، كبار من وهو الرومي، بابن املعروف الحنفي الدين عماد الفقيه إليها
يف وكان الحنابلة، إمام ثم األعىل، بالرشف خانقاة أيًضا وله الخاتونية، الخانقاة شياخة
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أئمة خمسة هؤالء بعد ثم بدمشق، القراءة شيوخ أحد الكفيف هللا عبد الشيخ العهد ذلك
قراءة وكذلك الليل، ثلث إىل النهار أول من املسجد هذا يف الصالة تزال فال الفوائت لقضاء

املبارك. الجامع هذا مفاخر من وهذا القرآن،

به واملعلمني املدرسني ذكر

عىل الحديث كتب يقرءون واملحدثون العلم، فنون يف التدريس حلقات املسجد ولهذا
من جماعة وبه ومساء، صباًحا الحسنة باألصوات يقرءون القرآن وقراء مرتفعة، كرايس
الصبيان ن يَُلقِّ املسجد سواري من سارية إىل منهم واحد كل يَْستَِند هللا، لكتاب املعلمني
القرآن يقرءون وإنما تعاىل، هللا لكتاب تنزيًها األلواح يف القرآن يكتبون ال وهم ويُْقِرئهم،
الصبي فينرصف وسواها، األشعار بكتب يَُعلِّمهم القرآن، ُمَعلِّم غري الخط وُمَعلِّم تلقينًا،
املدرسني ومن غريه، يَْعَلم ال للخط املعلم ألن خطه؛ جاد وبذلك التكتيب إىل التعليم من
الصالح العالم ومنهم الشافعي، الفركاح بن الدين برهان الصالح العالم املذكور باملسجد
بمرص القضاء َوِيلَ وملا والصالح، بالفضل املشتهرين من الصائغ بن اليرس أبو الدين نور
ذلك، من فامتنع دمشق بقضاء واألمر الخلعة اليرس أبي إىل َه َوجَّ القزويني الدين جالل
امتنع ا َلمَّ دمشق من َهَرَب العلماء، كبار من جهيل بن الدين شهاب العاِلم اإلمام ومنهم
قضاء فويل النارص، بامللك ذلك فاتصل القضاء، يَُقلََّد أن من خوًفا قضائها من اليرس أبو
القونوي، الدين عالء املتكلمني لسان العارفني قطب املرصية بالديار الشيوخ شيخ دمشق
هللا رحمة املالكي، السخاوي عيل الدين بدر الفاضل اإلمام ومنهم الفقهاء، كبار من وهو

أجمعني. عليهم

دمشق قضاة ذكر

القزويني، الرحمن عبد بن محمد الدين جالل بها الشافعي القضاة قايض ذكرنا قد
من والهيئة، الصورة حسن الفيوم، خطيب بن الدين رشف فهو املالكية قايض وأما
بن الدين شمس القضاء يف عنه والنائب الصوفية، شيوخ شيخ وهو الرؤساء، كبار
الدين عماد فهو الحنفية قايضقضاة وأما الصمصامية، باملدرسة حكمه القفيصومجلس
َسِمَع إذا الرجل وكان وأزواجهن، النساء يتحاكم وإليه السطوة شديد وكان الحوراني،
اإلمام فهو الحنابلة قايض وأما إليه، الوصول قبل نفسه من أَنَْصَف الحنفي القايض اسم
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رسول بمدينة ومات له، حمار عىل ينرصف القضاة، خيار من مسلم بن الدين عز الصالح
الرشيف. للحجاز َه تََوجَّ ا َلمَّ تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا

حكاية

الفنون يف يتكلم الشام، كبري تيمية بن الدين تقي الحنابلة الفقهاء كبار من بدمشق وكان
وتكلم املنرب، عىل ويعظهم التعظيم أََشدَّ يَُعظُِّمونه دمشق أهل وكان شيئًا، عقله يف أن إال
وجمع القاهرة إىل بإشخاصه فأََمَر النارص، امللك إىل ورفعوه الفقهاء أَنَْكَره بأمر مرة
هذا إن وقال: املالكي الزواوي الدين رشف وتكلم النارص، امللك بمجلس والفقهاء القضاة
بني ووضعها بذلك العقود وأحرض تيمية ابن عىل أَنَْكَر ما َد وَعدَّ وكذا كذا قال الرجل
فأعاد هللا، إال إله ال قال: تقول؟ ما تيمية: البن القضاة قايض وقال القضاة، قايض يدي
كتابًا السجن يف وَصنََّف أعواًما، فُسِجَن النارصبسجنه امللك فأََمَر قوله، بمثل فأجاب عليه
للملك تََعرََّضْت أمه إن ثم مجلًدا، أربعني نحو يف املحيط بالبحر سماه القرآن تفسري يف
بدمشق ذاك إذ وكنُْت ثانية، ذلك مثل منه َوَقَع أن إىل بإطالقه فأمر إليه وَشَكْت النارص
كالمه جملة من فكان ويُذَكِّرهم، الجامع منرب عىل الناس يَِعُظ وهو الجمعة يوم تُه فَحَرضْ
فعاَرَضُه املنرب، درج من درجة ونزل هذا، كنزويل الدنيا سماء إىل ينزل هللا إن قال: أن
ورضبوه الفقيه هذا إىل العامة فقامت به، تََكلََّم ما وأَنَْكَر الزهراء، بابن يُْعَرف مالكيٌّ فقيٌه
فأنكروا حرير، شاشية رأسه عىل وَظَهَر عمامته َسَقَطْت حتى كثريًا رضبًا والنعال باأليدي
وَعزََّره بسجنه فأََمَر الحنابلة، قايض مسلم بن الدين عز دار إىل واحتملوه لباسها عليه
األمراء ملك إىل األمر ورفعوا تعزيزه، من كان ما والشافعية املالكية فقهاء فأنكر ذلك، بعد
وكتب بذلك النارص امللك إىل فكتب وصلحائهم، األمراء خيار من وكان تنكيز، الدين سيف
تلزمه ال واحدة كلمة يف بالثالث املطلق أن منها: منكرة، بأمور تيمية ابن عىل رشعيٍّا عقًدا
طيبًا هللا زاده — الرشيف القرب زيارة بسفره ينوي الذي املسافر ومنها: واحدة، طلقة إال
بسجن فأمر النارص، امللك إىل العقد وبعث يشبهه، مما ذلك وسوى الصالة، يقرص ال —

السجن. يف مات حتى بها فُسِجَن بالقلعة، تيمية ابن

مدارسدمشق ذكر

القضاة، قايض يحكم وبها العادلية أعظمها املدارس من جملة بدمشق للشافعية أن اعلم
نوابه ومن القايض، نواب جلوس وبها الظاهر امللك َقْرب وبها الظاهرية املدرسة وتَُقاِبلُها
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وقد جملة، بن الدين جمال ومنهم وأسلم، القبط ُكتَّاب من والده كان القبطي، الدين فخر
عزله. أَْوَجَب ألمر وُعِزَل ذلك بعد الشافعية قضاة قضاء توىل

حكاية

األمراء ملك تنكيز الدين سيف وكان العجمي، الدين ظهري الصالح الشيخ بدمشق كان
األربعة، القضاة وحرض األمراء، ملك عند العدل بدار يوًما فحرض ويَُعظِّمه، له يتتلمذ
فأنف َكذَبَْت، الدين: ظهري له فقال حكايًة، جملة بن الدين جمال القضاة قايض فحكى
احكم األمري: له فقال بحرضتك؟ يَُكذِّبُني كيف لألمري: فقال له، وامتعض ذلك القايضمن
باملدرسة القايض فأحرضه بسوء، يناله فال بذلك يرىض أنه وَظنَّه إليه وَسلََّمُه عليه،
عليه، ينادي ومناٍد دمشق، مدينة يف حمار عىل به وِطيَف سوط، مائتي بَُه وَرضَ العادلية
األمراء ملك ذلك فبلغ عندهم، العادة وهكذا رضبة، ظهره عىل بَُه َرضَ ندائه من َفَرَغ فمتى
بغري وُحْكمه القايض خطأ عىل فأجمعوا والفقهاء، القضاة وأحرض اإلنكار، أشد فأنكره
رشف املالكية القضاة قايض وقال الحد، به يبلغ ال الشافعي عند التعزير فإن مذهبه،

فَعَزَلُه. بذلك النارص امللك إىل فكتب بتفسيقه، َحَكْمت قد الدين:
قايض يحكم وبها الدين، نور السلطان مدرسة وأكربها كثرية، مدارس وللحنفية
قايض َسَكَن وبها الصمصامية، إحداها مدارس، ثالث بدمشق وللمالكية الحنفية، القضاة
محمود الدين نور السلطان َعَمَرها النورية، واملدرسة لألحكام، وقعوده املالكية القضاة
مدارس وللحنابلة التاجر، الرشابيش الدين شهاب عمرها الرشابشية، واملدرسة زنكي، بن

النجمية. املدرسة أعظمها كثرية،

دمشق أبواب ذكر

الباب ومنها الجابية، باب ومنها الفراديس، باب منها أبواب، ثمانية دمشق وملدينة
فمن والشهداء الصحابة من الجم العدد فيها مقربة البابني هذين بني وفيما الصغري،
(رجز): قوله يف دمشق أهل من املتأخرين بعض أحسن لقد جزي: بن محمد قال بعدهم،

َراِض��يَ��ْه ُخ��ْل��ٍد ج��ن��ة أوص��اف��ه��ا ف��ي دم��ش��ق
ثَ��َم��اِن��يَ��ْه ُج��ِع��َل��ْت ق��د أب��وابَ��َه��ا ت��رى أم��ا
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بها واملزارات بعضاملشاهد ِذْكر

سفيان أبي بنت حبيبة أم قرب الصغري والباب الجابية باب البابني؛ بني التي باملقربة فمنها
وريض ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مؤذن بالل وقرب معاوية، املؤمنني أمري أخيها وقرب املؤمنني، أم
يف وَوَجْدُت عنهما، هللا ريض األحبار كعب وقرب القرني، أويس وقرب أجمعني، عنهم هللا
أويس َصِحبَُهم الصحابة من جماعة أن للقرطبي: مسلم صحيح رشح يف املعلم كتاب
ُوا فتََحريَّ ماء، وال فيها عمارة ال بريٍة يف الطريق أثناء يف فتويف الشام، إىل املدينة من القرني
وَصلَّْوا وكفنوه وغسلوه ذلك من فعجبوا وماء، وكفنًا حنوًطا فوجدوا فنزلوا أْمره، يف
للموضع فعادوا عالمة؟ بغري قربه نرتك كيف بعضهم: فقال ركبوا، ثم ودفنوه، عليه
عليه عيل مع بصفني ُقِتل أويًسا إن ويقال: جزي: ابن قال أَثٍَر، من للقرب يجدوا فلم
قرب فيها جبانة عنده رشقي باب الجابية باب وييل هللا، شاء إن األصح وهو السالم،
بالباز املعروف أرسالن الصالح العابد قرب وفيها ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول صاحب كعب بن أبي

األشهب.

بذلك تسميته سبب يف حكاية

من بمقربة عبيدة بأم مسكنه كان عنه هللا ريض الرفاعي أحمد الوايل الشيخ أن يحكى
مؤاخاة وبينه الحسني بن شعيب مدين أبي تعاىل هللا ويل بني وكانت واسط، مدينة
عليه فريد ومساء صباًحا صاحبه عىل يَُسلِّم كان منهما واحد كل إن ويقال: ومراسلة،

اآلخر.
عادته عىل جذها السنني إحدى يف كان فلما زاويته، عند نَُخيَْالت أحمد للشيخ وكانت
واجتمعا السنة، تلك مدين أبو الشيخ فحج شعيب، أخي برسم هذا وقال: منها عذًقا وترك
الشيخ وحكى الكالم، فتفاَوضا رسالن، خديمه أحمد الشيخ ومع بعرفة، الكريم باملوقف
حينه من فذهب له فأذن به، آتيه سيدي يا أمرك عن رسالن: له فقال العذق، حكاية
أشهب باًزا عرفة يوم عشية رأوا أنهم الزاوية أهل فأخرب أيديهما، بني ووضعه به وأتاه
تُْعَرف ُجبَّانة دمشق وبغربي الهواء، يف به وذهب العذق ذلك فقطع النخلة عىل انَْقضَّ قد
واثلة وقرب عبيد، بن فضالة وقرب الدرداء، أم وزوجه الدرداء أبي قرب فيها الشهداء، بقبور
أجمعني، عنهم ريضهللا الشجرة تحت بايعوا الذين من حنظلة بن سهل وقرب األسقع، بن
ريضهللا عبادة بن سعد قرب منها أميال أربعة وعىل دمشق رشقي املنيحة تُْعَرف وبقرية
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بن سعد قرب هذا مكتوب: فيه حجر رأسه وعىل البناء، َحَسن صغري مسجد وعليه عنه،
البلد قبيل وبقربه تسليًما، وسلم عليه هللا صىل هللا رسول صاحب الخزرج رأس عبادة
ويقال: السالم، عليهم فاطمة من طالب أبي بن عيل بنت كلثوم أم مشهد منها فرسخ وعىل
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بنت كلثوم أم بخالتها لَشبَِهها كلثوم أم ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكناها زينب اسمها إن
كلثوم، أم الست قرب دمشق أهل ويسميه أوقاف، وله مساكن، وحوله كريم، مسجد وعليه
من النريب وبجامع السالم، عليه عيل بن الحسني بنت سكينة قرب إنه يقال: آخر وقرب
بداريا تُْعَرف وبقرية السالم، عليها مريم أم قرب إنه يقال قرب ِقيِّه ِبَرشْ بيت يف دمشق قرى
الداراني سليمان أبي وقرب الخوالني، مسلم أبي قرب منها أميال أربعة وعىل البلد غربي

عنهما. ريضهللا
ميلني عىل دمشق قبيل يف وهو األقدام، مسجد الربكة الشهرية دمشق مشاهد ومن
مرص، وديار املقدس والبيت الرشيف الحجاز إىل اآلخذ األعظم الطريق قارعة عىل منها
شديًدا، تعظيًما دمشق أهل ويَُعظِّمه كثرية، أوقاف وله الربكة كثري عظيم مسجد وهو
موىس َقَدم أَثَر إنها يقال: هنالك حجر يف مصوَّرة أقدام هي إليها يُنَْسب التي واألقدام
الصالحني بعض كان عليه: مكتوب حجر فيه صغري بيت املسجد هذا ويف السالم، عليه
وبمقربة السالم، عليه موىس أخي قرب هنا ها له: فيقول النوم، يف ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى يرى
املقدس بيت من وبمقربة األحمر، بالكثيب يُْعَرف موضع الطريق عىل املسجد هذا من

اليهود. تَُعظِّمه األحمر بالكثيب يُْعَرف موضع وأريحاء

حكاية

وأربعني تسع سنة الثاني ربيع شهر أواخر يف بدمشق األعظم الطاعون أياَم شاهْدُت
السلطان نائب األمراء ملك أن وهو منه، يُْعَجب ما املسجد لهذا دمشق أهل تعظيم من
بالسوق أحد يَْطبُخ وال أيام ثالثة الناس يصوم أن بدمشق ينادي مناديًا أََمَر شاه أرغون
الناس فصام بالسوق، يُْصنَع الذي الطعام يأكلون إنما بها الناس وأكثر نهاًرا، يؤكل ما
والفقهاء والقضاة والرشفاء األمراء اجتمع ثم الخميس، يوم آخرها كان متوالية أيام ثالثة
بني ما به الجمعة ليلة وباتوا بهم غصَّ حتى الجامع يف اختالفها عىل الطبقات وسائر
املصاحف وبأيديهم أقدامهم عىل جميًعا وخرجوا الصبح صلوا ثم وداٍع، وذاكٍر ُمَصلٍّ
بتوراتهم اليهود وخرج وكباًرا، صغاًرا وإناثًا ذكوًرا البلد أهل جميع وخرج حفاة، واألمراء
إىل متوسلون مترضعون باكون وجميعهم والولدان النساء ومعهم بإنجيلهم والنصارى
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ُقْرب إىل ودعائهم عهم تََرضُّ يف به وأقاموا األقدام، مسجد وقصدوا وأنبيائه، بكتبه هللا
إىل املوتى عدد انتهى ما عنهم تعاىل هللا َف وَخفَّ الجمعة فصلوا البلد إىل وعادوا الزوال،
يوم يف ألًفا وعرشين أربعة إىل ومرص بالقاهرة عددهم انتهى وقد الواحد، اليوم يف ألفني
السالم عليه عيىس ينزل التي إنها يقال: بيضاء، منارة دمشق من الرشقي وبالباب واحد،

مسلم. صحيح يف َوَرَد حسبما عندها

أرباضدمشق ذكر

دواخلها الساحات فسيحة أرباض — الرشقية عدا ما — جهاتها من بدمشق وتدور
ربض منها الشمالية وبالجهة ُسَككها، يف الذي الضيق ألجل دمشق داخل من أملح
ومارستان جامع مسجد وفيها لحسنه، نظري ال سوق لها عظيمة مدينة وهي الصالحية،
من الكريم القرآن يَتََعلََّم أن أراد من عىل موقوفة عمر ابن بمدرسة تُْعَرف مدرسة وبها
البلد وبداخل واملالبس، املآكل من كفايتهم يَُعلُِّمهم وملن لهم وتجري والكهول، الشيوخ
اإلمام مذهب عىل كلهم الصالحية وأهل منجا، ابن بمدرسة تُْعَرف هذه مثل مدرسة أيًضا

عنه. ريضهللا حنبل بن أحمد

املباركة ومشاهده قاسيون ذكر

مصعد ألنه الربكة؛ شهري وهو سفحه يف والصالحية دمشق شمال يف جبل وقاسيون
عليه الخليل إبراهيم فيه ُولَِد الذي الغار الكريمة مشاهده ومن السالم، عليهم األنبياء
الغار ذلك ومن عالية، صومعة وله كبري مسجد عليه ضيق مستطيل غار وهو السالم،
الذي مقامه الغار َظْهر ويف العزيز، الكتاب يف َوَرَد حسبما والشمَس والقمَر الكوكَب رأى
وآخرها املوحدة الباء (بضم بربص تُْعَرف قرية العراق ببالد رأيت وقد إليه، يخرج كان
وهي بها، كان السالم عليه إبراهيم مولد إن يقال: وبغداد، الحلة بني ما مهمل) صاد
الدم مغارة منه بالغرب مشاهده ومن قربه، وبها السالم عليه الكفل ذي بلد من بمقربة
محمرٍّا، أثًرا الحجارة يف منه هللا أبقى وقد السالم، عليه آدم بن هابيل دم بالجبل وفوقها
فيها صىل املغارة تلك أن ويُذَْكر املغارة، إىل واجرته به أخوه َقتََلُه الذي املوضع وهو
البناء ُمتَْقن مسجد وعليها أجمعني، عليهم هللا صىل ولوط وأيوب وعيىس وموىس إبراهيم
وخميس، اثنني يوم كل يف ويُْفتَح للسكنى، ومرافق بيوت وفيه َدَرج عىل إليه يُْصَعد
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وعليه السالم، عليه آلدم يُنَْسب الجبل بأعىل َكْهف ومنها املغارة، يف تُوَقد والرسج والشمع
األنبياء من سبعون إليها آوى أنه يُذَْكر الجوع، بمغارة تُْعَرف مغارة منه وأسفل بناء،
حتى به صاحبه يُْؤثِر منهم وُكلٌّ عليهم يدور يََزْل فلم رغيف عندهم وكان السالم، عليهم
ونهاًرا، ليًال به تُوَقد والرسج مبنيٌّ مسجد املغارة هذه وعىل عليهم، هللا صىل جميًعا ماتوا
وجامع الفراديس بني فيما أن ويُذَْكر معينة، كثرية أوقاف املساجد هذه من مسجد ولكل
العتيقة، املقربة املدينة وخارج ألًفا، سبعني يقول: وبعضهم نبي، سبعمائة مدفن قاسيون
عليها غلب منخفضة أرض البساتني ييل مما طرفها ويف والصالحني، األنبياء مدفن وهي
أحد. فيها يُْدَفن أن من ونزهت للماء قراًرا عادت وقد نبيٍّا، سبعني مدفن إنها يقال: املاء

تواليها التي والقرى الربوة ِذْكر

ومأوى واملعني، القرار ذات هللا كتاب يف املذكورة املباركة الربوة قاسيون جبل آخر ويف
القصور وبها ومتنزهاتها، الدنيا مناظر أجمل من وهي السالم، عليهما وأمه عيىس املسيح
وسطها يف صغرية مغارة املبارك واملأوى البديعة، والبساتني الرشيفة واملباني املشيدة
الصالة إىل الناس يباِدر السالم، الخرضعليه مصىل إنه يقال: بيت وإزاءها الصغري كالبيت
ينزل حسنة وسقاية دائرة شوارع وله به يدور واملسجد صغري حديد باب وللمأوى فيها،
املاء فيه ويقع رخام من بحوض يتصل الجدار يف شاذروان يف وينصب ُعلُوٍّ من املاء لها
وهذه املاء، فيها يجري للوضوء َمَطاهر ذلك وبقرب الشكل، وغرابة الحسن يف له نظري وال
منها الخارج املاء وينقسم مياهها، منابع وبها دمشق بساتني رأس هي املباركة الربوة
األنهار هذه وأكرب باملقاسم، املوضع ذلك ويُْعَرف جهة، يف آخذ نَْهر كلُّ أنهار، سبعة عىل
كالغار الصلد الحجر يف مجًرى له نََحَت وقد الربوة تحت يَُشقُّ وهو بتورة، املسمى النهر
املاء يف واندفع الربوة أعىل من النهر يف العوامني من الجسارة ذو انغمس وربما الكبري،
ترشف الربوة وهذه عظيمة، مخاطرة وهي الربوة أسفل من ويخرج مجراه يشق حتى
لسواها، ليس ما األبصار مرسح واتساع الحسن من ولها بالبلد، الدائرة البساتني عىل
وافرتاقها اجتماعها ُحْسن يف األعني فتحار شتى، طرق يف تذهب السبعة األنهار وتلك

وانصبابها. واندفاعها
الكثرية األوقاف ولها الوصف، به يُِحيَط أن من أعظم التام وحسنها الربوة وجمال
والوارد، والصادر واملؤذن لإلمام وظائفها منها تقام والرباع والبساتني املزارع من
أشجارها، وتدانَْت ظاللها وتكاثََفْت بساتينها تََكاثََرْت وقد النريب، قرية الربوة وبأسفل
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مفروش بديع جامع ولها مليح، حمام ولها ارتفاعه، سما ما إال بنائها من يَْظَهر فال
يجري عدة بيوت فيها رة ومطهَّ الحسن رائقة ماء سقاية وفيه الرخام، بفصوص صحنه
بن كلب قبيلة إىل نسبة كلب بِمزَّة وتُْعَرف امِلزَّة قرية القرية هذه من القبيل ويف املاء، فيها
وإليها لهم، إقطاًعا وكانت قضاعة، بن الحاف بن عمران بن حلوان بن ثعلب بن وبرة
من سواه وكثري املزي، الكلبي الزكي بن يوسف الدين جمال الدنيا حافظ اإلمام يُنَْسب
قرى وأكثر معينة، وسقاية عجيب كبري جامع بها دمشق، قرى أعظم من وهي العلماء،
مناحيهم، يف الحارضة كأهل وسكانها واألسواق، الجامعة واملساجد الحمامات فيها دمشق
ينحب كان آزر إن يقال: كنيسة فيها وكانت األهية، ببيت تُْعَرف قرية البلد رشقي ويف
بفصوص مزيَّن بديع جامع مسجد اآلن وهي السالم، عليه الخليل فيكرسها األصنام فيها

اْلتئام. وأزين نظام بأعجب املنظَّمة امللوَّنة الرخام

وعوائدهم أهلها وبعضفضائل بدمشق األوقاف ِذْكر

عن العاجزين عىل أوقاٌف فمنها لكثرتها، ومصارفها أنواعها تُْحَرص ال بدمشق واألوقاف
إىل البنات تجهيز عىل أوقاف ومنها كفايته، منهم الرجل عن يحج ملن يُْعَطى الحج
األسارى، لفكاك أوقاف ومنها تجهيزهن، عىل ألهلهن قدرة ال اللواتي وهي أزواجهن،
ومنها لبالدهم، ويتزودون ويلبسون يأكلون ما منها يُْعَطْون السبيل ألبناء أوقاف ومنها
جنبيه يف رصيفان منها واحد لكل دمشق أزقة ألن وَرْصفها؛ الطريق تعديل عىل أوقاف
الخري. أفعال من ذلك لسوى أوقاف ومنها ذلك، بني الركبان ويمر املرتجلون عليهما يمر

حكاية

من صحفة يده من َسَقَطْت قد صغريًا مملوًكا به فرأيت دمشق، أزقة ببعض يوًما مررت
بعضهم: له فقال الناس، عليه واجتمع ْت َ فتََكرسَّ الصحن، ونها يَُسمُّ وهم الصيني الفخار
إليه، معه الرجل وذََهَب فَجَمَعَها األواني، أوقاف لصاحب معك واْحِمْلها شقفها اْجَمْع
سيد فإن األعمال، أحسن من وهذا الصحن، ذلك مثل به اشرتى ما له فَدَفَع إياها فأراه
ألجل ويتغري قلبه ينكرس أيًضا وهو يَنَْهره، أو الصحن َكْرس عىل بَه يَْرضِ أن له بد ال الغالم
مثل إىل الخري يف تُُه ِهمَّ تََساَمْت من خريًا هللا جزى للقلوب، جربًا الوقف هذا فكان ذلك،
يُْحِسنون وهم واملشاهد، واملدارس والزوايا املساجد عمارة يف يتنافسون دمشق وأهل هذا،
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من بجهة انقطع من وكل واألوالد، واألهلني باألموال إليهم ويطمئنون باملغاربة الظن
أو بمدرسة قراءة أو مسجد إمامة من املعاش من َوْجه له يتأتى أن بد ال دمشق جهات
املباركة، املشاهد من مشهد خدمة أو القرآن قراءة أو ِرْزُقه فيه إليه يجيء مسجد ُمَالَزمة
عىل غريبًا بها كان فمن والكسوة، النفقة له تجرى بالخوانق الصوفية كجملة يكون أو
املهنة أهل من كان ومن باملروءة، يُْزِري عما محفوًظا َوْجِهه بَذْل عن مصونًا يََزْل لم خرٍي
يَْغُدو صبيان كفالة أو طاحونة أمانة أو بستان حراسة من أَُخَر أسباٌب فله والخدمة،
عىل التامة اإلعانة َوَجَد للعبادة التفرغ أو العلم َطَلَب أراد ومن ويروح، التعليم إىل معهم

ذلك.
فمن البتة، وحده رمضان ليايل يف منهم أحد يُْفِطر ال أنه دمشق أهل فضائل ومن
كان ومن عنده، يفطرون والفقراء أصحابه يدعو فإنه والكرباء والقضاة األمراء من كان
يجتمعون فإنهم والبادية الضعفاء من كان ومن ذلك، مثل َصنََع السوقة وكبار التجار من
وملا جميًعا، فيفطرون عنده بما أحٍد كلُّ ويأتي مسجد يف أو أحدهم دار يف ليلة كل
مني فَرِغَب ُصْحبَة، املالكية ُمَدرِّس السخاوي الدين نور وبني بيني َوَقَعْت دمشق َوَرْدُت
فِغبُْت الحمى أصابتني ثم ليايل، أربع عنده فحْرضُت رمضان، ليايل يف عنده أفطر أن
فلما عنده، وِبتُّ إليه فرجعت عذًرا، يََسْعِني فلم باملرض، فاعتذْرُت طلبي يف فبََعَث عنه
أو أبيك دار أو دارك كأنها داري احسب يل: وقال ذلك، من منعني بالغد االنرصاف أردت
غذاء، أو دواء من الطبيب يشتهيه ما كل بداره يل يُْصنَع وأن طبيب، بإحضار وأََمَر أخيك،
وقد أصابني، مما تعاىل هللا وشفاني املصىل، وحْرضُت العيد، يوم إىل عنده كذلك وأقمت
وزادني وسواه الزاد وأعطاني جماًال يل فاكرتى بذلك فعلم نفد، النفقة من عندي ما كان
بدمشق وكان — خريًا هللا جزاه — مهم أَْمر من يعرتيك أن عىس ملا تكون يل: وقال دراهم،
أن سمع متى أنه عادته من القيرصاني، الدين عماد يسمى النارص امللك كتاب من فاضل
والفضل الدين منه َعَرَف فإن إليه، وأحسن وأضافه عنه بحث دمشق إىل َوَصَل مغربيٍّا
الفاضل الرس كاتب أيًضا الطريقة هذه وعىل جماعة، منهم يالزمه وكان بمالزمته أََمَرُه
الدين عز الصاحب وهو كربائها من فاضل بها وكان غريه، وجماعة غانم بن الدين عالء
النارص امللك أن وذكروا عريض، مال ذو وهو وإيثار وفضائل ومكارم مآثر له القالنيس،
ذاك إذ فسماه أيام ثالثة وخواصه ومماليكه دولته أهل وجميع أضافه دمشق َقِدَم ملا

بالصاحب.
يُْدَفن أن أوىص املوت به نزل ملا السالفني ملوكهم أحد أن فضائلهم من يُْؤثَر ومما
القرآن من سبًعا يقرءون لُقرَّاء عظيمة أوقاًفا َ وَعنيَّ قربه، ويُْخَفى املكرَّم الجامع بقبلة
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هللا ريض الصحابة مقصورة من الرشقية بالجهة الصبح صالة إثر يوم كل يف الكريم
الجميل الرسم ذلك وبقي أبًدا، تنقطع ال قربه عىل القرآن قراءة فصارت قربه، حيث عنهم
العرص صالة بعد يخرجون أنهم البالد تلك وسائر دمشق أهل عادة ومن مخلًَّدا، بعده
ويقف وسواها، أمية بني وجامع املقدس كبيت املساجد بصحون فيقفون عرفة يوم من
الساعة ويتوخون الربكة ملتمسني خاشعني خاضعني داعني رءوسهم كاشفي أئمتهم بهم
وابتهال ودعاء خضوع يف يزالون وال بعرفات، بيته وحجاج تعاىل هللا َوْفد فيها يَِقُف التي
باكني الحاج ينفر كما فينفرون الشمس، تغيب أن إىل بيته بحجاج تعاىل هللا إىل ل وتوسُّ
وال إليها يوصلهم أن تعاىل هللا إىل داعني بعرفات، الرشيف املوقف ذلك من ُحِرُموه ما عىل
أنهم وذلك عجيبة، رتبة الجنائز اتباع يف أيًضا ولهم فعلوه، فيما القبول بركة من يخيبهم
التي املبكية والتالحني الحسنة باألصوات القرآن يقرءون والقراء الجنازة أمام يمشون
املقصورة، قبالة الجامع باملسجد الجنائز عىل يصلون وهم ًة، ِرقَّ لها تطري النفوس تكاد
الصالة موضع إىل بالقراءة أَْدَخلُوه اِمه ُخدَّ أو مؤذنيه أو الجامع أئمة من امليت كان فإن
وبعضهم الجنازة، وأدخلوا املسجد باب عند القراءة َقَطُعوا سواهم من كان وإن عليه،
ربعات وأمامهم فيجلسون الربيد باب من بمقربة الصحن من الغربي بالبالط له يَْجتَِمع
البلدة كبار من للعزاء يصل من لكل بالنداء أصواتهم ويرفعون فيها يقرءون القرآن
فإذا ذلك، وغري وبدر وشمس وجمال كمال من الدين فالن هللا باسم ويقولون: وأعيانها،
الصاِلح الرجل فالن عىل صالتكم واعتربوا اْفتَِكروا فيقولون: املؤذنون قام القراءة أتموا

مدفنه. إىل به ويذهبون عليه يصلون ثم الخري من بصفات ويصفونه العاِلم،
يجتمعون أنهم وهي ذلك، عىل زائدة أيًضا الجنائز يف عجيبة رتبة الهند وألهل
القرب ويُْكَىس الرفيعة بالثياب الروضة وتُْفَرش َدْفنه، ِمْن الثالث صبيحة امليت بروضة
النوار وذلك والياسمني، والنرسين الورد من الرياحني حوله وتُوَضع الفاخرة باألكسية
تكن لم إن حبوبها فيها ويجعلون واألترج الليمون بأشجار ويأتون عندهم، ينقطع ال
فيقعدون يماثلهم ومن واألمراء القضاة ويأتي نحوه، الناس يظلل صيوان ويجعل فيها،
من القراءة ت تَمَّ فإذا جزءًا، منهم واحد كل فيأخذ الكرام بالربعات ويؤتى الُقرَّاء ويقاِبلُهم
ويَذُْكر لذلك ة ُمَعدَّ خطبة ويخطب قائًما ويقوم القايض يدعو الحسان باألصوات القراء
له، داعيًا السلطان ويَذُْكر عنه ويَُعزِّيهم أقاربه ويَذُْكر ِشْعر بأبيات ويرثيه امليت فيها
ثم السلطان، بها التي الجهة سمت إىل رءوسهم ويحطون الناس يقوم السلطان ِذْكر وعند
كذلك، يليه من ثم بالقايض يُبَْدأ صبٍّا، الناس عىل فيَُصبُّ الورد بماء ويأتون القايض يقعد
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فيسقون باملاء محلوًال الجالب وهو السكر، بأواني يؤتى ثم أجمعني، الناس يعم أن إىل
من ويُْكِرُمون يعظمونه وهم بالتنبول يؤتى ثم يليه، ومن بالقايض ويبدءون منه الناس
وإذا والُخَلع، الذهب إعطاء من أَْعَظم فهو منه أحًدا السلطان أعطى فإذا به، لهم يأتي
مقامه يقوم من أو القايض فيأخذ اليوم، ذلك يف إال التنبول أهله يأكل لم امليت مات
شاء إن التنبول ِذْكر وسيأتي حينئذ، وينرصفون فيأكلها امليت لويل فيعطيها منه أوراًقا

تعاىل. هللا

أهلها من أجازني َوَمْن بدمشق سماعي ذكر

بن محمد هللا عبد أبي اإلمام صحيح جميع — بذكره هللا عمره — أمية بني بجامع سِمْعُت
األصاغر ملحق اآلفاق رحلة املعمر الشيخ عىل عنه، هللا ريض البخاري الجعفي إسماعيل
بيان بن عيل بن حسن بن النعم أبي بن طالب أبي بن أحمد الدين شهاب باألكابر
يوم أولها مجلًسا، عرش أربعة يف الحجازي الشحنة بابن املعروف الصالحي مقرئ الدين
اإلثنني يوم وآخرها وسبعمائة، وعرشين ست سنة املعظم رمضان شهر منتصف الثالثاء
بن القاسم محمد أبي الدين علم الشام مؤرخ الحافظ اإلمام بقراءة منه والعرشين الثامن
محمد أسماءهم كتب كبرية جماعة يف الدمشقي، األصل اإلشبييل الربزايل يوسف بن محمد
لجميع الحجازي العباس أبي الشيخ بسماع الصرييف، الغزال بن هللا عبد بن طغريل بن
محمد بن املبارك بكر أبي بن الحسني هللا عبد أبي الدين رساج اإلمام الشيخ من الكتاب
شوال أواخر يف الحنبيل، الزبيدي البغدادي الربيعي عمران بن املسيح بن عيل بن يحيى بن
ظاهر قاسيون جبل بسفح املظفري بالجامع وستمائة ثالثني سنة من القعدة ذي وأوائل
بن عمر بن أحمد بن محمد الحسن أبي الشيخني من الكتاب جميع يف وبإجازته دمشق،
القالنيس روبة بن هللا عبد بن بكر أبي بن وعيل املؤرخ، القطيعي الخلف بن الحسني
هللا عبد املنجا أبي من الكتاب آخر إىل ووجدهن النساء غرية باب ومن البغدادي، العطار
سديد الشيخ من أربعتهم بسماع البغدادي، الخزاعي اللتي بن زيد بن عيل بن عمر بن
الصويف، الهروي السجزي إبراهيم بن شعيب بن عيىس بن األول عبد الوقت أبي الدين
الحسن أبو اإلسالم جمال اإلمام أخربنا قال: ببغداد، وخمسمائة وخمسني ثالث سنة يف
بن سهل بن معاذ بن أحمد بن داود بن محمد بن املظفر بن محمد بن الرحمن عبد
أخربنا قال: وأربعمائة، وستني خمس سنة ببوشنج أسمع وأنا عليه قراءة الداودي الحكم
أسمع وأنا عليه قراءة الرسخيس أيمن بن يوسف بن حوية بن أحمد بن هللا عبد محمد أبو
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مطر بن يوسف بن محمد هللا عبد أخربنا قال: وثالثمائة، وثمانني إحدى سنة صفر يف
وثالثمائة عرشة ست سنة أسمع وأنا عليه قراءة الفربري إبراهيم بن برش بن صالح بن
سنة عنه هللا ريض البخاري إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو اإلمام أخربنا قال: بفربر،
من أجازني وممن وخمسني، ثالث سنة بعدها ثانية ومرة بفربر، ومائتني وأربعني ثماٍن
به. يل َظ وتََلفَّ ذلك إىل سبق املذكور الحجازي العباس أبو الشيخ عامة إجازة دمشق أهل
املقديس، محمد بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد الدين شهاب اإلمام الشيخ ومنهم
الصالح اإلمام الشيخ ومنهم وستمائة. وخمسني ثالث سنة األول ربيع يف ومولده
جمال األئمة إمام ومنهم النجدي. الرحمن عبد بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد
الحفاظ. حافظ الكيل املزني يوسف بن الرحمن عبد الزكي بن يوسف املحاسن أبو الدين
والشيخ الشافعي، هللا عبد بن محمد بن يوسف بن عيل الدين عالء اإلمام الشيخ ومنهم
املحدث اإلمام الشيخ ومنهم العلوي. عيل بن محمد بن يحيى الدين محيي الرشيف اإلمام
أربع سنة ومولده الدمشقي، املعيل بن هللا عبد أبي بن هللا عبد بن القاسم الدين مجد
بن فالح بن إبراهيم بن أحمد الدين شهاب العالم اإلمام الشيخ ومنهم وستمائة. وخمسني
تمام، بن هللا عبد بن الدين شمس تعاىل هللا ويل اإلمام الشيخ ومنهم اإلسكندري. محمد
بن هللا عبد بن إبراهيم ابنا هللا عبد الدين وكمال محمد الدين شمس األخوان والشيخان
الهكاري، سالم بن الزهراء أبي بن محمد الدين شمس العابد والشيخ املقديس، عمر أبي
والشيخة الحراني، سالمة بن مسلم بن محمد بنت عائشة محمد أم الصالحة والشيخة
بن الواحد عبد بن الرحيم عبد بن أحمد الدين كمال بنت زينب الدنيا رحلة الصالحة
استهلَّ وملا بدمشق، وعرشين ست سنة يف عامة إجازة أجازني هؤالء كل املقديس، أحمد
املعروفة القرية ونزلوا دمشق خارج إىل الحجازي الركب َخَرَج املذكورة السنة من شوال
كبار من الجوبان الدين سيف الركب أمري وكان معهم، الحركة يف فأَخذُْت بالكسوة،
صدر املالكية مدرس السنة تلك يف وحج الحوراني، األذرعي الدين رشف وقاضيه األمراء،
بن محمد أمريهم العجارمة، تدعى العرب من طائفة مع سفري وكان الغماري، الدين

عظيمة. بالصنمني تُْعَرف قرية إىل الكسوة من وارتحلنا األمراء، يف القدر كبري رافع
ثم منها، بالقرب نزلنا حوران بالد من صغرية وهي زرعة، بلدة إىل منها ارتحلنا ثم
بهم ِليَْلَحَق أربًعا بها يقيم أن الركب عادة ومن صغرية، وهي برصى مدينة إىل ارتحلنا
تجارة يف البعث قبل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول َوَصَل برصى وإىل مآربه، لقضاء بدمشق تََخلََّف من
املدينة، لهذه حوران أهل ويجتمع عظيم، مسجد عليه بُنَِي قد ناقته مربك وبها خديجة،
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يرحلون ثم يوًما عليها ويقيمون (زيرا) زيرة بركة إىل يرحلون ثم منها الحاج ويتزود
الحصون أعجب من وهو الكرك، حصن إىل يرحلون ثم الجاري، املاء وبها اللجون إىل
باب وله جهاته، جميع من به يطيف والوادي الغراب، بحصن ى ويَُسمَّ وأشهرها وأَْمنَِعها
ن يَتََحصَّ الحصن وبهذا كذلك، دهليزه ومدخل الصلد الحجر يف إليه املدخل نحت قد واحد
السن، صغري وهو امُلْلَك َوِيلَ ألنه النارص؛ امللك لجأ وله النوائب، يف يَْلَجئُون وإليه امللوك
ووافقه الحج يريد أنه النارص امللك فأظهر عنه، النائب سالر مملوكه التدبري عىل فاستوىل
أعواًما به وأقام الحصن إىل لجأ أيلة عقبة َوَصَل فلما الحج، إىل َه فتََوجَّ ذلك عىل األمراء
بيربس املدة تلك يف امللك ويل قد وكان املماليك، عليه واجتمعت الشام أمراء َقَصَدُه أن إىل
البيربسية الخانقاه بنى الذي وهو املظفر، بامللك ى وتََسمَّ الطعام أمري وهو الششنكري
النارص امللك فقصده أيوب، بن الدين صالح بناها التي السعداء سعيد خانقاة من بمقربة
النارص، امللك إىل به وأُِتَي عليه وُقِبَض العساكر فتبعته الصحراء إىل بيربس فَفرَّ بالعساكر
جيفة أكل إنه ويقال: جوًعا، مات حتى ُجبٍّ يف وُحِبَس سالر عىل وُقِبَض فُقِتَل، بقتله فأََمَر
له: يقال بموضع أيام أربعة الكرك بخارج الركب وأقام ذلك، من باهلل نعوذ الجوع، من
عقبة من ونزلنا الشام، بالد آخر وهو معان إىل ارتحلنا ثم الربية، لدخول وتجهزوا الثنية،
يومني مسرية وبعد مولود، وخاِرُجها مفقود داِخلُها فيها: يقال التي الصحراء إىل الصوان
وهو تبوك إىل ثم به، ماء وال بلدح وادي إىل ثم بها، عمارة ال حسيان وهي حج ذات نزلنا
نزلها فلما املاء، من بيشء تَِبضُّ كانت ماء عني وفيها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول غزاه الذي املوضع
هللاملسو هيلع هللا ىلص. رسول بربكة العهد هذا إىل يََزْل ولم املعني، باملاء جادت منها رسولهللاملسو هيلع هللا ىلصوتوضأ
سيوفهم وَجرَُّدوا أسلحتهم أخذوا تبوك منزل وصلوا إذا الشام حجاج عادة ومن
وينزل هللاملسو هيلع هللا ىلص، رسول َدَخَلَها هكذا ويقولون: بسيوفهم، النخيل ورضبوا املنزل عىل وحملوا
وإرواء للراحة أيام أربعة ويقيمون جميعهم منها فريوى العني هذه عىل العظيم الركب
أنهم السقائني عادة ومن وتبوك، العال بني التي املخوفة للربية املاء واستعداد الجمال
كالصهاريج الجواميس جلود من مصنوعة أحواض ولهم العني هذه جوانب عىل ينزلون
يَْسِقي حوض كبري أو أمري ولكل والقرب، الروايا ويملئون الجمال منها يسقون الضخام
عىل السقائني مع يتفق الناس من وسواهم رواياهم ويمأل أصحابه وِجَمال ِجَماله منه
ويجدُّون تبوك من الركب يرحل ثم الدراهم، من معلوم بيشء قربته وملء جمله سقي
— جهنم وادي كأنه األخيرض الوادي وسطها ويف الربية، هذه من خوًفا ونهاًرا ليًال السري
التي السموم ريح بسبب مشقة السنني بعض يف به الحجاج وأصاب — منها هللا أعاذنا
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ذلك وكتب وبائعها، مشرتيها ومات دينار ألف إىل املاء رشبة وانتهت املياه فانتشفت تهبُّ
امللك إىل نسبتها ضخمة وهي املعظم بركة ينزلون هنالك ومن الوادي، صخر بعض يف
ويف بعضها، يف َجفَّ وربما السنني بعض يف املطر ماء بها ويجتمع أيوب أوالد من املعظم
املاء، كثرية وهي ثمود، حجر الحجر برئ إىل يصلون تبوك عن رحيلهم أيام من الخامس
بها مر ملسو هيلع هللا ىلصحني هللا رسول بفعل اقتداءً عطشهم؛ شدة مع الناس من أحٌد يَِرُدها ال ولكن
الجمال، أَْطَعَمُه به َعَجَن ومن أحد، منها يسقى ال أن وأََمَر براحلته فأرسع تبوك غزوة يف
أنها رائيها يظن منقوشة عتب لها منحوتة األحمر الصخر من جبال يف ثمود ديار وهنالك
صالح ناقة ومربك لعربة، ذلك يف إن البيوت، تلك داخل يف نخرة وعظامهم الصنعة حديثة
والعال الحجر وبني فيه، الناس يصيل مسجد إثر وبينهما هنالك جبلني بني السالم عليه
بها يقيم املعينة، واملياه النخل بساتني لها حسنة كبرية قرية والعال دونه، أو يوم نصف
زاد َفْضل من عندهم يكون ما بها ويدعون ثيابهم ويغسلون يتزودون أربًعا الحجاج
نصارى تجار ينتهي وإليها أمانة أصحاب القرية هذه وأهل الكفاية، َقْدر ويستصحبون
فينزلون العال من الركب يرحل ثم وسواه، الزاد بها الحجاج ويبايعون ْونها يَتََعدَّ ال الشام
املهلكة، السموم فيه تهب الحر شديد وهو بالعطاس، املعروف الوادي حيلهم غدر يف
األمري سنة السنة تلك وتُْعَرف اليسري، إال منهم يَْخلُص فلم الركب عىل السنني بعض هبت
زعاق، وهو املاء فيخرج به يحفرون بواٍد ماء حسيان وهي هدية ينزلون ومنه الجالقي،

الرشيف. الكريم املقدس البلد بظاهر ينزلون الثالث اليوم ويف

وكرم رسولهللاملسو هيلع هللا ىلصورشف مدينة طيبة

السالم بباب فوقفنا الكريم، املسجد إىل وانتهينا الرشيف، الحرم َدَخْلنَا اليوم ذلك عيش ويف
من الباقية القطعة واستلمنا الكريم، واملنرب القرب بني الكريمة بالروضة وَصلَّيْنَا ُمَسلِّمني،
يمني عن واملنرب القرب بني قائم بعمود ملصقة وهي ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل َحنَّ الذي الجذع
واملذنبني العصاة وشفيع واآلخرين األولني سيد عىل السالم حق يْنَا وأَدَّ القبلة، مستقبل
وحق وكرم ورشف تسليًما، وسلم عليه هللا صىل محمد األبطحي الهاشمي النبي الرسول
هللا ريض الفاروق عمر حفص وأبي الصديق بكر أبي وصاحبيه ضجيعيه عىل السالم
املنة هذه بنَيْل مستبرشين العظمى النعمة بهذه مرسورين رحلنا إىل وانرصفنا عنهما،
العظيمة ومشاهده الرشيفة رسوله معاهد إىل البلوغ عىل تعاىل هللا حامدين الكربى،
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يف وُكِتبَْت زيارته ُقِبَلْت ممن يَْجَعَلنَا وأن بها، َعْهِدنا آخر ذلك يَْجَعَل ال أن داعني املنيفة،
سفرته. هللا سبيل

الرشيفة هللاملسو هيلع هللا ىلصوروضته رسول مسجد ذكر

مفروش صحن ووسطه به دائرة بالطات األربع جهاته من ه تَُحفُّ مستطيل املعظم املسجد
والروضة املنحوت، بالحجر مبلط شارع الرشيف باملسجد ويدور والرمل، بالحىص
املسجد من الرشق ييل مما القبلية الجهة يف ساكنها عىل وسالمه هللا صلوات املقدسة
النعت، الرائق النحت البديع بالرخام رة مدوَّ وهي تمثيله، يتأتى ال عجيب وشكلها الكريم،
فضة مسمار منها القبلية الصفحة ويف األزمان، طول مع والطيب املسك تضميخ عالها قد
مستديرين الكريم الوجه مستْقِبِلنَي للسالم الناس يَِقُف وهنالك الكريم، الوجه قبالة هو
هللا ريض بكر أبي ورأس الصديق، بكر أبي َوْجه إىل يمينًا وينرصفون فيسلمون القبلة
كتفي عند عمر ورأس الخطاب، بن عمر إىل ينرصفون ثم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول َقَدَمْي عند عنه
حوض — طيبًا هللا زادها — املقدسة الروضة من الجو ويف عنهما، هللا ريض بكر أبي
صىل هللا رسول بنت فاطمة بيت كان إنه يقال: محراب، شكل قبلته يف م ُمَرخَّ صغري
دفة الكريم املسجد وسط ويف أعلم، وهللا قربها، هو أيًضا: ويقال تسليًما، وسلم عليه هللا
عنه ريضهللا بكر أبي دار إىل يُْفِيض َدَرج له رسداب عىل مقفلة األرض وجه عىل مطبقة
إىل عنها هللا ريض املؤمنني أم عائشة بنته طريق كان الرسداب ذلك وعىل املسجد، خارج
وسلم عليه هللا صىل النبي وأََمَر الحديث يف ِذْكُرها َوَرَد التي الخوخة هو أنه شك وال داره،
ابنه ودار عمر دار عنه هللا ريض بكر أبي دار وبإزاء سواها، ما وَسدِّ بإبقائها تسليًما
هللا عبد أبي املدينة إمام دار الكريم املسجد وبرشقي عنهما، هللا ريض عمر بن هللا عبد
ماؤها َدَرج عىل إليها يُنَْزل سقاية السالم باب من وبمقربة عنه، هللا ريض أنس بن مالك

الزرقاء. بالعني وتُْعَرف َمِعنٌي

الكريم املسجد بناء ابتداء ذكر

الثالث اإلثنني يوم الهجرة دار الرشيفة املدينة تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول َقِدَم
وعرشين ثنتني عندهم وأقام عوف، بن عمرو بني عىل فنزل األول، ربيع شهر من عرش
النجار بني عىل فنزل املدينة إىل َه تََوجَّ ثم ليال، أربع وقيل: ليلة، عرشة أربع وقيل: ليلة،
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مساكنه بنى حتى أشهر سبعة عنده وأقام عنه، هللا ريض األنصاري أيوب أبي بدار
عاند بن عمر أبي بن رافع ابني وُسَهيٍْل ِلَسْهٍل مربًدا املسجد موضع وكان وَمْسِجَده،
هللا ريض زرارة بن أسعد حجر يف يتيمان وهما النجار، بن مالك بن غانم بن ثعلبة بن
هللا لرسول وهباه إنهما وقيل: عنه، ريضهللا أيوب أبي حجر يف كانا وقيل: أجمعني، عنهم
وعمل املسجد تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول فبنى تسليًما، وسلم عليه هللا صىل
طوله مربًعا وجعله أساطني وال سقًفا له يجعل ولم حائًطا عليه وَجَعَل أصحابه مع فيه
َقْدر حائطه ارتفاع وجعل ذلك، دون كان عرضه إن وقيل: ذلك، مثل وَعْرُضه ذراع مائة
النخل، جذوع من أساطني له فأقام تسقيفه، يف أصحابه تََكلََّم الحر اشتد فلما القامة،
هللا رسول أصحاب فكلم املسجد وكف السماء أمطرت فلما جريدها، من سقفه وَجَعَل
كعريش عريش «ال فقال: بالطني، عمله يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تسليًما وسلم عليه هللا صىل
«كان ملسو هيلع هللا ىلص: قال موىس؟ ظلة وما قيل: ذلك»، من أقرب واألمر موىس كظلة ظلة أو موىس
حني منها الجنوبي َسدَّ ثم أبواب ثالثة للمسجد وجعل رأسه»، السقف أصاب قام إذا
وحياة تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول حياة ذلك عىل املسجد وبقي القبلة، ُحوَِّلت

عنه. ريضهللا بكر أبي
هللا صىل هللا رسول مسجد يف زاد عنه هللا ريض الخطاب بن عمر أيام كانت فلما
يقول: تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول سمعت أني لوال وقال: تسليًما، وسلم عليه
أساطني مكانها وَجَعَل الخشب أساطني فأنزل فيه، زدت ما املسجد، يف نزيد أن ينبغي
القبلة عدا ما جهة كل يف منها ستة األبواب وجعل القامة، إىل حجارة األساس وجعل اللبن،
وجل، عز هللا لقي حتى فيه ريء فما للنساء، هذا يُْرتَك أن ينبغي منها: باب يف وقال بابان،
عمر وأراد ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول مسجد يزل لم الجبانة يبلغ حتى املسجد هذا يف زدنا لو وقال:
وريضهللا تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول عم للعباس موضًعا املسجد يف يُْدِخل أن
الناس، يؤذي إنه وقال: عمر فنََزَعه املسجد، يف يَُصبُّ ميزان فيه وكان منه، فمنعه عنهما
إال لهما يأذن فلم داره فأتيا عنهما، ريضهللا كعب بن أبيَّ بينهما وَحكََّما العباس فنَاَزَعُه
له فقال ليتكلم عمر فذهب رأيس، تغسل جاريتي كانت فقال: إليه دخال ثم ساعة، بعد
العباس: فقال تسليًما، وسلم عليه هللا صىل هللا رسول من ملكانه يتكلم الفضل أبا دع : أُبَيٌّ
إال امليزاب وضعت وما معه وبنيتها تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول يل خطها خطة
: أُبَيٌّ فقال املسجد، يف إدخالها وأراد فطرحه عمر فجاء هللاملسو هيلع هللا ىلص، رسول عاتقي عىل ورجالي
داود «أراد يقول: تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول سمعت علًما، هذا من عندي إن
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فأَبَيَا، البيع عىل َفَراَوَدُهَما ليتيمني بيت فيه وكان املقدس، هللا بيت يبني أن السالم عليه
داود فاستعظم كذلك رداه ثم منهما واشرتاه البيع فُردَّ بَاِلَغنْيِ َقاَما ثم فبَاَعاُه رادهما ثم
من تعطيهما كنت وإن أعلم، فأنت لك هو يشء من تعطي ُكنَْت إن إليه: هللا فأوحى الثمن
عليك َحرَّْمُت وقد يل، هو بيٌت َمْظَلَمٍة عن البيوت أغنى وإنَّ يَْرَضيَا، حتى فأَْعِطِهَما ِرْزِقنا،

السالم.» عليه سليمان فأعطاه سليمان فأَْعِطِه َربِّ يا قال: بناءه،
إىل أُبَيٌّ فخرج قاله، تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول بأن يل من عمر: فقال
أََخذُْت َغرْيََك أَِجْد لم لو إني أما عنه: ريضهللا عمر فقال ذلك، له فأثبتوا األنصار من قوم
إال امليزاب تَِرُد ال وهللا عنه: هللا ريض للعباس قال ثم أثبت، أن أحببت ولكنني َقْوَلَك،
فَهَدَمَها هلل، صدقة فهي يل أثبتَْت إذا أما قال: ثم ذلك، العباس ففعل عاتقي، عىل وقدماك
بنفسه، ُه وباَرشَ بقوة وبَنَاُه عنه هللا ريض عثمان فيه زاد ثم املسجد، يف وأَْدَخَلَها عمر
جهة إال جهاته من َعه وَوسَّ املنقوشة بالحجارة محله وأَتَْقَن وبَيََّضه نهاره، فيه يظل فكان
بالساج، وسقفه والرصاص، الحديد بأعمدة مثبتة حجارة سواري له وجعل منها، الرشق
العزيز عبد بن عمر وقيل: املحراب، بنى من أول هو مروان إن وقيل: محرابًا، له وَصنََع
َعه فوسَّ العزيز، عبد بن عمر ذلك توىل امللك، عبد بن الوليد فيه زاد ثم الوليد، خالفة يف
الروم: ملك إىل بََعَث الوليد وكان ب، امُلذَهَّ والساج بالرخام وَعِمَله إتقانه يف وبَاَلَغ نَه وَحسَّ
الَفَعَلة إليه فبعث فيه، فأَِعنِّي تسليًما، وسلم عليه هللا صىل نبينا مسجد أبني أن أريد إني
عليه هللا صىل النبي أزواج حجر بإدخال الوليُد وأََمَر الذهب، من مثقال ألف وثمانني
صار فلما املسجد، من جهات ثالث يف زاده ما الدور من عمر فاشرتى فيه، تسليًما وسلم
الكالم بينهما وطال حفصة دار بَيْع من عمر بن هللا عبد بن هللا عبيد امتنع القبلة إىل
املسجد إىل طريًقا باقيها من يُْخِرجوا أن وعىل منها، بقي ما لهم أنَّ عىل عمر ابتاعها حتى
وكانت أركانه، أربعة يف صوامع أربع للمسجد عمر وَجَعَل املسجد، يف التي الخوخة وهي
املؤذن عليه فأطل بها نََزَل امللك عبد بن سليمان حج فلما مروان، دار عىل ُمِطلَّة إحداها
املحراب. أَْحَدَث من هو ويقال: محرابًا، للمسجد عمر وجعل بهدمها، فأََمَر األذان، حني

وكتب له، يُْقَض ولم بذلك أبوهم وكان املنصور جعفر أبي بن املهدي يف زاد ثم
رشقيه يف ِزيَد إن إنه ويقول: الرشق جهة من فيه الزيارة يف به يَُرغِّ زيد بن الحسن إليه
دار َهْدَم أراد إنما بأنه جعفر أبو فاتهمه الكريم، املسجد الكريمة الروضة َطت تََوسَّ
وأََمَر عثمان، دار عن فاْكُفْف أرْدَت الذي َعَرْفُت قد إني إليه: فكتب عنه، هللا ريض عثمان
تكون خشب عىل ممدودة حبال عىل تُنَْرش بستور القيظ أيام الصحن يَُظلََّل أن جعفر أبو
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فبلغه ذراع، مائتي الوليد بناء يف املسجد طول وكان الحر، من املصلني ِلتُِكنَّ الصحن يف
ذراعني، بمقدار عنها مرتفعة وكانت باألرض، املقصورة وسوَّى ذراع، ثالثمائة إىل املهدي
للوضوء دار ببناء قالوون املنصور امللك أََمَر ثم املسجد، من مواضع عىل اسمه وكتب
ُمتَِّسَعة وأقامها باألقمر، املعروف الدين عالء الصالح األمري بناءها فتوىل السالم، باب عند
— تعاىل هللا َفها َرشَّ — بمكة يبني أن وأراد املاء، إليها وأجرى البيوت بها تستدير الفناء
هللا، شاء إن وسيُذَْكر واملروة، الصفا بني النارص امللك ابنه فبناه له، يَتِمَّ فلم ذلك ِمثَْل
وسلم عليه هللا صىل ألنه قطع؛ قبلة تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول مسجد وقبلة
سمتها إىل له جربيل يشري كان وقيل: السالم، عليه جربيل أقامها وقيل: أقامها، تسليًما
بََدت حتى ْت فتَنَحَّ فتََواَضَعْت الجبال إىل أشار السالم عليه جربيل أن وروي يقيمها، وهو
فهي اعتبار وبكل عيانًا، إليها ينظر وهو يبني تسليًما وسلم عليه هللا صىل فكان الكعبة،
بيت إىل املدينة تسليًما وسلم عليه هللا صىل النبي ورود أول القبلة وكانت قطع، قبلة

شهًرا. عرش سبعة بعد وقيل شهًرا، عرش ستة بعد الكعبة إىل ُحوَِّلت ثم املقدس،

الكريم املنرب ذكر

باملسجد، نخلة جذع إىل يَْخُطُب كان تسليًما وسلم عليه هللا هللاصىل رسول أن الحديث: ويف
هللا رسول أن وروي حوارها، إىل الناقة حنني الجذع َحنَّ إليه َل وتََحوَّ املنرب له ُصِنَع فلما
يوم إىل َلَحنَّ أَْلتَِزْمُه لم «لو وقال: فَسَكَن، فاْلتََزَمُه إليه نََزَل تسليًما وسلم عليه هللا صىل
هللا ريض الداري تميًما أن فُرِوَي: الكريم، املنرب َصنََع فيمن الروايات واختلفت القيامة»،
المرأة غالم وقيل: َصنََعُه، عنه هللا ريض للعباس غالًما إن وقيل: صنعه، الذي هو عنه
األثل، من وقيل: الغابة، طرفاء من وُصِنَع الصحيح. الحديث يف ذلك وَوَرَد األنصار، من
الكريمتني رجليه ويََضُع ُعْليَاُهنَّ عىل يقعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فكان درجات، ثالث له وكان
رجليه وجعل وسطاهن عىل قعد عنه هللا ريض الصديق بكر أبو ويل فلما وسطاهن، يف
وَفَعَل األرض، عىل رجليه وَجَعَل أوالهن عىل جلس عنه ريضهللا عمر ويل فلما أوالهن، عىل

الثالثة. إىل ترقى ثم خالفته من صدًرا عنه ريضهللا عثمان ذلك
املسلمون فَضجَّ الشام، إىل املنرب نَْقَل أراد عنه ريضهللا معاوية إىل األمر صار أن وملا
الرجل فكان األرض، وأَْظَلَمت نهاًرا النجوم وبدت الشمس وخسفت شديدة ريح وَعَصَفْت
من درجات ست فيه وزاد تََرَكُه معاوية ذلك رأى فلما مسلٌك، يتبني وال الرجل يصادم

درجات. ِتْسَع فبلغ أسفله
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رسولهللاملسو هيلع هللا ىلص بمسجد واإلمام الخطيب ذكر

كبار من سالمة بن الدين بهاء املدينة إىل دخويل عهد يف الرشيف باملسجد اإلمام وكان
هللا نََفَع الواسطي الدين عز املشايخ بغية الزاهد الصالح العاِلم عنه وينوب مرص، أهل

املرصي. عمر الدين رساج الرشيفة باملدينة ويقيض قبله، يخطب وكان به،

حكاية

ثم سنة، أربعني نحو بها والخطابة باملدينة القضاء خطة يف أقام هذا الدين رساج أن يُذَْكر
مرة كل يف مرات ثالث النوم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فرأى مرص، إىل ذلك بعد الخروج أراد إنه
يقال بموضع فمات وخرج ذلك، عن يَنْتَِه فلم أََجِلِه باقرتاب وأخربه منها الخروج عن ينهاه
الخاتمة، سوء من باهلل نعوذ إليها، يصل أن قبل مرص من ثالث مسرية عىل سويس، له:
باملدينة اآلن وأبناؤه هللا، رحمه فرحون بن محمد هللا عبد أبو الفقيه عنه ينوب وكان
من وأصلهم محمد هللا عبد وأبو الحكم، ونائب املالكية مدرس هللا عبد محمد أبو الرشيفة
ذلك بعد الرشيفة باملدينة والقضاء الخطابة وتوىل وأصالة، َحَسٌب بها ولهم تونس مدينة

الكرك. بحصن قاضيًا ذلك قبل وكان مرص، أهل من األسيوطي الدين جمال

به واملؤذنني الرشيف املسجد ام ُخدَّ ِذْكر

حسان هيئات عىل وهم وسواهم، األحابيش من فتيان وَسَدنَتُه الرشيف املسجد هذا ام وُخدَّ
الكبار، األمراء هيئة يف وهو الخدام بشيخ يُْعَرف وكبريهم ظراف، ومالبس نظاف وصور
بالحرم املؤذنني ورئيس سنة، كل يف بها إليهم ويؤتى والشام، مرص بديار امُلَرتَّبَات ولهم
وولده بمرص)، (قرية مطرية من املطري الدين جمال الفاضل املحدث اإلمام الرشيف
محمد بن محمد هللا عبد أبو الصالح املجاور والشيخ هللا، عبد الدين عفيف الفاضل

الفتنة. من خوًفا نفسه َجبَّ الذي وهو املجاَورة، قديم بالرتاس، املعروف الغرناطي

حكاية

الشيخ وكان العجمي، الحميد عبد ى يَُسمَّ لشيخ خديًما كان الغرناطي هللا عبد أبا أن يُذَْكر
عىل وتََرَكُه َمرًَّة فَساَفَر بداره، سافر متى ويرتكه وماله بأهله إليه يَْطَمِنئُّ به الظن َحَسَن
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أخاف إني فقال: نفسه عن وراودته الحميد عبد الشيخ زوجة به فعلقت بمنزله، عادته
عىل خاف حتى وتعاِرُضه تراوده تََزْل فلم وماله، أهله عىل ائتمنني من أخون وال هللا
برئ حتى فَعاَلُجوُه الحالة، تلك عىل الناس ووجده عليه وُغِيشَ نفسه فَجبَّ الفتنة، نفسه
هذا إىل الحياة بقيد باٍق وهو الطائفتني، ورأس به ومؤذنًا الكريم املسجد خدام من وصار

العهد.

الرشيفة باملدينة املجاورين ذكر

والصوم العبادة كثري مرزوق»، محمد بن أحمد العباس «أبو الفاضل الصالح الشيخ منهم
َجاَوَر ربما وكان محتسبًا، صابًرا تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول بمسجد والصالم
أَْعَجُب وكنت طواًفا، الناس أكثر وهو وعرشين، ثماٍن سنة يف بها َرأَيْتُه امُلَعظََّمة، بمكة
وتَِصريُ السود، بالحجارة مفروش وامَلَطاف باملطاف، الحر شدة مع الطواف مالزمته من
يجاوز فما عليها، املاء يصبون السقائني رأيت ولقد املحماة، الصفائح كأنها الشمس ِبَحرِّ
الوقت ذلك يف الطائفني وأكثر حينه، من املوضع ويلتهب إال فيه يَُصبُّ الذي املوضع
يطوف يوًما ورأيته القدمني، حايفَ يطوف مرزوق بن العباس أبو وكان الجوارب، يلبسون
تلك لهب فَلِحَقِني األسود، الحجر استالم وأرْدُت املطاف َفَوَصْلُت معه أطوف أن فأحببت
فلم ورجعت عظيم، جهد بعد إال َوَصْلتُه فما الحجر، تقبيل بعد الرجوع وأَرْدُت الحجارة
العهد ذلك يف وكان الرواق، بلْغُت حتى عليه وأميش األرض عىل بجادي أجعل وكنت أَُطْف
بن سهل الحسن أبي الفقيه بن محمد بن محمد القاسم أبو وكبريها غرناطة وزير بمكة
لشدة القائلة وقت يف يطوف يكن ولم أسبوًعا، سبعني يوم كل يطوف وكان األزدي، مالك

عليه. زيادة القائلة شدة يف يطوف مرزوق» «ابن وكان الحر،
الكفيف، املراكيش سعيد العابد الصالح الشيخ هللا َكرََّمها باملدينة املجاورين ومن

املكنايس. حزرون بن عيىس مهدي أبو الشيخ ومنهم

حكاية

من جماعة مع حراء جبل إىل وخرج وعرشين ثماٍن سنة بمكة مهدي أبو الشيخ َجاَوَر
ونزلوا تسليًما وسلم عليه هللا صىل النبي ملتعبَّد ووصلوا الجبل صعدوا فلما املجاورين،
ووصل عليه فسلك قاًرصا، فَظنَّه الجبل يف طريًقا ورأى الجماعة، عن مهدي أبو َر تَأَخَّ عنه
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فظنوا أثًرا، له يََرْوا فلم حولهم فيما فتََطلَُّعوا يأِت فلم فانتظروه الجبل، أسفل إىل أصحابه
َجبَل إىل به فأفىض طريقه عىل عيىس وَمرَّ تعاىل، هللا رشفها مكة إىل فمضوا سبقهم أنه
ويلف ثيابه من يقطع فكان نعله، وتمزقت والحر العطش وأَْجَهَدُه الطريق عن وتاه آخر
عىل أعرابيٍّا هللا فبعث غيالن، أم بشجرة واستظل امليش عن َضُعَف أن إىل رجليه عىل
فيه هميان وسطه عىل وكان مكة إىل وأوصله فأركبه بحاله فأَْعَلَمُه عليه َوَقَف حتى َجَمٍل
ونبتَْت جلدتهما وذََهبَْت قدميه عىل القيام يستطيع ال شهر نحو وأقام إليه فسلمه ذََهٌب
املجاورين ومن هللا، شاء إن أَذُْكُره يل لصاحب ذلك مثل جرى وقد أخرى، جلدة لهما
املذكورة، السنة يف بمكة وجاَوَر املحسنني، القراء من الرشوي محمد أبو الرشيفة باملدينة
ومن بها. الرتاويح يف وأَمَّ الظهر صالة بعد عياض للقايض الشفاء كتاب بها يقرأ وكان
الصالح الشيخ ببنت َج وتزوَّ بها، املالكية مدرس الفايس العباس أبو الفقيه املجاورين

الزرندي. الدين شهاب

حكاية

تََكلََّم أن إىل الكالم به فانتهى الناس، بعض مع يوًما تََكلََّم الفايس العباس أبا أن يُذَْكر
عفا — صعبًا مركبًا للسانه ِحْفظه وعدم النسب بعلم َجْهِله بسبب فيها ارتكب بعظيمة
كالمه فبلغ يعقب، لم السالم عليهما طالب أبي بن عيل بن الحسني إن فقال: — عنه هللا
وأراد إنكاره وبحق َكَالَمُه فأَنَْكَر الحسني، جماز بن منصور بن طفيل املدينة أمري إىل
أَثٌَر، له يَْظَهْر لم اآلن وإىل اغتاله، من بََعَث أنه ويُذَْكر املدينة، عن فنفاه فيه فُكلَِّم َقتَْله،

وزللـه. اللسان عثرات من باهلل نعوذ

الرشيفة املدينة أمري ذكر

توضأ إنه ويقال: مقبًال، عمه قتل قد وكان جماز بن منصور بن كبيش املدينة أمري كان
أصحابه ومعه الحر شدة يف الفالة إىل وعرشين سبع سنة خرج كبيًشا إن ثم بدمه،
مقبل وأبناء إال راعهم فما األشجار ظالل تحت فتفرقوا األيام، بعض يف القائلة فأدركتهم
ولعقوا صربًا منصور بن كبيش فقتلوا مقبل، لثارات يا ينادون: عبيدهم من جماعة يف

الفايس. العباس أبا نفى أنه ذكرنا الذي منصور بن طفيل أخوه بعده وتوىل دمه
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الرشيفة املدينة بخارج الكريمة بعضاملشاهد ِذْكر

البقيع، بباب يُْعَرف باب عىل إليه ويُْخَرج املكرمة، املدينة برشقي وهو الغرقد، بقيع فمنها
املطلب عبد بنت صفية قرب الباب من خروجه عند يساره عىل إليه الخارج يَْلقى ما فأول
العوام بن الزبري وأم تسليًما، وسلم عليه هللا صىل هللا رسول عمة وهي عنهما، هللا ريض
قبة وعليه عنه، ريضهللا أنس بن مالك هللا عبد أبي املدينة إمام قرب وأمامها عنه، ريضهللا
بن إبراهيم الكريمة النبوية املقدسة الطاهرة الساللة قرب وأمامه البناء، مخترصة صغرية
الرحمن عبد تربة يمينها وعن بيضاء، قبة وعليه تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول
بن عقيل قرب وبإزائه شحمة، بأبي املعروف وهو عنهما، هللا ريض الخطاب بن عمر بن
هللا ريض طالب أبي بن جعفر الجناحني ذي بن هللا عبد وقرب عنه، هللا ريض طالب أبي
روضة ويليها عنهن، ريضهللا بها املؤمنني أمهات قبور أن يُذَْكر روضة وبإزائهم عنهما،
طالب أبي بن عيل بن الحسن وقرب ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عم املطلب عبد بن العباس َقْربُ فيها
البقيع، باب من الخارج يمني عن اإلحكام بديعة الهواء يف ذاهبة قبة وهي السالم، عليهم
متسعان األرض عن مرتفعان وقرباهما السالم، عليهما العباس رجيل إىل الحسن ورأس
قبور وبالبقيع العمل، البديعة الصفر بصفائح مرصعة اإللصاق بديعة بألواح مغشيان
آخر ويف أكثرها، يُْعَرف ال أنها إال عنهم، هللا ريض الصحابة وسائر واألنصار املهاجرين
وعىل كبرية، قبة وعليه عنه، هللا ريض عفان بن عثمان عمر أبي املؤمنني أمري قرب البقيع
ابنها. وعن عنها ريضهللا طالب أبي بن عيل أم هاشم بن أسد بنت فاطمة قرب منه مقربة
بينهما والطريق منها، ميلني نحو عىل املدينة قبيل وهو قباء، الكريمة املشاهد ومن
فيه مربع مسجد وهو والرضوان، التقوى عىل َس أُسِّ الذي املسجد وبه النخل، حدائق يف
وسلم عليه هللا صىل بالنبي الناقة مربك وسطه ويف البعد عىل تَْظَهر طويلة بيضاء صومعة
مسطبة عىل محراب صحنه من القبلية الجهة ويف فيه، بالصالة الناس يتربك تسليًما
كانت دار املسجد قبيل ويف تسليًما، وسلم عليه هللا صىل النبي فيه َرَكَع موضع أول هو
وعائشة وفاطمة وعمر بكر ألبي تُنَْسب دور ويليها عنه، هللا ريض األنصاري أيوب ألبي
هللا صىل النبي فيه تَُفَل ملا عذبًا ماؤها عاد التي وهي أريس، برئ وبإزائه عنهم، ريضهللا
عنه، ريضهللا عثمان من الكريم الخاتم َوَقَع وفيها أجاًجا، كان أن بعد تسليًما وسلم عليه
حجر من رشح الزيت إن يقال: الرشيفة، املدينة بخارج الزيت حجر قبة املشاهد ومن
وبإزائها بضاعة، برئ منه الشمال جهة وإىل تسليًما، وسلم عليه هللا صىل للنبي هنالك
َحَفَرُه الذي الخندِق شفرِي وعىل نبيكم، ُقِتَل وقال: أحد يوم َخ َرصَ حيث الشيطان جبل
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بحصن يُْعَرف خرب ِحْصٌن األحزاب تََحزُّب عند تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول
اشرتى التي رومة برئ الغرب جهة إىل وأمامه املدينة، لعزاب بناه عمر إن يقال: العزاب،

ألًفا. بعرشين ِنْصفها عنه ريضهللا عثمان املؤمنني أمري
عليه هللا صىل هللا رسول فيه قال الذي امُلبَاَرك الجبل وهو أُُحد، الكريمة املشاهد ومن
فرسخ نحو عىل الرشيفة املدينة بجوار وهو ونُِحبُّه»، يُِحبُّنا جبل أحًدا «إن تسليًما: وسلم
هللا صىل هللا رسول عم حمزة قرب وهنالك عنهم، ريضهللا املكرمون الشهداء وبإزائه منها،
عنهم، هللا ريض أحد يف املستشهدون الشهداء وحوله عنه، هللا وريض تسليًما وسلم عليه
عنه، هللا ريض طالب أبي بن لعيل يُنَْسب مسجد أحد طريق ويف أحد، لقبيل وقبورهم
الفتح سورة أُنِْزَلت حيث الفتح ومسجد عنه، الفاريسريضهللا سلمان إىل يُنَْسب ومسجد
الوجهة هذه يف الرشيفة باملدينة إقامتنا وكانت تسليًما، وسلم عليه هللا هللاصىل رسول عىل
وأوقدوا حلًقا صحنه يف حلقوا قد والناس الكريم باملسجد نبيت ليلة كل ويف أيام، أربعة
يف وبعضهم هللا يَذُْكرون وبعضهم يتلونه الكريم القرآن ربعات وبينهم الكثري الشمع
هللا رسول بمدح يرتنمون جانب بكل والحداة — طيبًا هللا زادها — الطاهرة الرتبة مشاهدة
بالصدقات ويجودون املباركة الليايل تلك يف الناس َدأََب وهكذا تسليًما، وسلم عليه هللا صىل
املدينة إىل الشام من الوجهة هذه يف صحبتي يف وكان واملحتاجني، املجاورين عىل الكثرية
بعد واجتمعنا بها وأضافني شكل بن بمنصور يُْعَرف فاضل أهلها من رجل الرشيفة
سنان، بن قاسم الدين رشف الزيدية قايض أيًضا صحبتي يف وكان وبخارى، بحلب ذلك
األموي». حجر بن «َعِيلِّ ب ى يَُسمَّ غرناطة أهل من الفقراء الصلحاء أحد أيًضا وَصِحبَنِي

حكاية

يل ذََكَر السالم وأزكى الصالة أفضل ساكنها عىل — هللا َكرَّمها — املدينة إىل َوَصْلنَا ملا
عني واحفظ مني اسمع له: يقول قائًال النوم يف الليلة تلك رأى أنه املذكور حجر بن عيل

(طويل):

ال��رج��ِس م��ن ال��م��ع��اد ي��وم ب��ه أَِم��نْ��تُ��م ض��ري��ح��ه زائ��ري��ن ي��ا ل��ك��م ه��ن��ي��ئً��ا
يُ��ْم��ِس��ي أو ب��ط��ي��ب��ة يَ��ْض��َح��ى ل��م��ن ف��ط��وب��ى ب��ط��ي��ب��ة ال��ح��ب��ي��ب ق��ب��ر إل��ى َوَص��ْل��تُ��م

الهند بالد قاعدة دهيل مدينة إىل رحل ثم باملدينة، صحبه بعد الرجل هذا وَجاَوَر
فأََمَر الهند، ملك يدي بني رؤياه حكاية وذََكْرُت جواري، يف فنزل وأربعني، ثالث سنة يف
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جميًال كالًما له وقال واستحسنه، فأعجبه ذلك له وحكى يديه، بني فحرض بإحضاره
املغرب دنانري من التنكة ووزن ذهب من تنكة ثالثمائة وأعطاه بإنزاله وأََمَر بالفارسية،
كل يف مرتبًا له َ وَعنيَّ وخلعة واللجام الرسج محيل فرًسا وأعطاه دينار، ونصف ديناران
الدين بجمال هنالك يُْعَرف ببجاية ومولده غرناطة، أهل من طيب فقيه هنالك وكان يوم،
خارج بدويرة وأنزله بنته يَُزوَِّجه أن عىل ووعده املذكور، حجر بن عيل فصحبه املغربي،
ألحد، بها يطمنئ وال ثيابه مفرش يف الدنانري يرتك وكان وغالًما، جارية واشرتى داره
لهما يَِجْد لم الدار أتى فلما وهربا، وأخذاه الذهب ذلك أَْخذ عىل والجارية الغالم فاتفق
عليه، جرى ما عىل أسًفا املرض به واشتد والرشاب الطعام من فامتنع للذهب، وال أثًرا
بذلك يُْعِلمه من إليه ذلك فبََعَث ذلك، له يُْخَلَف أن فأََمَر امللك، يدي بني قضيته فُعِرَضْت

تعاىل. هللا رحمه مات قد فوجده
ذي مسجد بقرب فنزلنا — تعاىل هللا رشفهما — مكة نريد املدينة من رحيلنا وكان
خمسة عىل منه وباملدينة تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول منه أَْحَرَم الذي الحليفة
مخيط من تََجرَّْدُت وهنالك العقيق، وادي منه وبالقرب املدينة حرم منتهى وهو أميال
أََزْل ولم ُمْفِرًدا، بالحج وأَْحَرْمُت ركعتني وَصلَّيُْت إحرامي ثوب ولبست واغتسلت الثياب
نزلت وبه السالم عليه عيل ِشْعب أتيت أن إىل وحدوٍر وصعوٍد وجبل سْهٍل كل يف ملبيًا
عليٍّا إن ويقال: العلم، ذات ببرئ تُْعَرف برئ وبها بالروحاء ونزلنا منه رحلنا ثم الليلة، تلك
ونخل ماء فيه معموٌر واٍد وهو بالصفراء، ونزلنا رحلنا ثم الجن، بها قاتََل السالم عليه
حصون وتواليه كبري ِحْصن وفيها وسواهم، الحسنيون الرشفاء يَْسُكنه وقرص وبنيان
وسلم عليه هللا صىل رسوله هللا نََرصَ حيث ببدر ونزلنا منه رحلنا ثم متصلة، وقًرى كثرية
نَْخل حدائق فيها قرية وهي املرشكني، صناديد واستأصل الكريم وَْعَده وأَنَْجَز تسليًما
يجري فوارة عني وببدر جبال بني واٍد بَْطن من إليه يُْدَخل منيع ِحْصن وبها متصلة،
وموضع بستان، اليوم هو املرشكون هللا أعداء به ُسِحَب الذي القليب وموضع ماؤها،
منه الداخل يسار عىل املالئكة به نزلت الذي الرحمة وجبل خلفه، عنهم ريضهللا الشهداء

ممتد. الرمل كثيب شبه وهو الطبول جبل وبإزائه الصفراء، إىل
جمعة، ليلة كل يف الطبول أصوات مثل هنالك يسمعون أنهم البلدة تلك أهل ويزعم
متصل وتعاىل جلَّ ربه يناشد بدر يوم به كان الذي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عريش وموضع
مربك له: يقال مسجد، القليب نخل وعند أمامه الوقيعة وموضع الطبول، جبل بسفح
جبال بني واٍد يف بريد نحو والصفراء بدر وبني تسليًما، وسلم عليه هللا صىل النبي ناقة

91



بطوطة ابن رحلة

بقاِع املعروفة الصحراء إىل بدر من ورحلنا النخل، حدائق وتَتَِّصل العيون فيه تَطَِّرد
منتهاها ويف ثالث مسرية الخليل، خليله عن ويذهل الدليل، بها يضل برية وهي البزواء
مرص اج ُحجَّ يُْحِرم ومنه طويًال زمانًا املاء بها يبقى غدران باملطر فيه يتكون رابغ وادي
السويق، بَعَقبة ومررنا خليص، إىل ثالثًا رابغ من نا وِرسْ الجحفة، دون وهو واملغرب
السويق رشب يقصدون والحجاج الرمل، كثرية خليص من يوم نصف مسافة عىل وهي
واألمراء بالسكر، مخلًطا الناس ويسقونه ذلك برسم والشام مرص من ويستصحبونه بها
مع يكن ولم بها َمرَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن ويُذَْكر الناس، ويسقونها األحواض منه يملئون
وهي خليص بركة نزلنا ثم سويًقا، فرشبوه إياه فأعطاهم َرْمِلها من فأََخذَ طعام أصحابه
حصن البسيط ويف جبل، قنة يف مشيد حصن لها النخل حدائق كثرية األرض من بسيط يف
وصاحب الضياع، إىل ورسبت األرض يف أخاديد لها صنعت قد فوارة عني وبها خرب
يَْجِلبُون عظيًما سوًقا هنالك يقيمون الناحية تلك وعرب النسب، َحَسِنيُّ رشيٌف خليص

واإلدام. والثمر الغنم إليها
تُنَْسب معني آبار وبها جبال بني األرض من بسيط يف وهي عسفان إىل رحلنا ثم
مسافة عىل أيًضا عثمان إىل املنسوب واملدرج عنه، هللا ريض عفان بن عثمان إىل إحداها
َدَرج صورة عىل بالط منه موضع ويف جبلني، بني مضيق وهو خليص، من يوم نصف
وبعسفان أَْحَدثََها، إنه ويقال: السالم، عليه عيل إىل تُنَْسب برئ وهنالك قديمة، عمارة وأَثَر
عسفان من رحلنا ثم كثري. املقل شجر من وبه الخراب أَْوَهنَُه قد َمِشيد وبرج عتيق حصن
فوارة عني ذو النخل كثري مخصب واٍد وهو الظهران، مر أيًضا يسمى مرو بطن ونزلنا
هللا َفها َرشَّ مكة إىل والخرض الفواكه تُْجَلب الوادي هذا ومن الناحية، تلك تسقي سيالة
بحالها مرسورة آمالها ببلوغ مستبرشة والنفوس املبارك الوادي هذا من أَْدَلْجنَا ثم تعاىل،
حرم عىل منها فوردنا تعاىل، هللا رشفها مكة األمني البلد إىل الصباح عند فوَصْلنا ومآلها،
الرشيف الحرام البيت ودخلنا ملسو هيلع هللا ىلص، محمد صفيِّه ومبعث إبراهيم خليله ومبوَّأ تعاىل هللا
تعظيًما، هللا زادها الرشيفة الكعبة وشاهدنا شيبة، بني باب من آمنًا كان َدَخَلُه َمْن الذي
الرحمن بوفود محفوفة الجمال برود يف وترفل الجالل منصة عىل تََجىلَّ كالعروس وهي
وَصلَّيْنَا الكريم الحجر واستلمنا القدوم، طواف بها وُطْفنَا الرضوان، جنة إىل موصلة
حيث األسود والحجر الباب بني امللتزم عند الكعبة بأستار وتََعلَّْقنا إبراهيم بمقام ركعتني
هللا صىل النبي عن َوَرَد حسبما له َب ُرشِ ملا وهو زمزم ماء من بْنا وَرشِ الدعاء، يستجاب

تسليًما. وسلم عليه
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هلل والحمد إبراهيم، باب من بمقربة بدار هنالك ونزلنا واملروة الصفا بني سعينا ثم
الصالة عليه الخليل دعوة بََلَغتُْه ممن وَجَعَلنَا الكريم البيت هذا عىل بالوفادة َفنا َرشَّ الذي
وزمزم الكريم والحجر العظيم واملسجد الرشيفة الكعبة بمشاهدة أعيننا وَمتََّع والتسليم
املنيفة املشاهد هذه إىل النزوع عىل القلوب َطبََع أنه تعاىل هللا ُصنْع عجائب ومن والحطيم،
إال أحد يَُحلُّها فال القلوب؛ يف متمكنًا ُحبََّها وَجَعَل الرشيفة بمعاهدها املثول إىل والشوق
إليها الحنني شديد عنها لبعاده متولًها لفراقها أسًفا إال يفارقها وال قلبه، بمجامع أََخذَْت
حكمة القلوب حشو وَمَحبَّتُها األعني، نصب املباركة فأْرضها عليها، الوفادة لتكرار ناويًا
ويمثلها نائبة، وهي يحرضها والشوق السالم، عليه خليله لدعوة وتصديًقا بالغة هللا من
ضعيف من وكم العناء، من ويعانيه املشاقِّ من يلقاه ما قاصدها عىل ويهون غائبة، وهي
مرسوًرا اها تلقَّ شمله بها هللا َجَمَع فإذا طريقها، يف التلف ويشاهد دونها عيانًا املوت يرى
رباني، وُصنْع إلهي َألَْمٌر إنه نصبًا، وال محنة كابََد وال مرارة لها يَذُْق لم كأنه مستبًرشا
املستبرصين بصرية يف وتعزُّ تمويه، يطرقها وال شبهة تغشاها وال لبس يشوبها ال وداللة
الفناء بذلك واملثول األرجاء بتلك الحلول تعاىل هللا َرَزَقُه وَمْن املتفكرين، فكرة يف وتبدو
يُْكِثر أن عليه فحقَّ واألخرى، الدنيا الدارين خري وَخوََّله الكربى النعمة عليه هللا أَنَْعَم فقد
وَرِبَحْت زيارتُه، ُقِبَلْت ممن تعاىل هللا َجَعَلنَا أواله، ما عىل الحمد ويُِديم َخوََّله ما عىل الشكر

وَكَرِمِه. بَمنِّه أوزاُره بالقبول ومحيت آثاره، هللا سبيل يف وُكِتبَْت تجارتُه، َقْصدها يف

املعظمة مكة مدينة ذكر

يراها فال الجبال، به تحفُّ واٍد بطن يف مستطيلة البنيان متصلة كبرية مدينة وهي
واألخشبان الشموخ، بمفرطة ليست عليها املطلة الجبال وتلك إليها، يصل حتى قاصدها
جهة يف وهو قعيقعان وجبل منها، الجنوب جهة يف وهو قبيس أبي جبل هما جبالها من
األصغر، وأجياد األكرب أجياد قبيس أبي جهة ومن األحمر، الجبل منها الشمال ويف منها،
— واملزدلفة وعرفة منى — كلها واملناسك وستُذَْكر، جبل وهي والحندمة ِشْعبان، وهما
من الشبيكة وباب بأعالها، املعىل باب ثالثة: األبواب من وملكة هللا، رشفها مكة برشقي
املدينة طريق وعليه املغرب جهة إىل وهو العمرة وباب الزاهر، بباب أيًضا ويُْعَرف أسفلها
وهو املسفل وباب ذلك، وسيُذَْكر التنعيم إىل ه يُتََوجَّ ومنه وجدة والشام ومرص الرشيفة،
هللا رشفها — ومكة الفتح، يوم عنه ريضهللا الوليد بن خالد دخل ومنه الجنوب، جهة من
سبقت ولكن زرع، ذي غري بواٍد الخليل: نبيه عن حاكيًا العزيز كتابه يف هللا أخرب كما —
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بها أََكْلُت ولقد لها، تجبى يشء كل وثمرات إليها تُْجَلب طرفة فكل املباركة، الدعوة لها
املجلوب البطيخ وكذلك الدنيا، يف له نظري ال ما والرطب والخوخ والتني العنب الفواكه من
يفرتق ما وكل الطعوم، لذيذات سمان بها واللحوم وحالوة، طيبًا سواه يماثله ال إليها
نخلة ووادي الطائف من والُخَرض الفواكه لها وتُْجَلب اجتماعه، فيها السلع من البالد يف

العتيق. بيته ومجاوري األمني َحَرِمه بسكان هللا من لطًفا مر وبطن

وَكرَّمه هللا فه َرشَّ الحرام املسجد ذكر

من أزيد غرب إىل رشق من طوله الساحة ُمتَِّسع وهو البلد، وسط يف الحرام واملسجد
وسطه، يف العظمى والكعبة ذلك، من يقرب وعرضه األزرقي، ذلك حكى ذراع، أربعمائة
بحسن الواصف يحيط وال بدائعه َوْصف اللسان يتعاطى ال جميل ومرآه بديع ومنظره
ثالث ة ُمْصَطفَّ طوال أعمدة عىل وسقفه ذراًعا، عرشين نحو حيطانه وارتفاع كماله،
بالط كأنها عجيبًا انتظاًما الثالثة بالطاته انتظمت وقد وأجملها، صناعة بأتقن صفوف
يف التي الجصية عدا ما سارية وتسعون وإحدى أربعمائة الرخامية سواريه وعدد واحد،
مع املقام ويقابلها الشمال، يف اآلخذ البالط يف داخلة وهي الحرم، يف املزيدة الندوة دار
البالط هذا بجدار ويتصل إليه البالط هذا من يدخل ُمتَِّصل وفضاؤها العراقي، الركن
البالط جدار ويف والخياطون، والنساخون املقرئون بها يجلس حنايا ُقِيسِّ تحت مساطب
وعند حنايا، بدون مساطب جداراتها تحت البالطات وسائر تماثلها مساطب يقابله الذي
بن محمد املهدي وللخليفة جصية، سواري فيه الغربي البالط من َمْدَخل إبراهيم باب
وإحكام الحرام املسجد توسيع يف كريمة آثار عنهما ريضهللا املنصور جعفر أبي الخليفة
املؤمنني أمري املهدي محمد هللا عبد أََمَر مكتوب: الغربي البالط جدار أعىل ويف بنائه،
ومائة. وستني سبع سنة يف وعمارته هللا بيت لحاج الحرام املسجد بتوسعة هللا أصلحه

وتكريًما تعظيًما هللا زادها الرشيفة املعظمة الكعبة ذكر

الثالث الجهات من الهواء يف ارتفاعها مربعة بنية وهي املسجد، وسط يف ماثلة والكعبة
تسع اليماني والركن األسود الحجر بني التي الرابعة الجهة ومن ذراًعا، وعرشون ثماٍن
أربعة األسود الحجر إىل العراقي الركن من التي صفحتها وَعْرض ذراًعا، وعرشون
الشامي، الركن إىل اليماني الركن من تقابلها التي الصفحة عرض وكذلك شربًا، وخمسون
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ثمانية الحجر داخل من الشامي الركن إىل العراقي الركن من التي صفحتها وعرض
العراقي، الركن إىل الشامي الركن من تقابلها التي الصفحة عرض وكذلك شربًا، وأربعون
وبناؤها الحجر، خارج هو إنما والطواف شربًا، وعرشون مائة فإنه الحجر خارج وأما
األيام تغريها فال وأشهده، وأَْحَكِمه اإللصاق بأبدع أُْلِصَقْت قد السمر الصم بالحجارة
والركن األسود الحجر بني الذي الصفح يف املعظمة الكعبة وباب األزمان، فيها تؤثر وال
حيث بامللتزم، املسمى هو املوضع وذلك أشبار، عرشة األسود الحجر وبني وبينه العراقي،
ثمانية وسعته شرب، ونصف شربًا عرش أحد األرض عن الباب وارتفاع الدعاء، يستجاب
وهو أشبار، خمسة عليه ينطوي الذي الحائط وعرض شربًا، عرش ثالثة وطوله أشبار،
وله بالفضة مصفحات العليا وعتبته وعضادتاه الصنعة بديع الفضة بصفائح مصفح

قفل. عليهما فضة من كبريتان نقارتان
هللا رسول مولد يوم يف ويُْفتَح الصالة، بعد جمعة يوم كل يف الكريم الباب ويُْفتَح
وقوائم درج له املنرب شبه كرسيٍّا يضعوا أن فتحه يف ورسمهم تسليًما، وسلم عليه هللا صىل
فيكون الرشيفة، الكعبة جدار إىل ويلصقونه عليها الكريس يجري بكرات أربع لها خشب
ومعه الكريم املفتاح وبيده الشيبيني كبري يصعد ثم الكريمة بالعتبة متصًال األعىل درجه
رئيسهم يفتح ما بخالل بالربقع املسمى الكعبة باب عىل املسبل السرت فيمسكون السدنة
يركع ما قدر وأقام الباب، وسد وحده البيت ودخل الرشيفة العتبة قبل فتحه فإذا الباب،
ويبادر الباب يفتح ثم ويركعون، أيًضا الباب ويسدون الشيبيني سائر يدخل ثم ركعتني،
وقلوب خاشعة بأبصار الكريم الباب مستقبلني يقفون ذلك أثناء ويف بالدخول، الناس
رحمتك أبواب لنا افتح اللهم ونادوا: كربوا فتح فإذا تعاىل، هللا إىل مبسوطة وأيد ضارعة
وحيطانه املجزع بالرخام مفروش الرشيفة الكعبة وداخل الراحمني، أرحم يا ومغفرتك
وبني منها عمود كل بني الساج، خشب من الطول مفرطة طوال ثالثة أعمدة وله كذلك،
منها األوسط يقابل الرشيفة الكعبة داخل الفضاء يف متوسطة وهي ُخًطا، أربع اآلخر
من الرشيفة الكعبة وستور والشامي، العراقي الركنني بني الذي الصفح َعْرض ِنْصف
من جميعها وتكسو وإرشاًقا نوًرا عليها تتألأل وهي باألبيض فيها مكتوب األسود الحرير

األرض. إىل األعىل
يحصيها ال بأمم غاصٌّ والحرم يُْفتَح بابها أن الكريمة الكعبة يف اآليات عجائب ومن
ال أنها عجائبها ومن عنهم، تضيق وال أجمعني فيدخلونها وَرَزَقُهم َخَلَقُهم الذي هللا إال
عجائبها ومن طائف، دون قط رآها أنه أحد يَذُْكر ولم نهاًرا، وال ليًال أبًدا طائف عن تخلو
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وتجد الطريان، يف يعلوها وال عليها ينزل ال الطري من وسواه َكثَْرتِه عىل مكة َحمام أن
الجهات إحدى إىل عنها عرج الرشيفة الكعبة حاذى فإذا كله، الحرم أعىل عىل يطري الحمام
أو لحينه يموت أن فإما مرض، به كان إذا إال طائر عليها ينزل ال إنه ويقال: يَْعلُها، ولم
والتعظيم. املهابة لها وَجَعَل والتكريم، بالترشيف ها َخصَّ الذي فسبحان مرضه، من يربأ

املبارك امليزاب ذكر

بارز وهو واحد، شرب وسعته الذهب، من وهو الِحْجر، عىل الذي الصفح أعىل يف وامليزاب
يف امليزاب وتحت الدعاء، استجابة مظنة امليزاب تحت الذي واملوضع ذراعني، بمقدار
محراب شكل عىل مستطيلة خرضاء رخامة وعليه السالم، عليه إسماعيل قرب هو الِحْجر
وكلتاهما شرب، ونصف شرب مقدار سعتها وكلتاهما مستديرة خرضاء برخامة متصلة
السالم، عليها هاجر أمه قرب العراقي الركن ييل مما جانبه وإىل املنظر، رائقة الشكل غريبة
أشبار. سبعة القربين وبني ونصف، شرب مقدار سعتها مستدير خرضاء رخامة وعالمته

األسود الحجر ذكر

لتقبيله، يتطامن الناس من فالطويل أشبار، األرضستة عن فارتفاعه األسود، الحجر وأما
وطوله شرب، ثُلُثَا وسعته املرشق، جهة إىل الذي الركن يف ملصق وهو إليه يَتََطاول والصغري
إن ويقال: ملصقة، قطع أربع وفيه الركن، يف منه دخل ما َقْدر يُْعَلم وال وعقد، شرب
الناس وتبادر فكرسه بدبوس رضبه ِسواه، كرسه الذي إن وقيل كرسه، هللا لعنه القرمطي
فضة من بصفيحة مشدودة الحجر وجوانب املغاربة، من جماعة بسببه وُقِتَل قتله إىل
لذة ولتقبيله باهًرا، حسنًا العيون منه فتجتيل الكريم الحجر سواد عىل بياضها يلوح
وكفى به، ربانية وعناية فيه مودعة خاصية لثمه يفارق ال أن الثمه ويََودُّ الفم بها يتنعم
وأَْوَفَد ومصافحته، باستالمه هللا نََفَعنَا أرضه»، يف هللا يمني «إنه ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قول
ليمني امُلوايل جانبه ييل مما األسود الحجر من الصحيحة القطعة ويف إليه، شيِّق كل عليه
إذا الناس وترى البهية، الصحيفة تلك يف خال كأنها مرشقة صغرية بيضاء نقطة ُمْستَِلمه
إال ذلك من أحد يتمكن فَقلََّما تقبيله، عىل ازدحاًما بعض عىل بعضهم يتساقط بها طافوا
األسود الحجر عند ومن الكريم، البيت دخول عند يصنعون وكذلك الشديدة، املزاحمة بعد
قليًال، عنه تقهقر استلمه فإذا الطائف، يلقاها التي األركان أول وهو الطواف، ابتداء
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وهو العراقي الركن بعده يلقى ثم طوافه، يف ومىض يساره عن الرشيفة الكعبة وجعل
اليماني الركن يلقى ثم الغرب، جهة إىل وهو الشامي الركن يلقى ثم الشمال، جهة إىل

الرشق. جهة إىل وهو األسود الحجر إىل يعود ثم الجنوب، جهة إىل وهو

الكريم املقام ذكر

شربًا عرش اثنا طوله موضًعا العراقي الركن وبني هللا فها رشَّ الكعبة باب بني أن اعلم
إبراهيم مدة يف املقام موضع وهو شربين، نحو وارتفاعه ذلك من النصف نحو وعرضه
املوضع ذلك وبقي ، مصىلٍّ اآلن هو الذي املوضع إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي َفُه َرصَ ثم السالم، عليه
الناس يزدحم مبارك موضع وهو ُغِسَل، إذا الكريم البيت ماء ينصبُّ وإليه الحوض شبه
إىل وهو الكريم، والباب العراقي الركن بني ما يقابل الكريم املقام وموضع فيه، للصالة
أصابع تصل ما َقْدر الكريم املقام عن متجاٍف حديد شباك تحتها قبة وعليه أميل، الباب
موضع ورائه ومن مقفل والشباك الصندوق، إىل الشباك ذلك من يده أدخل إذا اإلنسان
وسلم عليه هللا صىل هللا رسول أن الصحيح ويف الطواف، لركعتي مصىلٍّ جعل قد محوز
َمَقاِم ِمْن ﴿َواتَِّخذُوا فقرأ: املقام أتى ثم سبًعا به فطاف البيت أتى املسجد َدَخَل ملا تسليًما
الذي الحطيم يف الشافعية إمام مصىلَّ املقام وَخْلف ركعتني، َخْلَفه وَرَكَع ،﴾ ُمَصىلٍّ إِبَْراِهيَم

هنالك.

واملطاف الحجر ذكر

الدائرة داخل من شربًا وتسعون أربعة وهي خطوة وعرشون تسع الحجر جدار ودور
وسعته شرب، ونصف أشبار خمسة وارتفاعه اإللصاق، املحَكم املجزع البديع بالرخام وهو
املنظم املجزع بالرخام مفروش واسع بالط الحجر وداخل شرب، ونصف أشبار أربعة
ما وبني امليزاب تحت الذي الرشيفة الكعبة جدار وبني اإلتقان، البديع الصنعة املعجز
بينه أحدهما مدخالن: وللحجر شربًا، أربعون استواء خط عىل الحجر جدار من يقابله
البيت من قريش تََرَكتْه الذي هو املوضع وهذا أذرع، ستة وسعته العراقي، الركن وبني
ستة أيًضا وسعته الشامي، الركن عند اآلخر واملدخل الصحاح، اآلثار جاءت كما بَنَتْه حني
السود بالحجارة مفروش الطواف وموضع شربًا، وأربعون ثمانية املدخلني وبني أذرع،
املقام تقابل التي الجهة يف إال ُخًطا تسع بمقدار البيت عن اتسعت وقد اإللصاق، محكمة
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برمل مفروش البالطات مع الحرم وسائر به، أحاطت حتى إليه امتدت فإنها الكريم،
املفروشة. الحجارة آخر يف النساء وطواف أبيض،

املباركة زمزم ذكر

عن الكريم واملقام خطوة، وعرشون أربع وبينهما األسود الحجر تقابل زمزم برئ وقبة
البرئ وتنور األبيض، بالرخام مفروش القبة وداخل ُخًطا، عرش إليه ركنها ومن القبة يمني
البديع الرخام من وهو الرشيفة، للكعبة املقابل الجدار إىل مائًال القبة وسط يف املباركة
شرب، ونصف أشبار أربعة وارتفاعه شربًا، أربعون ودوره بالرصاص، مفروغ اإللصاق
وباب جمعة، ليلة كل يف يتزايد ماءها أن يَذُْكرون وهم قامة، عرشة إحدى البرئ وعمق
ذلك، مثل وعمقها شرب سعتها سقاية القبة بداخل استدارت وقد الرشق، جهة إىل القبة
الناس يقعد مسطبة وحولها للوضوء ماء تمأل أشبار خمسة نحو األرض عن وارتفاعها
إىل وبابها عنه، ريضهللا العباس إىل املنسوبة الرشاب قبة زمزم قبة وييل للوضوء، عليها
له دورق وكل الدوارق، يسمونها قالل يف زمزم ماء بها يُْجَعل اآلن وهي الشمال، جهة
الكريمة املصاحف اختزان وبها الناس، فيرشبه املاء فيها ليربد بها وترتك واحد، مقبض
مصحف فيه ُمتَِّسع مبسوط تابوت عىل تحتوي خزانة وبها الرشيف، للحرم التي والكتب
صىل هللا رسول وفاة من عرشة ثمان سنة منتَسخ عنه، ريضهللا ثابت بن زيد بخط كريم
الكريم املصحف هذا أخرجوا شدة أو قحط أصابهم إذا مكة وأهل تسليًما، وسلم عليه هللا
إبراهيم مقام يف ووضعوه الرشيفة العتبة عىل ووضعوه الرشيفة الكعبة باب وفتحوا
العزيز باملصحف متوسلني مترضعني داعني رءوسهم كاشفني الناس واجتمع السالم عليه
قبة وييل بلطفه، َدُهم وتََغمَّ برحمته هللا تََداَرَكُهم وقد إال ينفصلون فال الكريم، واملقام

اليهودية. بقبة املعروفة القبة منها انحراف عىل عنه تعاىل ريضهللا العباس

الرشيفة املشاهد من به دار وما الحرام املسجد أبواب ذكر

كثرية، أبواب عىل ُمَفتَّحة وأكثرها بابًا، عرش تسعة تعاىل هللا رشفه الحرام املسجد وأبواب
مخزوم، بني بباب يُْعَرف قديًما وكان أبواب، خمسة عىل ُمَفتَّح وهو الصفا باب فمنها
يَْدُخل أن مكة عىل للوافد ويُْستََحبُّ املسعى، إىل يُْخَرج ومنه املسجد أبواب أكرب وهو
الصفا باب من طوافه بعد ويَْخُرج شيبة، بني باب من — هللا َفه َرشَّ — الحرام املسجد
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عىل علًما هللا، رحمه املهدي املؤمنني أمري أقامهما اللتني األسطوانتني بني طريقه جاعًال
ُمَفتَّح األصغر أجياد باب ومنها الصفا، إىل تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول طريق
ُمَفتَّح عنه ريضهللا العباس باب ومنها بابني، عىل ُمَفتَّح الخياطني باب ومنها بابني، عىل
باب ومنها بابني، عىل مفتَّح تسليًما وسلم عليه هللا صىل النبي باب ومنها أبواب، ثالثة عىل
متياًرسا الرشيفة الكعبة باب أمام الشمال جهة من الرشقي الجدار ركن يف وهو شيبة بني
ومنها الخلفاء، دخول كان ومنه شمس عبد بني باب وهو أبواب، ثالثة عىل ُمَفتَّح وهو
لرباط منه يُْدَخل ألنه الرباط؛ باب ى يَُسمَّ وقيل: له، اسم ال شيبة بني باب إزاء صغري باٌب
الركن يف والثالث منتظمان اثنان أبواب؛ ثالثة بذلك ويسمى الندوة، باب ومنها السدرة،
وهي إليه مضاًفا الحرم يف شارًعا مسجًدا ُجِعَلْت قد الندوة ودار الندوة، دار من الغربي
باب ومنها واحد، السدرة باب ومنها محدث، العجلة لدار صغري باب ومنها امليزاب، تقابل
يف مختلفون والناس واحد إبراهيم باب ومنها الحرم، أبواب أجامل من وهو واحد، العمرة
إبراهيم إىل منسوب أنه والصحيح السالم، عليه الخليل إبراهيم إىل يَنِْسبُه فبعضهم نسبته،
ُمَفتَّح األكرب أجياد باب ومنها بابني، عىل ُمَفتَّح الحزورة باب ومنها األعاجم، من الخوزي
ُمَفتَّح إليه يُنَْسب ثالث وباب بابني، عىل ُمَفتَّح أيًضا أجياد إىل يُنَْسب باٌب ومنها بابني، عىل
املنسوبة األربعة هذه من البابني يَنِْسب من الناس ومن الصفا، لباب ويتصل بابني عىل

الدقاقني. إىل ألجياد
الصفا، باب عند قبيس أبي ركن عىل إحداهن خمٌس؛ الحرام املسجد وصوامع
باب ركن عىل والرابعة الندوة، دار باب عىل والثالثة شيبة، بني باب ركن عىل واألخرى
السلطان عمرها مدرسة العمرة باب من وبمقربة أجياد، ركن عىل والخامسة السدرة،
الدراهم إليه تُنَْسب الذي املظفر بامللك املعروف اليمن ملك رسول بن يوسف املعظم
قالوون، املنصور امللك ذلك عىل َغَلبَُه أن إىل الكعبة يكسو كان وهو باليمن، املظفرية
بن محمد هللا عبد أبي الصالح املالكية إمام دار فيها كبرية زاوية إبراهيم باب وبخارج
يف ُصِنَع قد السمو مفرطة عظيمة قبة إبراهيم باب وعىل بخليل، املدعو الرحمن عبد
الداخل يمني عن الباب هذا وبإزاء الوصف، عنه يَْعجز ما الجص ُصنْع غرائب من داخلها
إبراهيم باب وخارج األفشهري، أحمد بن محمد الدين جالل العابد الشيخ يَْقُعد كان إليه
صدقات كانت الذي العجمي دانيال الصالح الشيخ دار أيًضا وعنده كنسبته تُنَْسب برئ
من وهو املوفق رباط منه وبمقربة يديه، عىل تأتي سعيد أبي السلطان أيام يف العراق
الشيخ العهد ذلك يف به وكان املعظمة، بمكة ُمَجاَوَرتِي أيام َسَكنْتُه الرباطات، أحسن

املغربي. الزواوي هللا عبد أبو الصالح
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بعد بيته إىل يوًما ودخل الجراني، سعادة الطيار الصالح الشيخ أيًضا به وَسَكَن
ريض — به كان مرٍض غري من ميتًا الرشيفة الكعبة مستقبل ساجًدا فُوِجَد العرص، صالة
سنة، أربعني من نحًوا الشامي محمد الدين شمس الصالح الشيخ به وَسَكَن — عنه هللا
يََقْع فلم يوًما عليه دخْلُت الصالحني، كبار من املغربي شعيب الصالح الشيخ به وسكن
رأيت، ما عيلَّ اْسُرتْ يل: فقال ذلك، يف له فقلت حصري، سوى يشء عىل بيته يف برصي
وأهلها الحرم، سطح إىل منها يُْخَرج وسطوح مناظر لها كثرية ُدور الرشيف الحرم وَحْول
زبيدة دار منها الحرم، إىل تفيض أبواب لها وُدور الدوام، عىل الرشيف البيت مشاهدة يف

وسواها. الرشابي ودار العجلة دار ومنها املؤمنني، أمري الرشيد زوج
أم خديجة دار يف وهي الوحي قبة الحرام املسجد من بمقربة الكريمة املشاهد ومن
ُولَِدْت حيث صغرية قبة البيت ويف ملسو هيلع هللا ىلص، النبي باب من بمقربة عنها هللا ريض املؤمنني
جداٌر ويقابلها عنه، هللا ريض الصديق بكر أبي دار منها وبمقربة السالم، عليها فاطمة
عىل يَُسلِّم كان إنه ويقال: الناس، يستلمه الحائط من َطْرُفه باِرٌز مبارك َحَجٌر فيه مبارٌك
الصديق بكر أبي دار إىل يوًما جاء تسليًما وسلم عليه هللا صىل النبي أن ويُذَْكر ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
وقال: الحجر ذلك فنََطَق تسليًما، وسلم عليه هللا صىل النبي به فنادى حاًرضا، يكن ولم

بحارض. ليس إنه هللا، رسول يا

واملروة الصفا ذكر

خطوة، وسبعون ست الصفا إىل الحرام املسجد أبواب أحد هو الذي الصفا باب ومن
وبني مسطبة، كأنها علياهن درجة، عرشة أربع وله خطوة، عرشة سبع الصفا وسعة
ثالث األخرض امليل إىل الصفا من منها خطوة، وتسعون وثالث أربعمائة واملروة الصفا
ومن خطوة، وسبعون خمس األخرضين امليلني إىل األخرض امليل ومن خطوة، وتسعون
درجات خمس وللمروة خطوة، وعرشون وخمس ثالثمائة املروة إىل األخرضين امليلني
سارية هو األخرض وامليل خطوة، عرشة سبع املروة وسعة كبري، واحد قوس ذات وهي
إىل الساعي يسار عن الحرم من الرشقي الركن عىل التي الصومعة ركن مع مثبتة خرضاء
أحدهما الحرم، أبواب من عيل باب إزاء خرضاوان ساريتان هما األخرضان وامليالن املروة،
وامليلني األخرض امليل وبني تقابلها، واألخرى الباب من الخارج يسار عن الحرم جدار يف
يباع عظيمة سوق فيه مسيل واملروة الصفا وبني وعائًدا، ذاهبًا الرمل يكون األخرضين
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ال واملروة الصفا بني والساعون الفواكه، من وسواها والسمن والتمر واللحم الحبوب فيها
سوى منتظمة سوق بمكة وليس الباعة، حوانيت عىل الناس الزدحام يخلصون يكادون
ريض العباس دار واملروة الصفا وبني شيبة، بني باب عند والعطارون البزازون إال هذه
دار أيًضا وبنى هللا، رحمه النارص امللك َعَمَرُه املجاورون يسكنه رباط اآلن وهي عنه، هللا
السوق يف أحدهما بابني لها وَجَعَل وعرشين، ثمان سنة واملروة الصفا بني فيما وضوء
األمري ذلك بناء وتوىل خدامها، يسكنه ربع وعليها العطارين سوق يف واآلخر املذكور
نمي، أبي بن عطيفة الدين سيف مكة أمري دار املروة يمني وعن هالل، بن الدين عالء

وسنذكره.

املباركة الجبانة ذكر

الحارث عنى وإياه بالحجون، أيًضا املوضع ذلك ويُْعَرف املعىل، باب خارجها مكة وجبانة
(طويل): بقوله الجرهمي مضاض بن

َس��اِم��ُر ب��م��ك��ة يَ��ْس��ُم��ْر ول��م أن��ي��ٌس ال��ص��ف��ا إل��ى ال��ح��ج��ون ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م ك��أْن
ال��ع��واث��ُر وال��ج��دود ال��ل��ي��ال��ي ص��روف ف��أب��ادن��ا أَْه��َل��َه��ا ك��ن��ا ن��ح��ن ب��ل��ى

والصالحني والعلماء والتابعني الصحابة من الغفري الجم مدفن الجبانة وبهذه
القليل، إال منها يُْعَرف فال ِعْلُمها، مكة أهل عن وذََهَب َدثََرْت َمشاهدهم أن إال واألولياء،
أوالد أم خويلد بنت خديجة املرسلني سيد ووزير املؤمنني أم قرب منها املعروف فمن
الكريمني السبطني وجدة — إبراهيم عدا ما — كلهم تسليًما وسلم عليه هللا صىل النبي
منه وبمقربة أجمعني، وعليهم تسليًما وسلم عليه هللا صىل النبي عىل وسالمه هللا صلوات
بن هللا عبد بن عيل بن محمد بن هللا وعبد املنصور جعفر أبي املؤمنني أمري الخليفة قرب
ريض الزبري بن هللا عبد فيه ُصِلَب الذي املوضع وفيها أجمعني، عنهم هللا ريض العباس
املبري اَجُهم َحجَّ يَْلَحق كان ِلَما منهم غرية الطائف أهل َهَدَمها بنية به وكان عنهما، هللا
الجن بايََعت الذي املسجد إنه يقال خراب مسجد الجبانة مستقبل يمني وعن اللعن، من
عرفات إىل الصاعد طريق الجبانة هذه وعىل تسليًما، وسلم عليه هللا صىل هللا رسول فيه

العراق. وإىل الطائف إىل الذاهب وطريق
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مكة خارج بعضاملشاهد ذكر

ومنها الجبانة، عىل املطل الجبل هو الحجون إن أيًضا: ويقال ذكرناه، وقد الحجون فمنها
نزل الذي كنانة بني خيف وفيه املذكورة، الجبانة ييل وهو األبطح، أيًضا وهو املحصب،
قبور عىل يَْهِبط واٍد وهو طًوى ذو ومنها تسليًما، وسلم عليه هللا صىل هللا رسول به
بني حجًزا املوضوعة األعالم إىل منه ويُْخَرج كداء، ثنية دون بالحصحاص التي املهاجرين
— تعاىل هللا َفها َرشَّ — مكة َقِدَم إذا عنه هللا ريض عمر بن هللا عبد وكان والحرم، الحل
وسلم عليه هللا صىل هللا رسول أن ويُذَْكر مكة، إىل ويغدو منه يغتسل ثم طوى بذي يبيت
هللا رسول دخل ومنها مكة، بأعىل وهي الكاف)، (بضم ُكًدى ثنية ومنها ذلك، َفَعَل تسليًما
البيضاء، الثنية لها: ويقال الكاف)، (بفتح َكداء ثنية ومنها مكة إىل الوداع حجة يف ملسو هيلع هللا ىلص
وهي الوداع، عام تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول خرج ومنها مكة، بأسفل وهي
بحجر، يرجمه به يمر من وكل الطريق عىل موضوع حجارة كوم مضيقها ويف جبلني بني
سهل بسيط مكة وبني الثنية هذه وبني الحطب، حمالة وزوجه لهب أبي قرب إنه ويقال:
َفها َرشَّ مكة من ميل نحو عىل املوضع هذا من وبمقربة منى، عن صدروا إذا الركب ينزله
نقش فيه كان آخر حجر يعلوه مسطبة كأنه الطريق عىل موضوع حجر بإزائه مسجد هللا
عند مسرتيًحا املوضع بذلك َقَعَد تسليًما وسلم عليه هللا صىل النبي إن يقال: َرْسُمه، فُدِثَر
فرسخ عىل وهو التنعيم ومنها إليه، ويستندون بتقبيله الناس فيتربك عمرته من مجيئه
املؤمنني أم اعتمرْت ومنه الحرم، إىل الحل أدنى وهو مكة، أهل يَْعتَِمُر ومنه مكة، من
الوداع حجة يف تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول بعثها حني عنها هللا ريض عائشة
مساجد هنالك وبُنِيَْت التنعيم، من يُْعِمَرها أن وأََمَرُه عنه، ريضهللا الرحمن عبد أخيها مع
فسيح طريق التنعيم وطريق عنها، هللا ريض عائشة إىل كلها تُنَْسب الطريق عىل ثالثة
يميش من املعتمرين من ألن والثواب؛ األجر يف رغبة يوم كل يف كنسه يتحرَّْون والناس
نحو عىل وهو الزاهر ومنها الشبيكة ى تَُسمَّ التي العذبة اآلبار الطريق هذا ويف حافيًا، فيه
وبساتني دور أثر فيه الطريق، جاِنبَي عىل موضع وهو التنعيم طريق عىل مكة من ميلني
الوضوء وأواني الرشب كيزان عليه تَُصفُّ مستطيل دكان الطريق جانب وعىل وأسواق،
الفقراء من والخديم ا، جدٍّ القعر بعيدة وهي الزاهر، آبار من املوضع ذلك خديم يملؤها
والرشب الغسل من للمعتمرين املرفقة من فيه ملا ذلك عىل يعينونه الخري وأهل املجاورين

بالزاهر. يتصل طًوى وذو والوضوء،
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بمكة املطيفة الجبال ذكر

أحد وهو هللا، َحَرَسها مكة من والرشق الجنوب جهة يف وهو قبيس أبي جبل فمنها
مسجد وبأعاله األسود، الحجر ركن ويقابل هللا، َفها َرشَّ مكة من الجبال وأدنى األخشبني
الحرم عىل ُمِطلٌّ وهو يعمره، أن أراد هللا رحمه الظاهر امللك وكان وعمارة، رباط وأثر
واتساعه الحرم وجمال — هللا رشفها — مكة ُحْسن يظهر ومنه البلد، جميع وعىل الرشيف
استودع وفيه تعاىل هللا َخَلَقُه جبل أول هو قبيس أبي جبل أن ويُذَْكر املعظمة، والكعبة
فيه استُودَِع الذي الحجر أدى ألنه األمني؛ تسميه قريش وكانت الطوفان، زمان الحجر
قبيس أبي جبل ويف به، السالم عليه آدم َقْرب إن ويقال: السالم، عليه إبراهيم الخليل إىل
ومنها األخشبني، أحد وهو قعيقعان ومنها القمر، له انشق حني ملسو هيلع هللا ىلص النبي موقف موضُع
عند جبل وهو الخندمة ومنها هللا، رشفها مكة من الشمال جهة يف وهو األحمر الجبل
عن أربعة عىل وهو الطري جبل ومنها األصغر، وأجياد األكرب بأجياد املعروفني الشعبني
الطري أجزاء السالم عليه الخليل عليها َوَضَع التي الجبال إنها يقال: التنعيم، طريق جهتَي
وهو حراء جبل ومنها حجارة، من أعالم وعليها العزيز كتابه يف هللا نصَّ حسبما دعاها ثم
منًى عىل ف ُمْرشِ وهو منها، فرسخ نحو عىل — تعاىل هللا رشفها — مكة من الشمال يف
أتاه وفيه املبعث، قبل كثريًا فيه يتعبد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وكان القنة، عايل الهواء يف ذاهب
تسليًما، وسلم عليه هللا صىل هللا رسول تحت اهتزَّ الذي وهو الوحي، وبدا ربه من الحق
معه كان فيمن واْختُِلَف وشهيد»، وصديق نبي إال عليك فما «اثبت، ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال
ومنها أيًضا، تحته اهتز ثبري جبل أن أيًضا ُرِوَي وقد معه، كانوا العرشة أن وروي يومئذ،
وفيه اليمن، طريق عىل — تعاىل هللا رشفها — مكة من فرسخ مقدار عىل وهو ثور جبل
مكة من مهاجًرا خروجه حني تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول إليه آوى الذي الغار

العزيز. الكتاب يف ورد حسبما عنه ريضهللا دِّيق الصِّ ومعه — هللا رشفها —
تسليًما وسلم عليه هللا هللاصىل رسول نادى املذكور الجبل أن كتابه يف األزرقي وذكر
الغار، هللا رسول َدَخَل فلما نبيٍّا، سبعني قبلك آويُت فقد إيل، إيل محمد يا إيل وقال:
وَصنََعت الغار، باب عىل حينها من العنكبوت نََسَجت معه الصديق وصاحبه به واطمأن
إىل األثر اص ُقصَّ ومعهم املرشكون فانتهى تعاىل، هللا بإذن فيه وَفرََّخْت ا عشٍّ الحمامة
مفرخة، والحمام الغار فم عىل نََسَج قد العنكبوت ورأوا األثر، انقطع هنا ها فقالوا: الغار،
منه، علينا ولجوا لو هللا، رسول يا الصديق: فقال وانرصفوا، هنا أحد َدَخَل ما فقالوا:
فانفتح باب فيه يكن ولم اآلخر الجانب إىل املباركة بيده وأشار هنا، من نخرج كنا قال:
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فريومون املبارك الغار هذا زيارة يقصدون والناس الوهاب، امللك بقدرة للحني باب فيه
من ومنهم له يتأتى من فمنهم بذلك، تربًكا ملسو هيلع هللا ىلص النبي منه دخل الذي الباب من دخوله
وال أمامه يصيل من الناس ومن العنيف، بالجذب يتناول حتى فيه وينشب له يتأتى ال
عىل يقدر لم لزنية كان ومن دخله لرشدة كان من إنه يقولون: البالد تلك وأهل يدخله،
بعض أخربني جزي: ابن قال فاضح، ُمْخِجل ألنه الناس؛ من كثري يتحاماه ولهذا دخوله؛
الشق هذا ييل مما بداخله أن هو إليه الدخول صعوبة سبب أن األكياس اج الُحجَّ أشياخنا
َوَصَل وجهه عىل منبطًحا الشق ذلك من دخل فمن معرتًضا، كبريًا حجًرا منه يُْدَخل الذي
وصدره ووجهه العلو، إىل ينطوي أن يمكنه وال التولج يمكنه فلم الحجر، ذلك إىل رأسه
ومن خارج، إىل والجبذ الجهد بعد إال يخلص وال ينشب الذي هو فذلك األرض، يليان
رأسه رفع املعرتض الحجر إىل رأسه َوَصَل إذا ألنه أمكنه؛ ظهره عىل مستلقيًا منه دخل
من ورجاله الشق يف وأوسطه املعرتض الحجر إىل مستنًدا ظهره فكان قاعًدا، واستوى

(رجع). الغار بداخل قائًما يقوم ثم الغار، خارج

حكاية

هللا عبد محمد أبو املكرم الفقيه أحدهما أصحابي، من لصاحبني الجبل بهذا اتفق ومما
قصدا أنهما آيش الوادي األندليس أحمد العباس أبو واآلخر التوزري، اإلفريقي فرحان بن
وسبعمائة، وعرشين ثماٍن سنة يف — تعاىل هللا فها َرشَّ — بمكة ُمَجاَوَرتهما حني يف (الغار)
طريًقا وسلكا الغار َطِريَق وَضالَّ فتاها بطريقه، عارًفا دليًال يَْستَْصِحبَا لم منفرَديْن وذهبا
من عندهما كان ما نفد فلما القيظ، وحمي الحر اشتداد أواِن يف وذلك منقطعة، سواها
طريًقا فوجدا تعاىل، هللا رشفها مكة إىل الرجوع يف أخذا الغار إىل يصال لم وهما املاء
الهالك وعاينا العطش وأجهدهما الحر بهما واشتد آخر جبل إىل يفيض وكان فاتبعاه،
األندليس ونجا األرض إىل بنفسه وألقى جملًة امليش عن فرحان بن محمد أبو الفقيه وعجز
أجياد، إىل الطريق به أفىض حتى الجبال تلك يسلك يََزْل ولم قوة، فضل فيه وكان بنفسه،
هللا عبد أمر من كان وبما الحادثة بهذه وأعلمني وقصدني تعاىل، هللا رشفها مكة إىل فدخل
اسمه عم ابن املذكور هللا ولعبد النهار، آخر يف ذلك وكان الجبل، يف وانقطاعه التوزري
عمه. ابن عىل جرى بما فأَْعَلْمتُه بمكة ذاك إذ وكان نخلة، وادي سكان من وهو حسن

بخليل املعروف الرحمن عبد بن محمد هللا عبد أبا اإلمام الصالح الشيخ وقصدت
الجبال بتلك عارفني مكة أهل من جماعة فبعث بخربه، فأَْعَلْمتُه به، هللا نفع املالكية إمام
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كبري، حجر إىل لجأ رفيقه فارقه ملا أنه التوزري هللا عبد أمر من وكان طلبه، يف والشعاب
رأسه فوق تطري والغربان والعطش الجهد من الحالة هذه عىل وأقام بظله، فاستظل
فقام الليل برد ونعشه قوة نفسه يف وجد الليل وأتى النهار انرصم فلما موته، وتنتظر
يزل فلم الشمس، عنه الجبال َحَجبَت واٍد بطن إىل الجبل من ونزل قدميه عىل الصباح عند
األرض إىل َوَقَع رآها فلما للعرب، خيمة فوجد َقْصَدها فَقَصَد دابة له بََدْت أن إىل ماشيًا
فسقته املاء ورد إىل ذََهَب قد زوجها وكان الخيمة، صاحبة فرأَتْه النهوض، يستطع ولم
له حماًرا وأَْرَكبَه يُْرَو فلم ماء قربة فسقاه زوجها وجاء يُْرَو فلم املاء، من عندها كان ما

قرب. من قام كأنه متغريًا الثاني اليوم من العرص صالة عند فوصلها مكة به وَقِدَم

مكة أمريي ذكر

وسيف رميثة الدين أسد األخوين األجلني للرشيفني إليها دخويل عهد يف مكة إمارة وكانت
ورميثة الحسنيني، قتادة بن عيل بن سعد أبي بن نمي أبي األمري ابني عطيفة الدين
األوالد من ولرميثة لعدله، بمكة له الدعاء يف عطيفة اسم يَُقدِّم كان ولكنه سنٍّا، أكربهما
األوالد من ولعطيفة قاسم، وأم وسند وتقية العهد، هذا يف مكة أمري وهو وعجالن أحمد
الرشابي برباط رميثة أخيه ودار املروة، يمني عن عطيفة ودار ومسعود، ومبارك محمد
كل من املغرب صالة عند منهما واحد كل باب عىل الطبول ب وتُْرضَ شيبة، بني باب عند

يوم.

وفضائلهم مكة أهل ِذْكر

الضعفاء إىل واإليثار الحسنة واألخالق التامة واملكارم الجميلة األفعال مكة وألهل
يبدأ وليمة أحدهم صنع متى أنهم َمَكارمهم ومن للغرباء، الجوار وُحْسن واملنقطعني
ثم ُخلُق، وُحْسن وِرْفق بتلطُّف ويستدعيهم املجاورين املنقطعني الفقراء بإطعام فيها
فإذا أخبازهم، الناس يطبخ حيث باألفران يكونون املنقطعني املساكني وأكثر يطعمهم
قسم ما منهم واحد لكل فيعطي املساكني فيتبعه منزله، إىل واحتمله ُخبَْزه أحدهم َطبََخ
النفس َطيَِّب نصفها أو ثلثها يعطي فإنه واحدة، خبزة له كانت ولو خائبني يردهم وال له
كل ومع بالسوق يقعدون الصغار األيتام أن الحسنة أفعالهم ومن ضجر، غري من بذلك
مكة أهل من الرجل فيأتي مكتًال القفة ون يَُسمُّ وهم وصغرى، كربى قفتان منهم واحد
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يف الحبوب فيجعل للصبي ذلك ويعطي والخرض واللحم الحبوب فيشرتي السوق إىل
طعامه له ليهيئ الرجل دار إىل ذلك ويوصل األخرى، يف والخرض واللحم قفتيه إحدى
يف األمانة خان الصبيان من أحًدا أن يُذَْكر فال وحاجته، طوافه إىل الرجل ويذهب منها،
فلوس، من معلومة أجرة ذلك عىل ولهم الوجوه، أتم عىل حمل ما يؤدي بل قط، ذلك
ناصعة أبًدا ثيابهم فرتى البياض، لباسهم وأكثر املالبس، يف ونظافة ظرف لهم مكة وأهل
األخرض، األراك ِبِعيدان السواك ويكثرون ويكتحلون كثريًا الطِّيب ويستعملون ساطعة
التطيب يُْكِثْرن وهن وعفاف، صالح ذوات الجمال بارعات الحسن فائقات مكة ونساء
كل يف بالبيت الطواف يقصدن وهن طيبًا، ِبُقوتِها وتشرتي طاوية لتبيت إحداهن إن حتى
منهن املرأة وتذهب طيبهن، رائحة الحرم عىل وتغلب زي، أحسن يف فيأتني جمعة، ليلة
سنذكرها وغريه، املوسم يف حسنة عوائد مكة وألهل عبًقا، ذهابها بعد الطيب أَثَر فيبقى

ومجاوريها. فضالئها ِذْكر من َفَرْغنا إذا تعاىل هللا شاء إن

وصلحائها وعلمائها املوسم وإمام وخطيبها قايضمكة ذكر

الطربي، الدين محيي العالم اإلمام ابن محمد، الدين نجم العابد الصالح العالم قايضمكة
واملشاهدة الطواف كثري األخالق حسن للمجاورين واملواساة الصدقات كثري فاضل وهو
هللا رسول مولد يف وخصوًصا املعظمة، املواسم يف الكثري الطعام يطعم الرشيفة، للكعبة
الحرم وخدام وفقراءها وكرباءها مكة رشفاء فيه يطعم فإنه تسليًما، وسلم عليه هللا صىل
كثريًا يعظمه هللا رحمه النارص امللك مرص سلطان وكان املجاورين، وجميع الرشيف
اآلن وهو فاضل الدين شهاب وولده يديه، عىل تجري أمرائه وصدقات صدقاته وجميع
الفصيح السالم عليه إبراهيم بمقام اإلمام مكة وخطيب — هللا رشفها — مكة قايض
مثلهم باملعمور ليس الذين الخطباء أحد وهو الطربي، الدين بهاء عرصه وحيد املصقع
وإمام بعد، فيما يكررها ال ثم خطبة جمعة لكل ينشئ أنه يل وذُِكَر بيان، وُحْسن بالغة
الشهري الخاشع الصالح العاِلم الفقيه الشيخ هو الرشيف بالحرم املالكية وإمام املوسم
املشتهر وهو الرحمن، عبد زيد أبي الورع الصالح اإلمام الفقيه ابن محمد هللا عبد أبو
ببني بها ويُْعَرفون إفريقية، من الجريد تالد من وأهله ببقائه وأَْمتََع به هللا نفع بخليل،
أهل من الكبار أحد وهو — هللا رشفها — بمكة أبيه ومولد ومولده كبارها، من وهم حيون
أوقاته جميع يف العبادة مستغرق ذلك، عىل الطوائف بإجماع وقطبها واحدها بل مكة،

خائبًا. سأله من يَُردُّ ال الشفقة كثري األخالق حسن النفس كريم حييٌّ
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مباركة حكاية

— املظفرية باملدرسة منها ساكن ذاك إذ وأنا — هللا رشفها بمكة مجاورتي أيام رأيت
املدرسة من التدريس بمجلس قاعد وهو النوم يف تسليًما وسلم عليه هللا صىل هللا رسول
أرى فكنت يبايعونه، والناس الرشيفة الكعبة منه تَُشاَهد الذي الشباك بجانب املذكورة
هللا صىل هللا رسول يدي بني القرفصاء وقعد َدَخَل قد بخليل املدعو هللا عبد أبا الشيخ
وعدد وكذا، كذا عىل أبايعك وقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يد يف يده وجعل تسليًما، وسلم عليه
من أعجب فكنت كالمه، آخر ذلك وكان خائبًا، مسكينًا بيتي من أَُردَّ ال وأن منها: أشياء
والزيالعة واليمن مكة فقراء كثرة مع عليه ويقدر هذا يقول كيف نفيس: يف وأقول قوله،
ثياب من قصرية بيضاء جبة البًسا ذلك حني أراه وكنت والشام، ومرص والعجم والعراق
عليه غدوت الصبح صليت فلما األوقات، بعض يف يلبسها كان بالقفطان، املدعوة القطن
فأنا لجدي، الصالحني بعض أهداها الجبة تلك يل: وقال وبكى، بها فُرسَّ برؤياي وأعلمته
الخبز يخبزون امه ُخدَّ يأمر وكان خائبًا، سائًال يرد ذلك بعد رأيته وما تربًكا، ألبسها
يف يأكلون ال مكة وأهل يوم، كل من العرص صالة بعد إيل به ويأتون الطعام ويطبخون
األكل أراد ومن الوقت، ذلك مثل إىل عليها ويقترصون العرص بعد واحدة مرة إال اليوم
وكان والعاهات، األمراض فيهم وَقلَّْت أبدانهم ْت َصحَّ ولذلك التمر؛ أكل النهار سائر يف
وتزوجها وفارقها طالقها يف فَشكَّ الطربي، الدين نجم القايض بنت متزوًجا خليل الشيخ
وأقامت مرص، صعيد من وهو املجاورين كبار من النويري الدين شهاب الفقيه بعده
يمني يف فحنث الدين شهاب أخوها ومعها الرشيفة املدينة إىل بها وسافر أعواًما عنده

عدة. سنني بعد خليل الفقيه وراجعها بها ضنانته عىل فَفاَرَقها بالطالق
شهاب الحنفية إمام ومنهم الربهان، بن الدين شهاب الشافعية إمام مكة أعالم ومن
وهو السبيل، وأبناء املجاورين يُْطعم وفضالئها، مكة أئمة كبار من عيل بن أحمد الدين
عنه، هللا فيؤديها ألًفا، وخمسني درهم ألف أربعني سنة كل يف ويَُدان مكة، فقهاء أكرم
املحدث الحنابلة إمام ومنهم إمامهم، ألنه به؛ الظن ويُْحِسنون يعظمونه األتراك وأمراء
الدين نجم القايض نائب وهو املولد، املكي األصل البغدادي عثمان بن محمد الفاضل

لسطوته. يهابونه والناس املرصي، الدين تقي قتل بعد واملحتسب
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حكاية

فاتََّفق يعنيه، ال وفيما يعنيه فيما دخول له وكان بمكة، محتسبًا املرصي الدين تقي كان
الحجاج بعض َق َرسَ قد بمكة الدعارة ذوي من بصبي الحاج أمري أُِتَي أن السنني بعض يف
خدامك مكة أهل غلب وإال بحرضتك نقطعها لم إن الدين: تقي له فقال يده، بقطع فأمر
الدين لتقي وَحَقَدها فُقِطَعْت حرضته يف يده بقطع فأمر وخلصوه منهم فاستنقذوه عليه
وعطيفة رميثة بن األمري من حسبًا له ألن عليه؛ له قدرة وال الدوائر به يرتبص يََزْل ولم
جواًرا تكون الناس بمحرض شاشية أو عماية من هدية أحدهم يعطى أن عندهم والحسب
الدين تقي فأقام مكة، عن والتحول الرحلة يريد حتى معه حرمتها نزول وال أُْعِطيَتْه ملن
باب من وخرج الوداع طواف وطاف األمريين وودع الرحلة عىل عزم ثم أعواًما بمكة
حاجته عىل به يستعني ما منه وَطَلَب حاله َضْعف له وتََشكَّى األقطع صاحبه فلقيه الصفا
واحدة رضبة ورضبه بالجنبية عندهم يُْعَرف له خنجًرا فاستل وَزَجَرُه الدين تقي فانتهره

َحتُْفه. فيها كان
الفضل أهل من املذكور الدين نجم شقيق الطربي الدين زين الصالح الفقيه ومنهم
مكة، فضالء من القريش فهد بن محمد املبارك الفقيه ومنهم للمجاورين. واإلحسان
ومنهم الحنبيل. عثمان بن محمد الفقيه وفاة بعد الدين نجم القايض عن ينوب وكان
بركة من يتوضأ يوًما رأيتُه بالوسواس، مبتًىل َوِرع زاهٌد الربهان بن محمد الصالح العدل
ذلك يقنعه لم ثم مرات، مسحه أعاد رأسه َمَسَح وملا ويكرر، فيغسل املظفرية املدرسة
نويت يقول: وهو الشافعي اإلمام صىل ربما الصالة أراد إذا وكان الربكة، يف رأسه فغطس

والذكر. واالعتمار الطواف كثري وكان غريه، مع فيصيل نويت،

بمكة املجاورين ذكر

اليمني أسعد بن هللا عبد الدين عفيف العابد املحقق الصويف الصالح العالم اإلمام فمنهم
من طاف إذا وكان النهار، وأطراف الليل آناء الطواف كثري باليافعي الشهري الشافعي
النوم يغلبه أن إىل الرشيفة للكعبة ُمَشاِهًدا فيقعد املظفرية املدرسة سطح إىل يصعد الليل
حتى الطواف من لحاله ويعود الوضوء يجدد ثم يسريًا وينام حجًرا رأسه تحت فيجعل
صغرية وكانت الربهان، بن الدين شهاب العابد الفقيه ببنت متزوًجا وكان الصبح، يصيل
ثم سنني ذلك عىل معه فأقامت بالصرب، فيأمرها حالها أبيها إىل تشكو تزال فال السن،
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إىل فانقطع الصعيد ببالد قاضيًا كان األصفوني الدين نجم العابد الصالح ومنهم فاَرَقتْه،
رمضان يف ويعتمر التنعيم من يوم كل يف يعتمر وكان الرشيف، بالحرم وجاَوَر تعاىل هللا
قال: أنه تسليًما وسلم عليه هللا صىل النبي عن الخرب يف ما عىل اعتماًدا اليوم، يف مرتني
محمد الدين شمس العابد الصالح الشيخ ومنهم معي»، حجة تعدل رمضان يف «عمرة
الصالح ومنهم هللا. َفها َرشَّ بمكة مات املجاورين، قدماء من والتالوة الطواف كثري الحلبي

فيها. يتكلم ال أعواًما بمكة أقام الطواف كثري بالصامت املعروف الشريازي بكر أبو
الصالح الشيخ ومنهم والطواف. والتالوة الصوم كثري العجمي خرض الصالح ومنهم
الناس فيَِعظ الرشيفة الكعبة تجاه كريس له يُنَْصب كان الواعظ، العجمي الدين برهان
برهان املجود الصالح ومنهم القلوب. بمجامع يأخذ خاشع وَقْلب فصيح بلسان ويُذَكِّرهم
والشام مرص أهل ويقصده السدرة رباط ساكن مجيد مقرئ املرصي إبراهيم الدين
العابد الصالح ومنهم ويكسوهم. بمؤنهم ويقوم تعاىل هللا كتاب األيتام ويَُعلِّم بصدقاتهم،
كل يف الكثري املال بلده من إليه يُْحَمل الطائلة األموال أصحاب من الواسطي الدين عز
بيوتهم إىل َحْملها ويتوىل واملساكني، الضعفاء عىل ويفرقها والتمر الحبوب فيبتاع سنة،
عيل الحسن أبو الزاهد الصالح الفقيه ومنهم .َ تُُويفِّ أن إىل دأبه ذلك يََزْل ولم بنفسه،
وبها أعواًما بمكة َجاَوَر الصالحني، كبار من طنجة قطر أهل من األنجري هللا رزق بن
وكان عندنا، نزل طنجة بلدنا أتى ومتى قديمة، صحبة والدي وبني بينه كانت وفاته،
ربيع، برباط مسكنه إىل بالليل ويأوي نهاًرا فيها العلم يَُعلِّم املظفرية باملدرسة بيت له
الصالحون وسكانه مكة، برئ تماثلها ال عذبة برئ بداخله بمكة، الرباطات أحسن من وهو
الطائف وأهل النذور له وينذرون شديًدا تعظيًما الرباط هذا يعظمون الحجاز ديار وأهل
وهو والفرسك والعنب النخيل من بستان له من كل أن عادتهم ومن بالفواكه، يأتونه
إليه ذلك ويوصلون الرباط، لهذا العرش منه يخرج الخمط يسمونه وهم والتني، الخوج
يف فواكهه نََقَصْت بذلك يِف لم ومن يومان، والطائف مكة بني ما ومسرية ِجَمالهم، عىل

الجوائح. وأصابتها اآلتية السنة

فضله يف حكاية

وَسَقْوها األمري ِبَخيْل ودخلوا الرباط هذا إىل مكة صاحب نمي أبي األمري غلمان يوًما أتى
األرض بأنفسها بَْت وَرضَ األوجاع أصابتها مرابطها إىل بالخيل عادوا فلما البرئ، تلك من
إىل واعتذر بنفسه الرباط باب فأتى نمي، أبي باألمري الخرب واتصل وأرجلها، وبرءوسها
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ما فأراقت بيده الدواب بطون عىل فمسح منهم واحًدا واستصحب به، الساكنني املساكني
بالخري. إال للرباط بعدها يتعرضوا ولم أصابها مما وبرئت املاء ذلك من أجوافها يف كان
وسكن هللا، رزق بن الحسن أبي أصحاب من الغماري العباس أبو املبارك الصالح ومنهم
سبتة بادية من يوسف يعقوب أبو الصالح ومنهم هللا. رشفها بمكة ووفاته ربيع، رباط
الصالح ومنهم بعدهما. الرباط شيخ صار يَا تُُوفِّ فلما املذكورين، للشيخني خديًما كان
شيخ الهندي سعيد الشيخ ومنهم التلمساني، فرغوس بن عيل الحسن أبو السالك السائح

كاللة. رباط

حكاية

فَسَجنَه مكة، به َقِدَم عظيًما ماًال فأعطاه شاه محمد الهند ملك قصد قد سعيد الشيخ كان
ألف وعرشين خمسة فأعطى بعرصرجليه، فُعذَِّب فامتنع املال، بأداء وطلبه عطيفة األمري
هللا هبة بن غدا الدين سيف األمري بدار ونزل بها، ورأيته الهند بالد إىل وعاد نقرة، درهم
ملكها، بأخت متزوًجا الهند، ببالد ساكنًا غدا وكان الشام، عرب أمري مهنى بن عيىس بن
يُْعَرف حاجٍّ صحبة ه وتوجَّ مال جملَة سعيد للشيخ الهند ملُك فأعطى أَْمُره، وسيُذَْكر
أمواًال معه َه وَوجَّ ناسه ببعض ليأتيه املذكور األمري َهُه وجَّ غدا األمري ناس من بوشل
األزرق الحرير من وهي بأخته، زفافه ليلة الهند ملك عليه خلعها التي الخلعة منها وتحًفا
معه وبعث عليها الجوهر لغلبة لونها يظهر ال بحيث بالجوهر ومرصعة بالذهب مزركشة
واشرتيا وشل صحبة سعيد الشيخ فسافر العتاق، الخيل له ليشرتي درهم ألف خمسني
السقطري الصرب إليها املنسوب سقطرة جزيرة وصال فلما األموال، من عندهما بما سلًعا
الفريقني من فيه مات شديًدا قتاًال فقاتلوهم كثرية مراكب يف الهند لصوص عليهما خرج
طعنة وشًال وطعنوا عليهم اق َّ الرسُّ تََغلََّب ثم جماعة منهم فَقتََل راميًا وشل وكان جملة،
فذهبوا وزاِده سفره بآلة مركبهم لهم وتركوا عندهم، كان ما وأخذوا ذلك، بعد منها مات

وشل. بها ومات عدن إىل
يأخذون وإنما يغرقونه، وال القتال حني إال أحًدا يقتلون ال أنهم اق َّ الرسُّ هؤالء وعادة
وكان جنسهم، من ألنهم املماليك؛ يأخذون وال شاء حيث بمركبه يذهب ويرتكونه ماله
ما كمثل ببلده العباسية الدعوة إظهار يريد أنه الهند ملك من َسِمَع قد سعيد الحاج
األوىل الالم «بفتح واسمه َلْلِمش الدين شمس السلطان مثل تقدمه ممن الهند ملوك َفَعَلُه
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الدين جالل السلطان ومثل الدين نارص وولده معجم»، وشني امليم وكرس الثانية وإسكان
َ تُُويفِّ فلما بغداد، من إليهم تأتي الخلع وكانت بلبن الدين غياث والسلطان شاه فريوز
العبايس سليمان الربيع أبي الخليفة ابن العباس أبي الخليفة إىل سعيد الشيخ َقَصَد وشل
الشيخ فاستصحب الهند، ببالد عنه بالنيابة ِبَخطِّه كتابًا له فكتب باألمر، وأعلمه بمرص
الهند، إىل البحر وركب سوًدا، خلع ثالث بها واشرتى اليمن، إىل وذهب الكتاب، سعيد
صاحب كتب الهند ملك حرضة دهيل من يوًما أربعني مسرية عىل وهي كنبايت وصل فلما
ببعثه األْمُر فَوَرَد وكتابه الخليفة أَْمر معه وأن سعيد، الشيخ بقدوم يُْعِلُمه امللك إىل الخرب
ثم يه، ِلتََلقِّ والفقهاء والقضاة األمراء بعث الحرضة من َقُرَب فلما مكرًَّما، الحرضة إىل
له ودفع رأسه عىل ووضعه فقبله األمر له وَدَفَع وعانقه فتلقاه لتلقيه بنفسه هو خرج
وكسا الخلع إحدى ولبس خطوات، كاهله عىل امللك فاحتمله الخلع، فيه الذي الصندوق
الخليفة بن العزيز عبد بن يوسف بن القادر عبد بن محمد الدين غياث األمري األخرى
امللقب قبولة األمري الثالثة الخلعة وكسا خربه، وسيُذَْكر عنده مقيًما وكان العبايس، املنترص

الذباب. عنه ويرشد رأسه عىل يقوم الذي وهو الكبري، بامللك
املدينة ودخل الفيل عىل وأركبه معه ومن سعيد الشيخ عىل فخلع السلطان وأََمَر
الخلعتني كساهما اللذان األمريان وشماله يمينه وعن فرسه عىل أمامه والسلطان كذلك
كل الخشب، من قبة عرشة إحدى بها وُصِنَع الزينة بأنواع ُزيِّنَْت قد واملدينة العباسيتني،
وكلهم والراقصات ونساء، رجاًال امُلَغنِّني من طائفة طبقة كل يف طبقات، أربع منها قبة
وخارجها وداخلها وأسفلها، أعالها ب امُلذَهَّ الحرير بثياب مزينة والقبة السلطان مماليك
يرشبه الجالب، فيه ُحلَّ قد ماء مملوءة الجواميس جلود من أحواض ثالثة وسطها ويف
ورقة عرشة خمس ذلك بعد يعطى منه يرشب من وكل أحد، منه يُْمنَع ال وصادر وارد كل
ولثاته وجهه حمرة يف وتزيد نكهته فتطيب فيأكلها والنورة، والفوفل التنبول أوراق من
ُفِرَشْت الفيل عىل سعيد الشيخ ركب وملا الطعام، من أكل ما وتهضم الصفراء عنه وتقمع
وأنزل السلطان دار إىل املدينة باب من الفيل عليها يطأ الفيل، يدي بني الحرير ثياب له
بالقباب واملفروشة املعلقة األثواب وجميع طائلة، أمواًال له وبعث امللك دار من تقرب بدار
الصناعات وأهل الطرب أهل يأخذها بل السلطان، إىل تعود ال الفيل يدي بني واملوضوعة
من السلطان َقِدَم متى ِفْعلهم وهكذا وغريهم، األحواض وخدام القباب يصنعون الذين
وأقام جمعة، يوم كل يف الخطبتني بني املنرب عىل يُْقَرأ أن الخليفة بكتاب امللك وأََمَر سفر،
حتى بها وأقام كنبايت فوصل الخليفة، إىل هدايا امللك معه بََعَث ثم شهًرا سعيد الشيخ

البحر. يف حركته أسباب ْت َ تَيَرسَّ
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رجب الشيخ وهو الخليفة، إىل رسوًال عنده من أيًضا بعث قد الهند ملك وكان
معه وبعث قبجق، صحراء من القرم مدينة من وأصله الصوفية، شيوخ أحد الربقعي
يَْعِقد أن منه يطلب له وكتب دينار، ألف خمسون قيمته ياقوت حجر منها للخليفة هدايا
كتابه عليه نص هكذا له، يظهر من سواه لها ويبعث والسند، الهند ببالد عنه النيابة له
سيف باألمري يدعى مرص بديار أٌخ رجب للشيخ وكان نية، وحسن الخالفة يف منه اعتقاًدا
بمحرض إال الهدية ويَْقبَل الكتاب يَْقَرأ أن أبى الخليفة إىل رجب َوَصَل فلما الكاشف، الدين
الحجر ببيع رجب أخيه عىل الدين سيف فأشار النارص، امللك ابن إسماعيل الصالح امللك
امللك يدي بني وحرض أحجار، أربعة — درهم ألف ثالثمائة وهو — بثمنه واشرتى فباعه
امللك يكتب أن عىل واتفقوا ألمرائه، سائرها وَدَفَع األحجار، وأحد الكتاب له وَدَفَع الصالح
ببالد عنه نائبًا قدمه أنه نفسه عىل وأشهد الخليفة إىل الشهود ُهوا فوجَّ طلبه بما الهند

يليها. وما الهند
العجمي، الدين ركن بمرص الشيوخ شيخ وهو قبله، من رسوًال الصالح امللك وبعث
هرمز، إىل اإلبلة من فارس بحر وركبوا الصوفية، من وجماعة رجب الشيخ ومعه
إىل مركبًا لهم َز وَجهَّ مثواهم فأكرم شاه طوران تمتهن الدين قطب يومئٍذ وسلطانها
أحد التلتكي مقبول يومئٍذ وأمريها بها، سعيد والشيخ كتبايت مدينة فوصلوا الهند، بالد
جاءكم إنما سعيد الشيخ إن له: وقال األمري بهذا رجب الشيخ فاجتمع الهند، ملك خواص
عالم لخوند وتبعثوه تُثِْقفوه أن فينبغي بعدن، اشرتاها إنما ساقها التي والخلع بالتزوير
إال هذا به يفعل فما السلطان، عند معظَّم سعيد الشيخ األمري: له فقال السلطان، وهو
السلطان إىل كله بذلك األمري وكتب رأيه، السلطان فيه لريى معكم أبعثه ولكني بأمره
رجب الشيخ عن وانقبض ، تغريُّ السلطان نفس يف فوقع األخبار، صاحب أيًضا به وكتب
اإلكرام من سعيد للشيخ السلطان من صدر بعدما األشهاد رءوس عىل بذلك تََكلَّم لكونه
الشيوخ دخل وملا سعيد، الشيخ إكرام يف وزاد عليه الدخول من رجب فمنع صدر، ما
سعيد الشيخ وبقي له، يقوم إليه دخل متى وكان وأكرمه، وعانقه إليه قام السلطان عىل
أيام بمكة وكان وأربعني، ثماٍن سنة تََرْكتُه وبها ُمَكرًَّما، معظًَّما الهند بأرض املذكور
صحيح ذلك قبل وكان عجيب، وشأنه غريب وأَْمُره املجنون، املغربي حسن بها مجاورتي

حياته. أيام األصبهاني الدين نجم تعاىل هللا لويل خديًما العقل
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حكايته

الطواف يكثر فقريًا بالليل طوافه يف يرى وكان بالليل، الطواف كثري املجنون حسن كان
تبكي أمك إن حسن، يا له: وقال حاله، عن وسأله ليلة الفقري ذلك فلقيه بالنهار، يراه وال
له: قال تراها؟ أن أفتحب الصالحات، هللا إماء من وكانت رؤيتك، إىل مشتاقة وهي عليك،
تعاىل، هللا شاء إن املقبلة الليلة يف هنا ها نجتمع له: فقال ذلك، عىل يل قدرة ال ولكني نعم،
ثم هللا، شاء ما بالبيت فطافا َواَعَدُه حيث وجده الجمعة ليلة وهي املقبلة الليلة كانت فلما
قال ثم ذلك، ففعل بثوبه ويمسك عينيه يسد أن فأمره املعيل، باب إىل أثره يف وهو خرج
أمه دار عىل به فإذا عينيه، ففتح هذا هو ها قال: نعم، قال: بلدك؟ أَتَْعِرف ساعة: بعد
مدينة بلده أن وأظن شهر، نصف عندها وأقام جرى مما بيشء يُْعِلْمها ولم عليها فدخل
إني سيدي يا فقال: أنت؟ كيف له: فقال صاحبه الفقري فوجد الجبانة إىل خرج ثم أسفي،
وأحب األيام هذه عنه وِغبُْت عادتي عىل خرجت وكنت الدين نجم الشيخ رؤية إىل اشتقت
يف كِفْعله يفعل أن أََمَرُه بها وافاه فلما ليًال، الجبانة وواعده نعم، له: فقال إليه، ِني تَُردَّ أن
— مكة يف به فإذا ذلك، فَفَعل بذيله، واإلمساك عينيه تغميض من — هللا رشفها — مكة
فلما غريه، به يَُحدِّث وال جرى مما بيشء الدين نجم يَُحدِّث ال أن وأوصاه — هللا رشفها
عليه فعزم يُْخِربَه، أن فأبى غيبتك؟ يف حسن يا كنت أين له: قال الدين نجم عىل َدَخَل
بهما مر فلما عادته، عىل الرجل وأتى ليًال معه فأتى الرجل، أَِرنِي فقال: بالحكاية فأخربه
هللا، أَْسَكتََك اسكت وقال: فمه، عىل بيده فرضب الرجل فسمعه هذا، هو سيدي، يا له: قال
وال وضوء غري من والنهار بالليل يطوف مولًها بالحرم وبقي عقله وذََهَب لسانه فُخِرَس
واملروة، الصفا بني التي السوق إىل خرج جاع وإذا ويكسونه، به يتربكون والناس صالة،
كل يَُرسُّ بل يمنعه، وال أحد يصده ال أحب ما منها فيأكل الحوانيت من حانوتًا فقصد
أهلها تََطاَوَل السوق أتى ومتى وربحه، بيعه يف والنماء الربكة له وتظهر شيئًا له أََكَل من
ِفْعله وكذلك بركته، من جربوه ِلَما عنده ِمْن يأكل أن عىل يَْحِرص منهم كلٌّ إليه، بأعناقهم
فيها فحج وعرشين، ثماٍن سنة إىل كذلك دأبه يََزْل ولم يرشب، أن أحب متى السقائني مع
تعاىل هللا نََفَع — خربه فانقطع مرص، ديار إىل معه فاستصحبه يلملك الدين سيف األمري

به.
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أئمتهم ومواضع صلواتهم يف مكة أهل عادة ذكر

وصالته األمر، أويل قبل من امُلَقدَّم وهو الشافعية إمام األئمة أول يصيل أن عادتهم فمن
وجمهور بديع، هنالك له حطيم يف السالم عليه الخليل إبراهيم مقام الكريم املقام خلف
تقابلهما السلم شبه بأذرع بينهما ما موصول خشبتان والحطيم مذهبه، عىل بمكة الناس
خشبة الخشب أعىل عىل وُعِرَض مجصصة أرجل عىل ُعِقَدْت وقد صفتهما، عىل خشبتان
صىل الشافعي اإلمام صىل فإذا زجاج، قناديل منها يعلق حديد خطاطيف فيها أخرى
وقت يف معه الحنبلية إمام ويصيل اليماني، الركن قبالة محراب يف املالكية إمام بعده
امليزاب قبال الحنفية إمام يصيل ثم اليماني، والركن األسود الحجر بني ما مقابًال واحد
وترتيبهم الشمع، محاريبهم يف األئمة أيدي بني ويوضع هنالك، له حطيم تحت املكرم
يصيل إمام كل واحد وقت يف يصلونها فإنهم املغرب صالة وأما األربع، الصلوات يف هكذا
الشافعي، بركوع املالكي ركع فربما وتخليط، سهو ذلك من الناس عىل ويدخل بطائفته،
يسمع الذي املؤذن صوت إىل واحد كلُّ مصيخني وتراهم الحنبيل، بسجود الحنفي وسجد

السهو. عليه يدخل لئال طائفته؛

الجمعة وصالة الخطبة يف عادتهم ذكر

الحجر بني فيما الرشيفة الكعبة صفح إىل املبارك املنرب يلصق أن الجمعة يوم يف وعادتهم
أقبل الخطيب خرج فإذا الكريم، املقام مستقبًال الخطيب ويكون العراقي، والركن األسود
امللك كسوة من ذلك كل أسود، طيلسان وعليه سوداء بعمامة ا معتمٍّ سواد ثوب البًسا
من رجالن يتمسكهما سوداوين رايتني بني يتهادى وهو والسكينة، الوقار وعليه النارص،
مفتول رقيق جلد طرفه يف عود وهي الفرقعة، يده يف القومة أحد يديه وبني املؤذنني
إعالًما فيكون وخارجه، الحرم بداخل من يَْسَمعه عاٍل صوٌت له فيُْسَمع الهواء، يف ينقضه
عنده، ويدعو األسود الحجر فيَُقبِّل املنرب من يقرب أن إىل كذلك يزال وال الخطيب، بخروج
وعىل السواد البًسا يديه بني — املؤذنني رئيس وهو — الزمزمي واملؤذن املنرب يقصد ثم

بيده. له ممسًكا السيف عاتقه
املؤذن قلده املنرب درج من درج أول صعد فإذا املنرب، جانبي عن الرايتان وتُْرَكز
الدرج يف يرضب ثم الحارضين، بها يُْسِمع الدرج يف رضبة السيف بنصل ب فيَْرضِ السيف
ووقف رابعة رضبة َب َرضَ الدرجات عليا يف استوى فإذا أخرى، الثالث يف ثم رضبة الثاني
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ويرد وشماله يمينه عن فيسلم الناس عىل يُْقِبل ثم الكعبة، مستقبل خفيٍّ بدعاء داعيًا
األذان فرغ فإذا واحد، حني يف زمزم قبة أعىل يف املؤذنون ويؤذن يقعد، ثم الناس عليه
صلِّ اللهم أثنائها: يف ويقول ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل الصالة من بها يكثر خطبة الخطيب خطب
الكريم، البيت إىل بإصبعه ويشري طائف، البيت بهذا طاف ما محمد آل وعىل محمد عىل
األربعة الخلفاء عن ويََرتَىضَّ واقف، بعرفة َوَقَف ما محمد آل وعىل محمد عىل صلِّ اللهم
جميعهم عىل جدتهما وخديجة وأمهما وسبطيه ملسو هيلع هللا ىلص النبي ِي َعمَّ وعن الصحابة سائر وعن
داود املؤيد امللك ابن عيل الدين نور املجاهد للسلطان ثم النارص، للملك يدعو ثم السالم،
أمريي الحسنيني الرشيفني للسيدين يدعو ثم رسول، بن عيل بن يوسف املظفر امللك ابن
الدين وأسد — ِلَعْدله اسمه ويَُقدِّم األخوين أصغر وهو — عطيفة الدين سيف مكة:
ثم مرة العراق لسلطان دعا وقد قتادة، بن عيل بن سعد أبي بن نمي أبي ابني رميثة
والفرقعة وشماله يمينه عن والرايتان وانرصف، صىل خطبته من فرغ فإذا ذلك، َقَطَع

الكريم. املقام إزاء مكانه إىل املنرب يعاد ثم الصالة بانقضاء إشعاًرا أمامه

الشهور استهالل يف عادتهم ِذْكر

البس وهو به يحفون وقواده الشهر من يوم أول يف مكة أمري يأتي أن ذلك يف وعادتهم
ركعتني، الكريم املقام عند فيصيل والوقار، السكينة وعليه سيًفا متقلد معتمٌّ البياض
فعندما زمزم، قبة أعىل عىل املؤذنني ورئيس أسبوع، طواف يف ويرشع الحجر يَُقبِّل ثم
والتهنئة له بالدعاء املؤذنني رئيس يندفع لتقبيله الحجر ويقصد واحًدا شوًطا األمري يُْكمل
ويفعل الكريم، سلفه وَمْدح مدحه يف ِشْعًرا يَذُْكر ثم صوته، بذلك رافًعا الشهر بدخول
املقام خلف َرَكَع ثم ركعتني امللتزم عند َرَكَع منها فرغ فإذا أشواط، السبعة يف هكذا به
أيًضا. سفر من َقِدَم وإذا سفًرا أراد إذا يفعل سواء هذا ومثل انرصف، ثم ركعتني أيًضا

رجب شهر يف عادتهم ذكر

ثم الشهر، بدخول إشعاًرا والبوقات الطبول برضب مكة أمري أمر رجب هالل َهلَّ وإذا
وكلهم عجيب، ترتيب عىل ورجاًال فرسانًا مكة أهل ومعه راكبًا منه يوم أول يف يخرج
ويرمون يتواثبون والرجالة ويجرون، يجولون والفرسان يديه، بني يلعبون باألسلحة
وقوادهما أوالدهما معهما عطيفة واألمري رميثة واألمري ويلقفونها، الهواء إىل بحرابهم
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وعامر عمر بن وشداد يوسف بن وعيل صبيح ابني وأحمد وعيل إبراهيم بن محمد مثل
القواد، ووجوه الحسن أوالد كبار من وغريهم املزرق وموىس عمر بن ومنصور الرشق
ينتهوا حتى ويصريون والوقار، السكينة وعليهم والدبادب والطبول الرايات أيديهم وبني
األمري فيطوف الحرام، املسجد إىل ترتيبهم معهود عىل الرجوع يف يأخذون ثم امليقات، إىل
عادته، من ذكرناه ما عىل شوط كل عند له يدعو زمزم قبة بأعىل الزمزمي واملؤذن بالبيت
فسعى املسعى إىل وخرج به َح وتََمسَّ املقام عند وصىل امللتزم عند ركعتني صىل طاف فإذا
عيد عندهم اليوم وهذا منزله، إىل يسري ثم يديه، بني والحرابة به ون يَُحفُّ والقواد راكبًا

ذلك. يف ويتنافسون الثياب أحسن فيه ويلبسون األعياد، من

رجب عمرة ذكر

ونهاًرا ليًال متصلة وهي ِمثْلُه، يُْعَهد ال الذي االحتفال رجب لعمرة يحتفلون مكة وأهل
والسابع عرش خمسة ويوم منه يوم أول وخصوًصا بالعبادة معمورة كلها الشهر وأوقات
منه والعرشين السابع ليلة يف شاهدتهم بأيام، ذلك قبل لها يستعدون فإنهم والعرشين،
بقدر يفعل أحد كل الرفيع والكتان الحرير كساء عليها بالهوادج غصت قد مكة وشوارع
تََمسُّ تكاد ضافية الهوادج وأستار الحرير، بقالئد ُمَقلَّدة مزيَّنة والِجمال استطاعته،
بتلك مكة أباطح فتسيل التنعيم ميقات إىل ويخرجون املرضوبة، كالقباب فهي األرض
تجيب والجبال الهوادج، أمام واملشاعل والشمع الطريق، بجنبتي مشعلة والنريان الهوادج،
بالبيت وطافوا العمرة قضوا فإذا الدموع، وتنهمل النفوس فرتق امُلَهلِِّلني، إهالل بصداها
الرسج، متقد واملسعى الليل، من يشء ميض بعد واملروة الصفا بني السعي إىل خرجوا
هذه ون يَُسمُّ وهم نوًرا، يتألأل الحرام واملسجد هوادجهن، يف والساعيات بالناس، غاصٌّ
عنها هللا ريض عائشة مسجد أمام أكمٍة من بها يُْحِرُمون ألنهم األكمية؛ بالعمرة العمرة

عنه. ريضهللا عيل إىل املنسوب املسجد من مقربة عىل غلوة بمقدار
الكعبة بناء من َفَرَغ ملا عنهما ريضهللا الزبري بن هللا عبد أن العمرة هذه يف واألصل
من والعرشين السابع اليوم يف وذلك مكة، أهل ومعه معتمًرا حافيًا ماشيًا خرج املقدسة
حيث من املعىل إىل الحجون ثنية عىل طريقه وَجَعَل منها فأَْحَرَم األكمة إىل وانتهى رجب،
وكان العهد، هذا إىل مكة أهل عند ُسنَّة العمرة تلك فبَِقيَْت الفتح، يوم املسلمون َدَخَل
منهم االستطاعة وأهل مكة أرشاف وأهدى كثرية بدنًا فيه أهدى مذكوًرا هللا عبد يوم
يف واملعونة التيسري من َوَهبَُهْم ما عىل تعاىل هلل شكًرا ويطعمون يطعمون أياًما وأقاموا
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ُقِتَل ملا ثم عليه، هللا صلوات الخليل أيام يف عليها كان التي الصفة عىل الكريم بيته بناء
يف اقترصوا قد وكانوا قريش، عهد يف بنائها إىل َها وَردَّ الكعبة اج الَحجَّ نََقَض الزبري ابن
جعفر أبو الخليفة أراد ثم بالكفر، عهدهم لحدثان ذلك عىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وأبقاها بنائها
أمري يا وقال: ذلك، عن هللا رحمه مالك فنهاه الزبري، ابن بناء إىل يُِعيَدها أن املنصور
حاله عىل فَرتََكُه َفَعَل، َه يَُغريِّ أن أحدهم أراد متى للملوك ملعبة البيت تَْجَعل ال املؤمنني
لحضور يبادرون وغامد وزهران بجيلة مثل ملكة املوالية الجهات وأهل للذريعة، ا سدٍّ
فَرتُْخص واللوز، والزيت والزبيب والعسل والسمن الحبوب مكة إىل ويَْجِلبُون رجب عمرة
يف مكة أهل لكان البالد هذه أهل ولوال املرافق، وتعمهم أهلها عيش ويرغد بمكة األسعار
بالدهم أَْجَدبَْت املرية بهذه يأتوا ولم ببالدهم أقاموا متى أنهم ويُذَْكر العيش، من شظف
ونََمْت الربكة فيها وَظَهَرْت بالدهم أخصبت املرية أوصلوا ومتى مواشيهم يف املوت وَوَقَع
َفأَْخَرْجنَُهْم، نساؤهم اجتمعت عنها كسل وأَْدَرَكُهم مريتهم وْقت حان إذا فهم أموالهم،

األمني. ببلده وعنايته تعاىل هللا ُصنْع َلَطائف من وهذا
كثرية مخصبة القبائل من وسواهم وغامد وزهران بجيلة يسكنها التي الرسو وبالد
إذا وهم اعتقاد، وُحسن نية ِصْدق لهم األلسن فصحاء وأهلها الغالت، وافرة األعناب
تتصعد بأدعية داعني بأستارها متعلقني بجوارها الئذين عليها يتطارحون بالكعبة طافوا
عىل ِنني ُمَؤمِّ أيديهم باسطي حولهم الناس فرتى الجامدة، العيون وتدمع القلوب لرقتها
وهم ذلك، عىل لتزاُحِمهم الحجر استالم وال معهم الطواف لغريهم يتمكن وال أَْدِعيَتِِهْم،
وتجنبوا َمْقِدَمُهْم الطريق أعراُب هابت مكة وردوا وإذا الجلود، ولباسهم أنجاد شجعان
وأثنى ذََكَرُهْم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن وذُِكَر ُصْحبَتَُهْم، َحِمَد الزوار من َصِحبَُهم وَمْن اعرتاضهم،
عموم يف دخولهم رشًفا وكفاهم الدعاء»، يعلموكم الصالة «علموهم وقال: خريًا، عليهم
كان عنهما ريضهللا عمر بن هللا عبد أن وذُِكَر يمانية»، والحكمة يمان «اإليمان ملسو هيلع هللا ىلص: قوله
يف جاء وقد كله، عجيب وشأنهم بدعائهم، تربًكا جملتهم يف ويَْدُخل طوافهم َوْقت يتحرى

صبٍّا. عليهم تَنَْصبُّ الرحمة فإن الطواف؛ يف زاِحُموهم أثر:

شعبان من النصف ليلة يف عادتهم ذكر

الطواف من الرب أعمال إىل فيها يبادرون مكة، أهل عند املعظمة الليايل من الليلة وهذه
جماعة لكل جماعات الحرام املسجد يف ويجتمعون واالعتمار، وأفذاذًا جماعاٍت والصالة
والسماء األرض يتألأل القمر ضوء ذلك ويقابل واملشاعل واملصابيح ج ُ الرسُّ ويوقدون إمام،
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يكررونهما اإلخالص وسورة القرآن بأم ركعة كل يف يقرءون ركعة مائة ويَُصلُّون نوًرا،
الرشيف، بالبيت يطوفون وبعضهم منفردين، الحجر يف يَُصلُّون الناس وبعض عًرشا،

لالعتمار. خرجوا قد وبعضهم

املعظم رمضان شهر يف عادتهم ِذْكر

باملسجد االحتفال ويقع مكة، أمري عند والدبادب الطبول ب تُْرضَ رمضان هالل أهل وإذا
بهجًة ويسطع نوًرا الحرم يتألأل حتى واملشاعل الشمع وتكثري الحرص تجديد من الحرام
املالكية وأما والزيدية، والحنبلية والحنفية الشافعية وهم فرًقا األئمة وتَتََفرَّق وإرشاًقا،
الحرم يف تبقى وال الشمع، ويوقدون القراءة يتناوبون القراء من أربعة عىل فيجتمعون
وترق القراء ألصوات املسجد فريتجُّ بجماعته، يصيل قارئ وفيها إال ناحية وال زاوية
يف والصالة الطواف عىل يقترص من الناس ومن األعني، وتهمل القلوب وتحرض النفوس
املعتادة الرتاويح أكملوا إذا أنهم وعاداتهم اجتهاًدا، األئمة أكثر والشافعية منفرًدا، الحجر
الفرقعة بَت ُرضِ األسبوع من فرغ فإذا وجماعته، إمامهم يطوف — ركعة عرشون وهي —
الصالة، إىل بالعودة إعالًما ذلك كأن الجمعة، يوم الخطيب يدي بني تكون أنها ذََكْرنا التي
يصلون ثم أخرى، ركعة عرشين يُتِمَّ أن إىل هكذا أسبوًعا، يطوف ثم ركعتني يصيل ثم
وْقت كان وإذا شيئًا، العادة عىل يزيدون ال األئمة وسائر وينرصفون، والوتر الشفع
الحرم، من الرشقي بالركن التي الصومعة يف التسحري الزمزمي املؤذن يتوىل السحور
أحد تكلم فإذا الصوامع، سائر يف واملؤذنون السحور، عىل ومحرًضا ومذكًرا داعيًا فيقوم
قد معرتض عود رأسها عىل خشبة صومعة كل أعىل يف نُِصبَْت وقد صاحبه، أجابه منهم
مرة بالقطع اإليذان وَوَقَع الفجر َقُرَب فإذا يقدان، كبريان الزجاج من قنديالن فيه ُعلَِّق

بعًضا. بعضهم وأجاب باألذان، املؤذنون وابتدأ القنديالن حط مرة بعد
يُبِْرص األذان يسمع ال بحيث داره بَُعَدْت فمن سطوح، — هللا َفها َرشَّ — مكة ولديار
وتر ليلة كل ويف األكل، عن أَْقَلَع هما يُبِْرصْ لم إذا حتى فيتسحر، املذكورين القنديلني
والفقهاء القايض الختم ويحرض القرآن، يختمون رمضان من األواخر العرش ليايل من
منرب له نُِصَب ختم فإذا مكة، أهل كرباء أبناء أحد بهم يختم الذي ويكون والكرباء،
منزله إىل الناس أبوه استدعى خطبته من فرغ فإذا وَخَطَب، الشمع وأُْوِقد بالحرير ُمَزيَّن
تلك وأعظم الوتر، ليايل جميع يف يصنعون وكذلك والحالوات، الكثرية األطعمة فأطعمهم
ويختم الليايل، لسائر احتفالهم من أعظم لها واحتفالهم وعرشين، سبع ليلة عندهم الليايل
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توصل عظام خشب الشافعية حطيم إزاء وتقام الكريم، املقام خلف العظيم القرآن بها
الزجاج، وقنديل الشمع وعليها طبقات ثالث وتُْجَعل طوال ألواح بينها وتُْعَرض بالحطيم
يبتدئ ثم اآلخرة، العشاء فريضة فيصيل اإلمام ويتقدم األنوار، شعاع األبصار يغيش فيكاد
الساعة تلك ويف قبلها، التي الليلة يف األئمة قراءة انتهاء يكون وإليها القدر سورة قراءة
اإلمام فيختم متربكني، ويحرضونها املقام لختمة تعظيًما الرتاويح عن األئمة جميع يمسك
صالتهم، إىل األئمة عاد ذلك من َفَرَغ فإذا املقام، مستقبل خطيبًا يقوم ثم تسليمتني، يف
مخترص، منظر يف املالكي املقام يف وعرشين تسع ليلة الختم يكون ثم الجمع، وانفض

ويخطب. فيختم ر، موقَّ ُمنَزَّه املباهاة وعن

شوال يف عادتهم ذكر

استهالله ليلة املشاعل يوقدوا أن املعلومات الحج أشهر مفتتح وهو َشوَّال يف وعادتهم
وتوقد رمضان، من وعرشين سبع ليلة يف ِفْعلهم نحو عىل والشمع املصابيح ويرسجون
الذي املسجد وسطح كله، الحرم سطح ويوقد جهاتها، جميع من الصوامع يف الرسج
بني ما والناس وتسبيح، وتكبري تهليل يف تلك ليلتهم املؤذنون ويقيم قبيس، أبي بأعىل
أحسن ولبسوا العيد أهبة يف أخذوا الصبح صالة صلوا فإذا ودعاء، وِذْكر وصالة طواف
موضع ال ألنه العيد؛ صالة يصلون به الرشيف بالحرم مجالسهم ألخذ وباَدُروا ثيابهم
املقدسة الكعبة باب فيفتحون الشيبيون املسجد إىل يُبَكِّر من أول ويكون منه، أفضل
ويطوف فيتلقونه مكة أمري يأتي أن إىل يديه بني وسائرهم عتبتها يف كبريهم ويقعد
بالثناء صوته رافًعا العادة عىل زمزم قبة سطح فوق الزمزمي واملؤذن أسبوًعا، بالبيت
أمامه والفرقعة السوداوين الرايتني بني الخطيب يأتي ثم ذُكر، كما وألخيه له والدعاء عليه
ثم بليغة، خطبة ويخطب املنرب يصعد ثم الكريم املقام خلف فيصيل السواد البس وهو
ويقصدون واالستغفار، واملصافحة بالسالم بعض عىل بعضهم الناس أقبل منها فرغ إذا
من فيها بمن تربًكا املعىل؛ باب مقربة إىل يخرجون ثم أفواًجا، فيدخلونها الرشيفة الكعبة

ينرصفون. ثم السلف، وصدور الصحابة

الكعبة إحرام ذكر

زادها — الرشيفة الكعبة أستار تشمر القعدة ذي شهر من والعرشين السابع اليوم ويف
أن األيدي من لها صونًا األربع؛ جهاتها من ونصف قامة ارتفاع نحو إىل — تعظيًما هللا
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الكعبة تُْفتَح وال الرشيف، بالحرم مشهود يوم وهو الكعبة، إحرام ذلك ويسمون تنتهبها،
بعرفة. الوقفة تنقيض حتى اليوم ذلك من املقدسة

وأعماله الحج شعائر ذكر

بكرة الصلوات أوقات يف والدبادب الطبول ب تُْرضَ الحجة ذي شهر يوم أول يف كان وإذا
كان فإذا عرفات، إىل الصعود يوم إىل كذلك تزال وال املبارك، باملوسم إشعاًرا وعشية
الناس يَُعلِّم بليغة خطبة الظهر صالة إثر الخطيب خطب الحجة ذي من السابع اليوم
إىل بالصعود الناس بَكََّر الثامن اليوم كان فإذا الوقفة، بيوم ويُْعِلُمهم مناسكهم فيها
املباهاة وتقع بمنًى، الليلة تلك يبيتون العلم وأهل والعراق والشام مرص وأمراء منًى،
الشام ألهل ذلك يف الفضل ولكن الشمع، إيقاد يف والعراق والشام مرص أهل بني واملفاخرة
يف فيمرون عرفة، إىل الصبح صالة بعد منًى من رحلوا التاسع اليوم كان فإذا دائًما،
مزدلفة بني ما الحد هو محرس ووادي ُسنَّة، وذلك ويهرولون محرس، بوادي طريقهم
مما للماء وصهاريج مصانع وحولها جبلني بني فسيح األرض من بسيط ومزدلفة ومنًى،
وبني الرشيد، هارون املؤمنني أمري زوجة املنصور جعفر أبي بن جعفر ابنة زبيدة بنته
أسماء ثالثة ولعرفة أميال، خمسة أيًضا ومكة منًى بني وكذلك أميال، خمسة وعرفة منًى
به تحدق أفيح فسيح األرض من بسيط وعرفات الحرام، واملشعر وجمع، عرفة، وهي:
قبله والعلمان حوله وفيما املوقف وفيه الرحمة، جبل عرفات بسيط آخر ويف كثرية، جبال
الذي عرنة بطن عرفة ييل مما منهما وبمقربة والحرم، الحل بني ما الحد وهما ميل بنحو
حتى النفور عن اإلمساك أيًضا ويجب منه، التحفظ ويجب عنه باالرتفاع ملسو هيلع هللا ىلص النبي أََمَر
يف الزحام وَحذَُّروهم الناس من كثريًا استحثوا ربما الني الَجمَّ فإن الشمس، سقوط يتمكن

هم. ِحجُّ فيَبُْطل عرنة بطن بهم يصلوا أن إىل واستدرجوهم النفر
من وهو الجبال، عن منقطع جمع بسيط وسط يف قائم ذكرناه الذي الرحمة وجبل
عنها، هللا ريض سلمة أم إىل تُنَْسب قبة أعاله ويف بعض، عن بعضها منقطع حجارة
بسيط عىل ف يُْرشِ فسيح سطح وحوله فيه، للصالة الناس يتزاحم مسجد وسطها ويف
الجبل هذا أسفل ويف الناس، فيه يصيل منصوبة محاريب فيه جدار قبليه ويف عرفات،
يسارها وعن السالم، عليه آدم إىل تُنَْسب البناء عتيقة دار للكعبة املستقبل يسار عن
وبمقربة للماء، وجباب صهاريج ذلك وحول عندها، ملسو هيلع هللا ىلص النبي موقف كان التي الصخرات
العلمني يسار وعن والعرص، الظهر بني ويجمع ويخطب اإلمام فيه يقف الذي املوضع منه
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حان وإذا طويًال، امتداًدا األرض يف يمتد أخرض أراك وبه األراك وادي أيًضا للمستقبل
لها ترتج دفعة بالنفر الناَس فدفع موقفه عن ونزل بيده املالكي اإلمام أشار النفر وقت
عقباه، ُحْسن النفوس ترجو عظيًما ومشهًدا كريًما موقًفا له فيا الجبال، وترجف األرض
األوىل وقفتي وكانت برضاه، فيه خصه ممن هللا َجَعَلنا رحماه، نفحات إىل اآلمال وتطمح
امللك نائب الدوادار أرغون يومئذ املرصي الركب وأمري وعرشين ست سنة الخميس يوم

النارص.
املذكور، أرغون بن بكر أبي زوجة وهي النارص امللك ابنة السنة تلك يف ْت وحجَّ
محمد املعظم السلطان بنت وهي بالخوندة، املسماة النارص امللك زوجة فيها ْت وحجَّ
النفر َوَقَع وملا الجوبان، الدين سيف الشامي الركب وأمري وخوارزم الرسا ملك أوزبك
جمًعا والعشاء املغرب بها فصلَّيْنا اآلخرة، العشاء عند مزدلفة وصلنا الشمس غروب بعد
إىل منها َغَدْونَا بمزدلفة الصبح َصلَّيْنا وملا ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول سنة َجَرْت حسبما بينهما
ففيه محرس، وادي إال موقف كلها ومزدلفة الحرام، باملشعر والدعاء الوقوف بعد منًى
وذلك الجمار حصيات الناس أكثر يستصحب مزدلفة ومن عنه، يخرج حتى الهرولة تقع
الناس انتهى وملا واسع، ذلك يف واألمر الخيف مسجد حول يلقطها من ومنهم مستحب،
إال يشء كل من وحلُّوا حلقوا ثم وذبحوا، نحروا ثم العقبة، جمرة لرمي باَدروا منًى إىل
من الشمس طلوع عند الجمرة هذه ورمي اإلفاضة، طواف يطوفوا حتى والطيب النساء
ومنهم اإلفاضة، طواف إىل وحلقوا ذبحوا أن بعد الناس أكثر ه تََوجَّ رموها وملا النحر، يوم
األوىل بالجمرة الشمس زوال عند الناس رمى الثاني اليوم ويف الثاني، اليوم إىل أقام من
هللا رسول بفعل اقتداء الجمرتني بهاتني للدعاء ووقفوا كذلك، وبالوسطى حصيات، سبع
َرْمي لهم َكُمَل أن بعد هللا َفها َرشَّ مكة إىل االنحدار الناس َل تََعجَّ الثالث اليوم كان وملا ملسو هيلع هللا ىلص،
سبعني رمى حتى النحر يوم بعد الثالث اليوم أقام منهم وكثري حصاة، وأربعني تسع

حصاة.

الكعبة كسوة ذكر

فُوِضَعْت الكريم البيت إىل املرصي الركب من الرشيفة الكعبة كسوة بُِعثَْت النحر يوم ويف
الكعبة عىل إسبالها يف الشيبيون أخذ النحر يوم بعد الثالث اليوم كان فلما سطحه، يف
مكتوب طراز أعالها ويف بالكتان مبطنة الحرير من حالكة سوداء كسوة وهي الرشيفة،
طرز جهاتها سائر ويف اآلية، … ِقيَاًما﴾ اْلَحَراَم اْلبَيَْت اْلَكْعبََة هللاُ ﴿َجَعَل بالبياض: فيه
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ُكِسيَْت وملا سوادها، من ق ُمْرشِ الئح نور وعليها القرآن، من آيات فيها بالبياض مكتوب
الكريمة الكعبة كسوة يتوىل الذي النارصهو وامللك الناس، أيدي من صونًا أذيالها َرْت ُشمِّ
له يَحتاج وما والقومة والفراشني واملؤذنني واألئمة والخطيب القايض مرتبات ويبعث
كل يف الرشيفة الكعبة تُْفتَح األيام هذه ويف سنة، كل يف والزيت الشمع من الرشيف الحرم
بمكة يقيمون وهم العراقي، الركب مع يصل ممن وسواهم والخراسانيني للعراقيني يوم
املجاورين عىل الصدقات فيها فيُْكِثرون أيام، أربعة واملرصي الشامي الركبني سفر بعد
أو املجاورين من الحرم يف لقوه فمن ليًال، بالحرم يطوفون شاَهْدتُُهم ولقد وغريهم،
وجدوا وربما الرشيفة، الكعبة للمشاهدين يعطون وكذلك والثياب، الفضة أَْعَطْوه املكيني
العراق من معهم قدمت وملا يفيق، حتى والفضة الذهب فيه يف فجعلوا نائًما، إنسانًا
بمكة الذهب سوم رخص حتى الصدقة وأكثروا كثريًا ذلك من فعلوا وعرشين ثماٍن سنة
ويف الذهب، من به تصدقوا ما لكثرة نقرة درهًما عرش ثمانية إىل املثقال ف َرصْ وانتهى

زمزم. وقبة املنرب عىل العراق ملك سعيد أبي السلطان اسم ذُِكَر السنة هذه

تعاىل هللا رشفها مكة عن االنفصال ذكر

محمد البهلوان العراق ركب أمري صحبة مكة من َخَرْجُت الحجة لذي عرشين املويف ويف
موت بعد الحاج إمارة ييل وكان املوصل، أهل من وهو — مهملني بحاءين — الحويح
سلطانه عند الحرمة عظيم فاضًال سخيٍّا الدين شهاب وكان قلندر، الدين شهاب الشيخ
تعاىل هللا رشفها مكة من خرْجُت وملا القلندرية، طريقة عىل وحاجبيه لحيته يَْحِلق
من إجارتها ودفع بغداد إىل محارة شقة يل اكرتى املذكور البهلوان األمري صحبة يف
العراقيني من َجْمع يف مر بطن إىل الوداع طواف بعد وخرجنا جواره، يف وأنزلني ماله
ويسريون موًجا، األرض بهم تموج عديدهم يحىص ال واألعاجم والفارسيني والخراسانيني
عىل بها يستدل عالمة له تكن ولم لحاجة، الركب عن َخَرَج فمن املرتاكم، السحاب سري
منها يستقون السبيل ألبناء كثرية نواضح الركب هذا ويف الناس، لكثرة عنه َضلَّ موضع
وإذا مرض، يصيبه ملن والسكر واألرشبة األدوية ورفع للصدقة الزاد لرفع وِجمال املاء،
السبيل أبناء منها وأُْطِعم الدسوت تسمى عظيمة نحاس قدور يف الطعام ُطِبَخ الركب نزل
كل امليش، عىل له قدرة ال َمْن عليها يُْحَمل الِجمال من جملة الركب ويف معه، زاد ال ومن

ومكارمه. سعيد أبي السلطان صدقات من ذلك
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وحسبك الكرم يف أمرها أعجب فما الرشيفة، الكنية هذه هللا كرم جزي: ابن قال
املسلمني أمري والفضل الندى يف آية هو الذي الجود رايات ورافع املكارم بحر بموالنا
قدس يوسف أبي املسلمني أمري بالثأر لإلسالم واآلخذ الكفار قامع موالنا ابن سعيد أبي
الركب هذا ويف (رجع)، الدين يوم إىل الطاهر عقبهم يف امللك وأبقى الكريمة أرواحهم هللا
ويوقدون بالليل يسريون وهم والفواكه، األطعمة وأنواع العظيمة واملرافق الحافلة األسواق
ثم ساطًعا، نهاًرا عاد قد والليل نوًرا تتألأل األرض فرتى واملحارات القطار أمام املشاعل
السمك، وادي ونزلنا مراحل أربع رحلنا ثم خليص، إىل ثم عسفان إىل مر بطن من رحلنا
واألخرى الصبح بعد إحداهما اليوم يف ثنتان املراحل وهذه بدر، يف ونزلنا خمًسا رحلنا ثم
املدينة إىل ومنها مسرتيحني، يوًما بها وأقمنا الصفراء فنزلنا بدر من رحلنا ثم بالعيش،
زيارة لنا هللاملسو هيلع هللا ىلصوحصلت رسول مدينة طيبة إىل فوصلنا رحلنا ثم ثالث، مسرية الرشيفة
املاء منها واستصحبنا أيام، ستة تعاىل هللا كرمها باملدينة وأقمنا ثانيًا، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
حسيات من املاء منه فتزودنا العروس بوادي الثالثة يف فنزلنا عنها ورحلنا ثالث، ملسرية

معينًا. عذبًا ماء فينبطون األرض يف عليها يحفرون
البرص مد األرض من بسيط وهو نجد، أرض وَدَخْلنَا العروس وادي إىل رحلنا ثم
رحلنا ثم بالعسيلة، يُْعَرف ماء عىل مراحل أربع بعد ونزلنا األرج، الطيب نسيمة فتنسمنا
ماء إىل رحلنا ثم العظيمة، كالصهاريج مصانع آثار فيه بالنقرة يُْعَرف ماء ونزلنا عنه
رحمها جعفر ابنة زبيدة َصنََعتْه مما املطر بماء مملوءة مصانع وهي بالقارورة يُْعَرف
نقي الهواء صحيح النسيم طيب فسيح نجد أرض وسط هو املوضع وهذا ونفعها، هللا
للماء مصانع وفيه بالحاجر، ونزلنا القارورة من رحلنا ثم فصل، كل يف معتدل الرتبة
بسيط يف غائرة أرض وهي سمرية، ونزلنا رحلنا ثم الجفار، يف املاء عن فُحِفَر ْت َجفَّ وربما
بالغنم األرض تلك عرب ويأتي زعاق، أنه إال آبار يف كثري وماؤها مسكون حصن شبه فيه
ثم ذلك، بسوى يبيعون وال الخام بالثياب الحجاج من ذلك فيبيعون واللبن والسمن
الريح، تخرقه نافذ ثقب أعاله ويف األرض من بيداء يف وهو املخروق، بالجبل ونزلنا رحلنا
وهو فيد، حصن وصبحنا ليًال أرسينا ثم به، ماء وال الكروش وادي إىل منه رحلنا ثم
مع يتعيشون عرب وساكنوه ربض وعليه سور به يدور األرض من بسيط يف كبري حصن
العراق من وصولهم حني أزوادهم بعض الحجاج يرتك وهنالك والتجارة، البيع يف الحاج
ومنه بغداد إىل مكة من الطريق نصف وهو وجدوه عادوا فإذا تعاىل، هللا َفها رشَّ مكة إىل
الركب عادة ومن املصانع، يف املياه به سهل طريق يف يوًما عرش اثني مسرية الكوفة إىل
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وقطًعا هنالك املجتمعني للعرب إرهابًا للحرب وأهبة تعبئة عىل املوضع هذا يدخلوا أن
الحاء (بكرس واسمه وِحيَار فياض وهما العرب أمريي لقينا وهنالك الركب، عن ألطماعهم
العرب خيل من ومعهما عيىس بن مهنى األمري أبناء وهما الحروف)، آخر وياء وإهماله
لهم، والحوطة والرحال الحاج عىل املحافظة منهما فظهر كثرة، يحصون ال من ورجالهم

عليه. قدروا ما الناس منهم فاشرتى والغنم بالِجمال العرب وأتى
ثم وبثينة، جميل العاِشَقنْي باسم ويشتهر األجفر املعروف املوضع ونزلنا رحلنا ثم
وبه منهالة رمال فيه األرض من بسيط وهي زرود ونزلنا أرسينا ثم بالبيداء ونزلنا رحلنا
ونزلنا رحلنا ثم بالعذبة، ليست ماء آبار وهنالك الحصن شبه أداروها قد صغار دور
ما املطر ماء من وبه َدَرج يف إليه يُنَْزل هائل مصنع بإزائه َخِرب حصن ولها الثعلبية
والسمن والغنم الِجمال فيبيعون عظيم َجْمع املوضع بهذا العرب من ويجتمع الركب، يَُعمُّ
وهو املرجوم، بربكة فنزلنا رحلنا ثم مراحل، ثالث الكوفة إىل املوضع هذا ومن واللبن،
هذا أن ويُذَْكر رجمه، به مر من وكل حجارة، من عظيم كوم عليه الطريق عىل مشهد
األتراك السنة أهل وبني بينه فوقعت الحج، يريد الركب مع فسافر رافضيٍّا كان املرجوم
للعرب كثرية بيوت املوضع وبهذا بالحجارة، فقتلوه الصحابة بعض فَسبَّ مشاجرة
مما الركب جميع يعم كبري مصنع وبه ذلك، وسوى واللبن بالسمن الركب ويقصدون
مكة بني التي الطريق بهذه برئ أو ِبْركة أو مصنع وكل عليها، هللا رحمة زبيدة بَنَتْه
الطريق بهذه عنايتها ولوال أجرها، لها ووىف خريًا هللا جزاها آثارها كريم من فهي وبغداد
العذب املاء بهما مصنعان فيه باملشقوق يُْعَرف موضًعا ونزلنا رحلنا ثم أحد، سلكها ما
موضًعا ونزلنا رحلنا ثم منهما، وتزودوا املاء من عندهم كان ما الناس وأراق الصايف
وهي بزمالة، ضحوة واجتزنا منه أرسينا ثم باملاء، ممتلئ مصنع وفيه بالتنانري يُْعَرف
الطريق، هذا مناهل من وهي كثرية وآبار للماء ومصنعان للعرب قرص بها معمورة قرية

للماء. مصنعان وفيه الهيثمني فنزلنا رحلنا ثم
الثاني اليوم يف العقبة وصعدنا الشيطان بعقبة املعروفة العقبة دون فنزلنا رحلنا ثم
ى يَُسمَّ موضًعا نزلنا ثم طائلة، وال بصعبة ليست أنها عىل سواها وعر الطريق بهذا وليس
الطريق، هذا مناهل آِخر وهو بالعرب، معمور للماء ومصانع كبري َقْرص فيه واقصة،
من كثري يتلقى وبه الفرات، ماء مشارع إال مشهور منهل الكوفة إىل بعده فيما وليس
بعًضا بعضهم الناس ويهنئ والفواكه، والتمر والخبز بالدقيق ويأتون الحاج الكوفة أهل
يُْعَرف موضًعا نزلنا ثم للماء، كبري مصنع فيه بلورة، يُْعَرف موضًعا نزلنا ثم بالسالمة،
بيداء يف منارة وهي القرون بمنارة يُْعَرف موضًعا نزلنا ثم مصانع، ثالث فيه باملساجد
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يُْعَرف موضًعا نزلنا ثم حولها، عمارة وال الغزالن بقرون ُمَجلََّلة االرتفاع بائنة األرض من
نزلنا ثم للبرص، مرسح فيها خصبة فالة وحوله عمارة عليه مخصب واٍد وهو بالعذيب،
وأَذَلَّ اإلسالم دين فيها هللا أَْظَهَر التي الفرس عىل الشهرية الوقعة كانت حيث القادسية
املسلمني أمري وكان َشأَْفتَُهْم، هللا واستأصل قائمة، بعدها لهم تَُقْم فلم النار، َعبََدة املجوس
سعد افتتحها عظيمة مدينًة القادسية وكانت عنه، هللا ريض وقاص أبي بن سعد يومئٍذ
وبها النخل حدائق وفيها كبرية قرية مقدار إال اآلن منها يَبَْق فلم وخربت، عنه هللا ريض
هللا ريض طالب أبي بن عيل مشهد مدينة فنزلنا منها رحلنا ثم الفرات، ماء من مشارع
وأكثرها العراق مدن أحسن من صلبة فسيحة أرض يف حسنة مدينة وهي بالنجف، عنه
سوق فاستقبْلنا الحرضة باب من دخلناها نظيفة، حسنة أسواق ولها بناء، وأتقنها ناًسا
سوق ثم والقسارية، الخياطني سوق ثم الفاكهة، سوق ثم والخبازين، والطباخني البقالني
وبإزائه السالم، عليه عيل قرب أنه يزعمون الذي القرب حيث الحرضة؛ باب ثم العطارين،
الزليج شبه وهو بالقاشاني وحيطانها عمارة، أحسن معمورة والخوانق والزوايا املدارس

أحسن. ونقشه أرشق لونه لكن عندنا،

بها التي والقبور الروضة ذكر

ولكل الشيعة، من والصوفية الطلبة يسكنها عظيمة مدرسة إىل الحرضة باب من ويُْدَخل
املدرسة تلك ومن اليوم، يف مرتني والتمر واللحم الخبز من أيام ثالثة ضيافة عليها وارد
يقوم الزائر يصل فعندما والطواشية، والنقباء الحجاب بابها وعىل القبة، باب إىل يُْدَخل
له ويستأذنون العتبة عىل معه فيقفون الزائر، قدر عىل وذلك جميعهم أو أحدهم إليه
للروضة دخوله عىل يستأذن الضعيف العبد هذا املؤمنني، أمري يا أمركم عن ويقولون:
ثم والسرت، املكارم أهل فأنتم لذلك أهًال يكن لم وإن َرَجَع، وإال له أذنتم فإن العلية،
مفروشة وهي القبة يدخل ثم العضادتان، وكذلك الفضة، من وهي العتبة، بتقبيل يأمرونه
ويف والصغار، الكبار منها والفضة الذهب قناديل وبها وسواه الحرير من البسط بأنواع
العمل املحكمة املنقوشة الذهب صفائح عليه بالخشب مكسوة مربعة مسطبة القبة وسط
دون وارتفاعها يشء منه يظهر ال بحيث الخشب عىل غلبت قد الفضة بمسامري مسمرة
والثاني والسالم، الصالة عليه آدم قرب أحدها أن يزعمون القبور من ثالثة وفوقها القامة،
طسوت القبور وبني عنه، تعاىل هللا ريض عيل قرب والثالث والسالم الصالة عليه نوح قرب
به ويدهن ذلك يف يده الزائر يغمس الطيب وأنواع واملسك الورد ماء فيها وفضة ذهب
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يفيض امللوَّن الحرير من ستور وعليه الفضة من أيًضا َعتَبَتُه آخر باب وللقبة تربًكا، وجهه
أربعة وله الحرير، بستور وسقفه حيطانه مستورة الِحسان بالبسط مفروش مسجد إىل

الحرير. ستور وعليها فضة عتباتها أبواب
عندهم بها ثَبََت كرامات لها َظَهَرْت الروضة وهذه رافضية، كلهم املدينة هذه وأهل
وتسمى — رجب من والعرشين السابع ليلة يف أن فمنها عنه، هللا ريض عيل قرب بها أن
فارس وبالد وخراسان العراَقنْي من مقعد بكل الروضة تلك إىل يؤتى — املحيا ليلة عندهم
جعلوا اآلخرة العشاء بعد كان فإذا ذلك، ونحو واألربعون الثالثون منهم فيجتمع والروم،
وُمَشاِهد وتاٍل وذاكر ُمَصلٍّ بني ما وهم قيامهم ينتظرون والناس املقدس الرضيح فوق
سوء غري من اء أَِصحَّ الجميع قام ذلك نحو أو ثلثاه أو نصفه الليل مىضمن فإذا للروضة،
َسِمْعتُه مستفيضعندهم أَْمر وهذا هللا، ويل عيل هللا رسول محمد هللا إال إله ال يقولون: وهم
أحدهم الرجال من ثالثة الضياف بمدرسة رأيت لكني الليلة، تلك أَْحُرض ولم الثقات، من
فاستخربْتُهم ُمْقَعُدون، وهم خراسان، من والثالث أصبهان، من والثاني الروم، أرض من
آخر، عام من أوانها منتظرون وأنهم املحيا، ليلة يُْدِركوا لم أنهم فأْخَربُوني شأنهم عن
وليس أيام، عرشة مدة عظيمة سوًقا ويقيمون البالد من الناس لها يجتمع الليلة وهذه
ار تُجَّ وأهلها األرشاف، نقيب عليهم يحكم وإنما واٍل، وال َمكَّاس وال مغرم املدينة بهذه
األسفار يف َصِحبْتُهم َجاُرهم، يَُضاُم وال وكرم، شجاعة أهل وهم األقطار، يف يسافرون
وغريها العراق بالد يف الناس ومن عنه، هللا ريض عيل يف َغَلْوا لكنهم ُصْحبَتَُهْم، فَحِمْدُت
رأًسا فيصنع رأسه يمرض من ومنهم برئ، إذا نَذًْرا للروضة فيَنْذُر املرض يصيبه من
والرجل اليد وكذلك الخزانة، يف النقيب فيجعله الروضة إىل به ويأتي فضة أو ذهب من

لكثرته. يُْضبَط ال ما األموال من فيها عظيمة الروضة وخزانة األعضاء، من وغريهما

األرشاف نقيب ذكر

ترتيب وله رفيعة، ومنزلته َمِكني، عنده ومكانه العراق، ملك من ُمَقدَّم األرشاف ونقيب
وصباًحا، مساء بابه عند الطبلخانة ب وتُْرضَ واألطبال األعالم وله سفره، يف الكبار األمراء
وكان لغريه، وال للسلطان فيها مغرم وال سواه، بها وايل وال املدينة هذه ُحْكم وإليه
من آوة بلده إىل نسبة اآلوي الدين تاج بن حسني الدين نظام إليها دخويل عهد يف النقيب
جالل منهم صاحبه بعد منهم واحد كل ييل جماعة قبله وكان رافضة، أهلها العجم عراق
الرشيف ابن مطهر الدين نارص ومنهم طاووس، بن الدين قوام ومنهم الفقيه، بن الدين

126



األول الجزء

ندماء من الهند بأرض اآلن وهو العجم، عراق من األوهري محمد الدين شمس الصالح
املدني. الحسيني شيحة بن جماز بن مهنى بن سالم بن غرة أبو ومنهم ملكها،

حكاية

بذلك، واْشتُِهر العلم، وتََعلُّم العبادُة أَْمِره أول يف عليه َغَلَب قد غرة أبو الرشيف كان
أمري جماز بن منصور عمه ابن ِجَواِر يف — هللا كرمها — الرشيفة باملدينة ساكنًا وكان
قوام النقيب فمات بالحلة، منها وسكن العراق واستوطن املدينة عن خرج إنه ثم املدينة،
إىل بذلك وكتبوا األرشاف، نقابة غرة أبي تولية عىل العراق أهل فاتفق طاوس بن الدين
واألعالم الخلعة له وبُِعثَْت بذلك، الظهري وهو الريليغ له ذَ ونَفَّ فأمضاه سعيد أبي السلطان
َف وتََرصَّ والزهد العبادة وتََرَك الدنيا عليه فَغَلبَْت العراق، ببالد النقباء عادة عىل والطبول
أنه ُمْظِهًرا السفر أعمل بذلك َعِلَم فلما السلطان، إىل أَْمُره فُرِفَع قبيًحا، ترصًفا األموال يف
فلما الفرار، َقْصُده وكان بطوس الرضا موىس بن عيل قرب زيارة قاصًدا خراسان يريد
بالد يريد أنه أصحابه وأعلم خراسان، بالد آخر وهي هراة َقِدَم موىس بن عيل قرب زار
السند وادي جاز فلما السند، إىل خراسان أرض هو وتََجاَوز عنه أَْكثَُرهم فَرَجَع الهند،
لإلغارة أتوا الترت أن وظنوا القرى أهل ذلك فراع وأنفاره طبوله َب َرضَ آب ببنج املعروف
عساكره يف فركب سمعوه، بما أمريها وأعلموا بأوجا املسماة املدينة إىل وأجفلوا عليهم
والتجار الرجال من وجماعة الفرسان من عرشة نحو فرأوا الطاليع وبعث للحرب واستعد
أن فأخربوهم شأنهم عن فسألوهم واألعالم، األطبال معهم طريقه يف الرشيف صحب ممن
بكيفية وأخربوه األمري إىل الطاليع فرجع الهند ملك عىل وافًدا أتى العراق نقيب الرشيف
ودخل بالده، غري يف الطبول به وَرضْ العالمات ِلَرْفعه الرشيف عقل فاستضعف الحال
ُموَلًعا وكان وعشيٍّا ُغْدَوة داره باب عىل األطبال ب تُْرضَ مدة بها وأقام أوجا مدينة الرشيف

بذلك.
اُر النَّقَّ أَْمَسَك فإذا رأسه، عىل األطبال ب تُْرضَ بالعراق نقابته أيام يف كان أنه ويُذَْكر
ملك إىل أوجا مدينة صاحب وكتب بذلك، َب لُقِّ حتى نقار يا نقرة ِزْد له: يقول الرضب عن
األعالم، ورفعه وعشيٍّا غدوة داره باب وعىل بالطريق األطبال به وَرضْ الرشيف بخرب الهند
إال يفعله وال ذلك امللك أعطاه من إال طبًال ب يَْرضِ وال علًما يَْرَفع ال أن الهند أهل وعادة
مرص بخالف خاصة، امللك باب عىل إال الطبل ب يُْرضَ فال اإلقامة حال يف وأما السفر، يف
َكِرَه الهند ملك خربه بََلَغ فلما األمراء، أبواب عىل ب تُْرضَ الطبول فإن والعراق، والشام
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خان، كشيل األمري وكان امللك، حرضة إىل األمري خرج ثم نفسه، يف وَفَعَل وأَنَْكَرُه ِفْعَله
القدر عظيم وهو السند، بالد كريس بملتان الساكن وهو األمراء، أعظم عندهم والخان
عىل شاه تغلق الدين غياث السلطان أباه أعان ممن كان ألنه بالعم؛ يدعوه الهند ملك عند
إىل امللك فخرج الهند ملك حرضة عىل قدم قد شاه خرسو الدين نارص السلطان قتال
بأميال األمري سبق قد الرشيف وكان اليوم، ذلك يف الرشيف وصول كان أن فاتفق لقائه
إىل الرشيف َم فتََقدَّ موكبه، يف السلطان إال يَُرْعه فلم األطبال، ب َرضْ من حاله عىل وهو
السلطان ومىض فأخربه، به جاء الذي وما حاله عن السلطان وسأله عليه فَسلََّم السلطان
وال بإنزال له أََمَر وال الرشيف إىل يلتفت ولم حرضته إىل وعاد خان كشيل األمري لقي حتى

غريه.
الكافني (بفتح بالَكتََكة أيًضا وتسمى أباد دولة مدينة إىل السفر عىل عازًما امللك وكان
أربعني مسرية عىل وهي (دوكري)، بالدويجر أيًضا وتسمى بينهما)، التي املعلوة والتاء
دينار بخمسمائة الرشيف إىل بعث السفر يف رشع فلما امللك، حرضة دهيل مدينة من يوًما
ُقل إليه: لرسوله وقال ديناًرا، وعرشون وخمسة مائة املغرب ذهب من ورصفها دراهم
الطريق، يف نفقته فهي معنا السفر أراد وإن زاده، فهذا بالده إىل الرجوع أراد إن له:
َقْصُده وكان لذلك الرشيف فاغتم نرجع، حتى نفقته فهي بالحرضة اإلقامة أراد وإن
وتََعلََّق السلطان، صحبة السفر واختار أمثاله، مع عادته هي كما العطاء له يجزل أن
وبه هو يدعوه وبه امللك، سماه وبذلك جهان، بخواجة املدعو إياس بن أحمد بالوزير
امللك إىل مضاٍف ِباْسٍم أحًدا امللك ى َسمَّ متى أنه عادتهم من فإن الناس، سائر يدعوه
يخاطبه فبذلك وغريه، صدر من الجهان إىل مضاٍف ِباْسٍم أو ُقْطب، أو ثقة أو عماد من
الوزير بني املودة فأكدت العقوبة، َلِزَمتْه ذلك بسوى َخاَطبَُه وَمْن الناس، وجميع امللك
بقريتني له وأمر رأيه فيه حسن حتى امللك وَالَطَف َقْدَره وَرَفَع إليه فأحسن والرشيف،
واملروءة الفضل أهل من الوزير هذا وكان بها، إقامته تكون أن وأََمَرُه أباد، دولة قرى من
وعمارة الطعام وإطعام الخري وِفْعل إليهم واإلحسان الغرباء يف واملحبة األخالق ومكارم
ثم عظيًما، ماًال ذلك من َل وَحصَّ أعوام، ثمانية القريتني يستغل الرشيف فأقام الزوايا،
ُمِحبٌّ وهو بإذنه، إال الخروج يمكنه ال السلطان َخَدَم َمْن فإنه يُْمِكنه، فلم الخروج أراد
منه فُردَّ الساحل طريق من الفرار فأراد الرساح، يف ألحدهم يأذن ما فقليًال الغرباء، يف

انرصافه. قضية يحاول أن الوزير من ورغب الحرضة وقدم
وأعطاه الهند، بالد عن الخروج يف السلطان له أَِذَن حتى ذلك يف الوزير فتََلطََّف
فأتى دينار، وخمسمائة ألفان املغرب ذهب من ورصفها دراهمهم من دينار آالف عرشة
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أن وَخْوِفه بها وَفَرِحه الدنانري يف ملحبته عليها ونام فراشه تحت فجعلها بدرة يف بها
رقاده بسبب جنبه يف َوَجٌع فأصابه بخيًال، كان فإنه منها؛ يشء أصحابه من ألحد يتصل
من يوًما عرشين بعد تويف أن إىل سفره حركة يف آخذ وهو به يتزايد يََزْل ولم عليها،
جماعة عىل بجملته فتََصدََّق الجراني حسن للرشيف املال وأوىصبذلك إليه، البدرة وصول
املال بيت يورثون ال الهند وأهل والعراق، الحجاز أهل من بدهيل املقيمني الشيعة من
السودان وكذلك يَبْلَُغ، أن عىس ما بََلَغ ولو عنه يسألون وال الغرباء ملال يتعرضون وال
يأتي حتى أصحابه من الكبار عند يكون إنما يأخذونه، وال األبيض ملال يتعرضون ال
بنت َج تََزوَّ وبها مدًة غرناطة َسَكَن قاسم، اسمه أخ له غرة أبو الرشيف وهذا مستحقه،
أن إىل فسكنه طارق جبل إىل انتقل ثم باملكي، الشهري إبراهيم بن هللا عبد أبي الرشيف
بناره، يصطيل ال البهم من بهمة وكان الخرضاء، الجزيرة نظر من كرة بوادي استشهد
كفالة يف هما ولدين وترك الناس، عند شهرية أخبار فيها وله الشجاعة، يف املعتاد َخَرَق
الكربالئي الحسيني نفيس بن القاسم أبي بن محمد هللا عبد أبي الفاضل الرشيف ربيبهما
لهما، محسن وهو أبيهما، موت بعد أمهما تزوج وكان بالعراقي، املغرب ببالد الشهري

خريًا. هللا جزاه
وسافْرُت بغداد إىل الرَّْكُب َساَفَر السالم عليه عيل املؤمنني أمري زيارة لنا َلْت تََحصَّ وملا
عظيمة شوكة ولهم البالد، تلك أهل وهم خفاجة عرب من كبرية رفقة صحبة البرصة إىل
يد عىل َجمًال فاكرتيُت ُصْحبَتهم، يف إال األقطار تلك يف للسفر سبيل وال شديد، وبأس
فنزلنا السالم، عليه عيل مشهد من وخرجنا الخفاجي، دراج بن شامر القافلة تلك أمري
وبه — السماء ماء بني ملوك من وآبائه املنذر بن النعمان سكنى موضع — الخورنق
عنه َرَحْلنَا ثم الفرات، من يخرج نهر عىل فسيح فضاء يف ضخمة قباب وبقايا عمارة
إال منه يَبَْق لم خرب ومسجد خربة قرية أَثَر وبه الواثق، بقائم يُْعَرف موضًعا فنزلنا
غابة وهو بالعذار، املعروف باملوضع الفرات جانب مع آخذين عنه رحلنا ثم صومعته،
املذهب، رافضية الطريق قطاع وهم باملعادي يُْعَرفون أعراب يسكنها املاء وسط يف قصب
وهم والكشاكل، النعال حتى َفَسَلبُوُهْم رفقتنا عن ُروا تَأَخَّ الفقراء من جماعة عىل خرجوا
هذا مع ورحلنا كثرية، بها والسباع يريدهم، ممن بها ويمتنعون الغابة بتلك يتحصنون

واسط. مدينة وصلنا ثم مراحل، ثالث الغدار
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واسط مدينة

وتهدي شاهدهم الخري يهدي أعالم بها واألشجار، البساتني كثرية األقطار حسنة وهي
أكثرهم اإلطالق، عىل خريهم هم بل العراق، أهل خيار من وأهلها مشاهدهم، االعتبار
بالد أهل يأتي وإليهم الصحيحة، بالقراءة تجويده ويجيدون الكريم القرآن يحفظون
برسم أتوا الناس من جماعة فيها َوَصْلنَا التي القافلة يف وكان ذلك، تََعلُّم برسم العراق
خلوة ثالثمائة نحو فيها حافلة عظيمة مدرسة وبها الشيوخ، من بها من عىل القرآن تجويد
الواسطي، املحسن عبد الدين تقي الشيخ َعَمَرَها القرآن، لتعلُّم القادمون الغرباء ينزلها
نفقته له ويُْجِري السنة، يف كسوة بها متعلِّم لكل ويعطي وفقهائها، أهلها كبار من وهو
وأضافني َلِقيتُه ولقد باملدرسة، القرآن لتعليم وأصحابه وإخوانه هو ويقعد يوم كل يف

ودراهم. تمًرا وزودني
قرب زيارة يل فسنح للتجارة بخارجها ثالثًا القافلة أقامت واسط مدينة نزلنا وملا
واسط، من يوم مسرية عىل عبيدة بأم تُْعَرف بقرية وهو الرفاعي، أحمد العباس أبي الويل
من ثالثة معي فبعث إليها، يوصلني من معي يَبَْعَث أن الدين تقي الشيخ من فطَلبُْت
الليلة تلك فبتُّ ُظْهًرا وخرجت له، فرًسا وأركبني الجهة، تلك ُقطَّان وهم أسد بني عرب
آالف فيه عظيم رباط وهو الرواق، إىل الثاني اليوم ُظْهر يف وَوَصْلنا أسد، بني بحوش
الرفاعي العباس أبي هللا ويل حفيد كوجك أحمد الشيخ قدوم به وصاَدْفنا الفقراء، من
جده قرب زيارته برسم الروم بالد من سكناه موضع من قدم وقد زيارته َقَصْدنا الذي
وأََخذَ والدفوف الطبول بَت ُرضِ العرص صالة انقضت وملا بالرواق، الشياخة انتهت وإليه
والتمر واللبن والسمك األرز خبز وهو السماط وقدموا املغرب َصلَّوا ثم الرقص، يف الفقراء
سجادة عىل قاعد أحمد والشيخ الذكر يف وأخذوا اآلخرة العشاء صلوا ثم الناس، فأكَّلُوا
يف ودخلوا ناًرا فأججوها الحطب من أحماًال أعدوا وقد السماع يف أخذوا ثم املذكور، ه َجدِّ
جميعها أطفئوها حتى بفمه يأكلها من ومنهم فيها، غ يتمرَّ من ومنهم يرقصون، وسطها
العظيمة الحية يأخذ من وفيهم بهذا، مخصوصون األحمدية الطائفة وهذه دأبهم، وهذا

يقطعه. حتى رأسها عىل بأسنانه فيعض

حكاية

حرضة دهيل وبني وبينهما أمروها هزار عمالة من أفقانبور له يقال بموضع مررت كنت
الشكال، أوان يف وذلك الرسور بنهر يُْعَرف نهر عىل بها نزلنا وقد خمس، مسرية الهند
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من النهر هذا يف ينحدر السيل وكان القيظ، إبان يف وينزل املطر هو عندهم والشكال
الحشائش عىل املطر لنزول يموت بهيمة أو إنسان من منه ب يَْرشَ َمْن فكلُّ قراجيل، جبال
الفقراء من جماعة هنالك إىل ووصل أحد، يقربه ال أيام أربعة النهر عىل فأقمنا املسمومة،
الطائفة من وهم اللون حالك أسود رجل وكبريهم أيديهم، ويف الحديد أطواق أعناقهم يف
عند ليوقدوه بالحطب آتيه أن كبريهم مني وَطَلَب ليلة، عندنا فباتوا بالحيدرية، املعروفة
يأتي أن ِذْكره) (وسيأتي بالخمار املعروف عزيز وهو الجهة تلك وايل فَكلَّْفت َرْقصهم،
حتى اآلخرة العشاء صالة بعد النار فيه فأرضموا أحمال عرشة نحو منه فوجه بالحطب،
فيها، ويتمرغون يرقصون زالوا فما النار تلك يف دخلوا ثم السماع، يف وأخذوا جمًرا صارت
به يتمرغ وجعل فلبسه الرقة من النهاية يف قميًصا فأعطيته قميًصا كبريهم مني وطلب
لم والنار بالقميص إيل وجاء وخمدت، النار تلك ُطِفئَْت حتى بأكمامه ويرضبها النار يف
الرفاعي العباس أبي الشيخ زيارة يل حصلْت وملا منه، عجبي فطال البتة شيٍّا فيه تؤثر
فلحْقتُها َرَحَلْت قد فيها ُكنُْت التي الرفقة فوجدت واسط مدينة إىل ُعْدُت — به هللا نفع —
ثم ماء، به وليس الكراع بوادي ونزلنا رحلنا ثم بالهضيب، يُْعَرف ماء ونزلنا الطريق، يف
رحلنا ثم البرصة، من بالقرب ونزلنا منه رحلنا ثم باملشريب، يُْعَرف موضًعا ونزلنا رحلنا

البرصة. مدينة إىل النهار ضحوة فدخلنا

البرصة مدينة

بناء منها ِميَلنْيِ نحو عىل عليها قدومي عند رأيت وكنت دينار، بن مالك رباط بها فنزلنا
عنه، هللا ريض طالب أبي بن عيل مسجد هو يل: فقيل عنه، فسألت الحصن، مثل عاليًا
وسطها يف املسجد هذا كان بحيث الساحة وانفساح الخطة اتساع من البرصة وكانت
مرتبط فهو ذلك نحو بها املحيط األول السور وبني بينه وكذلك ميالن، وبينها اآلن وبينه
األرجاء الفسيحة اآلفاق يف الذِّْكر الشهرية العراق أمهات إحدى البرصة ومدينة بينهما،
والخصب النضارة من قسمها توفر األثرية والفواكه الكثرية البساتني ذات األفناء املؤنقة
يف التمر فيباع منها نخًال أكثر الدنيا يف وليس والَعذْب، األَُجاج البحرين َمْجَمَع كانت ملا
إىل بُِعَث ولقد النقرة، ثلث ودرهمهم بدرهم، عراقية رطًال عرش أربعة بحساب سوقها
بتسعة فبيعت بيعها فأرْدُت تََكلُّف، عىل الرجل يحملها تمٌر بقورصة الدين حجة قاضيها
من بها ويُْصنَع السوق، إىل املنزل من َحْمِلها أجرة عن ثلثها منها الحمال أخذ دراهم،
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محلة إحداها محالت: ثالث والبرصة الجالب، كأنه َطيِّب وهو السيالن يسمى عسل التمر
وبعث أضافني الفضالء، الكرماء من األثري بن الدين عالء الفاضل الشيخ وكبريها هذيل،
الدين مجد الرشيف السيد كبريها حرام، بني محلة الثانية واملحلة ودراهم، بثياٍب إيل
واملحلة والدراهم، والسيالن التمر إيل وبعث أضافني وفواضل، مكارم ذو الحسني موىس
أخالق مكارم لهم البرصة وأهل اللوكي، ابن الدين جمال كبريها العجم، محلة الثالثة
يف الجمعة يَُصلُّون وهم غريب، بينهم فيما يستوحش فال بحقه وقيام للغريب وإيناس
الجمعة، يف إال يأتونه فال يَُسدُّ ثم ذََكْرتُُه، الذي عنه هللا ريض عيل املؤمنني أمري مسجد
الحمراء بالحصباء مفروش االنفساح متناهي وصحنه املساجد، أحسن من املسجد وهذا
عنه هللا ريض عثمان كان الذي الكريم املصحف وفيه السباع، وادي من بها يؤتى التي
َوُهَو هللاُ ﴿َفَسيَْكِفيَكُهُم تعاىل: قوله فيه التي الورقة يف الدم تغيريه وأثر ُقِتَل ملا فيه يقرأ

اْلَعِليُم﴾. ِميُع السَّ

اعتبار حكاية

لحن ورسدها الخطبة إىل به الخطيب قام فلما الجمعة، صالة املسجد بهذا مرة شهدت
إن يل: فقال الدين، حجة للقايض ذلك وذََكْرُت أَْمِره ِمْن فعجبت جليٍّا، كثريًا لحنًا فيها
سبحان فيها، تََفكََّر ملن عربة وهذه النحو، علم من شيئًا يَْعِرف من به يَبَْق لم البلد هذا
أَْصلُُه وفيها النحو رياسة انتهت أهلها إىل التي البرصة هذه األمور، ومقلب األشياء مغري
دءوبه عىل الجمعة خطبَة خطيبُها يقيم ال سبقه، يُنَْكر ال الذي إمامه أهلها ومن وَفْرُعه
ِذْكر عند — بزعمهم — تتحرك التي الصومعة إحداها صوامع سبع املسجد ولهذا عليها؛
أهل بعض ومعي املسجد سطح أعىل من إليها صعْدُت عنه، هللا ريض طالب أبي بن عيل
البناء مملسة مقبض كأنه فيها مسمًرا مقبضخشب أركانها من ركن يف فوجدت البرصة،
ريض عيل املؤمنني أمري رأس بحق وقال: املقبض ذلك يف يده معي كان الذي الرجل فجعل
له: وقلت املقبض، يف يدي أنا فجعْلُت الصومعة، فتحرََّكت املقبض وَهزَّ تحركي، عنه هللا
فتحرََّكت املقبض، وهززت تحركي، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خليفة بكر أبي رأس بحق أقول: وأنا

والجماعة. السنة مذهب عىل البرصة وأهل ذلك، من فعجبوا الصومعة،
مشهد أو عيل بمشهد هذا مثل جرى ولو عندهم، فعيل مثل يَْفَعُل من يََخاف وال
َفاِعلُه؛ َلَهَلَك طوس أو آوة أو ساوة أو قاشان أو قم أو بالبحرين أو بالحلة أو الحسني
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بالد من املنصورة وادي من برشانة بمدينة عاينُْت قد جزي: ابن قال غالية، رافضة ألنهم
سواهم، أو الخلفاء من أحد لها يُذَْكَر أن غري من تَْهتَزُّ صومعة — هللا حاطها — األندلس
من راءٍ أنت ما كأحسن وهي بالقديم، ليس وبناؤها بها، األعظم املسجد صومعة ويف
ومعي مرة إليها صعْدُت زيغ، وال فيها ميل ال وارتفاًعا، واعتداًال منظر ُحْسَن الصوامع
حتى فاهتزت وهزوها جامورها بجوانب معي كان من بعض فأخذ الناس، من جماعة

(رجع). هزها عن فكفوا يكفوا أن إليهم ُت أََرشْ

بالبرصة املباركة املشاهد ذكر

قبة وعليه املدينة بداخل وهو عنهم ريضهللا العرشة أحد هللا عبيد بن طلحة مشهد فمنها
— شديًدا تعظيًما يعظمونه البرصة وأهل والصادر، للوارد الطعام فيها وزاوية، ومسجد
عنهما ريضهللا عمته وابن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حواري العوام بن الزبري مشهد ومنها له. وَحقَّ

السبيل. ألبناء الطعام فيها وزاوية مسجد وله عليه، قبة وال البرصة بخارج وهو
وإىل عنها، هللا ريض الرضاعة من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أم السعدية حليمة قرب ومنها
وعليه هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول صاحب بكرة أبي قرب ومنها ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول رضيع ابنها قرب جانبها
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول خادم مالك بن أنس قرب السباع وادي بقرب منها أميال ستة وعىل قبة،
بن الحسن قرب ومنها العمران، وعدم السباع لكثرة كثيف َجْمع يف إال لزيارته سبيل وال
هللا ريض سريين بن محمد قرب ومنها عنه، هللا ريض التابعني سيد البرصي الحسن أبي
ومنها عنه، ريضهللا الغالم عتبة قرب ومنها عنه، ريضهللا واسع بن محمد قرب ومنها عنه،
سهل قرب ومنها عنه، ريضهللا العجمي حبيب قرب ومنها عنه، ريضهللا دينار بن مالك قرب
القرب صاحب اسم فيها مكتوب قبة منها قرب كل وعىل عنه، ريضهللا التسرتي هللا عبد بن
وبها أميال ثالثة نحو البلد وبني بينها اليوم وهي القديم السور داخل كله وذلك ووفاته،
أمري وكان الجمل، يوم املستشهدين والتابعني الصحابة من الغفري الجم قبور ذلك سوى
إيل، فأحسن أضافني التوريزي العجمي الدين بركن ى يَُسمَّ عليها ورودي حني البرصة
بالد من سال بوادي هو ما كمثل والجزر املد وبها والدجلة الفرات ساحل عىل والبرصة
املدُّ كان فإذا منها، أميال عرشة عىل فارس بحر من الخارج املالح والخليج وسواه املغرب
أهل فيستسقي املالح عىل الحلو املاء َغَلَب الجزر كان وإذا العذب، عىل املالح املاء َغَلَب
كان ذلك وبسبب جزي: ابن وقال زعاق، ماءهم إن يقال: ولذلك لدورهم؛ املاء البرصة
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بعض وقال املثل، بهم َب ُرضِ حتى كاسفة مصفرة أهلها وألوان جيد غري البرصة هواء
(رسيع): أترجة الصاحب يدي بني أحرضت وقد — الشعراء

ع��ب��رة ذي ح��ال ع��ن م��ع��ب��ًرا ب��ي��ن��ن��ا غ��دا أت��رج ل��ل��ه
ال��ب��ص��رة وس��اك��ن��ي ال��ه��وى أه��ل ال��ض��ن��ا ث��ي��اب ال��ل��ه ك��س��ا ل��م��ا

األبلة إىل — الصغري القارب وهو — صنبوق يف البرصة ساحل من َرِكبُْت ثم (رجع)،
واليسار، اليمني عن مظللة ونخيل متصلة بساتني يف أميال عرشة البرصة وبني وبينها
بني وفيما والفواكه، واللبن والتمر والسمك الخبز يبيعون األشجار ظالل يف والبياعة
يرشبون تراهم بالسفن الناس حاذاه فإذا التسرتي، هللا عبد بن سهل متعبَّد واألبلة البرصة
والنواتية عنه، هللا ريض الويل بهذا تربًكا ذلك عند ويَْدُعون الوادي، من يحاذيه مما املاء
وفارس الهند تجار يقصدها عظيمة مدينة األبلة وكانت قيام، وهم البالد هذه يف يحرفون
الخليج يف َرِكبْنَا ثم عظمها، عىل دالة وغريها قصور آثار بها قرية اآلن وهي فخربت،
فيما وذلك بمغامس، يسمى األبلة أهل من لرجل صغري مركب يف فارس بحر من الخارج
كثرية مساجد وفيها بها، عمارة ال سبخة يف كبرية قرية وهي عبادان فصبحنا املغرب بعد
عبادان جزي: ابن قال أميال، ثالثة الساحل وبني وبينها للصالحني، ورباطات ومتعبدات
قليل، بها أيًضا واملاء إليها، يُْجَلب وإنما بها، َزْرع ال ُمْجِدبة وهي تََقدََّم فيما بلًدا كانت

(رسيع): الشعراء بعض فيها قال وقد

ال��ث��را أق��ص��ى ع��ب��ادان ح��َل��ْل��ُت أن��ن��ي أن��دل��ًس��ا ُم��بْ��ِل��غ م��ن
ال��ورى ف��ي ِذْك��َره��ا ف��ي��ه��ا ق��ص��دت ل��ك��ن��ن��ي أب��ص��رت م��ا أوح��ش
تُ��ْش��تَ��َرى ب��ه��ا ال��م��اء وش��رب��ة ي��ت��ه��اَدْونَ��ه ف��ي��ه��ا ال��خ��ب��ز

عليهما وإلياس الَخِرض إىل بالنسبة تُْعَرف رابطة منها البحر ساحل وعىل (رجع)،
والزاوية الرابطة يخدمون بأوالدهم الفقراء من أربعة يسكنها زاوية وبإزائها السالم
هذه أهل يل وذََكَر عليهم، يتصدق بهم يَُمرُّ َمْن وكل الناس، فتوحات من ويتعيشون
فيصطاد الشهر، يف مرة البحر هذا يأتي له أنيس وال القدر كبري عابًدا بعبادان أن الزاوية
َوَصْلنَا فلما أعوام، منذ ذلك عىل وهو شهر، تمام بعد إال يَُرى ال ثم شهًرا، يقوته ما فيه
واملتعبدات املساجد يف بالصالة معي كان من فاشتغل طلبه، إال شأن يل يَُكن لم عبادان
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يف فأوجز جانبه يف فجلست فيه يصيل فوجدته خربًا مسجًدا فجئت له طالبًا وانطلقت
بحمد — بلغت فقد واآلخرة، الدنيا يف مرادك هللا بَلََّغَك يل: وقال بيدي أخذ سلم وملا صالته،
فيما غريي يَبْلُْغه لم ما ذلك من وبلغت األرض، يف السياحة وهو الدنيا، يف مرادي — هللا
الجنة، دخول من املراد وبلوغ وتجاُوزه هللا رحمة يف قوي والرجاء األخرى، وبَِقيَت أعلمه،
وال يجدوه فلم إليه فذهبوا بموضعه، وأَْعَلْمتُُهم الرجل َخَربَ أَْخَربْتُُهْم أصحابي أَتَيُْت وملا
أحد علينا وَدَخَل بها فبتنا الزاوية، إىل بالعيش وُعْدنَا شأنه من فَعِجبُوا خرب، عىل له وقعوا
ليلة كل عبادان يأتي أن الفقري ذلك عادة ومن اآلخرة، العشاء صالة بعد األربعة الفقراء
العابد الرجل َوَجَد عبادان إىل َوَصَل فلما زاويته، إىل يعود ثم بمساجدها الرسج فيرسج
الفقري لنا فقال اليوم، َقِدَم الذي الضيف إىل هذه أَْوِصل له: وقال طرية، سمكة فأعطاه
هذه لك: يقول فقال: رأيته، أنا له: فقلت اليوم؟ الشيخ منكم رأى من علينا: دخوله عند
وما أجمعون، منها فأكلنا السمكة تلك الفقري لنا وَطبََخ ذلك، عىل هللا فَشَكْرُت ضيافتك،
الشيخ، ذلك خدمة يف العمر بقية اإلقامة خاطري يف وهجس منها، أطيب سمًكا قط أََكْلُت
ماجول، بلدة بَقْصد الصبح عند البحر َرِكبْنا ثم ذلك، عن اللَُّجوج النفس َفتْني َرصَ ثم
َقْصد أُِحبُّ وكنت ذلك، أمكنني ما َسَلْكتُها طريٍق عىل أعود ال أن سفري يف عادتي ومن
العجم عراق إىل ثم اللور أرض إىل بالسفر البرصة أهل بعض عيل فأشار العراق، بغداد

إشارته. بمقتىض فعملت العرب، عراق إىل ثم
وهي معقودة، وجيمها فاعول وزن عىل ماجول بلدة إىل أيام أربعة بعد ووصلنا
سبخة وأرضها فارس، بحر من يخرج أنه ذََكْرنا الذي الخليج هذا ساحل عىل صغرية
واحًدا، يوًما بها وأقمت األسواق، أكرب من عظيمة سوق ولها نبات، وال فيها شجر ال
يف ثالثًا نا وِرسْ ماجول، إىل رامز من الحبوب يَْجِلبُون الذين من لركوبي دابة اكرتيت ثم
مدينة إىل َوَصْلنا ثم العرب، من أصلهم إن ويقال: الشعر، بيوت يف األكراد يسكنها صحراء
فواكه ذات حسنة مدينة وهي مكسورة)، وميمها زاي وآخرها (راء حروفها وأول رامز،
العلم أهل من رجًال عنده ولقيت محمود، الدين حسام القايض عند بها ونزلنا وأنهار،
الشيخ أوالد من وهو إسماعيل، ى ويَُسمَّ الدين بهاء يُْدعى األصل هندي والورع والدين
ليلة رامز بمدينة وأقْمُت وغريها، توريز مشايخ عىل وقرأ امللتاني، زكريا أبي الدين بهاء
زاوية منها مرحلة كل ويف األكراد، يسكنها قًرى فيه بسيط يف ثالثًا منها رحلنا ثم واحدة،
ويف والسمن، بالدقيق مخلوط العنب رب من وحلواؤهم والحلواء، واللحم الخبز للوارد فيها
ثم الطعام، يطبخون والخدم والعبيد، للفقراء والخادم واملؤذنون واإلمام الشيخ زاوية كل
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رائقة كبرية مدينة الجبال، وأول أتابك بالد من البسيط آخر وهي تسرت مدينة إىل َوَصْلُت
الجامعة، واألسواق البارعة املحاسن ولها املنيفة، والرياض الرشيفة البساتني وبها نرضة
هللا، عبد بن سهل ينسب املدينة هذه ووايل الوليد، بن خالد افتتحها البناء قديمة وهي
يف الربودة شديد الصفا من نهاية يف عجيب وهو باألزرق، املعروف النهر بها ويحيط
دروازة ى يَُسمَّ للمسافرين واحد باب ولها بلخشان، نهر إال كُزْرَقِتِه أََر ولم الحر، أيام
النهر جاِنبَي وعىل النهر، إىل شارعة غريه أبواب ولها الباب، عندهم والدروازة دسبول،
كجرس القوارب عىل جرس منه املسافرين باب وعىل عميق، والنهر والدواليب، البساتني

(كامل): بعضهم يقول النهر هذا ويف حزي: ابن قال والحلة، بغداد

ب��الِدِه ل��ري م��اء ج��م��ع��ه م��ن واع��ج��ب ت��س��ت��ر وأن ل��ش��اذر ان��ظ��ر
أج��ن��اِدِه ع��ل��ى يُ��َف��رِّق��ه ف��غ��دا أم��وال��ه ��َع��ْت ُج��مِّ ق��وم َك��َم��يْ��ِت

الحسن، يف ألسواقها ِمثْل وال غزيرة متيرسة والخريات كثرية بتسرت والفواكه
ولها النذور، لها ويَنْذُرون للزيارة األقطار تلك أهل يقصدها معظمة تربة وبخارجها
بن الحسني بن عيل العابدين زين تربة أنها يزعمون وهم الفقراء، من جماعة بها زاوية
املتفنن الصالح اإلمام الشيخ مدرسة يف تسرت مدينة من نزويل وكان طالب، أبي بن عيل
من وهو سليمان الدين صدر العالم اإلمام الصالح الشيخ ابن موىس بن الدين رشف
والصالح والدين العلم بني جامع وفضائل مكارم ذو الشيخ وهذا هللا، عبد بن سهل ذرية
ورسو، وجوهر وكافور سنبل أربعة: له فتيان وخدامها وزاوية مدرسة وله واإليثار،
يوم، كل يف النفقات من إليه يحتاج فيما ف مترصِّ والثاني الزاوية، بأوقاف موكل أحدهم
بالطباخني موكل والرابع لهم، الطعام ومرتِّب الواردين أيدي بني السماط خديم والثالث
من أَْرَغَد وال ترتيبه من أعجب أَر فلم يوًما، عرش ستة عنده فأقمت والفراشني، والسقائني
السمن يف املطبوخ املفلفل األرز طعام من األربعة يكفي ما الرجل يدي بني يَُقدِّم طعامه،
وأقومهم صورة الناس أحسن من الشيخ وهذا والحلواء، واللحم والخبز املقيل والدجاج
يف َمَجاِلَسه شاَهْدُت ا وَلمَّ الجامع، باملسجد الجمعة صالة بعد الناس يَِعُظ وهو سرية،
لقيتهم فيمن أْلَق ولم ومرص، والشام بالحجاز قبله رأيته واعظ كل لدي صغر الوعظ
وكرباؤها املدينة فقهاء اجتمع وقد النهر، شاطئ عىل له ببستان عنده يوًما حرضت مثله،
خطيبًا وقام الظهر، صالة بهم صىل ثم الجميع، فأَْطَعَم ناحية كل من الفقراء وأتى
وَخَطَب املهيجة، املحركة والنغمات املبكية بالتالحني أمامه القراء قرأ أن بعد وواعًظا
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رسول حديث وإيراد هللا كتاب تفسري من العلم فنون يف وترصف ووقار بسكينة خطبة
يكتبوا أن األعاجم عادة ومن ناحية، كل من الرقاع عليه تََراَمْت ثم معانيه، عىل والتكلم هللا
يف َجَمَعَها الرقاع بتلك إليه ُرِمَي فلما عنها، فيجيب الواعظ إىل ويرمونها رقاع يف املسائل
العرص صالة وقت وحان وأحسنه، جواب بأبدع واحدة بعد واحدة عنها يجيب وأََخذَ يده
فأََخذَ التائبون وتَبَاَدَر وبركة، وَوْعظ ِعْلم َمْجِلَس مجلسه وكان وانرصفوا، بالقوم فصىل
البرصة من َقِدُموا الطلبة، من رجًال عرش خمسة وكانوا نواصيهم، وَجزَّ العهد عليهم

تسرت. عوام من رجال وعرشة ذلك، برسم

حكاية

كما الحر زمان يف داخلها يحم البالد وهذه الحمى، مرض أصابني املدينة هذه دخلت ملا
أصحابي الحمى وأصابت والفواكه، املياه الكثرية البالد من وسواها دمشق يف يعرض
يحتاج ما كل من بتجهيزه الشيخ وقام الخراساني، يحيى اسمه شيخ منهم فمات أيًضا،
سفري، بعد فمات الخثني الدين بهاء يُْدَعى يل صاحبًا بها وتركت عليه، وصىل امليت إليه
شمس الفقيه يل فذكر بمدرسته، يل تُْصنَع التي طعمته إال أشتهي ال مريض حني وكنت
الطعام ذلك يل وَطبََخ دراهم له وَدَفْعُت فاشتهيته طعاًما، طلبتها من السندي الدين

منه. فأكلت إيل به وأتى بالسوق،
يف الطعام وتطبخ هذا تَْفَعل كيف يل: وقال إيل وأتى عليه فَشقَّ الشيخ ذلك وبََلَغ
لهم: وقال جميعهم أَْحَرضَ ثم اشتهيتَه، ما لك يصنعوا أن الخدم أََمْرَت وهال السوق،
ما له واطبخوا به إليه فأتوا ذلك، وغري والسكر الطعام أنواع من منكم يَْطلُب ما جميع
ثالثًا تسرت مدينة من ساَفْرنَا ثم خريًا، هللا جزاه التأكيد أََشدَّ ذلك يف عليهم وأَكََّد يشاؤه
(وضبْط إيذَج مدينة إىل ووصلنا ذلك، ِذْكر َم تََقدَّ كما زاوية منزل وبكل شامخة، جبال يف
وهي األمري مال أيًضا ى وتَُسمَّ وجيم)، مفتوح معجم وذال مد وياء الهمزة بكرس اسمها
نور الوِرع العاِلم شيوخها بشيخ اجتمعت إليها وصويل وعند أتابك، السلطان حرضة
يعظمه والسلطان املدرسة، ونَها يَُسمُّ وهم الزوايا جميع يف النظر وله الكرماني، الدين
فأْكَرَمني وعشيٍّا، غدوٍّا يزورونه الحرضة وكرباء الدولة أرباب وكذلك زيارته، ويقصد
أيام يف وصويل وكان أياًما، بها وأقمت الدينوري، باسم تُْعَرف بزاوية وأنزَلِني وأضافني
وكان ضحوة، الزاوية إىل ننزل ثم سطحها بأعىل ننام ثم الليل صالة نصيل وكنا القيظ
ترتيب. أحسن عىل ونحن وخادم ُمِجيدان وقارئان إمام منهم فقريًا عرش اثنا صحبتي يف
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وتسرت إيذج ملك ِذْكر

وأتابك أحمد، أتابك السلطان ابن أفراسياب أتباك السلطان إليها دخويل عهد يف إيذج وَمِلك
هذا وَوِيلَ اللور، بالد البالد هذه ى وتَُسمَّ ملك، من البالد هذه ييل من لكل سمة عندهم
املذكور أحمد وكان أحمد، أتابك أبيه بعد يوسف وَوِيلَ يوسف، أتابك أخيه بعد السلطان
منها ببالده زاوية وستني أربعمائة َعَمَر أنه ببالده الثقات من َسِمْعُت صالًحا، ملًكا
واملدارس، الزوايا لنفقة منه فالثلث أثالثًا، بالده خراج وقسم وأربعون أربع إيذج بحرضة
هدية منه ويبعث امه، وُخدَّ وعبيده عياله ونفقة لنفقته والثلث العساكر، ملرتب منه والثلث
أن ببالده الصالحة آثاره من وشاهدت بنفسه، عليه وفد وربما سنة، كل يف العراق مللك
بحيث َعْت وُوسِّ يَْت وُسوِّ والحجارة الصخور يف الطرق نُِحتَت وقد شامخة جبال يف أكثرها
وهي عرشة، َعْرض يف عرش سبعة مسرية الجبال هذه وطول بأحمالها، الدواب تَْصَعدها
دقيقه من يصنعون وهم البلوط، وشجر األنهار تشقها ببعض، بعضها ُمتَِّصل شاهقة
مدرسة إىل املسافر َوَصَل فإذا املدرسة، يسمونها زاوية منازلها من منزل كل ويف الخبز،
عادتهم فإن يَْطلُبْه، لم أو ذلك َطَلَب سواء لدابته، والعلف الطعام من يكفيه بما أتى منها
من قرصني منهم واحد كل ويعطي الناس من بها نََزَل َمْن فيَُعدُّ املدرسة خادم يأتي أن
أحمد أتابك السلطان وكان عليها، السلطان أوقاف من ذلك وكل وحلواء، ولحًما الخبز

شعر. ثوب جسده ييل مما ثيابه تحت يلبس ذكرناه، كما صالًحا زاهًدا

حكاية

إن خواصه: بعض له فقال سعيد، أبي العراق َمِلك عىل مرًة أحمد أتابك السلطان َقِدَم
باختبار فأََمَرُهم درًعا، ثيابه تحت الذي الشعر ثوب وظن الدرع وعليه عليك يدخل أتابك
الجوبان األمري إليه فقام يوًما، عليه فدخل حقيقته، ليَْعِرف االنبساط من جهة عىل ذلك
سلطان اآلن هو الذي حسن والشيخ بكر ديار أمري سويته واألمري العراق أمراء عظيم
الشعر، ثوب ثيابه تحت فوجدوا ويضاحكونه يمازحونه كأنهم بثيابه وأمسكوا العراق
ومعناه آطا، سن له: وقال جانبه إىل وأجلسه وعانقه إليه وقام سعيد أبو السلطان ورآه
ال أن الظهري وهو الريليغ له وكتب بأضعافها، هديته عن وَعوََّضه أبي، أنت بالرتكية:
أعوام عرشة يوسف أتابك ابنه وَوِيلَ َ تُُويفِّ السنة تلك ويف أوالده، وال هو بعدها بهدية يطالبه
املذكور أفراسياب السلطان رؤية أرْدُت إيذج مدينة َدَخْلُت وملا أفراسياب، أخوه َوِيلَ ثم
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هو ابٌن له وكان الخمر، عىل إلدمانه الجمعة يوَم إال يخرج ال أنه بسبب ذلك يل يَتَأَتَّ فلم
خدامه أحد أتاني الليايل إحدى يف كان وملا األيام، تلك يف فمرض سواه، له وليس عهده ويل
كبريان طيفوران ومعه املغرب صالة بعد جاء ثم عني وذهب فَعرَّْفتُه، حايل عن وسألني
فقال: بآالتهم، السماع أهل ومعه دراهم فيها وخريطة بالفاكهة واآلخر بالطعام أحدهما
يدرون ال أصحابي إن له: فقلت السلطان، البن ويدعون الفقراء يرهج حتى السماع اعملوا
كان وملا الفقراء، عىل الدراهم وقسمت ولولده، للسلطان وَدَعْونَا بالرقص، وال بالسماع
عيل دخل الغد من كان وملا املذكور، املريض مات وقد والنواح الرصاخ سمعنا الليل نصف
قد واألمراء واألرشاف والفقهاء القضاة من املدينة كرباء إن وقالوا: البلد وأهل الزاوية شيخ
فعزموا ذلك، عن فأبيت جملتهم، يف تذهب أن لك فينبغي للعزاء، السلطان دار إىل ذهبوا
رجاًال ممتلئًا السلطان دار مشور فوجدت معهم ُت فِرسْ املسري، من بد يل يكن فلم عيل،
الدواب، وجالل التالليس لبسوا وقد واألجناد، والوزراء امللوك وأبناء املماليك من وصبيانًا
فرقة فرقتني: وانقسموا ناصيته، َجزَّ قد بعضهم والتبن، الرتاب رءوسهم فوق وجعلوا
بأيديهم ضاربون وهم األخرى جهة إىل فرقة كل وتزحف بأسفله، وفرقة املشور، بأعىل
هائًال أمًرا ذلك من فرأيت (موالنا) أنا موالي ومعناه: كارما، خوند قائلون صدورهم عىل

ِمثَْله. أَْعَهْد لم فظيًعا ومنظًرا

حكاية

إىل استندوا قد والرشفاء والخطباء القضاة فرأيت دخلت أني يومئٍذ يل اتََّفَق ما غريب ومن
َلِبُسوا وقد ومطرق، ومتباٍك باٍك بني وهم جهاته، جميع من بهم غاصٌّ وهو املشور حيطان
ووجوهها أعىل إىل بطائنها الخياطة، محكمة غري القطن غليظ من خامة ثيابًا ثيابهم فوق
يكون وهكذا أسود، مئزر أو خرقة قطعة منهم وحد كل رأس وعىل أجسادهم، ييل مما
َمْن لكل السلطان يَبَْعث وبعدها عندهم، الحزن نهاية وهي يوًما، أربعني تمام إىل ِفْعلُهم
أرتاد وشماًال يمينًا نََظْرُت بالناس غاصة املشور جهات رأيت فلما كاملة، كسوة ذلك َفَعَل
زواياها إحدى ويف شرب، بمقدار األرض عن مرتفعة سقيفة هنالك فرأيت لجلويس، موضًعا
الناس ضعفاء البالد بتلك يلبسه اللبد شبه صوف ثوب عليه قاعد الناس عن منفرد رجل
رأوا ملا أصحابي عني وانقطع الرجل حيث إىل فتقدمت األسفار، ويف والثلج املطر أيام
وسلمت السقيفة فصعدت حاله، من بيشء عندي علم ال وأنا مني وعجبوا نحوه، إقدامي
نصف ذلك يسمون وهم القيام يريد كأنه األرض عن وارتفع السالم عيل فرد الرجل عىل
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جميًعا، بأبصارهم رموني وقد الناس إىل نظرت ثم له، املقابل الركن يف وقعدت القيام،
السقيفة، تحت الحائط إىل مستندين واألرشاف واملشايخ الفقهاء ورأيت منهم، فعجبت
السلطان، أنه استشعرت وحينئٍذ أَْفَعْل، فلم جانبه إىل انَْحطَّ أن القضاة أحد إيل وأشار
إىل فصعد قبُل، ذكرناه الذي الكرماني الدين نور املشايخ شيخ أتى ساعة بعد كان فلما
الرجل أن علمت فحينئٍذ وبينه، بيني فيما وجلس إليه فقام الرجل، عىل وَسلََّم السقيفة
َمَلئُوا وقد والنارنج، والليمون األترج أشجار بني وهي بالجنازة جيء ثم السلطان، هو
يف واملشاعل بستان، يف تميش الجنازة فكأن الرجال، بأيدي واألشجار بثمارها أغصانها
امللوك، مدفن إىل معها الناس وذهبت عليها َ فُصيلِّ كذلك، والشمع يديها بني طوال رماح

املدينة. من أميال أربعة عىل فيحان، هال له: يقال بموضع وهو
وبخارجها الجمعة فيه تقام مسجد وبداخلها النهر يشقها عظيمة مدرسة وهنالك
معهم أذهب أن أَْستَِطع ولم والصادر، للوارد الطعام وبها عظيم بستان بها ويحفُّ حمام
السلطان إيل بعث أيام بعد كان فلما املدرسة، إىل فُعْدُت املوضع ِلبُْعد الجنازة مدفن إىل
الرس بباب يُْعَرف باب إىل معه فذهبت إليه، يدعوني أوًال بالضيافة أتاني الذي رسوله
الحزن، من فيه ُهْم ما ألجل به فرش ال موضع إىل انتهينا أن إىل كثرية َدَرج يف وصعدنا
واألخرى الذهب من حداهما ُغطِّيَتَا، قد آنيتان يديه وبني مخدة فوق جالس والسلطان
وليس عليها وَقَعْدُت منه بالقرب يل فُفِرَشْت خرضاء سجادة باملجلس وكانت الفضة، من
وبالدي، حايل عن فسألني اسمه، أعرف ال له ونديم محمود الفقيه حاجبه إال باملجلس
رئيس هو كبري فقيه جاء ثم ذلك، عن فأجبته الحجاز وبالد النارص امللك عن وسألني
إنما كلها األعاجم ببالد والفقيه فضيل، موالنا هذا السلطان: يل فقال البالد، تلك فقهاء
وَظَهَر املذكور، الفقيه عىل الثناء يف أََخذَ ثم وسواه، السلطان يدعوه وبذلك بموالنا، يخاَطب
العربي باللسان يل قال ثم الخمر، عىل إدمانه َعَرْفُت قد وُكنُْت عليه، َغاِلٌب السكر أن يل
أتابك السلطان أوالد من أنت لك: أقول مني تسمع كنت إن له: فقلت تََكلَّْم، يحسنه: وكان
إىل ُت وأََرشْ هذا، غري سلطنتك يف يَْقَدح ما فيك وليس والزهد، بالصالح املشهور أحمد
االجتماع يل: وقال بالجلوس فأمرني االنرصاف وأََرْدُت وَسَكَت، كالمي من فَخِجَل اآلنيتني،

النوم. ويريد يتمايل رأيته ثم رحمة، أمثالك مع
وصعد طلبه يف محمود الفقيه فنزل أجده، فلم بالباب نعيل ترْكُت وُكنُْت فانَرصْفُت
بره فأخجلني به إيل فأتى هنالك، طاٍق يف فوجده املجلس داخل يف يطلبه فضيل الفقيه
ُقْلتَه الذي هذا فيك، هللا باَرَك يل: وقال رأسه، عىل وَوَضَعُه حينئٍذ نعيل فَقبََّل إليه واعتذرت
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رحييل كان ثم فيه، ذلك يؤثر أن ألرجو إني وهللا غريك، له يقوله أن أحد يَْقِدر ال لسلطاننا
أياًما، بها وأقمت قبورهم بها التي السالطني بمدرسة فنزلت أيام، بعد إيذج حرضة من
السلطان هذا بالد يف وسافرنا ألصحابي، بمثلها وبعث دنانري بجملة السلطان إيل وبعث
يف هو ما فمنها الطعام، فيها بمدرسة نَنِْزل ليلة كل ويف شامخة، جبال يف أيام عرشة
اليوم ويف إليه، تحتاج ما َجِميُع إليها يُْجَلب ولكنه حوله، عمارة ال ما ومنها العمارة،
منها وسافرنا امللك، هذا بالد آخر وهي الرخ كريو بمدرسة تُْعَرف بمدرسة نزلنا العارش
أشرتكان بلدة إىل وصلنا ثم أصفهان، مدينة عمالة من املياه كثرِي األرض من بسيط يف
الراء وإسكان املعلوة التاء وضم املعجم الشني وإسكان الهمزة بضم اسمها (وضبط
ثم النهر، يشقه بديع مسجد ولها والبساتني املياه كثرية حسنة بلدة وهي نون)، وآخره
أنهار ذات صغرية مدينة وهي فريوز، تثنية كأنه واسمها فريوزان مدينة إىل منها رحلنا
وقد جنازة لتشييع خرجوا قد أهلها فرأينا العرص صالة بعد وصلناها وبساتني، وأشجار
فعجبنا امُلْطِربة األغاني بأنواع واملغنيني باملزامري وأتبعوها املشاعل وأمامها َخْلَفها أوقدوا

ليلة. بها وبتنا شأنهم، من
يف مسجد جانبه وإىل عظيم نهر عىل كبرية وهي نبالن، لها: يقال بقرية بالغد وَمَرْرنا
البساتني بني فيما يومنا نا وِرسْ البساتني، ه وتحفُّ درج يف إليه يُْصَعد الُحْسن، من النهاية
أصفهان مدينة إىل العرص بعد ووصلنا الحمام، أبراج الكثرية الحسان والقرى واملياه
ومدينة املفخمة)، املعقودة بالفاء ويقال الخالصة، بالفاء يقال (واسمها العجم عراق من
بني التي الفتنة بسبب أكثرها خرب قد اآلن أنها إال وحسانها، املدن كبار من أصفهان
الفواكه وبها قتال، يف يزالون فال اآلن، حتى بينهم متصلة وهي والروافض، السنة أهل
ويدخرونه ييبسونه وهم الدين، بقمر يسمونه له نظريَ ال الذي املشمش ومنها الكثرية
الجرم، وِعَظم املطعم ِطيب يف له مثل ال الذي السفرجل ومنها حلو، لوز عن ينكرس ونواه
بطيخ من كان ما إال مثله الدنيا يف ليس الذي الشأن العجيب والبطيخ الطيبة واألعناب
وله باملغرب، الرشيحة ندخر كما ويدخر أحمر وداخله أخرض وقرشه وخوارزم، بخارى
أكلته ا َلمَّ يل اتفق وكذلك يُْسِهله، أَْمِره أول يف فإنه أَْكَله أَِلَف يكن لم وَمْن شديدة، حالوة

بأصفهان.
عليهم والغالب بالحمرة، مشوبة زاهرة بيض وألوانهم الصور حسان أصفهان وأهل
أخبار يف عنهم تُْؤثَر األطعمة يف بينهم فيما عظيم وتناُفس َكَرم وفيهم والنجدة، الشجاعة
بلسانهم والنان وماس، نان لنأكل معي اذهب له: فيقول صاحبه أحدهم دعا وربما غريبة،
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وأهل بذلك، له مباهيًا العجيب الطعام أنواع أَْطَعَمُه معه ذهب فإذا اللبن، واملاس الخبز
غري من املدينة كبار وكذلك الكلو، يسمونه منهم كبريًا أنفسهم عىل يقدمون صناعة كل
ويضيف الجماعات تلك وتفاخر األعزاب الشبان من الجماعة وتكون الصناعات، أهل
االحتفال وسواها األطعمة يف محتفلني اإلمكان من عليه قدروا ملا ُمْظِهرين بعًضا بعضهم
ثم الشمع، بنار طعامهم فَطبَُخوا أخرى أضافت منهم طائفة أن يل ذُِكَر ولقد العظيم،
للشيخ تُنَْسب زاوية يف بأصفهان نزويل وكان بالحرير، طعامهم فطبخوا األخرى أضافتها
بزيارتها، ويَتََربَُّكون اآلفاق تلك أَْهُل يقصدها ُمَعظَّمة وهي الجنيد، تلميذ سهل بن عيل
بالقاشاني وحيطانه بالرخام مفروش عجيب ام َحمَّ وبها والصادر، للوارد الطعام وفيها
العابد الصالح الزاوية هذه وشيخ يشء، دخوله يف أحًدا يلزم ال السبيل يف موقوف وهو
محمود بن محمد الدين شمس هللا ويل الصالح الشيخ ابن حسني الدين قطب الوِرع
الشيخ عند أََقْمُت أحمد، الدين شهاب املفتي العالم وأخوه بالرجاء، املعروف عيل بن
يف وُحبِّه العبادة يف اجتهاده من فرأيت يوًما، عرش أربعة الزاوية بهذه الدين قطب
ضيافتي وأَْحَسَن إكرامي يف وباَلَغ العجب، منه قضيت ما لهم وتواُضِعه واملساكني الفقراء
من بطيخات وبثالث بالطعام إيل بعث الزاوية وصويل وساعة حسنة، كسوة وكساني

أََكْلتُه. وال قبل رأيتُه أَُكْن ولم آنًفا، َوَصْفنَاه الذي البطيخ

الشيخ لهذا كرامة

للشيخ، بستان عىل ف يُْرشِ املوضع ذلك وكان الزاوية، من نزويل بموضع يوًما عيل دخل
بيضاء جبة جملتها يف ورأيت البستان، يف ت ونُِرشَ اليوم ذلك يف ُغِسَلت قد ثيابه وكانت
َدَخَل فلما أريد، كنت هذه مثل نفيس: يف وقلت فأعجبتني، هزرميخي عندهم تُْدَعى مبطَّنة
الهزرميخي الثوب بذلك ائتني خدامه: لبعض وقال البستان، ناحية يف نََظَر الشيخ عيلَّ
رأسه من طاقية يلبسني أن منه وَطَلبُْت أقبلهما، قدميه إىل فأَْهَويُْت إياه فكساني به فأتوا
لجمادى عرش الرابع يف إياها فألبسني شيوخه، عن والده أجازه بما ذلك يف ويجيزني
الدين، شمس والده من َلِبَس كما املذكورة بزاويته وسبعمائة وعرشين سبع سنة األخرية
الرجاء، عيل الدين شهاب أبيه من محمود وَلِبَس محمود، الدين تاج أبيه من والده وَلِبَس
السهروردي، هللا عبد بن محمد بن عمر حفص أبي الدين شهاب اإلمام من عيل ولبس
من النجيب أبو ولبس السهروردي، النجيب أبي الدين ضياء الكبري الشيخ من عمر ولبس
بعمويه، املعروف هللا عبد بن محمد والده من ُعَمر ولبس عمر، الدين وحيد اإلمام عمه
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الدينوري، أحمد الشيخ من فرج أخو ولبس الزنجاني، فرج أخي الشيخ من محمد ولبس
سهل بن عيل املحقق الشيخ من ممشاد ولبس الدينوري، ممشاد اإلمام من أحمد ولبس
ولبسرسى السقطي، رسى من الجنيد ولبس الجنيد، القاسم أبي من عيل ولبس الصويف،
الحسن ولبس البرصي، الحسن أبي بن الحسن من داود ولبس الطائي، داود من السقطي
أورد هكذا جزي: ابن قال طالب، أبي بن عيل املؤمنني أمري من البرصي الحسن أبي بن
الكرخي، معروًفا َصِحَب السقطي رسيا أن فيه واملعروف السند، هذا هللا عبد أبو الشيخ
العجمي حبيب الحسن وبني بينه الطائي داود وكذلك الطائي، داود معروف وصحب
النهاوندي وصحب النهاوندي، العباس أبا َصِحَب أنه املعروف إنما الزنجاني، فرج وأخو
القاسم أبا رويم وصحب رويًما، محمد أبا خفيف ابن وصحب خفيف، بن هللا عبد أبا

الجنيد.
وليس األسود الدينوري أحمد الشيخ َصِحَب الذي فهو عمويه هللا عبد بن محمد وأما
هللا عبد بن محمد بن هللا عبد هو الزنجاني فرج أخا صحب والذي أعلم، وهللا أحد بينهما
بشرياز الدين مجد الشيخ زيارة بقصد أصفهان من سافرنا ثم (رجع)، النجيب أبي والد
وياء الالم وكرس الكاف بفتح (وضبطها كليل بلدة إىل فوصلنا أيام، عرشة مسرية وبينها
وفواكه، وبساتني أنهار ذات صغرية بلدة وهي ثالثة، مسرية أصفهان وبني وبينهما مد)،
النقرة، ثلث ودرهمهم بدرهم عراقية رطًال عرش خمسة سوقها يف يباع التفاح رأيت
قد عريض مال وله كايف، بخواجة املعروف البلدة هذه كبريُ َعَمَرها بزاوية منها ونزلنا
ألبناء الطعام وإطعام الزوايا وعمارة الصدقة من الخريات سبيل يف إنفاقه عىل هللا أعانه
فيها زاوية وبها بصوماء تُْعَرف كبرية قرية إىل ووصلنا يومني كليل من رسنا ثم السبيل،
(وضبط حاص يزد إىل منها رسنا ثم املذكور، كايف خواجة َعَمَرها والصادر للوارد الطعام
وألف ُمْعَجم وخاء املهمل الدال وضم الزاي وإسكان الحروف آخر الياء بفتح اسمها
عجيب بها الجامع واملسجد السوق، َحَسنَة العمارة ُمتَْقنة صغرية بلدة ُمْهَمل)، وصاد
وبخارجها ومياهها، بساتينها فيه خندق ضفة عىل والبلدة بها مسقف بالحجارة مبني
وبداخله وامَلنَعة، الَحَصانة من النهاية يف وهو حديد، باب عليه املسافرون، به ينزل رباط
ينجو شاه محمد األمري َعَمَره الرباط وهذا املسافرون، يحتاجه ما كل فيها يباع حوانيت
نظري وال اليزدخايص الجبن يُْصنع خاص يزد ويف شرياز، ملك إسحاق أبي السلطان والد

أربع. إىل أوقيتني من منه الجبنة وزن طيبه يف له
سافرنا ثم األتراك، يسكنها صحراء وهي الروم دشت طريق عىل منها رسنا ثم
األنهار كثرية صغرية بلدة وهي مكسورة)، أوالهما مسفولتني بياءين (واسمها ماِيني إىل
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وهي شرياز مدينة إىل منها سافرنا ثم الجوز، أشجارها وأكثر األسواق حسنة والبساتني
واألنهار املونقة البساتني لها القدر منيفة الذكر شهرية األرجاء فسيحة البناء أصلية مدينة
عجيبة املباني متقنة العمارة كثرية وهي الرفيعة، والشوارع البديعة واألسواق املتدفقة
نظاف الصور حسان وأهلها غريهم، يخالطهم ال سوقها يف صناعة كل وأهل الرتتيب،
وأنهارها وبساتينها أسواقها ُحْسن يف دمشق مدينة تَُداني بلدة املرشق يف وليس املالبس،
من البساتني بها تحفُّ األرض من بسيط من وهي شرياز، إال ساكنيها ُصَور وُحْسن
املاء عذب وهو آباد، بركن املعروف النهر أحدها أنهار؛ خمسة وتشقها الجهات جميع
ى يَُسمَّ هنالك جبل سفح يف عني من فينبعث الشتاء يف سخن الصيف يف الربودة شديد
وأحسنها ساحة املساجد أكرب من وهو العتيق باملسجد يسمى األعظم ومسجدها القليعة،
أهل كبار فيه ويجتمع ليلة، كل الحر أوان يف ويغسل باملرمر مفروش متسع وصحنه بناء،
يفيض حسن بباب يُْعَرف باب وبشماله والعشاء، املغرب به ويصلون عشية، كل املدينة
من الربيد باب سوق عىل بتفضيلها أقول وأنا األسواق، أبدع من وهي الفاكهة، سوق إىل
الخفاف يلبسن وهن نساءها، وخصوًصا وعفاف ودين صالح أهل شرياز وأهل دمشق،
غريب ومن واإليثار، الصدقات ولهن يشء منهن يظهر فال متربقعات ملتحفات ويخرجن
األعظم، بالجامع وجمعة وخميس إثنني يوم كل يف الواعظ لسماع يجتمعن أنهن حالهن
شدة من أنفسهن عىل بها يَُروِّْحَن املراوح بأيديهن واأللفان األلف منهن اجتمع فربما

الحر.
شرياز مدينة إىل دخويل وعند البالد، من بلدة يف َعَدِدِهنَّ مثل يف النساء اجتماع أَر ولم
الكرامات ذي الدهر فريد األولياء ُقْطب اإلمام القايض الشيخ َقْصد إال َهمٌّ يل يكن لم
إىل فوصلت هللا، عطية خداد ومعنى خداد بن محمد بن إسماعيل الدين مجد الظاهرة
من أربعة رابع إليه فدخلت عمارته، من وهي سكناه وبها إليه املنسوبة املجدية املدرسة
ومعه العرص صالة إىل فخرج انتظاره يف املدينة أهل وكبار الفقهاء ووجدت أصحابي
عن واآلخر يمينه عن أحدهما الدين، روح شقيقه أخيه ابنا الدين وعالء الدين محب
وأََخذَ وعانقني عليه فسلَّْمُت سنه، وِكَرب برصه ِلَضْعف القضاء يف نائباه وهما شماله،
وصىل ففعلت، جانبه إىل أصيل أن إيلَّ وأومأ يدي فأرسل ه، ُمَصالَّ إىل َوَصَل أن إىل بيدي
وطالعاه للصاغاني، األنوار وشوارق املصابيح كتاب من يديه بني قرئ ثم العرص صالة
معه عادتهم وكذلك عليه، للسالم املدينة كبار َم وتََقدَّ القضايا، من لديهما جرى بما نائباه
والشام ومرص املغرب عن وسألني قدومي، وكيفية حايل عن سألني ثم ومساء، صباًحا
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اليوم ذلك غد ويف باملدرسة، صغرية بدويرة فأنزلوني امه ُخدَّ وأمر بذلك، فأخربته والحجاز
كبار من الدرقندي الدين نارص وهو سعيد أبي السلطان العراق ملك رسول إليه َوَصَل
الكال يسمونها وهم رأسه عن شاشيته نََزَع إليه وصوله فعند األصل، خراساني األمراء
عند الترت أمراء َفَعَل وهكذا بيده، نفسه أذن ممسًكا يديه بني وَقَعَد القايض ِرْجل وَقبََّل
وأصحابه اِمه وُخدَّ مماليكه من فارس خمسمائة نحو يف قدم قد األمري هذا وكان ملوكهم،
تأدبًا. منفرًدا وحده مجلسه ودخل نفر، خمسة القايضيف إىل ودخل املدينة، خارج ونزل

الباهرة الكرامات من وهي الشيخ هذا تعظيم يف السبب هي حكاية

الروافض من فقيه ُكْفِره حال يف صحبه قد خدابنده محمد السلطان العراق ملك كان
الترت بإسالمه وأَْسَلَمْت املذكور السلطان أَْسَلَم فلما مطهر، بن الدين جمال يسمى اإلمامية
حال له ورشح غريه عىل وفضله الروافض مذهب له فَزيََّن الفقيه، هذا تعظيم يف زاد
ابن عليٍّا وأن هللا، لرسول وزيرين كانا وعمر بكر أبا أن لديه وقرر والخالفة، الصحابة
الذي امُلْلك أن من عنده مألوف هو بما ذلك له وَمثََّل الخالفة، وارث فهو وصهره عمه
معرفته وعدم بالكفر السلطان عهد حدثان مع وأقاربه أجداده عن إِْرث هو إنما بيده
وفارس العراقني إىل بذلك وكتب الرفض، عىل الناس بحمل السلطان فأمر الدين، بقواعد
َوَصَل بالد أول فكان البالد، إىل الرسل وبعث وخراسان وكرمان وأصفهان وأذربيجان
أهل وهم منهم اإلزج باب أهل فامتنع بغداد أهل فأما وأصفهان، وشرياز بغداد ذلك إليها
املسجد وأتوا طاعة، وال سمع ال وقالوا: حنبل، بن أحمد اإلمام مذهب عىل وأكثرهم السنة
إليه قاموا املنرب الخطيب صعد فلما السلطان، رسول وبه السالح يف الجمعة يوم الجامع
له: فحلفوا فيها، إليهم واملشار بغداد حماة وهم سالحهم يف ألًفا عرش اثني نحو وهم
امللك رسول وقاِتلو قاِتلوه فإنهم منها نقص أو فيها زاد أو املعتادة الخطبة َغريَّ إْن إنه

هللا. شاءه ملا ذلك بعد ومستسلمون
يُذَْكر وال الخطبة من الصحابة وسائر الخلفاء أسماء تُْسَقط بأن أََمَر السلطان وكان
الخطبة وخطب القتل، من الخطيب فخاف عنهم، ريضهللا كعمار تَِبَعه ومن عيل اسم إال
فأخربوه امللك إىل الرسل فرجعت بغداد، أهل كفعل وأصفهان شرياز أهل وَفَعَل املعتادة
القايض منهم به أتى من أول فكان الثالث، املدن بقضاة يؤتى أن فأمر ذلك، يف جرى بما
مصيفه، موضع وهو بقراباغ يُْعَرف موضع يف ذاك إذ والسلطان قايضشرياز، الدين مجد
أعناقها يف ضخام كالب وهي عنده، التي الكالب إىل به يُْرَمى أن أََمَر القايض َوَصَل فلما
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كبرية رحبة يف ُجِعَل الكالب عليه يسلط بمن أوتي فإذا آدم، بني ألكل معدة السالسل
فتمزقه فتُْدِرُكه له، َمَفرَّ وال أمامها فيفر عليه الكالب تلك بُِعثَت ثم مقيَّد، غري مطَلًقا
إليه بصبَصْت إليه ووصلت الدين مجد القايض عىل الكالب أُْرِسَلت فلما لحمه، وتأكل
حايف داره من فخرج السلطان، ذلك فبلغ بيشء، عليه تهجم ولم يديه بني أذنابها وَحرََّكْت
من عليه كان ما جميع عليه وخلع بيده وأََخذَ يقبلهما، القايض رجيل عىل فأكب القدمني
له رشًفا كانت أحٍد عىل كذلك ثيابه َخَلَع وإذا عندهم، السلطان كرامات أعظم وهي الثياب
الرساويل، ذلك يف وأعظمها منها يشء أو الثياب تلك دامت ما يتوارثونه وأعقابه ولبنيه
نساءه وأمر داره إىل وأدخله بيده أخذ الدين مجد القايض عىل ثيابه السلطان خلع وملا
الناس يَُقرَّ أن بالده إىل وكتب الرفض، مذهب عن السلطان وَرَجع به، والتربك بتعظيمه
ُمَعظًَّما، ُمَكرًَّما بالده إىل َفه وَرصَ للقايض العطاء وأَْجَزَل والجماعة، السنة أهل مذهب عىل
أربعة طوله جبلني بني خندق وهو جمكان، قرى من قرية مائة عطاياه جملة يف وأعطاه
بشرياز. موضع أحسن وهو بجانبيه، منتظمة والقرى عظيم، نهر يشقه فرسًخا وعرشون
عجائب ومن للقايضاملذكور، وهي ميمن قرية املدن تضاهي التي العظيمة قراه ومن
فرسًخا عرش اثني مسافة وذلك شرياز ييل مما نصفه أن بجمكان املعروف املوضع هذا
وبال هنج بالد ييل مما اآلخر والنصف الجوز، شجره وأكثر الثلج، فيه وينزل الربد شديد
القايض لقاء يل تََكرََّر وقد النخيل، شجر وفيه الحر شديد هرمز طريق يف الالر وبالد
سنة وذلك بلقائه متربًكا هرمز من َقَصْدتُه الهند، من خروجي حني ثانيًة الدين مجد
قد وهو عليه فدخلُت يوًما، وثالثني خمسة مسرية وشرياز هرمز وبني وأربعني، ثماٍن
مرفقه عىل يدي ووقعت فعانقني، إيلَّ وقام فعرفني عليه فَسلَّْمُت الحركة، عن َضُعَف
يوًما وزرته مرة، أول أنزلني حيث باملدرسة وأنزلني بينهما، لحم ال بالعظم الصق وجلده
بأذن ممسًكا يديه بني قاعًدا — ِذْكُرُه وسيقع — إسحاق أبا السلطان شرياز ملك فوجْدُت
مرة وأتيته امللك، يدي بني قعدوا إذا الناس ويفعله عندهم، األدب غاية هو وذلك نفسه،
السلطان أم أن فأُْخِربُْت ذلك سبب عن فسألت مسدوًدا، بابها فوجدت املدرسة إىل أخرى
إىل إليه فَوَصَلتَا الدين مجد القايض إىل فرصفهما مرياث يف خصومة بينهما نشأت وأخته
بالقايض، يدعونه ال شرياز وأهل الرشع بواجب بينهما وفصل عنده وتََحاَكَمتَا املدرسة
ِذْكر إىل تفتقر التي والعقود التسجيالت يف يكتبون وكذلك أعظم، موالنا له يقولون وإنما
وسبعمائة، وأربعني ثمانية عام من الثاني ربيع شهر يف به عهدي آخر وكان فيها، اسمه

وبأمثاله. به هللا نََفَع — بركاته يل وَظَهَرْت أنواره عيلَّ والحت
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شيزار سلطان ذكر

ينجو، شاه محمد بن إسحاق أبو الفاضل امللك عليها قدومي عهد يف شرياز وسلطان
َحَسن السالطني خيار من وهو به، هللا نفع الكازروني إسحاق أبي الشيخ باسم أبوه اه َسمَّ
كبري وُمْلٍك قوٍة صاحُب متواضٌع األخالق جميل النفس كريم والهيئة والسرية الصورة
أصفهان، أهل إليه األدنون وبطانته واألعاجم الرتك من ألًفا خمسني عىل ينيف وعسَكُره
منهم ألحد يبيح وال يقربهم وال يستخدمهم وال نفسه عىل شرياز أهل يأتمن ال وهو
السالح بيده ُوِجَد ومن امللوك عىل وجراءة شديد وبأس نجدة أهل ألنهم السالح؛ َحْمل
وقد الحاكم إىل — الرشط وهم — الجنادرة تجره رجًال مرة شاَهْدُت ولقد ُعوِقَب، منهم
السلطان فذهب بالليل، قوس يده يف ُوِجَدْت أنه فأُْخِربُْت شأنه عن فسألت عنقه، يف ربطوه
وكان نَْفِسه، عىل يََخاُفُهم ألنه عليهم؛ األصفهانيني وتفضيل شرياز أهل قهر إىل املذكور
محبَّبًا السرية َحَسَن وكان العراق، ملك ِقبَل من شرياز عىل واليًا ينجو شاه محمد أبوه
أمري الجوبان ابن وهو حسينًا الشيَخ مكانَه سعيد أبو السلطان َوىلَّ َ تُُويفِّ فلما أهلها، إىل
وضبط وملكها شرياز إىل فوصل الكثرية، العساكر معه وبعث — ِذْكُره وسيأتي — األمراء
وايل وهو — الطمغجي الدين قوام الحاج يل ذََكَر مجبًى، هللا بالد أعظم من وهي مجابيها
املغرب ذهب من ورصفها يوم كل يف دراهم دينار آالف بعرشة ضمنها أنه — بها املجبى
العراق ملك عىل القدوم أراد ثم مدة حسني األمري بها وأقام ذهبًا، دينار وخمسمائة ألفان
وعىل بك ومسعود الدين ركن أخويه وعىل ينجو شاه محمد بن إسحاق أبي عىل فُقِبَض
السوق توسطوا فلما أبيهم، بأموال ليطلبوا العراق إىل َحْمَلُهم وأراد خاتون، طاش والدته
فإن الحال، تلك يف تُرى أن حياءَ متربقعًة وكانت وجهها خاتون طاش كشفت بشرياز
أهل يا أهكذا وقالت: شرياز بأهل واستغاثت وجوههن، يغطني ال أن األتراك نساء عادة
بهلوان يسمى النجارين من رجل فقام فالن؟ زوجة فالنة وأنا بينكم من أَْخُرُج شرياز
وال بلدنا من تخرج نرتكها ال فقال: شرياز، عىل قدومي حني بالسوق رأيته قد محمود
من كثريًا وقتلوا السالح يف ودخلوا تُهم عامَّ وثارت قوله عىل الناس فتابعه بذلك، نرىض

وأوالدها. املرأة وَخلَُّصوا األموال وأخذوا العسكر،
العساكر فأعطاه مهزوًما سعيد أبي السلطان عىل وقدم معه وَمْن حسني األمري وَفرَّ
علموا ذلك أهلها بلغ فلما شاء، بما أهلها يف والتََّحكُّم شرياز إىل بالعود وأََمَرُه الكثيفة
الفريقني دماء يحقن أن منه وطلبوا الدين مجد القايض فقصدوا به، لهم طاقة ال أنهم
ووقع عليه وسلم فرسه عن األمري له فرتجل حسن، األمري إىل فخرج الصلح، ويوقع
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للقائه أهلها برز الغد من كان فلما املدينة، خارج اليوم ذلك حسني األمري ونزل الصلح
وحفل أُبَّهة يف حسني األمري ودخل الكثري، الشمع وأوقدوا البلد وزينوا ترتيب أجمل يف
وتََغلََّب عقبه وانقرض سعيد أبو السلطان مات فلما سرية، بأحسن فيهم وسار عظيم
السلطان وتََغلََّب عنهم، وَخَرَج نفسه عىل حسني األمري خاَفُهم بيده ما عىل أمري كل
واشتدت شهر، ونصف شهر مسرية وذلك فارس وبالد أصفهان وعىل عليها إسحاق أبو
بزد، مدينة وهي منها باألقرب فبدأ البالد، من يليه ما تََملُّك إىل تُه ِهمَّ وطمحت شوكته
تجار وأهلها نضرية وأشجار مطردة أنهار ذات األسواق عجيبة نظيفة حسنة مدينة
شاه محمد األمري ابن شاه مظفر األمري َن وتََحصَّ عليها وتََغلََّب ها فحاَرصَ املذهب، شافعية
من فَظَهَر بها فحارصه الرمال، بها تحدق منيعة منها أميال ستة عىل بقلعة مظفر ابن
عسكر عىل ب يَْرضِ فكان بمثله، يُْسَمع ولم املعتاد َخَرَق ما الشجاعة من مظفر األمري
قلعته إىل ويعود والفساطيط املضارب ويخرق شاء ما ويَْقتُل ليًال إسحاق أبي السلطان
من وأخذ جماعة هنالك وَقتََل السلطان دوار عىل ليلة ورضب منه، النَّيْل عىل يقدر فال
فارس آالف خمسة ليلة كل يف تركب أن السلطان فأمر قلعته، إىل وعاد عرشة خيله عتاق
عىل فرضب أصحابه من مائة يف عادته عىل وخرج ذلك، ففعلوا الكمائن له ويصنعون
يصب ولم قلعته، إىل وخلص فقاتلهم العساكر وتالَحَقْت الكمائن به وأحاطت العسكر
معه وبعث وأطلقه عليه فخلع إسحاق أبي السلطان إىل به أُِتَي واحًدا إال أصحابه من
قلب يف محبة له ووقعت املراسلة، بينهما وقعت ثم ذلك، فأبى إليه لينزل ملظفر أمانًا
انرصْفُت رأيتُُه فإذا أراه، أن أريد فقال: شجاعته من رأى ِلَما إسحاق أبي السلطان

عنه.
السلطان: له فقال عليه، وسلم ببابها هو ووقف القلعة خارج يف السلطان فوقف
الخواص، أصحابه من عرشة يف السلطان إليه فدخل ذلك، أفعل له: فقال األمان، عىل انزل
داره فأدخله مرتجًال يديه بني ومىش ركابه وقبل مظفر َل تََرجَّ القلعة باب وصل فلما
ثيابه عليه وخلع جانبه إىل السلطان فأجلسه راكبًا املحلة إىل معه ونزل طعامه من وأََكَل
إسحاق أبي السلطان باسم الخطبة تكون أن بينهما االتفاق وَوَقَع عظيًما، ماًال وأعطاه
ذات طمح إسحاق أبو السلطان وكان بالده، إىل السلطان وعاد وأبيه ملظفر البالد وتكون
ذلك، يف فأخذوا أساسه َحْفر يتولوا أن شرياز أهل وأمر كرسى، كإيوان إيوان بناء إىل مرة
القفاف صنعوا أن إىل املباهاة يف فانتهوا عداهم، من كل يباهون صناعة كل أهل وكان
الدواب براذع يف ذلك نحو وفعلوا املزركش، الحرير ثياب وكسوها الجلد من الرتاب لنقل
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الحفر حني وكانوا الكثري، الشمع وأوقدوا الفضة من الفئوس بعضهم وَصنََع وإخراجها،
أفعالهم يشاهد والسلطان أوساطهم عىل الحرير فوط ويربطون ثيابهم أجمل يلبسون
بُنَِي وملا أذرع، ثالثة نحو األرض عن ارتفع وقد املبنى هذا شاهدت وقد له، منظرة من
لذلك ويُْحَرش باألجرة فيه تَْخُدم الَفَعَلة وصارت فيه التخديم املدينة أهل عن ُرِفَع أساسه
كان وقد البناء، ذلك يف يُنَْفق مجباها معظم إن يقول: املدينة وايل وسمْعُت منهم، آالف
عن نائبًا أبوه كان الكبار، من وهو التوريزي الفلكي بن الدين جالل األمري به املوكل
أٌخ الفلكي الدين جالل األمري ولهذا جيالن، شاه عيل املسمى سعيد أبي السلطان وزير
معنا ووفد عليه، وفودي حني الهند ملك عىل وفد امللك، بهاءَ ب ويَُلقَّ هللا هبة اسمه فاضل
َ وَعنيَّ به يليق شغل يف واحد كل وَقدَّم جميًعا علينا الهند ملك فخلع يخت أمري امللك رشف
الهند بَمِلك التشبه يريد إسحاق أبو السلطان وهذا ذلك، وسنذكر واإلحسان املرتب لنا
من تََعرَّْفنا ما أعظم أو الثرى؟ من الثريا أين ولكن العطايا، وإجزال اإليثار يف املذكور
هراة ملك عن رسوًال أتاه الذي الخراساني زاده الشيخ أعطى أنه إسحاق أبي عطيات
من كثرًة يُْحىص ال ملن ذلك أضعاف يعطي يََزْل فلم الهند ملك وأما دينار، ألف سبعني

وغريهم. خراسان أهل

حكاية

خراسان فقهاء من رجل عليه َقِدَم أنه الخراسانيني مع الهند ملك ِفْعل عجيب ومن
األمري زوج ترابك الخاتون بعثته هللا، عبد باألمري يسمى خوارزم سكان من الدار هروي
بأضعافها عنها َ وكاَفأ فَقِبَلها املذكور الهند ملك إىل بهدية خوارزم صاحب قطلودمور
ذات كان فلما ندمائه، يف فصريه عنده اإلقامَة املذكوُر رسولُها واختار إليها، ذلك وبعث
فذهب الذهب، من تحمله أن تستطيع ما قدر منها فارفع الخزانة إىل ادخل له: قال يوم
كل وربط وسعته، ما َقْدر خريطة كل يف وجعل خريطة، عرشة بثالث فأتى داره إىل
ولم َوَقَع الخزانة عن خرج فلما بها، وقام قوة صاحب وكان أعضائه، من بعضو خريطة
بمنان منٍّا عرش ثالثة ُجْمَلتُه فكان به، خرج ما بوزن السلطان فأََمَر النهوض، يستطع
فأخذه ذلك جميع يأخذ أن فأمره مرصية، رطًال وعرشون خمسة منها الواحد واملن دهيل،

به. وذََهَب

149



بطوطة ابن رحلة

تُنَاِسبها حكاية

بحرضة آنًفا ِذْكره َم تََقدَّ الذي وهو الخراساني، امللك برشف امللقب يخت أمري مرة اشتكى
عن ينزل ال أن امللك له فحلف القيام أراد عليه دخل وملا عائًدا، امللك فأتاه الهند ملك
دعا ثم عليها، فقعد املورة يسمونها متكأة للسلطان وُوِضَع — الرسير هو والكت — كته
خوند يا فقال: امليزان تي كفَّ إحدى يف يقعد أن املريض وأمر بذلك، فجيء وامليزان بالذهب
عندك ما جميَع اآلن اْلبَِس له: فقال كثرية، ثيابًا عيل للبست هذا تفعل أنك َعِلْمُت لو عالم
الذهب ووضع امليزان كفة يف وقعد بالقطن املحشوة للربد ة املعدَّ ثيابه فلبس الثياب، من
عنه. وخرج رأسك عىل به فتصدق هذا خذ له: وقال الذهب، رجحه حتى األخرى الكفة يف

تناسبهما حكاية

فجعل فيه، َه وتََفقَّ بدمشق الحديث علم قرأ قد وكان األردوييل العزيز عبد الفقري عليه وفد
وحرض ذهبًا، ديناًرا وعرشون خمسة ذلك ورصف اليوم، يف دراهم دينار مائة مرتبه
فأعجبه املعنى، ذلك يف كثرية أحاديث له فرسد حديث، عن السلطان فسأله يوًما مجلسه
عن امللك نزل ثم يراه، ما معه يفعل حتى مجلسه من يزول ال أنه برأسه له وحلف حفظه
أن وأََمَر الصغري، الطيفور مثل وهي ذََهٍب من صينية بإحضار وأََمَر قدميه فقبَّل مجلسه
من لك هي وقال: عليه، فصبها بيده السلطان وأخذها الذهب، من دينار ألف فيها يأتي
اِإلْسَفَراِييني، الرحمن عبد الشيخ بابن يُْعَرف خراساني رجل مرًة عليه ووفد الصينية،
وسنذكر وخلًعا، وعبيًدا وخيًال دراهم دينار ألف خمسني فأعطاه بغداد، نزل أبوه وكان
السلطان أن من ْمنَاه َقدَّ ملا هذا ذََكْرنَا وإنما الهند، بالد ِذْكر عند امَلِلك هذا أخبار من كثريًا
ملك بطبقة يلحق فال فاضًال، كريًما كان وإن وهو العطايا، يف به التشبه يريد إسحاق أبا

والسخاء. الكرم يف الهند

بشرياز بعضاملشاهد ِذْكر

عيل بن محمد بن جعفر بن موىس بن الرضا عيل أخي موىس بن أحمد مشهد فمنها
أهل عند معظم مشهد وهو عنهم، تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل بن الحسني بن
السلطان أم خاتون طاش عليه وبَنَْت بفضله، تعاىل هللا إىل ويتوسلون به يتربكون شرياز
القرآن يقرءون والقراء والصادر، للوارد الطعام فيها وزاوية كبرية مدرسة إسحاق أبي

150



األول الجزء

يف ويجتمع اثنني، ليلة كل يف املشهد هذا إىل تأتي أنها الخاتون عادة ومن دائًما، الرتبة عىل
الثقات من َسِمْعُت رشفاء، هللا بالد أكثر من وشرياز والرشفاء، والفقهاء القضاة الليلة تلك
ونقيبهم وكبري، صغري بني ونيف وأربعمائة ألف الرشفاء من املرتبات بها لهم الذين أن
يف قراءة القرآن ختموا املذكور املبارك باملشهد القوم َحَرضَ فإذا الحسيني، الدين عضد
القوم أكل فإذا والحلواء، والفواكه بالطعام وأُِتَي الحسنة باألصوات القراء وقرأ املصاحف،
مطلة غرفة يف والخاتون العيش، إىل الظهر صالة بعد من كله ذلك ويكون الواعظ، وََعَظ
يُْفَعل كما الرتبة باب عىل والبوقات واألنفار الطبول ب تُْرضَ ثم شباك، لها املسجد عىل
خفيف بن هللا عبد أبي الويل القطب اإلمام مشهد بها امَلَشاهد ومن امللوك، أبواب عند
إليه يأتون عندهم، معظم ومشهده كلها، فارس بالد قدوُة وهو الشيخ، عندهم املعروف
وتأتي واستلمه، زائًرا أتاه الدين مجد القايض رأيت وقد به، فيتمسحون وعشيٍّا بكرة
القضاة به ويجتمع ومدرسة زاوية وعليه جمعة، ليلة كل يف املسجد هذا إىل الخاتون
جميًعا، املوضعني حرضت وقد موىس، بن أحمد مشهد يف كفعلهم به ويفعلون والفقهاء
والشيخ الرتبة، بهذه متصلة إسحاق أبي السلطان والد ينجو شاه محمد األمري وتربة
جبل طريق أظهر الذي وهو الذكر، شهري األولياء يف القدر كبري خفيف بن هللا عبد أبو

الهند. أرض من سيالن بجزيرة رسنديب

الشيخ لهذا كرامة

يف مجاعة فأصابتهم الفقراء، من ثالثني نحو ومعه رسنديب جبل مرة قصد أنه يحكى
يف لهم يأذن أن الشيخ من وطلبوا الطريق، عن وتاهوا عمارة ال حيث الجبل، طريق
حرضة إىل تُْحَمل ومنه ا، جدٍّ كثرية املحل ذلك يف وهي الصغار، الفيلة بعض عىل القبض
وقبضوا الشيخ قول فتعدوا الجوع عليهم فغلب ذلك، عن الشيخ فنهاهم الهند، ملك
الليلة تلك ناموا فلما أكله، من الشيخ وامتنع لحمه وأكلوا وذكوه منها صغري فيل عىل
عىل أتت حتى وتقتله منهم الرجل تشم فكانت إليهم وأَتَْت ناحية كل من الفيلة اجتمعت
ورمى خرطومه عليه وَلفَّ منها فيل وأخذه له، تتعرض ولم الشيخ وشمت جميعهم،
منه َعِجبُوا الناحية تلك أهل رآه فلما العمارة، فيه الذي املوضع به وأتى ظهره، عىل به
َظْهره عن وَوَضَعُه بخرطومه الفيل أَْمَسَكه منهم قرب فلما أَْمره، ليتعرفوا واستقبلوه؛
خربه فَعرَُّفوه ملكهم إىل به وذهبوا به وتمسحوا إليه فجاءوا يرونه، بحيث األرض إىل
والخور الخيزران، خور يسمى خور عىل املوضع وذلك أياًما، عندهم وأقام كفار وهم
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األيام تلك بعض يف غاص الشيخ أن ويُذَْكر الجوهر، مغاص املوضع وبذلك النهر، هو
يف ما فاختار إحداهما، يف ما اخرت للملك: وقال مًعا، يديه ضم وقد وخرج ملكهم، بمحرض
ملوكهم عند وهي لها، مثل ال الياقوت من أحجار ثالثة وكانت فيها، بما إليه فرمى اليمنى
أنهم إال الكفر عىل مقيمون وهم هذه سيالن جزيرة دخلت وقد يتوارثونها، التاج يف
بيوتهم يف ويكونون الطعام ويُْطِعمونهم ُدوِرهم إىل ويؤوونهم املسلمني فقراء يَُعظِّمون
يُْطِعمونهم وال املسلمني يقربون ال فإنهم الهند، كفار لسائر خالًفا وأوالدهم أهليهم بني
أن إىل نضطر كنا ولقد يهجونهم، وال يؤذونهم ال أنهم مع فيها، يُْسقونهم وال آنيتهم يف
بأوراق ويأتون ِمنَّا، بُْعٍد عىل ويقعدون قدورهم يف به فيأتون اللحم بعضهم لنا يطبخ
ويذهبون اإلدام، وهو الكوشان عليه ويصبون طعامهم وهو األرز عليها فيجعلون املوز
يعقل ال الذي الصغري الولد منه أكل وإن والطري، الكالب تأكله علينا فضل وما منه فنأكل

زعمهم. يف ذلك ر يَُطهِّ الذي وهو البقر روث وأطعموه بُوه َرضَ
األولياء، كبار من القبيل روزجهان القطب الصالح الشيخ مشهد بها امَلَشاهد ومن
َم تََقدَّ الذي الدين مجد القايض يصيل املسجد وبذلك فيه، يخطب جامٍع مسجٍد يف وقربه
بن محمد هللا عبد أبي اإلمام مسند كتاب عليه سمعت املسجد وبهذا عنه، هللا ريض ِذْكُره
هللا عبد أبو أخربنا قالت: املنجا بن عمر بنت وزيرة به أخربتنا قال: الشافعي، إدريس
طاهر بن محمد بن طاهر زرعة أبو أخربنا قال: الزبيدي، املبارك بن بكر أبي بن الحسني
قال: العريض، عالن بن منصور بن محمد بن املكي الحسن أبو أخربنا قال: املقديس،
عن األصم يعقوب بن العباس أبي عن الحريش الحسن بن أحمد بكر أبو القايض أخربنا
القايض عن أيًضا وسمعت الشافعي، هللا عبد أبي اإلمام عن املرادي سليمان بن الربيع
الفضائل أبي الدين ريض لإلمام األنوار مشارق كتاب املذكور املسجد بهذا الدين مجد
هاشم أبي الدين جالل الشيخ من له سماعه بحق الصاغاني الحسن بن محمد بن الحسن
بن محمود الدين نظام اإلمام عن بروايته الكويف الهاشمي أحمد بن محمد بن محمد
وعليه زركوب الصالح الشيخ مشهد بها امَلشاهد ومن املصنف، عن الهروي عمر بن محمد
فإن أهلها، قبور معظم وكذلك املدينة، بداخل كلها امَلشاهد وهذه الطعام، إلطعام زاوية
هناك ويدفنه داره بيوت بعض من تربة له فيتخذ زوجه أو ولده يموت منهم الرجل
ويصنع ورجليه امليت رأس عند الكثري الشمع ويجعل والبسط بالُحْرص البيت ويفرش
الحسان باألصوات يقرءون القراء منه فيدخل حديد وشباك الزقاق ناحية إىل بابًا للبيت
بالرتبة الدار أهل ويقوم شرياز، أهل من بالقرآن أصواتًا أحسن األرض معمور يف وليس
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يوم كل يف يطبخون أنهم يل وذُِكَر يربح، لم امليت فكأن بها، الرسج ويوقدون ويفرشونها
عنه. به ويتصدقون الطعام من امليت نصيب

حكاية

الفرش، جميل البناء ُمتَْقن مسجًدا بها فرأيت شرياز، مدينة أسواق ببعض يوًما مررت
من الشمالية الجهة ويف كريس، فوق موضوعة حرير خرائط يف موضوعة مصاحف وفيه
واللباس الهيئة جميُل شيخ وهنالك السوق، جهة إىل ُمَفتَّح شباك فيها زاوية املسجد
فأخربته، َمْقِدمي عن فسألني إليه، وَجَلْسُت عليه فَسلَّْمُت فيه، يقرأ مصحف يديه وبني
للقراء كثرية أوقاًفا عليه وَوَقَف َعَمَرُه الذي هو أنه فأخربني املسجد هذا شأن عن وسألته
بتلك موته هللا قىض إن قربه موضع هي فيها إليه جلست التي الزاوية تلك وأن وسواهم،
كان صندوًقا وأراني خشب، ألواح عليه مغطٍّى والقرب تحته، كان بساًطا َرَفَع ثم املدينة
حفر يف نفيس بها استأجرت كنت ودراهم وحنوطي كفني الصندوق هذا يف فقال: بإزائه
منها فضل وما مواراتي نفقة لتكون فرتكتها الدراهم، هذه يل فدفع صالح، لرجل برئ
ومن املوضع، بذلك وأضافني عيل فحلف االنرصاف وأردت شأنه من فعجبت بها، يُتََصدَّق
زمانه أهل أشعر وكان بالسعدي، املعروف الصالح الشيخ قرب شرياز بخارج امَلَشاهد
املوضع بذلك َعَمَرَها قد كان زاوية وله بالعربي كالمه يف أملع وربما الفاريس، باللسان
َصنََع وقد آباد، بركن املعروف الكبري النهر رأس بقرب وهي مليح، بستان بداخلها حسنة
لزيارته، املدينة من الناس فيخرج الثياب، لغسل املرمر من صغاًرا أحواًضا هنالك الشيخ
رحمه عنده فَعْلُت وكذلك وينرصفون النهر بذلك ثيابهم ويغسلون سماطه من ويأكلون
شمس قرب عىل مبنية مدرسة بها تتصل أخرى زاوية الزاوية هذه من وبمقربة هللا،
شرياز وبمدينة بذلك، منه بوصية هنالك وُدِفَن الفقهاء، األمراء من وكان السمناني، الدين
عنده ما بكل جاد وربما عجيب، الكرم يف وأَْمُره الدين مجيد الرشيف الفقهاء كبار من
تلك عىل فيجدونه املدينة كرباء عليه فيدخل له مرقعة ويلبس عليه كانت التي وبالثياب
خروجي كان ثم دراهم، ديناًرا خمسون السلطان من يوم كل يف وُمَرتَّبه فيكسونه، الحال
عىل وهي بكازرون الكازروني إسحاق أبي الصالح الشيخ قرب زيارة برسم شرياز من
يسكنون األعاجم من طائفة وهم الشول، ببالد يوم أول فنزلنا شرياز، من يومني مسرية

الصالحون. وفيهم الربية،
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لبعضهم كرامة

الظهر، صالة إثر وجل عز هللا كتاب أتلو َقَعْدُت وقد بشرياز، املساجد ببعض يوًما كنت
شابٌّ ذلك أثناء يف عيل فدخل فيه، لتلوت كريم مصحف يل كان لو أنه بخاطري فخطر
وذََهَب كريًما مصحًفا ِحْجري يف فألقى إليه رأيس فرفعت ُخذْ، قوي: بكالم يل وقال
ذلك يل: فقيل عنه فسألت إيل، يَُعْد فلم له ألرده وانتظرته قراءة اليوم ذلك فختمته عني
زاوية فقصدنا كازرون، إىل الثاني اليوم عيش يف ووصلنا بعد، أََرُه ولم الشويل بهلول
كائنًا الوارد يطعموا أن عادتهم ومن الليلة، تلك بها وِبتْنَا به هللا نفع إسحاق أبي الشيخ
يرتكون وال بالرقاق، وتؤكل والسمن والقمح اللحم من املصنوعة الهريسة من كان من
بالزاوية الذي الشيخ عىل ويعرض أيام، ثالثة الضيافة يف يقيم حتى للسفر عليهم الوارد
املتزوجون منهم مائة عىل يزيدون وهم للزاوية املالزمني للفقراء الشيخ ويَذُْكرها حوائجه
رضيح عند له ويدعون الذكر ويَذُْكرون القرآن فيختمون املتجردون األعزاب ومنهم
أهل عند ُمَعظَّم إسحاق أبو الشيخ وهذا هللا، بإذن حاجته فتقىض إسحاق أبي الشيخ
اللصوص وخافوا الهواء عليهم َ تََغريَّ إذا أنهم الصني بحر ركاب عادة ومن والصني، الهند
السالمة برَّ وصلوا فإذا نذره، ما نفسه عىل منهم كل وكتب نذوًرا، إسحاق ألبي نذورا
مركب من وما نَذْره، ناذٍر ُكلِّ ِمْن وقبضوا الزمام وأخذوا املركب إىل الزاوية ام ُخدَّ صعد
الزاوية خادم جهة من الوكالء فيأتي الدنانري، من آالف وفيه إال الهند أو الصني من يأتي
عالمة وفيه بها، أَْمٌر له فيُْكتَُب الشيخ صدقة طالبًا يأتي من الفقراء ومن ذلك، فيقبضون
باألمر، ويلصقونه أحمر صبغ يف القالب فيضعون الفضة، من قالب يف منقوشة الشيخ
منه َفْليُْعِط إسحاق أبي للشيخ نَذْر ِعنْده َمْن أنَّ نه ُمَضمَّ ويكون فيه الطابع أثر فيبقى
من َوَجَد فإذا الفقري، َقْدر عىل ودونه ذلك بني وما واملائة باأللف األمر فيكون كذا، لفالٍن

َقبََضُه. بما األمر َظْهر يف رسًما له وَكتََب منه َقبََض النذر من يشء عنده
فقراء إىل خربها فبلغ دينار آالف بعرشة إسحاق أبي للشيخ مرة الهند َمِلُك نَذََر ولقد
كازرون من سافرنا ثم الزاوية، إىل بها وانرصف وقبضها الهند إىل أحدهم فأتى الزاوية
األنصاريَّنْيِ أرقم بن زيد وقرب ثابت بن زيد قرب فيها ألن بذلك يَْت وُسمِّ الزيدين، مدينة إىل
كثرية حسنة مدينة وهي عنهما، وريضهللا تسليًما وسلم عليه هللا هللاصىل رسول صاِحبَْي
أهلها ومن وديانة، وأمانة صالح وألهلها املساجد، عجيبة األسواق مليحة واملياه البساتني
وهي املهل، بذيبة منها القضاء فَوِيلَ الهند أهل عىل َوَرَد وكان الزيداني الدين نور القايض
وسيأتي امللك هذا بأخت َج وتََزوَّ صالح الدين صالح بن الدين جالل ملكها كثرية جزائر
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الدين القايضنور َ تُُويفِّ وبها الجزائر، بهذه بعده امُلْلك تََولَّت التي خديجة بنته وِذْكر ِذْكُره
بينها العجم يسكنها صغرية مدينة وهي (بالزاي)، الحويزاء إىل منها سافرنا ثم املذكور،
الصالح الشيخ أهلها ومن خمس، مسرية الكوفة وبني وبينها أربع مسرية البرصة وبني
منها سافرنا ثم بالقاهرة، السعداء سعيد خانقاه شيخ الحويزاني الدين جمال العابد
اليوم يف َوَرْدناه الطرفاوي، يسمى واحد موضع يف إال بها ماءَ ال يَّة بَرِّ يف الكوفة قاصدين

الكوفة. مدينة إىل عليه ُوُروِدنا ِمْن الثاني اليوم بعد َوَصْلنَا ثم سفرنا، من الثالث

الكوفة مدينة

الصحابة مثوى — املزية بفضل — فيها املتميزة العراقية البالد أمهات إحدى وهي
أن إال املؤمنني، أمري طالب أبي بن عيل وحرضة والصالحني العلماء ومنزل والتابعني
عرب من وفسادها إليها امتدت التي العدوان أيدي بسبب عليها استوىل قد الخراب
وأسواقها باآلجر وبناؤها عليها، سور وال طريقها، يقطعون فإنهم لها؛ املجاورين خفاجة
بالطاته رشيف كبري جامٌع األعظم وجاِمُعها والسمك، التمر فيها يباع ما وأكثر حسان،
عىل بعضها وُوِضَع قطًعا ُصِنَعْت قد منحوتة ضخمة حجارة سواري عىل قائمة سبعة
إزاء بيٌت فمنها كريمة، آثار املسجد وبهذا الطول، ُمْفِرطة بالرصاصوهي وأُْفِرَغْت بعض
بذلك مصىلٍّ له كان عليه هللا صلوات الخليل إن يقال: القبلة، مستقبل يمني عن املحراب
بن عيل محراب وهو مرتفع، الساج بأعواد عليه ُمَحلَّق محراب منه مقربة وعىل املوضع،
به، الصالة يقصدون والناس ملجم ابن الشقي بَُه َرضَ وهنالك عنه، هللا ريض طالب أبي
أنه يُذَْكر الساج بأعواد أيًضا عليه ُمَحلَّق صغري مسجد البالط هذا آخر من الزاوية ويف
بيت املسجد خارج ظهره ويف السالم، عليه نوح طوفان حني التنور منه فار الذي الوضع
السالم، عليه إدريس متعبَّد أنه يزعمون بيت وإزاءه السالم، عليه نوح بيت أنه يزعمون
نوح سفينة إنشاء موضع إنه يقال: املسجد من القبيل بالجدار متصل فضاء بذلك ويتصل
َل ُغسِّ الذي والبيت عنه ريضهللا طالب أبي بن عيل دار الفضاء هذا آخر ويف السالم، عليه
ويف كله، ذلك بصحة أعلم وهللا السالم عليه نوح بيت إنه أيًضا: يقال بيت به ويتصل فيه،
طالب أبي بن عقيل بن مسلم قرب فيه إليه، يُْصَعد مرتفع بيت الجامع من الرشقية الجهة
السالم. عليه الحسني بنت وسكينة عاتكة قرب املسجد خارج منه وبمقربة عنه، ريضهللا
منه يَبَْق فلم عنه، وقاصريضهللا أبي بن سعد بناه الذي بالكوفة اإلمارة قرص وأما
وهو منها، الرشقي الجانب يف فرسخ نصف مسافة عىل الكوفة من والفرات أساسه، إال

155



بطوطة ابن رحلة

موضًعا الكوفة جبانة بغربي ورأيت ببعض، بعصها املتصل امللتفة النخل بحدائق منتظم
الكوفة أهل وأن ملجم، ابن الشقي قرب أنه فأُْخِربُْت أبيض، بسيط يف السواد شديد ا مسودٍّ
ُقْرٍب وعىل أيام، سبعة قربه موضع عىل النار فيوقدون الكثري بالحطب سنة كل يف يأتون
بلدة وهي مالحة برئ ونزلنا َرَحْلنَا ثم عبيد، أبي بن املختار قرب عىل أنها أُْخِربُْت قبة منه
منها ورحلنا روافض، أهلها ألن دخولها؛ وكرهت بخارجها ونزلت نخل حدائق بني حسنة
ولها برشقيها وهو الفرات مع مستطيلة كبرية مدينة وهي الحلة، مدينة فنزلنا الصبح
بها منتظمة النخل وحدائق العمارة كثرية وهي والصناعات، للمرافق جامعة حسنة أسواق
منتظمة متصلة مراكب عىل معقود عظيم جرس ولها الحدائق، بني ودورها وخارًجا، داخًال
إىل الشطني كال يف مربوطة حديد من سالسل جانبيها من بها تحفُّ طَّنْيِ الشَّ بني فيما
طائفتان؛ وهم عرشية، اثنا إمامية كلها املدينة هذه وأهل بالساحل، مثَبَّتَة عظيمة خشبة
والقتال متصلة بينهم والفتنة الجامعني، بأهل تُْعَرف واألخرى باألكراد، تُْعَرف إحداهما
مسدول حرير سرت بابه عىل مسجد املدينة بهذه األعظم السوق من وبمقربة أبًدا، قائم

الزمان. صاحب مشهد يسمونه وهم
وبأيديهم السالح عليهم املدينة أهل من رجل مائة ليلة كل يف يخرج أنه عاداتهم ومن
ًما ملجَّ ًجا ُمَرسَّ فرًسا منه العرصفيأخذون صالة بعد املدينة أمري فيأتون مشهورة، سيوف
خمسون ويتقدمها الدابة تلك أمام والبوقات واألنفار الطبول ويرضبون كذلك بغلة أو
الزمان، صاحب مشهد ويأتون وشمالها يمينها عن آخرون ويميش مثلهم ويتبعها منهم
الفساد َظَهر قد اخرج هللا باسم الزمان، صاحب يا هللا باسم ويقولون: بالباب فيقفون
وهم كذلك يزالون وال والباطل، الحق بني بك هللا فيَْفِرق خروجك أوان وهذا الظلم، وَكثَُر
الحسن بن محمد إن يقولون: وهم املغرب، صالة إىل واألنفار واألطبال األبواق يرضبون
كان وقد عندهم، املنتظر اإلمام وهو سيخرج، وأنه فيه وغاب املسجد ذلك َدَخَل العسكري
نمي أبي بن رميثة بن أحمد األمري سعيد أبي السلطان موت بعد الحلة مدينة عىل غلب
الشيخ عليه َغَلَب أن إىل العراق أهل يحمده السرية َحَسن وكان أعواًما، وَحَكَمها مكة أمري
سافرنا ثم عنده، كانت التي والذخائر األموال وأخذ وقتله فَعذَّبَه العراق سلطان حسن
تحفها صغرية مدينة وهي السالم، عليهما عيل بن الحسني مشهد كربالء مدينة إىل منها
عظيمة مدرسة وعليها داخلها املقدسة والروضة الفرات ماء ويسقيها النخل حدائق
يدخل ال والقومة الحجاب الروضة باب وعىل والصادر، للوارد الطعام فيها كريمة وزاوية
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قناديل املقدس الرضيح وعىل الفضة، من وهي الرشيفة العتبة فيَُقبِّل إذنهم عن إال أحد
وأوالد رخيك أوالد طائفتان املدينة هذه وأهل الحرير، أستار األبواب وعىل والفضة، الذهب
تََحرَّيُْت ِفتَِنِهْم وِألَْجل واحد، أب إىل يرجعون إمامية جميًعا وهم أبًدا، القتال وبينهما فائز

بغداد. إىل منها سافرنا ثم املدينة، هذه

بغداد مدينة

الخلفاء، مثوى املنيف، والفضل الرشيف، القدر ذات اإلسالم، وحرضة السالم، دار مدينة
لم وإن العتيقة املدينة وهذه عنه: هللا ريض جبري بن الحسني أبو قال العلماء، وَمَقرُّ
ولم رسمها، ذََهَب فقد القرشية، اإلمامية الدعوة ومثابة العباسية، الخالفة حرضة تََزْل
أعني واْلِتَفات عليها الحوادث إنحاء قبل عليه كانت ما إىل باإلضافة وهي اسمها، إال يَبَْق
البرص يستوقف فيها ُحْسن فال الشاخص، الخيال تمثال أو الدارس، كالطلل إليها النوائب
كاملرآة وَغْرِبيِّها ِقيِّها َرشْ بني هي التي دجلتها إال والنظر، الغفلة املستوفز من ويستدعي
يف منها وتتطلع تظمأ، وال تَِرُدها فهي لبتني، بني املنتظم العقد أو صفحتني، بني املجلوة
وكأن جزي: ابن قال ينشأ، ومائها هوائها بني الحريمي والحسن تصدأ، ال صقيلة مرآة

(بسيط): فيها قال حني أَْمُرها إليه آَل ما عىل اطََّلَع أوس بن حبيب تمام أبا

ب��اك��ي��ه��ا ال��ده��ر ِل��َخ��َراِب ف��ْل��يَ��بْ��ِك��ه��ا ن��اع��ي��ه��ا ب��غ��داد ع��ل��ى أق��ام ل��ق��د
ن��واح��ي��ه��ا ف��ي ح��س��نً��ا ت��ط��ف��أ وال��ن��ار م��وق��دة وال��ح��رب م��ائ��ه��ا ع��ل��ى ك��ان��ت
راج��ي��ه��ا ال��ي��أَس م��ن��ه��ا أَْض��َم��َر ف��اآلن ص��ال��ح��ة ال��ده��ر ف��ي ع��ودٌة ل��ه��ا ت��رج��ى
ي��ح��ظ��ي��ه��ا ك��ان ج��م��اٌل ع��ن��ه��ا وب��ان ش��ب��ي��ب��ت��ه��ا َولَّ��ْت ال��ت��ي ال��ع��ج��وز م��ث��ل

سعة ذا القول مكان ووجدوا فأطنبوا، محاسنها وِذْكر َمْدِحها يف الناس نظم وقد
املالكي نرص بن عيل بن الوهاب عبد محمد أبو القايض اإلمام قال وفيها وأطابوا، فأطالوا

(بسيط): مرات هللا رحمه والدي وأنشدنيه البغدادي

م��ق��ادي��ِر ع��اق��ْت وإن إل��ي��ه��ا ق��ربً��ا يُ��َش��وُِّق��ِن��ي ب��ب��غ��داٍد ال��ه��واء ِط��ي��ُب
وم��ق��ص��وِر م��م��دوٍد ال��ه��واءيْ��ِن ِط��ي��َب َج��َم��َع��ْت إذ ال��ي��وَم ع��ن��ه��ا أَْرَح��ُل وك��ي��ف
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(طويل): عنه وريض تعاىل هللا رحمه أيًضا يقول وفيها

ال��م��ض��اع��ُف ال��س��الم م��ن��ي ل��ه��ا وَح��قَّ َم��ْوِط��ٍن ك��ل ف��ي بَ��ْغ��َداد ع��ل��ى س��الٌم
َل��َع��اِرُف ج��ان��ب��ي��ه��ا ِب��َش��طَّ��ْي وإن��ي ل��ه��ا ق��ل��ى ع��ن ف��اَرْق��تُ��ه��ا م��ا ف��وال��ل��ه
ت��س��اع��ُف ف��ي��ه��ا األق��دار ت��ك��ن ول��م ب��رْح��ِب��ه��ا َع��َل��يَّ ض��اَق��ْت ول��ك��ن��ه��ا
وت��خ��ال��ُف ب��ه ت��ن��أى وأخ��الق��ه ُدنُ��وَُّه أه��وى ُك��نْ��ُت َك��ِخ��لٍّ وك��ان��ت

(بسيط): مرة غري هللا رحمه والدي وأنشدنيه لها مغاضبًا أيًضا يقول وفيها

وال��ض��ي��ِق ال��ض��ن��ك دار ول��ل��ص��ع��ال��ي��ك واس��ع��ٌة ال��م��ال أله��ل داٌر ب��غ��داُد
ِزنْ��ِدي��ِق بَ��يْ��ِت ف��ي ُم��ْص��َح��ٌف ك��أن��ن��ي ��ِت��ه��ا أَُزقَّ ف��ي م��ض��اًف��ا أم��ش��ي ظ��ل��ل��ت

(خفيف): قصيدة من النبيه بن عيل الحسن أبو القايض يقول وفيها

ه��ج��ي��َرا وخ��اض��ت غ��ي��ه��بً��ا ف��ط��وت م��ن��ي��َرا ب��دًرا ب��ال��ع��راق آن��س��ت
ت��ط��ي��َرا أن ال��ب��رى ل��وال ف��ك��ادت د ب��غ��دا ن��س��ائ��م ري��ا واس��ت��ط��اب��ت
ن��م��ي��َرا وم��اءً ن��اض��ًرا يَ��َزْل ل��م روًض��ا ال��ك��رخ م��س��ارح م��ن ذََك��ْرُت
ن��وَرا ال��ت��اج م��ط��ال��ع م��ن واج��ت��ل��ت ن��وًرا ال��م��ح��ول رب��ا م��ن واج��ت��ن��ت

(كامل): ِذْكِرها يف بغداد نساء ولبعض

أح��داق��ه��ا ف��ي وال��س��ح��ر وظ��ب��ائ��ه��ا وع��راق��ه��ا ب��غ��داده��ا ع��ل��ى آًه��ا
أط��واق��ه��ا ع��ل��ى أَِه��لَّ��تُ��ه��ا ت��ب��دو ب��أَْوُج��ٍه ال��ف��رات ع��ن��د وم��ج��ال��ه��ا
أخ��الق��ه��ا م��ن ال��ع��ذريِّ ال��ه��وى ُخ��ِل��َق ك��أن��م��ا ال��ن��ع��ي��م ف��ي م��ت��ب��خ��ت��راٍت
إش��راق��ه��ا س��ن��ا م��ن تُ��ْش��ِرق ال��ده��ر ف��ي م��ح��اس��ن ف��أي ل��ه��ا ال��ف��داء ن��ف��س��ي

جرس يف ذََكْرنَاها التي الصفة نحو عىل معقودان اثنان جرسان ولبغداد (رجع)،
متصلة، نزهة يف ذلك يف فهم ونساء، رجاًال ونهاًرا ليًال يعربونهما والناس الحلة مدينة
منها مسجًدا، عرش أحد الجمعة فيها وتقام فيها يُْخَطب التي املساجد من وببغداد
وكذلك ا جدٍّ كثرية سواها واملساجد ثالثة، الرشقي وبالجانب ثمانية الغربي بالجانب
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مطلية وأكثرها الحمامات أبدع من وهي كثرية بغداد وحمامات خربت، أنها إال املدارس
الكوفة بني َعنْيٍ من يُْجَلب القار وهذا أسود، رخام أنه لرائيه فيَُخيَّل به مسطحة بالقار
ويف بغداد، إىل ويُْجَلب منها فيُْجَرف كالصلصال جوانبها يف ويصري به أبًدا تنبع والبرصة
مما حائطها نصف مطيل بالقار مفروشة منها خلوة كل كثرية خلوات منها حمام كل
متقابل مجتمعان فالضدان الناصع، األبيض بالجص مطيل األعىل والنصف به األرض ييل
الحار باملاء يجري أحدهما أنبوبان فيه الرخام من حوض خلوة كل داخل ويف حسنهما،
ذلك، أراد إن إال أحد يشاركه ال منفرًدا منها الخلوة اإلنسان فيدخل البارد، باملاء واآلخر
والبارد بالحار يجريان أنبوبان أيًضا فيه لالغتسال آخر حوض أيًضا خلوة كل زاوية ويف
عند بها يتزر واألخرى دخوله عند بها يَتَِّزُر إحداهما الفوط من ثالثًا يعطى داخل وكل
بغداد سوى مدينة يف كله اإلتقان هذا أَر ولم جسده، عن املاءَ بها ف يُنَشِّ واألخرى خروجه

ذلك. يف تقاربها البالد وبعض

بغداد من الغربي الجانب ذكر

بَِقَي فقد ذلك وعىل أكثره، خراب اآلن وهو أوًال ُعِمَر الذي هو منها الغربي الجانب
منها ثماٍن ويف والثالثة، امان الحمَّ بها مدينة كأنها محلة كل محلة، عرشة ثالث منه
جعفر أبي الخليفة جامع وبها البرصة باب محلة املحالت: هذه ومن الجامعة، املساجد
الدجلة عىل الشارع ومحلة البرصة، باب محلة بني فيما واملارستان هللا، رحمه املنصور
معروٍف قربُ املشاهد من الغربي الجانب هذا ويف اآلثار، منه بقيت َخِرٌب كبري قرص وهو
حافل مشهد البرصة باب وبطريق البرصة، باب محلة يف وهو عنه هللا ريض الكرخي
أبي بن عيل أوالد من عون قرب هذا مكتوب: عليه السنام متسع قرب داخله يف البناء
الرضا، موىس بن عيل والد الصادق جعفر بن الكاظم موىس قرب الجانب هذا ويف طالب،
ألواح عليه بالخشب ملبسة دكانة عليهما الروضة داخل والقربان الجواد، قرب جانبه وإىل

الفضة.

منها الرشقي الجانب ذكر

سوق أسواقها وأعظم الرتتيب، عظيمة األسواق حافلة بغداد من الرشقية الجهة وهذه
النظامية املدرسة السوق هذا وسط ويف حدة، عىل فيها صناعة كل الثالثاء بسوق يُْعَرف
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إىل ونسبتها املستنرصية املدرسة آخره ويف بحسنها، ب تُْرضَ األمثال صارت التي العجيبة
النارص، املؤمنني أمري ابن الظاهر املؤمنني أمري ابن جعفر أبي باهلل املستنرص املؤمنني أمري
املدرس وجلوس التدريس، وموضع املسجد فيه إيواٌن مذهٍب لكل األربعة، املذاهب وبها
البًسا والوقار السكينة وعليه املدرس ويقعد البسط، عليه كريس عىل صغرية خشب قبة يف
كل ترتيب وهكذا يمليه، ما كلَّ يُِعيَدان ُمِعيَداِن ويساره يمينه وعىل ا معتمٍّ السواد ثياب
الوضوء. ودار للطلبة الحمام املدرسة هذه داخل ويف األربعة، املجالس هذه من مجلس

جامع أحدها ثالثة؛ الجمعة فيها تقام التي املساجد من الرشقية الجهة وبهذه
ومطاهر سقايات فيه كبري جامع وهو ودورهم، الخلفاء بقصور املتصل وهو الخليفة،
العراق مسند الصالح العالم اإلمام الشيخ املسجد بهذا لقيت والغسل، للوضوء كثرية
مسند جميع فيه عليه ْعُت وَسمَّ القزويني، عمر بن عيل بن عمر حفص أبا الدين رساج
رجب شهر يف وذلك الدارمي، بهرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن هللا عبد محمد أبي
الشيخ أَْخَربَنَا قال: البدر، أبي بن عيل ابن قال وسبعمائة، وعرشين سبعة عام الفرد
األول عبد الوقت أبو أَْخَربَنَا قال: املارستاني، الطبيب بهروز بن مسعود بن محمد بكر أبو
محمد بن الرحمن عبد الحسن أبو اإلمام أخربنا قال: الصويف، السنجري شعيب بن
عن الرسخيس حمويه بن أحمد بن هللا عبد محمد أبو أخربنا قال: الداودي، املظفر بن
الرحمن عبد بن هللا عبد محمد أبي عن السمرقندي، العباس بن عمر بن عيىس عمران أبي
به وتتصل البلد، خارج وهو السلطان، جامع الثاني والجامع الدارمي. الفضل بن
نحو السلطان جامع وبني وبينه الرصافة، جامع الثالث والجامع للسلطان. تُنَْسب قصور

امليل.

بها والصالحني العلماء بعض وقبور ببغداد الخلفاء قبور ذكر

صاحبه اسم منها قرب كل وعىل بالرصافة، عنهم هللا ريض العباسيني الخلفاء وقبور
املتوكل، وقرب الواثق، وقرب املعتصم، وقرب األمني، وقرب الهادي، وقرب املهدي، َقْرب فمنهم
املعتضد، وقرب املعتمد، وقرب املهتدي، وقرب املعتز، وقرب املستعني، وقرب املنترص، وقرب
وقرب املستكفي، وقرب املنفي، وقرب الرايض، وقرب القاهر، وقرب املقتدر، وقرب املكتفي، وقرب
وقرب املسرتشد، وقرب املستظهر، وقرب القادر، وقرب القائم، وقرب الطائع، وقرب هلل، املطيع
وقرب الظاهر، وقرب النارص، وقرب املستيضء، وقرب املستنجد، وقرب املقتفي، وقرب الراشد،
بعد وذبحوه بالسيف ببغداد الترت َدَخَل وعليه آخرهم، وهو املستعصم، وقرب املستنرص،
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وخمسني أربع سنة يف وذلك العباسية، الخالفة اسم بغداد من وانقطع دخولهم، من أيام
وزاوية عظيمة قبة وعليه عنه هللا ريض حنيفة أبي اإلمام قرب الرصافة وبقرب وستمائة،
عدا ما فيها الطعام يُْطَعم زاوية اليوم بغداد بمدينة وليس والصادر، للوارد الطعام فيها
أحمد هللا عبد أبي اإلمام قرب منها وبالقرب ومغريها، األشياء مبيد فسبحان الزاوية، هذه
هللا بقدرة َمْت فتََهدَّ مراًرا قربه عىل بُنِيَْت أنها ويُذَْكر عليه، قبة وال عنه ريضهللا حنبل بن
الشبيل بكر أبي قرب منه وبالقرب مذهبه، عىل وأكثرهم ُمَعظَّم بغداد أهل عند وقربه تعاىل،
وقرب الطائي داود وقرب الحايف برش وقرب السقطي رسي وقرب هللا، رحمه املتصوفة أئمة من
لزيارة جمعة كل يف يوم لهم بغداد وأهل أجمعني، عنهم هللا ريض الجنيد القاسم أبي
من كثري وببغداد األسبوع، آخر إىل هكذا … يليه آخر لشيخ ويوم املشايخ هؤالء من شيخ
بها ليس بغداد من الرشقية الجهة وهذه عنهم، تعاىل هللا ريض والعلماء الصالحني قبور
وصويل وَواَفَق والحدائق، البساتني فيها ألن الغربية؛ الجهة من إليها تُْجَلب وإنما فواكه،

هنا. ها فلنذكره بها، العراق ملك َكْون بغداد إىل

وخراسان العراقني سلطان ِذْكر

الباء بفتح (وبهادر امللك عندهم وخان درخان، بها سعيد أبو الجليل السلطان وهو
الذي وهو خذابنده محمد الجليل السلطان ابن راء) وآخره املهمل الدال وضم املوحدة
(بخاء خذابنده اسمه إن قال: من فمنهم فيه، مختلف اسمه وضبط الترت، ملوك من أَْسَلَم
مفتوحة موحدة بباء (وهو فيه يُْختََلف لم وبنده مفتوح)، معجم وذال مضمومة معجمة
ألن هللا؛ عبد القول هذا عىل وتفسريه اسرتاحة)، وهاء مفتوح مهمل ودال مسكنة ونون
هو إنما وقيل: معناهما، يف ما أو عبد أو غالم وبنده وجل، عز هللا اسم بالفارسية خذا
فمعناه الحمار، بالفارسية خر وتفسري املهمل)، الراء وضم املعجم الخاء (بفتح خُربنده
املشهور، هو األخري هذا أن عىل الخالف من القولني بني ما فشذ الحمار، غالم هذا عىل
يسمون الترت أن هو األخري بهذا تسميته سبب إن وقيل: تعصب، من إليه غريه األول وكان
داخل أول كان السلطان هذا ولد فلما والدته، عند البيت عىل داخل أول باسم املولود
الناس: فيه يقول الذي قازغان، هو خربنده وأخو به، فسمي خربنده يسمونه وهم الزمال
الِقْدر، ومعها الجارية دخلت ُولَِد ملا ألنه بذلك سمي وقيل القدر، هو وقازغان، قازان
عىل — أَْسَلَم ملا — الناس يَْحِمل أن أراد وكيف تَه ِقصَّ ْمنَا وَقدَّ أسلم الذي هو وخذابنده

معه. الدين مجد القايض وقصة الرفض،
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وهو ملك كريًما فاضًال ملًكا وكان بهادرخان، سعيد أبو ولده امُلْلَك َوِيلَ مات وملا
إذ ووزيره بعارضيه، نبات ال هللاصورًة َخْلق أجمُل شابٌّ وهو ببغداد، ورأيته السن صغري
واستوزره اليهود، مهاِجَرة من أبوه وكان رشيد، خواجة بن محمد الدين غياث األمري ذاك
عندهم وتسمى الدجلة يف بحرافة يوًما رأيتهما سعيد، أبي والد خذابنده محمد السلطان
عىل املتغلب جوبان األمري ابن خواجة دمشق يديه وبني سلورة شبه وهي الشيارة
مكارمه من ورأيت والغناء، الطرب أهل فيهما شبارتان وشماله يمينه وعن سعيد، أبي
واحد لكل فأََمَر حالهم، َضْعف فَشَكْوا العميان من جماعة له تََعرََّض أنه اليوم ذلك يف
صغري وهو سعيد أبو السلطان َوِيلَ وملا عليه، تُْجَرى ونفقة يقوده وغالٍم بكسوٍة منهم
يكن لم حتى الترصفات عليه وَحَجَر الجوبان األمراء أمري أَْمِره عىل استوىل ذكرناه كما
له يكن فلم يُنِْفُقها نفقة إىل األعياد بعض يف احتاج أنه ويُذَْكر االسم، إال امللك من بيده
َدَخَلْت أن إىل كذلك يََزْل ولم ، أََحبَّ ما املال من فأعطاه التجار أحد إىل فبعث إليها، سبيل
وولده الجوبان تركنا ما الرجاَل نحن كنا لو له: فقالت خاتون، دنيا أبيه زوجُة يوًما عليه
دمشق أَْمر انتهى لقد له: فقالت الكالم، بهذا مرادها عن فاستفَهْمها عليه، هما ما عىل
بعث وقد خاتون، طغى عند البارحة بات وأنه أبيك بحرم يفتك أن الجوبان بن خواجة
إىل صعد فإذا والعساكر، األمراء َع تََجمَّ أن إال الرأي وما عندك، أبيت الليلة يل: وقال إيلَّ
إذ الجوبان وكان أمره، هللا يكفي وأبوه عليه، القبض أَْمَكنََك املبيت برسم مختفيًا القلعة
بالقلعة خواجة دمشق أن َعِلَم فلما أَْمره، يَُدبِّر وبات الغرية فغلبته بخراسان، غائبًا ذاك
ومعه دمشق خرج بالغدو كان فلما ناحية، كل من بها يطيفوا أن والعساكر األمراء أََمَر
يُْمِكنْه لم ُقْفل وعليها القلعة باب عىل معرضة سلسلة فَوَجَد املرصي بالحاج يُْعَرف جندي
فأحاطت مًعا، وخرجا فقطعها بسيفه السلسلة املرصي الحاج فرضب راكبًا، الخروج
بلؤلؤ يُْعَرف وفتًى خواجة بمرص يُْعَرف الخاصكية األمراء من أمري ولحق العساكر بهما
عادتهم وتلك فرسه، يدي بني به فرموا برأسه سعيد أبا امللك وأتيا فقتاله خواجة دمشق

أعدائهم. كبار برأس يفعلوا أن
بأبيه الخرب واتصل ومماليكه، خدامه من َقاتََل من وَقتْل داره بنهب السلطان وأََمَر
وهو وجلوخان وطالش األكرب وهو حسن أمري أوالده ومعه بخراسان وهو الجوبان
ومعه خذابنده السلطان بنت بك ساطي أمه سعيد أبي السلطان أخت ابن وهو أصغرهم،
اْلتََقى فلما إليه، وزحفوا سعيد أبي السلطان قتال عىل فاتفقوا وحاميتها، الترت عساكر
وَفرَّ عقبيه عىل نََكَص ذلك رأى فلما الجوبان، وأفردوا سلطانهم إىل الترت َهَرَب الجمعان
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به مستجريًا أولدين غياث هراة بملك اللحاق عىل وأَْجَمَع فيها وأوغل سجستان صحراء إىل
ذلك، عىل وطالش حسن ولده يوافقه فلم سابقة أياٍد عليه له وكانت بمدينته، ومتحصنًا
الجوبان فأبى وقتله إليه لجأ أن بعد فريوزشاه َغَدَر وقد بالعهد، يفي ال إنه له: وقاال
الدين غياث فخرج جلوخان األصغر ابنه ومعه َه وتََوجَّ ولداه ففارقه به يلحق أن إال
وبعث ولده وَقتََل وَقتَلُه أيام بعد َغَدَرُه ثم األمان، عىل املدينة وأَْدَخَلُه له وترجل الستقباله
َها وتوجَّ خوارزم َقَصَدا فإنهما وطالش حسن وأما سعيد، أبي السلطان إىل برأسيهما
َقتَْلُهما أَْوَجَب ما منهما صدر أن إىل وأَنَْزَلُهَما مثواهما، فأكرم أوزبك محمد السلطان إىل
امللك فأكرمه مرص ديار إىل فهرب الدمرطاش اسمه رابع ولد للجوبان وكان فَقتََلُهما،
سعيد، أبا ألقاتل العساكر أريد إنما وقال: قبولها، من فأبى اإلسكندرية وأعطاه النارص
ازدراء منها أَْحَسَن إليه يوصلها للذي هو أعطى بكسوة النارص امللك إليه بََعَث متى وكان
ذكرنا وقد سعيد، أبي إىل برأسه وبعث فَقتََلُه َقتَْله أَْوَجبَْت أموًرا وأَْظَهَر النارص، امللك عىل

َم. تََقدَّ فيما قراسنقور وقصة قصته
املدينة إىل وُحِمَال عرفات عىل بهما فُوِقَف َميِّتنَْي، وبولده به جيء الجوبان قتل وملا
ذلك من فُمِنَع ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول مسجد من بالقرب الجوبان اتخذها التي الرتبة يف ليُْدَفنا
استقل وملا — تعاىل هللا َفها َرشَّ — مكة إىل املاء َجَلَب الذي هو والجوبان بالبقيع، وُدِفَن
وهي خاتون، بغداد تسمى وكانت الجوبان، بنت يتزوج أن أراد بامُلْلك سعيد أبو السلطان
وهو امُلْلك عىل سعيد أبي موت بعد تََغلََّب الذي حسن الشيخ تحت وكانت النساء، أجمل من
لدى والنساء لديه، النساء أحظى وكانت سعيد، أبو وتزوجها عنها فنزل فأمره عمته، ابن
والخواتني، السلطان أمر عن فيه يقولون أمًرا كتبوا إذا وهم عظيم، حظ لهن والترت األتراك
يف تكون السلطان مع سافرت وإذا العظيمة، واملجابي والواليات البالد من خاتون ولكل
عىل وأقامت سواها، عىل وفضلها سعيد أبي عىل الخاتون هذه وغلبت حدة، عىل محلة
خاتون بغداد وهجر شديًدا حبٍّا فأحبها بدلشاد ى تَُسمَّ امرأًة َج تزوَّ إنه ثم أيام، مدة ذلك
أمراؤه وغلبت عقبه وانقرض فمات، الجماع بعد به َمَسَحتْه منديل يف تْه وَسمَّ لذلك فغارت
عىل أجمعوا تْه َسمَّ التي هي خاتون بغداد أن األمراء َعَرَف وملا سنذكره، كما الجهات عىل
وهي فأتاها وقدمائهم، األمراء كبار من وهو لؤلؤ خواجة الرومي الفتى لذلك وبدر َقتِْلها،
تليس، بقطعة العورة مستورة أياًما هنالك وُطِرَحْت وَقتََلها بدبوسه بَها فَرضَ الحمام يف
ما كمثل سعيد أبي السلطان امرأة دلشاد وتزود العرب عراق بملك حسن الشيخ واستقل

امرأته. ج تََزوُّ ِمْن َفَعَله سعيد أبو كان
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سعيد أبي السلطان موت بعد امُلْلك عىل املتغلبني ذكر

ومنهم جميًعا العرب عراق عىل تََغلََّب آنًفا، ذكرناه الذي عمته ابن حسن الشيخ فمنهم
عىل تََغلََّب أرتنا، األمري ومنهم بكر، وديار املوصل عىل تََغلََّب سنيتة، األمري ابن شاه إبراهيم
الجوبان، بن الدمرطاش بن خواجة حسن ومنهم الروم، ببالد أيًضا املعروفة الرتكمان بالد
ومنهم والكرج، وفرغان ورامني والري وقاشان وقم وهمدان والسلطانية تربيز عىل تغلب
غياث األمري ابن حسني األمري ومنهم خراسان، بالد بعض عىل تََغلََّب طغيتمور، األمري
مكران بالد عىل تََغلََّب دينار، ملك ومنهم خراسان، بالد ومعظم هراة عىل تََغلََّب الدين،
امللك ومنهم وورقو، وكرمان بزد عىل تََغلََّب مظفر، بن شاه محمد ومنهم كبج، وبالد
السلطان ومنهم وقلهات، والبحرين والقطيف وكيش هرمز عىل تََغلََّب تمهتن، الدين قطب
خمس مسرية وذلك فارس وملك وأصفهان شرياز عىل تََغلََّب ِذْكُره، َم تََقدَّ الذي إسحاق أبو
َم تََقدَّ وقد البالد من وغريها إيذج عىل تََغلََّب أتابك، أفراسياب السلطان ومنهم وأربعني،
سعيد أبي السلطان محلة يف بغداد من خرْجُت ثم بسبيله)، كنا ما إىل (ولنعد ِذْكُره،
وعادتهم وسفره، له تنقُّ وكيفية ونزوله رحيله يف العراق ملك ترتيب أشاهد أن وغريض
من أمري كل يأتي أن وترتيبهم الضحى، عند وينزلون الفجر طلوع عند يرحلون أنهم
أو امليمنة يف إما له َ ُعنيِّ قد يتعداه ال موضع يف فيقف وأعالمه، وطبوله بعسكره األمراء
وبُوقاته الرحيل طبول بَْت وُرضِ امللك َرِكَب صفوفهم وتكاَمَلْت جميًعا تواَفْوا فإذا امليرسة،
اب الُحجَّ امللك أمام يتقدم ثم موقفه، إىل وعاد امللك عىل فَسلََّم منهم أمري كل وأتى وأنفاره،
مراكب وتحتهم الحسنة الثياب عليهم رجل مائة نحو وهم الطرب أهل يليهم ثم والنقباء،
من وخمسة الطبول من عرشة تقلدوا قد الفرسان من عرشة الطرب أهل وأمام السلطان،
األطبال تلك فيرضبون بالغيطات، عندنا تسمى وهي رصنايات خمس لديهم الفرسان
بَْت ُرضِ َقَضْوها فإذا نوبتهم، الطرب أهل من عرشة ويغني يمسكون ثم والرصنايات
تتم أن إىل هكذا … نوبتهم آخرون عرشة وغنى أمسكوا ثم والرصنايات األطبال تلك
سريه حني وشماله السلطان يمني عن ويكون النزول، يكون ذلك فعند نوبات، عرش
ثم والبوقات واألنفار واألطبال األعالم أصحاب ورائه ومن خمسني نحو وهم األمراء كبار

مراتبهم. عىل األمراء ثم السلطان مماليك
جماعة وله جندر أمري كله ذلك ترتيب ويتوىل وبوقات، وطبول أعالم له أمري وكل
عنقه يف ويَُعلَّق رمًال فيمأل تماقه يؤخذ أن وجماعته فوجه عن تََخلََّف من وعقوبة كبرية،
خمًسا ب ويُْرضَ األرض عىل فيُبَْطح األمري إىل به فيؤتى املنزل يبلغ حتى قدميه عىل ويميش
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وإذا أحًدا، ذلك من يحاشون ال وضيًعا أو رفيًعا كان سواء ظهره، عىل مقرعة وعرشين
محلة يف خواتينه من خاتون كل وتنزل حدة، عىل محلة يف ومماليكه السلطان ينزل نزلوا
والكتاب الوزراء وينزل والسوق، والقراء واملؤذنون اإلمام منهن واحدة ولكل حدة، عىل
العرص بعد الخدمة إىل جميًعا ويأتون حدة عىل أمري كل وينزل حدة، عىل األشغال وأهل
الطبل َب ُرضِ الرحيل كان فإذا أيديهم، بني واملشاعل األخرية العشاء بعد انرصافهم ويكون
طبل ثم الخواتني سائر أطبال ثم امللكة، هي التي الكربى الخاتون طبل ب يُْرضَ ثم الكبري
الخواتني يتبعه ثم عسكره يف املقدمة أمري يركب ثم واحدة، دفعة الوزراء أطبال ثم الوزير
من الناس يمنع له عسكر يف ثاٍن أمري ثم الخواتني، وأثقال وزاملته السلطان أثقال ثم
ثم أيام، عرشة املحلة هذه يف وسافْرُت الناس. سائر ثم والخواتني األثقال بني فيما الدخول
فوصلنا الفضالء الكبار األمراء من وكان تربيز بلدة إىل محمد الدين عالء األمري صحبت
قرب وهنالك بالشام، يُْعَرف موضع يف بخارجها ونزلنا تربيز مدينة إىل أيام عرشة بعد
الخبز من والصادر للوارد الطعام فيها وزاوية حسنة مدرسة وعليه العراق ملك قازان
أنهار بني ما وهي الزاوية بتلك األمري وأَنَْزَلِني والحلواء، بالسمن املطبوخ واألرز واللحم

مورقة. وأشجار متدفقة
سوق إىل ووصلنا بغداد، بباب يُْعَرف باب عىل املدينة َدَخْلُت اليوم ذلك غِد ويف
عىل فيها صناعة كل الدنيا، بالد يف رأيتها سوق أحسن من قازان بسوق تُْعَرف عظيمة
أنواع من رأيته مما ي بََرصِ َفَحاَر الجوهريني بسوق واْجتَْزُت أخرى، تخالطها ال حدة
مشدودة وأوساطهم الفاخرة الثياب عليهم الصور حسان مماليك بأيدي وهي الجواهر
يشرتينه وهن األتراك نساء عىل الجواهر يعرضون التجار أيدي بني وهم الحرير بمناديل
العنرب سوق ودخلنا منها، باهلل يستعاذ فتنة كله ذلك من فرأيت فيه، ويتنافسن كثريًا
شاه عيل الوزير َعَمَره الذي الجامع املسجد إىل وصلنا ثم أعظم، أو ذلك مثل فرأينا واملسك
وصحنه زاوية يساره وعن مدرسة، القبلة مستقبل يمني عن وبخارجه بجيالن املعروف
األشجار أنواع وبه ماء، نهر ويشقه الزليج شبه وهو بالقاشاني وحيطانه باملرمر مفروش
وسورة يس سورة يوم كل به يقرءون أنهم عاداتهم ومن ياسمني، وشجر العنب ودوايل
وِبتْنا املدينة، أهل لذلك ويجتمع املسجد صحن يف العرص صالة بعد عم وسورة الفتح
إليه يَِصَل بأن الدين عالء األمري إىل سعيد أبي السلطان أَْمر بالغد وصل ثم بتربيز ليلة
السلطان محلة وصلنا أن إىل سافرنا ثم العلماء، من أحًدا بتربيز أَْلَق ولم معه، فُعْدُت
وأعلمه وأركبني، وكساني بالدي عن فسألني عليه وأدخلني بمكاني املذكور األمري فأعلمه
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املحمل من السبيل يف والركوب بالزاد يل فأمر الرشيف، الحجاز إىل السفر أريد أني األمري
أََمَر ما واستوفيت بغداد مدينة إىل فعدت معروف، خواجة بغداد أمري إىل بذلك يل وكتب
أسافر أن يل فظهر شهرين، من أزيد الركب سفر ألوان بقي قد وكان السلطان، به يل
فأتوجه الرَّْكب َسَفِر حنِي يف بغداد إىل وأعود البالد تلك ألشاهد بكر وديار املوصل إىل
دجلة عن يتفرع وهو دجيل نهر عىل منزٍل إىل بغداد من فخرجت الرشيف، الحجاز إىل
فسيحة. مخصبة بحربة، تُْعَرف كبرية بقرية يومني بعد نزلنا ثم كثرية، قًرى فيسقي

وهو املعشوق ى يَُسمَّ حصٍن من بالقرب دجلة شط عىل موضًعا فنزلنا رحلنا ثم
أيًضا ى وتَُسمَّ رأى، َمْن ُرسَّ مدينة الحصن هذا من الرشقية العدوة ويف الدجلة، عىل مبني
استوىل وقد الطريق، هو وراه سام، طريق بالفارسية ومعناه راه، سام لها: ويقال سامرا،
عىل الحسن رائقة الهواء معتدلة وهي القليل، إال منها يَبَْق فلم املدينة هذه عىل الخراب
منها رسنا ثم بالحلة، كما الزمان صاحب مشهد أيًضا وفيها معاملها، ودروس بالئها
كثرية األسواق مليحة األرجاء فسيحة كبرية مدينة وهي تكريت، مدينة إىل ووصلنا مرحلًة
قلعة ولها منها، الشمالية الجهة يف والدجلة األخالق، بحسن موصوفون وأهلها املساجد
منها رحلنا ثم بها، يطيف سور عليها البناء عتيقة واملدينة الدجلة، شط عىل حصينة
حصن بها كان ربوة وبأعالها الدجلة شط عىل بالعقر تُْعَرف قرية إىل ووصلنا مرحلتني
متصلة والعمارة والقرى حافل وبناؤه أبراج له الحديد، بخان املعروف الخان وبأسفلها
وهنالك دجلة، من بمقربة بالقيارة يُْعَرف موضًعا ونزلنا رحلنا ثم املوصل، إىل هنالك من
الصلصال شبه فرتاه فيه أحواضويجتمع له ويُْصنَع بالقار تنبع عيون فيها أرضسوداء
كبرية بركة العيون تلك وحول طيبة، رائحة وله رطبًا صقيًال اللون األرضحاِلك وجه عىل
من وبمقربة قارٍّا، أيًضا فيصري جوانبها إىل فتقذفه الرقيق الطحلب شبه يعلوها سوداء
ما النار ف فتُنَشِّ النار عليها أوقدوا منها القار نقل أرادوا فإذا كبرية، عني املوضع هذا
بني التي العني ِذْكر لنا َم تََقدَّ وقد وينقلونه، قطًعا يقطعونه ثم مائية رطوبة من هنالك
إىل بعدهما ووصلنا مرحلتني العيون هذه من سافرنا ثم النحو، هذا عىل والبرصة الكوفة

املوصل.

املوصل مدينة

االمتناع شهرية الشأن عظيمة بالحدباء املعروفة وقلعتها الخصب، كثرية عتيقة مدينة وهي
وبني بينها َفَصَل وقد السلطان، ُدور بها وتتصل الربوج ُمَشيَّد البناء ُمْحَكم سور عليها
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وثيقان اثنان سوران البلد وعىل أسفله، إىل البلد أعىل من مستطيل ُمتَِّسع شارع البلد
قد بجداره مستديرة بعض عىل بعضها بيوت السور باطن ويف متقاربة، كثرية أبراجهما
دهيل مدينة عىل الذي السور إال مثله البالد أسوار يف أََر ولم ِلَسَعِته، فيه َفتْحها تََمكَّن
وبه واألسواق، والفنادق والحمامات املساجد فيه كبري ربض وللموصل الهند، ملك حرضة
عىل ف تُْرشِ مساطب به وتتصل حديد شبابيك به تدور الدجلة شط عىل جامع مسجد
أحدهما جامعان املدينة وبداخل مارستان، وأمامه واإلتقان الحسن من النهاية يف دجلة،
مرتفعة مثمنة رخام خصة داخلها يف قبة منهما الحديث َصْحن ويف حديث، واآلخر قديم
فيكون ينعكس ثم القامة مقدار فريتفع وانزعاج بقوة املاء منها يخرج رخام سارية عىل
وبيوت دكاكني بها ويدور حديد أبواب لها مليحة املوصل وقيسارية حسن، مرأًى له
وعليه السالم عليه النبي جرجيس مشهد املدينة وبهذه البناء، متقنة بعض فوق بعضها
وباب الجديد الجامع بني فيما وهو إليه، الداخل يمني عن منه زاوية يف والقرب مسجد
يونس تل وهنالك تعاىل، هلل والحمد بمسجده والصالة زيارته لنا حصلت وقد الجرس،
ثم فيها بالتطهري قومه أََمَر إنه يقال إليه، املنسوبة العني منه ميل نحو وعىل السالم، عليه
منها يقرب كبرية قرية منه وبمقربة العذاب، عنهم هللا فَكَشَف ودعوا ودعا التل صعدوا
السور وأثر السالم، عليه يونس مدينة بنينوى املعروفة املدينة موضع إنه يقال خراب
بيوت فيه ورباط عظيم بناء التل ويف متبينة، هي التي األبواب ومواضع ظاهر بها املحيط
عليه بيت الرباط وسط ويف واحد باب الجميع يضم وسقايات ومطاهر ومقارص كثرية
ومحراب السالم، عليه يونس موقف به الذي املوضع إنه يقال ع ُمَرصَّ باب وله حرير سرت
يخرجون املوصل وأهل السالم، عليه ُمتََعبَِّده بيَت كان إنه يقال الرباط بهذا الذي املسجد

فيه. يتعبدون الرباط هذا إىل جمعة ليلة كل يف
عليه، وإقبال الغريب يف ومحبة وفضيلة كالم ولِني أخالق مكارم لهم املوصل وأهل
الدين شمس بن عيل الدين عالء الفاضل الرشيف السيد عليها قدومي حني أمريها وكان
مدة اإلنفاق عيل وأجرى بداره أنزلني الفضالء، الكرماء من وهو بحيدر، امللقب محمد
وَفوََّض يَُعظِّمه سعيد أبو السلطان وكان املعروف، واإليثار الصدقات وله عنده، مقامي
أهل ووجوُه وأجناده، مماليكه من عظيم موكب يف ويركب يليها، وما املدينة هذه أَْمر إليه
كتب حني يف وولده ومهابة شجاعة وله وعشيٍّا، غدوٍّا عليه للسالم يأتون وكرباؤها املدينة
بسعادة هللا زادها الوفود، رحال ومحط الفرق ومأوى الغرباء مستقر فاس حرضة يف هذا
املوصل من رحلنا ثم ونواحيها، أرجاءها وحرس وإرشاًقا بهجة املؤمنني أمري موالنا أيام
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رحلنا ثم كبري وبهاخان مبني جرس عليه نهر عىل وهي الرصد، بعني تُْعَرف قرية ونزلنا
كبرية مدينة وهي عمر، ابن جزيرة ونزلنا منها رحلنا ثم باملويلحة، تُْعَرف قرية ونزلنا
ومسجد حسنة سوق ولها خراب أكثرها جزيرة، يَْت ُسمِّ ولذلك الوادي بها محيطة حسنة
لهم فضالء وأهلها أيًضا بالحجارة مبني وسورها العمل، ُمْحَكم بالحجارة مبني عتيق
الذي وجل عز هللا كتاب يف املذكور الجودي جبل رأينا بها نزولنا ويوم الغرباء، يف محبة
مرحلتني منها رحلنا ثم مستطيل، عاٍل جبل وهو السالم، عليه نوح سفينة عليه استوت
بسيط يف وهي أكثرها، خرب قد متوسطة عتيقة مدينة وهي نصيبني، مدينة إىل ووصلنا
وبها الكثرية، والفواكه املنتِظمة واألشجار ة امللتفَّ والبساتني الجارية املياه فيه فسيح أفيح
عليها يعطف نهر بها ويدور والطِّيب، العطارة يف له نظري ال الذي الورد ماء يُْصنَع
بساتينها، فيتخلل انقساًما وينقسم منها، قريب جبل يف عيون من منبعه السوار، انعطاف
األعظم مسجدها َصْحن ويخرتق ودورها شوارعها يف فيجري املدينة إىل نهر منه ويدخل
املدينة وبهذه الرشقي، الباب عند واآلخر الصحن وسط يف أحدهما صهريجني يف وينصب
يف نواس أبو صدق ولقد وأمانة، وِصْدق ودين صالح أهل وأهلها ومدرستان، مارستان

قوله:

ن��ص��ي��ب��ي��ُن ال��دن��ي��ا م��ن ح��ظ��ي ل��ي��ت ي��ا ل��ه��ا وِط��بْ��ُت ي��وًم��ا ل��ي ن��ص��ي��ب��ي��ن ط��اب��ت

يقول وفيها والوخامة، املاء بفساد نصيبني مدينة يصفون والناس جزي: ابن قال
الشعراء: بعض

ال��ع��الِت إل��ى داٍع ل��ي داره��ا ف��ي وم��ا َع��ِج��بْ��ُت ق��د ل��ن��ص��ي��ب��ي��ن
ال��وج��ن��اِت م��ن ح��ت��ى ل��س��ق��ام ذراه��ا ف��ي أح��م��ًرا ال��ورد ي��ع��دم

والعيون واألشجار الفواكه كثرية كبرية مدينة وهي سنجار، مدينة إىل رحلنا ثم
ومسجدها وبساتينها، أنهارها كثرة يف بدمشق تَُشبَّه جبل سفح يف مبنية واألنهار املطردة
وأهل ه، ويَُشقُّ ماءٍ نهر به ويدور مستجاب، به الدعاء أن يُذَْكر الربكة، مشهور الجامع
هللا عبد الزاهد العابد الصالح الشيخ بها لقيته ممن وَكَرٌم، شجاعة ولهم أكراد سنجار
يوًما، أربعني بعد إال يُْفِطر ال أنه عنه يُذَْكر كرامات، صاحب الكبار املشايخ أحد الكردي
يل ودعا سنجار جبل بأعىل برابطة لقيته الشعري، من ُقْرص ِنْصف عىل إفطاره ويكون
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وهي دارا مدينة إىل سافرنا ثم الهنود، كفار سلبني أن إىل عندي تََزْل لم بدراهم وزودني
خارجها ويف بها، عمارة ال خراب اآلن وهي مرشفة قلعة لها املنظر بيضاء كبرية عتيقة
يف عظيمة وهي ماردين، مدينة إىل فوصلنا منها رحلنا ثم نزولنا، كان بها معمورة قرية
الثياب تُْصنَع بها أسواًقا، وأحسنها وأتقنها وأبدعها اإلسالم ُمُدن أحسن من جبل سطح
قنة يف القالع مشاهري من شماء قلعة ولها باملرعز، املعروف الصوف من إليها املنسوجة
صفي العراق شاعر عنى وإياها الشهباء، ى تَُسمَّ هذه ماردين قلعة جزي: ابن قال جبلها،

(رسيع): سمطه يف بقوله الحيل رساي بن العزيز عبد الدين

ال��زوراء ع��ن ب��ال��ع��ي��س وازور ال��ف��ي��ح��اء ال��ح��ل��ة رب��وع ف��دع
ال��ش��ه��ب��اء ال��ق��ل��ع��ة ش��ه��اب إن ال��ح��دب��اء ب��ال��م��وص��ل ت��ق��ف وال

ال��ده��ر ص��روف ش��ي��ط��ان م��ح��رق

املنصور امللك بها ُمِدَح بديعة املسمطة وهي أيًضا، الشهباء تسمى حلب وقلعة
أيام َوأَْدَرَك سنة، خمسني نحو بها امللك َوِيلَ الصيت، شهري كريًما وكان ماردين، سلطان

خاتون. دنيا بابنته خذابنده السلطان وصاَهَر الترت َمِلك قازان

إليها دخويل عهد يف ماردين سلطان ذكر

املكارم وله أبيه، عن امُلْلك َوِرَث آنًفا، ذََكْرنَاه الذي املنصور امللك ابن الصالح امللك وهو
فيجزل والفقراء الشعراء يقصده منه، أكرم ومرص والشام العراق بأرض وليس الشهرية،
املروي األندليس جابر بن محمد هللا عبد أبو قصده أبيه، َسنَن عىل َجْريًا العطايا لهم
إلطعام والزوايا واملدارس الصدقات وله درهم، ألف عرشين فأعطاه مادًحا الكفيف
الدين جمال العرص وفريد الدهر وحيد العالم اإلمام وهو القدر، كبريُ وزير وله الطعام،
برهان الكامل اإلمام قضاته وقايض الكبار، العلماء وأدرك تربيز بمدينة قرأ السنجاري،
الدين أهل من القايض وهذا املوصيل، فتح الويل الشيخ إىل ينتسب وهو املوصيل، الدين
ويَْعتَمُّ دراهم عرشة قيمته تَبْلُغ ال الذي الصوف ثياب من الخشن يَْلبَس والفضل، والورع
فإذا فيه، يتعبد كان املدرسة خارج مسجد بصحن لألحكام يجلس ما وكثريًا ذلك، بنحو

وأعوانه. القايض خدام بعض َظنَّه يَْعِرفه ال من رآه
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حكاية

له: فقالت تَْعِرُفه، تكن ولم املسجد من خارج وهو القايض هذا أتت امرأة أن يل ذُِكَر
رضبني زوجي إن له: فقالت منه؟ تريدين وما لها: فقال القايض؟ يجلس أين شيخ يا
فقرية وأنا فأبى، القايض إىل دعوته وقد القسم، يف بيننا يعدل ال وهو ثانية زوجة وله
منزل وأين لها: فقال بمجلسه، يُْحِرضوه حتى القايض لرجال أعطيه ما عندي ليس
وهللا فقالت: إليه، معك أذهب أنا لها: فقال املدينة، خارج املالحني بقرية فقالت: زوجك؟
القرية إىل اذهبي لها: قال ثم شيئًا، منك آخذ ال وأنا لها: فقال إياه، أعطيك يشء عندي ما
معه وليس إليها فوصل وانتظَرتْه أََمَرَها كما فذهبت أثرك، عىل فإني خارجها وانتظريني
لها: قال رآه فلما زوجها، منزل إىل به فجاءت يتْبَُعه، أحًدا يَدََع ال أن عادته وكانت أحد،
فلما زوجتك، أَْرِض ولكن كذلك، أنا وهللا نعم له: فقال معك؟ الذي النحس الشيخ هذا ما
فقال وَخِجَل، الرجل ذلك وخاف عليه وسلموا القايض فعرفوا الناس جاء الكالم طال
وأعطاهما نفسه من الرجل فأرضاها زوجتك، وبني بينك ما أَْصِلْح عليك، ال القايض: له
إىل عائًدا رحلت ثم بداره، وأضافني القايض هذا لقيُت وانرصف. اليوم ذلك نفقَة القايض
بغداد إىل متوجهني بخارجها ركبها فوجْدُت ذكرناها التي املوصل مدينة إىل فوصلت بغداد
وهي مراًرا ْت َحجَّ الخلفاء ذرية من وهي زاهدة، بالست تسمى عابدة صالحة امرأة وفيهم
ويف يخدمونها، الفقراء من جملة ومعها جوارها يف وكنت عليها َسلَّْمُت الصوم، مالزمة

هنالك. وُدِفنَْت بزرود وفاتها وكانت عليها، هللا رحمة يَْت تُُوفِّ الوجهة هذه
معروف أمريها فَقَصْدُت الرحيل، أهبة يف الحاجَّ فوجدت بغداد مدينة إىل وصلنا ثم
الرجال من أربعة وزاد محارة شقة يل َ فَعنيَّ السلطان به يل أََمَر ما منه فطلبت خواجة
بي، فأوصاه الحويج محمد البهلوان وهو الركب أمري إىل َه وَوجَّ بذلك يل وكتب وماءهم،
إيل يُْحِسن وهو جواره يف أََزْل ولم تأكيًدا، فزادها متقدمة وبينه بيني املعرفة وكانت
ينزلونني فكانوا إسهاٌل، الكوفة من خروجنا عند وأصابني به، يل أََمَر ما عىل ويزيدني
مريًضا أََزْل ولم بي، ويويص حايل يتفقد واألمري اليوم، يف كثرية مرات املحمل أعىل من
الحرام بالبيت وُطْفُت — وتعظيًما رشًفا هللا زادها — تعاىل هللا حرم مكة َوَصْلُت حتى
فُطْفُت قاعًدا، املكتوبة أؤدي بحيث ضعيًفا وكنت القدوم طواف — تعاىل هللا َكرََّمه —
يوَم السنة تلك ووَقْفنَا املذكور، الحويج األمري فرس عىل راكبًا واملروة الصفا بني وسعيت
أقْمُت الحاج انقىض وملا مريض، من واالستقالل الراحة يف أََخذُْت ِمنًى نزلنا فلما اإلثنني،
الدواوين (مشد) مشيد هالل بن الدين عالء األمري بها وكان السنة تلك بمكة مجاوًرا
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من السنة تلك يف وجاَوَر شيبة بني باب من العطارين بظاهر الوضوء دار لعمارة مقيًما
الدين القايضوزين الدين ونور الكويك بن الدين تاج منهم كربائهم، من جماعة املرصيني
املظفرية باملدرسة السنة تلك وسكنُْت األسيوطي، الدين ونارص الخلييل وابن األصيل بن
وأتى واالعتمار، والعبادة للطواف وتفرْغُت عيش، أنعم يف فكنت مريض، من هللا وعافاني
وهي األصفوني الدين نجم الصالح الشيخ معهم وَقِدَم الصعيد، اج ُحجَّ السنة تلك أثناء يف
نجم الصالح القايض ابنا عمر الدين ورساج عيل الدين عالء واألخوان َها، َحجَّ حجة أول

غريهم. وجماعة قايضمرص الباليس الدين
ووصل الفضالء، من وهو يلملك الدين سيف األمري وصل القعدة ذي منتصف ويف
ابن محمد هللا عبد أبو الفقيه منهم هللا، حرسها بلدي طنجة أهل من جماعة صحبته يف
بن هللا عبد أبو والفقيه الجراوي، القاسم أبي الخطيب القايض ابن العباس أبي القايض
العباس وأبو املريس هللا عبد أبو والفقيه الحرضي، هللا عبد محمد أبو والفقيه هللا، عطاء
بن العباس وأبو البياري، الحسن وأبو القابلة، ابن محمد وأبو البلنيس، عيل أبي الفقيه بن
زيد أبو الفقيه املجاز قرص أهل ومن حكامة، بن وأحمد الفخار، أيوب الصرب وأبو نافوت،
محمد أبو الفقيه الكبري القرص أهل ومن خلوف، بن العباس أبي القايض ابن الرحمن عبد
الدين سيف األمري السنة تلك يف ووصل وولده، يحيى بن إبراهيم إسحاق وأبو مسلم، بن
الجيش ناظر الدين فخر والقايض قرمان، بن موىس واألمري الخاصكية، من دمور تقز
صدقات لهم وكانت النارص، امللك مربية حدق والست إسحاق، أبو والتاج املماليك، كاتب
السنة تلك يف َوْقَفتُنا وكانت الدين، فخر القايض صدقة وأكثرهم الرشيف بالحرم عميمة
حرسها — بمكة مجاوًرا أقمت الحج انقىض وملا وعرشين، ثماٍن عام من الجمعة يوم يف
األمري بن ومبارك رميثة األمري بن أحمد وصل السنة هذه ويف وعرشين، تسع سنة — هللا
دانيال، والشيخ الحرباوي زاده والشيخ الحويج محمد األمري صحبة العراق من عطيفة
العراق، ملك سعيد أبي السلطان قبل من مكة وأهل للمجاورين عظيمة بصدقات وأتوا
زمزم، قبة بأعىل له وَدَعْوا النارص امللك ِذْكر بعد الخطبة يف اسمه ذُِكَر السنة تلك ويف
ذلك عىل عطيفة األمري يوافق ولم الدين، نور املجاهد امللك اليمن سلطان بعده وذََكُروا
عىل ثانية فبعثه فَردَّ برده رميثة فأََمَر بذلك، النارص امللك ليُْعِلم منصوًرا شقيقه وبعث
يوم وعرشين تسع سنة وهي السنة تلك ووقفنا بذلك، النارص امللك أعلم حتى جدة طريق

الثالثاء.
َوَقَعت موسمها ويف ثالثني، سنة هللا حرسها بمكة مجاوًرا أقمت الحج انقىض وملا
من تجاًرا أن ذلك وسبب النارصي؛ جندار أمري أيدمور وبني عطيفة مكة أمري بني الفتنة
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ائِْت عطيفة: األمري بن ملبارك أيدمور فقال بذلك، أيدمور إىل فتشكوا رسقوا اليمن أهل
وال حكمنا تحت اليمن فأهل وبعد بهم، نأتي فكيف أعرفهم، ال فقال: الرساق، بهؤالء
له: وقال أيدمور فشتمه به، فاطلبني يشء والشام مرص ألهل َق ُرسِ إن لك، عليهم ُحْكم
له وغضب رأسه عىل عمامته ووقعت فسقط صدره عىل ورضبه هكذا، يل تقول قواد، يا
الفتنة ووقعت ولده وقتلوا فقتلوه وعبيده مبارك فلحقه عسكره يريد أيدمور وركب عبيده
قيل: امرأة فقتلوا بالنشاب الرتك النارصورمى امللك عم ابن أحمد األمري به وكان بالحرم،
خاص وأمريهم األتراك من الركب من وركب القتال، عىل مكة أهل تحرض كانت إنها
الصلح وحاولوا املصاحف، رءوسهم وفوق واملجاورون واألئمة القايض إليهم فخرج ترك
النارص امللك إىل الخرب وبلغ مرص، إىل وانرصفوا بها لهم ما فأخذوا مكة اج الُحجَّ ودخل
رميثة أخوه وخرج مبارك وابنه عطيفة األمري ففر مكة إىل العساكر وبعث عليه، فشق
يطلب أوالده أحد رميثة األمري بعث مكة إىل العسكر وصل فلما نخلة، وادي إىل وأوالده
مكة إليه وسلمت عليه فخلع األمري إىل يده يف وكفنه رميثة وأتى فأمنوا ولولده األمان له
األيام تلك يف فخرْجُت فاضًال، حليًما هللا رحمه النارص امللك وكان مرص، إىل العسكر وعاد
املفتوح)، املهمل (بالحاء حدة إىل فوصلت اليمن، بالد قاصًدا تعاىل هللا رشفها مكة من
بلدة وهي جدة، إىل َوَصْلُت ثم املضموم)، (بالجيم وُجدَّة مكة بني ما الطريق نصب وهي
وبها قديمة مصانع وبخارجها الفرس عمارة من إنها يقال: البحر ساحل عىل قديمة
وكانت كثرة، اإلحصاء تفوت ببعض بعضها يتصل الصلد الحجر يف منقورة للماء جباب
يسألون الحجاج وكان يوم، مسرية عىل جدة إىل يُْجَلب املاء وكان املطر قليلة السنة هذه

البيوت. أصحاب من املاء

حكاية

غالم، يقوده املاء يطلب أعمى سائل بابي عىل َوَقَف أنه بجدة يل اتفق ما غريب ومن
شأنه، من فعجبت عرفني وال قط َعَرْفتُه أكن ولم بيدي وأخذ باسمي وسماني عيل فسلم
مكة من خروجي حني وكنت الخاتم، وهي الفتخة؟ أين وقال: بيده أصبعي أمسك ثم
خاتمي، له فدفعت يشء الحني ذلك يف عندي يكن ولم وسألني الفقراء، بعض لقيني قد
أسماء فيه فإن طلبه، يف ارجع فقال: لفقري، أعطيته له: قلت األعمى هذا عنه سألني فلما
بحاله، أعلم وهللا كله بذلك معرفته ومن منه بي تعجُّ فطال األرسار، من رس فيها مكتوبة
األمري وكان الدعاء، فيه يستجاب الربكة معروف األبنوس بجامع يُْعَرف جامع وبجدة
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شافعي مكة، أهل من هللا عبد الفقيه وخطيبها وقاضيها الرزاق عبد بن يعقوب أبا بها
املقيمني جدة أهل وعد املؤذن أتى للصالة الناس واجتمع الجمعة يوم كان وإذا املذهب،
ظهًرا صىل أربعني عددهم يبلغ لم وإن الجمعة، بهم وصىل خطب أربعني كملوا فإن بها،
يف جدة من البحر ركبنا ثم كثريًا، عدًدا كانوا وإن أهلها من ليس من يعترب وال أربًعا،
الرشيف وركب األصل، الحبيش اليمني األلفي الدين لرشيد وكان الجلبة، يسمونه مركب
معه كان لكونه أفعل فلم معه، أكون أن مني ورغب أخرى جلبة يف نمي أبي بن منصور
أهل من جملة هنالك وكان قبلها، البحر ركبت أكن ولم ذلك من فِخْفُت الِجَمال، جلبته يف

للسفر. متأهبون وهم الجلب يف وأمتعتهم أزوادهم جعلوا قد اليمن

حكاية

حمل نصف وهي دقيق بعديلة يأتيه أن غلمانه أََحَد منصور الرشيف أََمَر البحر ركبنا وملا
بَاِكنَي ار التُّجَّ فأتاني إليه، بهما وأتى فأخذهما اليمن، أهل جلب من يأخذهما سمن وبطة
ردها يف أكلمه أن مني ورغبوا نقرة، درهم آالف عرشة العديلة تلك جوف يف أن يل وذكروا
شيئًا، العديلة هذه جوف يف للتجار إن له: وقلت ذلك، يف وكلمته فأتيته سواها، يأخذ وأن
فوجدوا ففتحوها لهم، فهو ذلك سوى كان وإن إليهم، أرده فال سكًرا كان إن فقال:
وكان رميثة، أخيه ابن هو وعجالن ردها، ما عجالن كان لو يل: وقال عليهم فردها الدراهم
فيها، كان ما بمعظم فذهب لليمن قاصًدا دمشق أهل من تاجر داَر األيام تلك يف دخل قد
سافرنا ثم والفضل، العدل وأظهر حاله صلح وقد العهد هذا عىل مكة أمري هو وعجالن
التي السبيل عن تْنا وَصدَّ ذلك بعد الريح وتغريت يومني، الطيبة بالريح البحر هذا يف
حتى أهواٍل يف نََزْل ولم بالناس، امليد واشتد املركب يف معنا البحر أمواج وَدَخَلْت قصدناها،
بساحله ووجدنا به فنزلنا وسواكن، عيذاب بني فيما دوائر برأس يُْعَرف مرىس يف خرجنا
فرشبنا ماء مملوءة النعام بيض قشور من كثري وفيه مسجد، هيئة عىل َقَصٍب عريَش
فكان البحر، من يخرج الوادي مثل خور وهو عجبًا، املرىس بذلك ورأيت وطبخنا، منه
منها سمكة كل سمًكا امتأل وقد به، ويخرجون بأطرافه ويمسكون الثوب يأخذون الناس
من طائفة إلينا وَقَصَدْت واشرتوا، كثريًا الناس منه فَطبََخ بالبوري، ويَْعِرُفونه الذراع قدر
رءوسهم عىل ويشدون الصفر املالحف لباسهم األلوان األرضسود تلك سكان وهم البجاة
والسيوف، الرماح وسالحهم وشجاعة، نجدة أهل وهم األصبع، َعْرض يف حمًرا عصائب
معهم وسافرنا الجمال منهم فاكرتينا بالرسوج، يركبونها الصهب ونها يَُسمُّ ِجَمال ولهم

173



بطوطة ابن رحلة

يومني وبعد منه، تنفر وال باآلدمي تأنس فهي يأكلونها ال والبجاة الغزالن كثرية برية يف
عارفني بالبجاة ُمْختَِلِطني كاهل بأوالد يُْعَرفون العرب من حيٍّ إىل وصلنا مسرينا من
وال الرب من أميال ستة نحو عىل وهي سواكن جزيرة إىل َوَصْلنَا اليوم ذلك ويف بلسانهم،
ماء بها يجتمع صهاريج وفيها القوارب يف إليها يُْجَلب واملاء شجر، وال َزْرع وال بها ماء
كثري عندهم واملعزى الوحش، وحمر والغزالن النعام لحوم وبها كبرية جزيرة وهي املطر،
الحب كبري الذرة من نوع وهو الجرجور وحبوبهم مكة، إىل يُْجَلب ومنها والسمن واأللبان

مكة. إىل أيًضا منها يُْجَلب

سلطانها ِذْكر

مكة أمري وأبوه نمى أبي بن زيد الرشيف إليها وصويل حني سواكن جزيرة سلطان وكان
ِقبَل من إليه وصارت ِذْكُرهما، َم تََقدَّ اللذان ورميثة عطيفة وهما بعده، أمرياها وأخواه
البحر وركبنا جهينة، وعرب كاهل وأوالده البجاة من عسكر ومعه أخواله فإنهم البجاة،
وإنما أحجاره، لكثرة بالليل فيه يَُساَفر ال البحر وهذا اليمن، أرض نريد سواكن جزيرة من
الصباح كان فإذا الرب، إىل وينزلون ويرسون غروبها إىل الشمس طلوع من فيه يسافرون
املركب مقدم يف أبًدا يزال وال الربان، املركب رئيس ون يَُسمُّ وهم املركب، إىل صعدوا
خروجنا من أيام ستة وبعد النبات، يسمونها وهم األحجار عىل السكان صاحب ينبه
الالم وكرس املهمل الحاء بفتح اسمها (وضبط َحِيل مدينة إىل َوَصْلنَا سواكن جزيرة عن
وهي قديًما، بها ساكنًا اليمن سالطني من وكان يعقوب، ابن باسم وتُْعَرف وتخفيفها)،
وجامع كنانة، وبنو حرام، بنو وهم العرب: من طائفتان يسكنها العمارة حسنة كبرية
منهم العبادة، إىل املنقطعني الفقراء من جماعة وفيه الجوامع، أحسن من املدينة هذه
وقلنسوة مرقعة لباسه الصالحني، كبار من الهندي قبولة الزاهد العابد الصالح الشيخ
لقائي حني بها أَر ولم بساط، وال بها حصري ال الرمل فرشها باملسجد متصلة خلوة لبدوله
وصحيفة يابسة شعري كرس فيها النخيل خوص من وسفرة الوضوء إبريق إال شيئًا له
لكل فيأتي أصحابه به ويسمع ذلك، يديه بني َم َقدَّ أحد جاءه فإذا وسعرت، ملح فيها
يدي بني للذكر اجتمعوا العرص صلوا وإذا يشء، تكلُِّف غري من حرض بما منهم واحد
يزالون فال للتنقل موقفه منهم واحد كل أخذ املغرب صلوا وإذا املغرب، صالة إىل الشيخ
الليل ثلث إىل الذكر عىل أقاموا اآلخرة العشاء صلوا فإذا اآلخرة، العشاء صالة إىل كذلك
يَذُْكرون ثم الصبح، إىل فيتهجدون املسجد إىل الثالث الثلث أول يف ويعودون انرصفوا ثم
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صالة يصيل أن إىل يقيم من ومنهم صالتها، بعد فينرصفون اإلرشاق صالة تحني أن إىل
ْق أَُوفَّ فلم عمري، باقي معهم اإلقامة أََرْدُت ُكنُْت ولقد أبًدا، دأبهم وهذا باملسجد، الضحى

وتوفيقه. بلطفه يتداركنا تعاىل وهللا لذلك،

حيل سلطان ِذْكر

من َصِحبْتُه الشعراء، األدباء الفضالء من وهو كنانة، بني من ذؤيب بن عامر وسلطانها
يف وأََقْمُت وأكرَمني، أنزَلني مدينته َقِدْمُت وملا ثالثني، سنة يف َحجَّ قد وكان جدة، إىل مكة
بفتح اسمها (وضبط الرسجة بلدة إىل فوصلت له مركب يف البحر وركبت أياًما، ضيافته
الهبي، أوالد من جماعة يسكنها صغرية بلدة الجيم)، وفتح الراء وإسكان املهمل السني
ألبناء وإطعام وَكَرم َفْضل ولهم بصعداء، ساكنون أكثرهم اليمن تجار من طائفة وهم
بذلك ُعِرُفوا وقد أموالهم، من ويزودونهم مراكبهم يف ويُْرِكبُونهم الحجاج ويعينون السبيل
باألرض وليس الخري، ِفْعل عىل وأعانهم فضله من وزادهم أموالهم هللا وَكثََّر به، واشتهروا
من ذلك مثل فله القحمة، ببلدة الساكن النقاش الدين بدر الشيخ إال ذلك يف يماثلهم من

املذكورين. ضيافة يف واحدة ليلة بالرسجة وأقمنا واإليثار، املآثر
زبيد؛ مدينة إىل ثم األبواب مرىس إىل ثم به ننزل ولم الحادث مرىس إىل رحلنا ثم
أكرب صنعاء بعد باليمن وليس فرسًخا، أربعون صنعاء وبني بينها باليمن عظيمة مدينة
وهي وغريه، املوز من والفواكه املياه كثرية البساتني واسعة أهلها، من أغنى وال منها
مدينة املوحدة)، الباء وكرس الزاي بفتح (وهي اليمن بالد قواعد إحدى َشطِّيَّة ال يَّة بَرِّ
لطافة وألهلها وأَْجَملها، اليمن بالد أملح واملياه والبساتني النخل بها العمارة كثرية كبرية
وادي وهي الفائت، الفائق الحسن ولنسائها الصور، وجمال األخالق وُحْسن الشمائل
معاذ، «يا وصيته: يف ملعاذ قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن اآلثار بعض يف يُذَْكر الذي الخصيب
أنهم وذلك املشهورة، النخل سبوت املدينة هذه وألهل فَهْرِوْل»، الخصيب وادي ِجئَْت إذا
من أحد باملدينة يبقى وال النخل حدائق إىل سبت كل يف والرطب البرس أيام يف يخرجون
وتخرج والحالوات، الفواكه لبيع األسواق وأهل الطرب أهل ويخرج الغرباء، من وال أهلها
األخالُق الفائِت الَجماِل من ذكرناه ما مع ولهن املحامل، يف الِجَمال ممتطيات النساء
بالدنا، نساء يفعله كما تزوجه من يمتنعن وال مزية عندهم وللغريب واملكارم، الحسنُة
له يجب بما وتقوم تَْكُفله فهي ولد بينهما كان وإن وودعته معه َخَرْجُت السفر أراد فإذا
مقيًما كان وإذا سواها، وال كسوة وال بنفقة الغيبة أيام يف تطالبه وال أبوه، يرجع أن إىل
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أُْعِطيَْت ولو أبًدا، بلدهن عن يخرجن ال لكنهن والكسوة، النفقة بقليل منه تقنع فهي
تفعل. لم بلدها من تخرج أن عىل تعطاه أن عىس ما إحداهن

لقيت خلق، وُحْسن ومكارم وأمانة ودين صالح أهل وفقهاؤها البالد تلك وعلماء
العباس أبا املحقق الصويف والفقيه الصنعاني محمد أبا الصالح العالم الشيخ زبيد بمدينة
ودخلت وأضافوني فأكَرموني جوارهم يف ونزلت الزبيدي، عيل أبا املحدث والفقيه األبياني
الصويف الرحمن عبد زيد أبي العالم القايض بالفقيه بعضهم عند واجتمعت حدائقهم،
وكان اليمني، العجيل بن أحمد الخاشع الزاهد العابد ِذْكر عنده ووقع اليمن، فضالء أحد

الكرامات. وأهل الرجال كبار من

كرامة

لهم فجلس العجيل، بن أحمد الشيخ زيارة إىل مرة أتوا وكرباءهم الزيدية فقهاء أن ذََكُروا
وصافحهم عليه فسلموا موضعه، عن الشيخ يَْربَح ولم أصحابه، واستْقبََلهم الزاوية خارج
املكلَّف وأن َقَدَر ال أن يقولون وكانوا القدر، مسألة يف الكالم بينهم وَوَقَع بهم، َب وَرحَّ
هذا، مكانكم عىل فقوموا تقولون ما عىل األمر كان فإن الشيخ: لهم فقال أفعاله، يَْخلُق
كذلك وأقاموا الزاوية ودخل حالهم عىل الشيخ وتركهم يستطيعوا، فلم القيام فأرادوا
إليه الشيخ أصحاب فدخل بهم، نََزَل مما وضجوا الشمس َوَهُج ولحقهم الحر بهم واشتد
عليهم فخرج الفاسد، مذهبهم عن ورجعوا هللا إىل تابوا قد القوم هؤالء إن له: وقالوا
وأَْدَخَلُهم السيئ، مذهبهم وتَْرك الحق إىل الرجوع عىل وعاهدهم بأيديهم فأخذ الشيخ
الرجل هذا قرب لزيارة وَخَرْجُت بالدهم، إىل وانرصفوا ثالثًا ضيافته يف فأقاموا زاويته
إسماعيل الوليد أبا الصالح ولده ولقيت زبيد، خارج غسانة لها يقال بقرية وهو الصالح
إىل ُصْحبَته يف وسافرت ثالثًا، معه وأقمت الشيخ رضيح وُزْرُت عنده، وِبتُّ فأضافني
توجهوا إذا اليمن حجاج ويَُقدِّم الصالحني كبار من وهو الزيلعي، الحسن أبو الفقيه زيارة
صغرية بلدة وهي جبلة إىل فوصلنا ويحرتمونه، يعظمونه وأعرابها البالد تلك وأهل للحج،
الشيخ بقدوم الزيلعي الحسن أبو الفقيه َسِمَع فلما وأنهار، وفواكه نخل ذات حسنة
مقام خري يف أيام ثالثة عنده وأقمنا معه عليه وسلَّْمُت بزاويته وأنزله استقبله الوليد أبي
(وضبط اليمن ملك حرضة تَِعز مدينة إىل فتوجهنا الفقراء أحد معنا وبعث انرصفنا، ثم
وأعظمها اليمن مدن أحسن من وهي وزاء)، املهملة العني وكرس املعلوة التاء بفتح اسمها
وهي امللوك، يسكنها التي البالد عىل الغالب وكذلك وفظاظة، وتكربُّ تجربُّ ذوو وأهلها
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باسم وتسمى دولته وأرباب وحاشيته ومماليكه السلطان يسكنها إحداها محالت؛ ثالث
الناس عامة يسكنها والثالثة عدينة، وتسمى واألجناد األمراء يسكنها والثانية أذكره، ال

املحالب. وتسمى العظمى السوق وبها

اليمن سلطان ذكر

السلطان ابن داود الدين هزبر املؤيَّد السلطان ابن عيل الدين نور املجاهد السلطان وهو
إىل أرسله العباس بني خلفاء أحد ألن برسول؛ جده ُشِهَر رسول بن عيل بن يوسف املظفر
وكنت وركوبه، قعوده يف عجيب ترتيب وله بامُللك، أوالده استقل ثم أمريًا، بها ليكون اليمن
صحبتي يف الزيلعي الحسن أبو الفقيه الشيخ بعثه الذي الفقري مع املدينة هذه وَصْلُت ملا
َب وَرحَّ عليه فسلمنا املكي، الطربي الدين صفي املحدث اإلمام القضاة قايض إىل بي قصد
وفيه الخميس يوم وهو الرابع، اليوم يف كان فلما ثالثًا، ضيافته يف بداره وأقمنا بنا،
يََمسَّ أن عليه السالم وكيفية عليه، فسلمت عليه بي َدَخَل الناس، لعامة السلطان يجلس
َفَعَلُه ما كمثل فَفَعْلُت عزك، هللا أدام ويقول: رأسه إىل يرفعها ثم بسبابته األرض اإلنسان
وعن بالدي عن فسألني يديه بني فقعدت وأََمَرنِي امللك يمني عن القايض وقعد القايض،
العراق وملك مرص ملك وعن عنه هللا ريض سعيد أبي األجواد جواد املسلمني أمري موالنا
وإنزايل، بإكرامي فأََمَرُه يديه بني وزيره وكان أحوالهم، من سأل عما فأجبته اللور، وملك
يمينه وعن الحرير بثياب مزينة مفروشة دكانة فوق يجلس أنه امللك هذا قعود وترتيب
وبني الِقِيسِّ أصحاب ويليهم والدرق السيوف أصحاب منهم ويليه السالح أهل ويساره
رأسه عىل جندار وأمري الرس وكاتب الدولة وأرباب الحاجب وامليرسة امليمنة يف أيديهم
صيحة صاحوا السلطان َقَعَد فإذا بعد، عىل وقوف — الجنادرة من وهم — والشاوشية
ووقت قيامه وْقَت باملشور من جميع فيعلم ذلك مثل فعلوا قام فإذا هللا، باسم واحدة:
له ُرِسَم حيث وَوَقَف فسلم عليه يَُسلِّم أن عادته َمْن كلُّ َدَخَل قاعًدا استوى فإذا قعوده،
السلطان يقول بالقعود، أُِمَر من إال يقعد وال موضعه، أحد يتعدى ال امليرسة أو امليمنة يف
عىل ويقعد قليًال موقفه عن بالقعود املأمور ذلك فيتقدم يقعد، فالنًا ُمْر جندار: لألمري

وامليرسة. امليمنة يف القائمني أيدي بني هناك بساط
الطعام فأما الخاصة، وطعام العامة، طعام طعامان؛ وهو بالطعام، يؤتى ثم
والضيوف، الفقهاء ومن الرشفاء من والكبار القضاة وقايض السلطان منه فيأكل الخاص
ووجوه واألمراء واملشايخ والقضاة والفقهاء الرشفاء سائر منه فيأكل العام الطعام وأما
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مثل وعىل أحًدا، منهم أحد يزاِحُم وال يتعداه ال معنيَّ للطعام إنسان كل ومجلس األجناد،
أخذوا الهند سالطني أن أعلم فال طعامه، يف الهند ملك ترتيب هو سواء الرتتيب هذا
ضيافة يف وأقمت الهند، سالطني عن أخذوه اليمن سالطني أم اليمن، سالطني عن ذلك
قاعدة وهي صنعاء مدينة إىل مسافًرا وانرصفت وأركبني إيل وأَْحَسَن أياًما اليمن سلطان
األشجار كثرية والجص باآلجر بناؤها العمارة حسنة كبرية مدينة األوىل، اليمن بالد
واليمن الهند ببالد املطر أن الغريب ومن املاء، طيبة الهواء معتدلة والزرع والفواكه
ذلك يف يوم كل من الظهر بعد نزوله يكون ما وأكثر القيظ، أيام يف ينزل إنما والحبشة
ينرصفون املدينة وأهل املطر، يصيبهم لئال الزوال عند يستعجلون فاملسافرون األوان،
املطر نََزَل فإذا كلها، مفروشة صنعاء ومدينة متدفقة، وابلة أمطارها ألن منازلهم إىل
األنبياء من نبي قرب وفيه الجوامع، أحسن من صنعاء وجاِمُع وأنقاها، تها أَِزقَّ جميع َغَسَل
األعظم البحر ساحل عىل اليمن بالد مرىس عدن مدينة إىل منها سافرت ثم السالم، عليهم
بها َزْرع وال كبرية مدينة وهي واحد جانب من إال إليها مدخل وال بها، تحفُّ والجبال
فربما منها، بُْعد عىل واملاء املطر، أيام املاء فيها يجتمع صهاريج وبها ماء، وال شجر وال
شديدة وهي والثياب، باملال يصانعوهم حتى وبينه املدينة أهل بني وحالوا العرب َمنََعتْه
وقالقوط وكولم وتانه كنبايت من العظيمة املراكب إليها تأتي الهند أهل مرىس وهي الحر،
ساكنون الهند وتجار وغريها، وسندابور وهنور وفاكنور ومنجرور والشاليات وفندراينه
منهم وللتجار للسمك، وصيادين وحمالني ار تُجَّ بني ما عدن وأهل أيًضا، مرص وتجار بها
غريه فيه يشاركه ال فيه ما بجميع العظيم املركب ألحدهم يكون وربما عريضة، أموال

ومباهاة. تفاُخر ذلك يف ولهم األموال، من يديه بني ما لسعة

حكاية

برسم له غالًما منهم آخر وبعث كبًشا له ليشرتي له غالًما بََعَث بعضهم أن َعَيلَّ ذُِكَر
فيه املزايدة فوقعت واحد، كبش إال اليوم ذلك يف بالسوق يكن لم أنه فاتفق أيًضا، ذلك
أربعمائة مايل رأس إن وقال: أحدهما فأخذه دينار أربعمائة إىل ثمنه فأنهى الغالمني بني
وَغَلبُْت نفيس ُت ونََرصْ مايل رأس فيه دفعت وإال فحسن، ثمنه موالي أعطاني فإن دينار،
دينار ألف وأعطاه أَْعتََقُه بالقضية سيده َعَرَف فلما سيده، إىل بالكبش وذََهَب صاحبي،
تاجر عند عدن يف ونزْلُت عنه. ونفاه ماله وأََخذَ بَُه فَرضَ خائبًا سيده إىل اآلخر وعاد
وله التجار، من عرشين نحُو ليلة كل طعاَمه يَْحُرض فكان القارئ، الدين بنارص يُْعَرف

178



األول الجزء

أخالق؛ ومكارم وصالح وتواُضع دين أهل فهم كله هذا ومع ذلك، من أكثر ام وُخدَّ ِغْلمان
يجب، ما عىل الزكاة من هللا حق ويعطون الفقري عىل ويؤثرون الغريب إىل يحسنون
العبيد من والده وكان الهندي، هللا عبد بن سالم الصالح قاضيها املدينة بهذه ولقيت
يف أََقْمُت وفضالئهم القضاة خيار من وهو َوَساَد، فَرأََس بالعلم ابنه واشتغل الحمالني،
وهي زيلع مدينة إىل ووصلت أيام، أربعة البحر يف عدن مدينة من وساَفْرُت أياًما، ضيافته
شهرين مسرية صحراء وبالدهم املذهب، شافعية السودان من طائفة وهم الرببرة، مدينة
زيلع وأهل السمن، مشهورة أغنام ولهم الِجمال ومواشيهم مقدشو، وآخرها زيلع أولها
يف مدينة أَْقذَر أنها إال عظيمة، سوق لها كبرية مدينة وهي رافضة، وأكثرهم األلوان سود
يف ينحرونها التي اإلبل ودماء سمكها كثرة نَتَِنها وسبب نتنًا، وأكثرها وأوحشها املعمور

لقذرها. بها نَِبْت ولم َهْوله ة ِشدَّ عىل بالبحر املبيت اخرتنا إليها َوَصْلنا وملا األزقة،
بفتح اسمها (وضبط َمْقَدشو ووصلنا ليلة، عرشة خمس البحر يف منها سافرنا ثم
مدينة وهي الواو)، وإسكان املعجم والشني املهمل الدال وفتح القاف وإسكان امليم
كثرية، أغنام ولهم يوم كل يف املئني منها ينحرون كثرية ِجمال لهم وأهلها الِكَرب يف متناهية
إىل تُْحَمل ومنها لها، نَِظري ال التي إليها املنسوبة الثياب تُْصنَع وبها أقوياء تجار وأهلها
تُْصَعد املرىس إىل مركب َوَصَل متى أنه املدينة هذه أهل عادة ومن وغريها، مرص ديار
أَْهِلها، ُشبَّان من جماعة صنبوق كل يف ويكون إليه، — الصغار القوارب وهي — الصنابق
ويقول: املركب تجار من لتاجر فيقدمه الطعام فيه مغطٍّى بطبق منهم واحد كل فيأتي
من نزيله دار إىل إال املركب من التاجر ينزل وال منهم، واحد كلُّ يَْفَعل وكذلك نزييل، هذا
حيث ينزل فإنه أهله معرفة له وحصلت البلد إىل الرتدد َكِثريَ كان َمْن إال الشبان، هؤالء
منه باع أو ببَْخٍس منه اشرتى ومن له، واشرتى عنده ما له باع نزيله عند نََزَل فإذا شاء،
إىل الشبان صعد وملا ذلك، يف منفعة ولهم عندهم مردود البيع فذلك نزيله حضور بغري
فقيه، هو وإنما بتاجر، هذا ليس أصحابه: له فقال بعضهم إيلَّ جاء فيه كنت الذي املركب
فعرفه القايض أصحاب أحد فيها وكان القايض، نزيل هذا لهم: وقال بأصحابه فصاح
وأصحابي أنا فنزلت أحدهم إيلَّ وبعث الطلبة من جملة يف البحر ساحل إىل فأتى بذلك
ومن فقلت: الشيخ، عىل للسالم نتوجه هللا باسم يل: وقال وأصحابه القايض عىل وسلمت
ْهُت توجَّ نزْلُت إذا له: فقلت الشيخ، للسلطان يقولوا أن وعادتهم السلطان، فقال: الشيخ؟
يرى حتى ينزل ال الصالح الرجل أو الرشيف أو الفقيه جاء إذا العادة إن يل: فقال إليه،

طلبوا. كما إليه معهم فذهبُْت السلطان،
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مقدشو سلطان ِذْكر

عمر، الشيخ ابن بكر أبو واسمه الشيخ، له يقولون إنما ذكرناه كما مقدشو وسلطان
متى أنه عوائده ومن العربي، اللسان ويَْعِرف باملقديش وكالمه الرببرة، من األصل يف وهو
صاِحبُه وَمْن َقِدَم أين من املركب عن فيسأل السلطان صنبوق إليه يصعد مركب َوَصَل
كله بذلك فيعرف وغريهم، التجار من فيه قدم ومن وسقه وما الرئيس، وهو ربانه وَمْن
املذكور القايض مع َوَصْلُت وملا أَنَْزَله، عنده يُنِْزله أن استحق فمن السلطان، عىل ويعرض
الفتيان بعض خرج السلطان دار إىل األصل املرصي — الربهان بابن يُْعَرف وهو —
من َوَصَل قد الرجل هذا أن الشيخ موالنا وَعرِّْف األمانة بَلِّغ له: فقال القايض، عىل فَسلََّم
أوراق عرشة فأعطاني والفوفل التنبول أوراق من بطبق وأتى عاد ثم فبَلََّغ الحجاز، أرض
يف بقي ما القايض ولطلبة ألصحابي وأعطى كذلك للقايض وأعطى الفوفل من قليل مع
موالنا إن وقال: القايض وعىل عيل فسكب الدمشقي الورد ماء من بقمقم وجاء الطبق
إىل وجئنا بيدي القايض فأخذ الطلبة، لضيافة ُمَعدَّة دار وهي الطلبة، بدار ينزل أن أََمَرنَا
بالطعام أتى ثم إليه، تحتاج بما مرتَّبة مفروشة الشيخ دار من بمقربة وهي الدار، تلك
ويقول عليكم، يسلم موالنا فقال: بالضيوف املوكل وهو وزرائه أحد ومعه الشيخ دار من
يجعلونه بالسمن املطبوخ األرز وَطَعاُمُهم فأكلنا، الطعام َوَضَع ثم َمْقِدم، َخرْيَ َقِدْمتُم لكم:
واللحم الدجاج من اإلدام وهو الكوشان صحاف فوقه ويجعلون كبرية خشب صحفة يف
صحفة، يف ويجعلونه الحليب، اللبن يف نضجه قبل املوز ويطبخون والبقول، والحوت
املصرب الفلفل وعناقيد املصرب الليمون عليه ويجعلون صحفة، يف املريب اللبن ويجعلون
إذا وهي نواة، لها ولكن التفاح مثل وهي والعنبا األخرض والزنجبيل واململوح املخلل
يف يصربونها كالليمون حامضة نُْضِجها وقبل كالفاكهة، وتؤكل الحالوة شديدة نضجت
من والواحد واملخلالت، املوالح هذه من بعدها أََكلُوا األرز من لقمة أكلوا إذا وهم الخل،
الجسوم ضخامة من نهاية يف وهم لهم، عادة منا الجماعة تأكله ما َقْدر يأكل مقدشو أهل
ثالث بالطعام إلينا يؤتى أيام ثالثة وأقمنا القايض عنا انرصف َطِعْمنا ا َلمَّ ثم وسمنها،

عادتهم. وتلك اليوم يف مرات
الشيخ وزراء وأحد القايضوالطلبة جاءني الجمعة يوم وهو الرابع اليوم يف كان فلما
ال فإنهم الرساويل عوض وسطه يف اإلنسان يشدها خز فوطة وكسوتهم بكسوة، وأتوني
مرصية وعمامة مبطَّنة القديس من وفرجية معلَّمة، املرصي املقطع من ودراعة يَْعِرفونها،
َخَرَج فلما املقصورة، خلف فصلينا الجامع وأتينا تناسبهم، بكًىس ألصحابي وأتوا معلَّمة،
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ثم القايض، مع بلسانهم وتََكلََّم َب فرحَّ القايض، مع عليه سلَّْمُت املقصورة باب من الشيخ
املسجد صحن إىل وخرج وآنستنا، بالدنا ْفَت وَرشَّ َمْقِدم خري َقِدْمَت العربي: باللسان قال
األجناد ووجوه واألمراء الوزراء جاء ثم ودعا، فقرأ هناك مدفون وهو والده قرب عىل فوقف
عىل يجعلها ثم األرض يف سبابته يضع اليمن؛ أهل كعادة السالم يف وعادتهم فَسلَُّموا،
القايض وأََمَر نعليه فلبس املسجد باب من الشيخ خرج ثم عزك، هللا أدام ويقول: رأسه
الناس ومىش املسجد من بالقرب وهو ماشيًا منزله إىل َه وتوجَّ أنتعل، أن وأمرني ينتعل أن
صورة قبة كل أعىل وعىل امللون الحرير من قباب أربع رأسه فوق وُرِفَعْت حفاة، كلهم
مرص ثياب من وتحتها أخرض قديس فرجية اليوم ذلك يف لباسه وكان ذهب من طائر
بني بَْت وُرضِ كبرية، بعمامة معتم وهو حرير بفوطة متقلد وهو الحسان، وطروحاتها
والرشفاء والفقهاء والقايض وخلفه، أمامه األجناد وأمراء واألنفار واألبواق الطبول يديه
سقيفة يف األجناد ووجوه واألمراء الوزراء وَقَعَد الهيئة تلك عىل مشوره إىل وَدَخَل معه،
يزالوا ولم معه، والرشفاء والفقهاء عليه غريه معه يجلس ال بساط للقايض وُفِرَش هنالك،
صفوًفا ووقفوا األجناد جميع أتى الشيخ مع العرص صلوا فلما العرص، صالة إىل كذلك

مراتبهم. َقْدر عىل
وال أحد يتحرك ال بها َرضْ وعند والرصنايات، واألبواق واألنفار األطبال بَْت ُرضِ ثم
ُفِرَغ فإذا أمام، إىل وال خْلٍف إىل يتحرك فلم َوَقَف ماشيًا كان ومن مقامه، عن يتزحزح
يوم كل يف لهم عادٌة وتلك وانرصفوا، ذكرناه كما بأصابعهم سلموا الطبلخانة رضب من
خارَج سقائَف يف فيقعدون الشيخ باب إىل الناس يأتي السبت يوم كان وإذا جمعة،
الثاني املشور إىل والحجاج واملشايخ والصالحون والرشفاء القايضوالفقهاء ويدخل الدار،
صنف وكل وحده، دكانة عىل القايض ويكون لذلك، ة ُمَعدَّ خشب دكاكني عىل فيقعدون
إىل ويبعث بمجلسه الشيخ يجلس ثم سواهم، فيها يشاركهم ال تحصنهم دكانة عىل
يَُسلِّمون وسائرهم يديه بني كرباؤهم فيقعد الفقهاء يدخل ثم يساره، عن القايضفيجلس
وينرصفون، سائرهم ويسلم يديه بني كرباؤهم فيقعد الرشفاء يدخل ثم وينرصفون،
ويسلم كرباؤهم فيجلس اج والُحجَّ املشايخ يدخل ثم يمينه، عن جلسوا ضيوًفا كانوا وإن
طائفة بعد طائفة األجناد وجوه ثم األمراء ثم الوزراء يدخل ثم وينرصفون، سائرهم
ومن القايضوالرشفاءُ الشيخ يدي بني فيأكل بالطعام ويؤتى وينرصفون فيسلمون أخرى
إليه بََعَث أمرائه كبار من أحد ترشيف أراد وإن معهم، الشيخ ويأكل باملجلس، قاعًدا كان
الدخول يف ترتيبهم مثل ترتيب عىل وأَْكلُهم الطعام، بدار الناس سائر ويأكل معهم، فأكل
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من وأربعة الرس وكاتب والوزراء القايض ويقعد داره إىل الشيخ يدخل ثم الشيخ، عىل
َحَكَم الرشعية باألحكام متعلًقا كان فما الشكايات، وأهل الناس بني للفصل األمراء كبار
وما واألمراء، الوزراء وهم الشورى أهل فيه َحَكَم ذلك سوى ِمْن كان وما القايض، فيه
ظهر عىل حينه من الجواب لهم فيخرج فيه إليه كتبوا السلطان مشاَوَرة إىل مفتقًرا كان

دائًما. عادتهم وتلك نظره يقتضيه بما البطاقة
من كلوا مدينة قاصًدا السواحل بالد إىل متوجًها مقدشو مدينة من البحر َرِكبُْت ثم
موحدة وباء مسكن ونون مفتوح اسمها (وضبط َمنْبََىس جزيرة إىل فوصلنا الزنوج، بالد
مسرية السواحل أرض وبني بينها كبرية جزيرة وهي وياء)، مفتوح مهمل وسني مفتوحة
يسمونها فاكهة ولهم واألترج، والليمون املوز وأشجارها لها، بَرَّ وال البحر يف يومني
أهل عند َزْرَع وال الحالوة، شديدة أنها إال كنواه، نًَوى ولها الزيتون شبه وهي الجمون
شافعية وهم والسمك، املوز طعامهم وأكثر السواحل، من إليهم يُْجَلب وإنما الجزيرة، هذه
باب كل وعىل اإلتقان، ُمْحَكمة الخشب من ومساجدهم وصالح، وعفاف دين أهل املذهب،
بقدح املاء منها فيستقون ذراعان، أو ذراع آبارهم وعمق والثنتان، البرئ املساجد أبواب من
فمن مسطحة، واملسجد البرئ حول واألرض الزراع، طول يف رقيق عود فيه ُغِرَز قد خشب
بها يَْمَسُح غليظ حصري قطعة بابه عىل ويكون ودخل، رجليه َغَسَل املسجد دخول أراد
الناس وجميع ويتوضأ، يديه عىل وَصبَّ فخذيه بني القدح أَْمَسَك الوضوء أراد من رجليه،
(وضبط ُكْلَوا مدينة إىل البحر وركبنا ليلة الجزيرة بهذه وبتنا األقدام، حفاة يمشون
أهلها أكثر ساحلية عظيمة مدينة وهي الواو)، وفتح الالم وإسكان الكاف بضم اسمها
جنادة، من الليميني وجوه يف هي كما وجوههم يف رشطات ولهم السواد املستحكمو الزنوج
بني وأن ُكْلَوا، مدينة من شهر نصف مسرية عىل سفالة مدينة أن التجار بعض يل وذََكَر
ومدينة سفالة، إىل بالترب يؤتى يويف ومن شهر، مسرية الليميني بالد من ويوىف سفالة
بها واألمطار الديس، بيوتها وَسْقف بالخشب وكلها عمارة، َوأَتَْقِنها املدن أحسن ِمْن كلوا
الدين عليهم والغالب الزنوج، كفار مع متصل واحد بَرٍّ يف ألنهم جهاد؛ أهل وهم كثرية،

املذهب. شافعية وهم والصالح،

كلوا سلطان ذكر

لكثرة املواهب أبو أيًضا ويكنى حسن املظفر أبو إليها دخويل عهد يف سلطانها وكان
فيُْخرج الغنائم ويأخذ عليهم يغري الزنوج أرض إىل الغزو كثري وكان ومكارمه، مواهبه
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يف القربى ذوي نصيب ويَْجَعل تعاىل، هللا كتاب يف املعينة مصارفه يف فه ويَْرصِ ُخْمسها
العراق من يقصدونه الرشفاء وكان إليهم، َدَفَعُه الرشفاء جاءه فإذا حدة، عىل خزانة
ومنصور جماز بن محمد منهم جماعة الحجاز رشفاء من عنده ورأيت وسواها، والحجاز
بن كبيش بن شواتيل بمقد ولقيت نمي أبي بن شميلة بن ومحمد نمي أبي بن لبيدة بن
ويأكل الفقراء مع ويجلس شديد تواضع له السلطان وهذا عليه، القدوم يريد وهو جماز

والرشف. الدين أهل ويَُعظِّم معهم

مكارمه من حكاية

الفقراء أحد له فتعرَّض داره، إىل قاصًدا الصالة من خرج وقد جمعة يوَم تُه َحَرضْ
الثياب هذه أعطني قال: حاجتك؟ ما فقري يا لبيك فقال: املواهب، أبا يا له: فقال اليمنيني
املسجد إىل فرجع الساعة، نعم قال: الساعة، قال: أعطيكها، نََعم له: فقال عليك، التي
فُخذْها، ادخل للفقري: وقال الثياب، تلك وخلع سواها ثيابًا فلبس الخطيب بيت ودخل
الناس شكر فعظم وانرصف، رأسه فوق وجعلها منديل يف وَربََطها وأََخذَها الفقري فدخل
الفقري من الكسوة تلك عهده ويل ابنه وأََخذَ وكرمه تواضعه من َظَهَر ما عىل للسلطان
فأمر ذلك، عىل له الناس ُشْكر ِمْن كان ما السلطان وبلغ العبيد، من بعرشة عنها وَعوََّضه
وَقلََّما العاج، عطاياهم وُمْعَظم العاج، من وِحْمَلنْي الرقيق من رءوس بعرشة أيًضا للفقري
داود، أخوه ويل عليه هللا رحمة الكريم الفاضل السلطان هذا تويف وملا الذهب، يعطون
من يَْرتُك ولم يعطي كان الذي مات له: يقول سائل أتاه إذا ذلك؛ من الضد عىل فكان
انقطع حتى القليل يعطيهم وحينئٍذ الكثرية، الشهور عنده الوفود ويقيم يعطى، ما بعده
بفتح اسمها (وضبط الحموض ظفار مدينة إىل كلوا من البحر وركبنا بابه، عن الوافدون
البحر ساحل عىل اليمن بالد آخر وهي الكرس)، عىل مبنية راء وآخره والفاء املعجم الظاء
الهند بالد وبني بينها فيما البحر ويُْقَطع الهند إىل العتاق الخيل تُْحَمل ومنها الهندي،
يف ظفار إىل الهند بالد من قالقوط من مرة َقَطْعتُه قد كامل، شهر يف الريح مساعدة مع
ظفار وبني بالنهار، وال بالليل جري لنا ينقطع لم الطيبة بالريح يوًما وعرشين ثمانية
وبينها يوًما، عرش ستة حرضموت وبني وبينها صحراء، يف شهر مسرية الرب يف وعدن

يوًما. عرشون عمان وبني
املدينة خارج والسوق لها، عمالة وال بها قرية ال منقطة صحراء يف ظفار ومدينة
يباع ما لكثرة ذبابًا وأكثرها نتنًا وأشدها األسواق أقذر من وهي بالحرجاء، يُْعَرف بربض
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من النهاية يف بها وهو بالرسدين املعروف النوع سمكها وأكثر والسمك، الثمرات من بها
ذلك أَر ولم غنمهم، وكذلك الرسدين هذا من علفها إنما دوابهم أن العجائب ومن َمن، السِّ
من يسقونها وهم الذرة أهلها وَزْرع السواد، يلبسن وُهنَّ الخدم باعتها وأكثر سواها، يف
كثرية، حباًال لها ويجعلون كبرية دلًوا يصنعون أنهم سقيهم وكيفية املاء، بعيدة آبار
ويصبونها البرئ عن مرتفع كبري عود عىل الدلو ويجرُّون خادم أو عبد حبل بكل ويتحزم
السلت، من نوع الحقيقة يف وهو العلس يسمونه قمح ولهم منه، يسقون صهريج يف
النحاس من املدينة هذه ودراهم طعامهم، أكثر وهو الهند بالد من إليهم يُْجَلب واألرز
إذا أنه عادتهم ومن منها، إال لهم َعيَْش ال تجارة أهل وهم سواها، يف تُنَْفق وال والقصدير
صنبوق يف وصعدوا الساحل إىل السلطان عبيد خرج غريها أو الهند بالد من مركب َوَصَل
وللكراني الرئيس وهو وللربان وكيله أو املركب لصاحب الكاملة الكسوة ومعهم املركب إىل
واألبواق األطبال أمامهم ب وتُْرضَ فريكبونها أفراس بثالثة إليهم ويؤتى املركب، كاتب وهو
لكلِّ الضيافة وتُبَْعث جندار وأمري الوزير عىل فيَُسلِّمون السلطان، دار إىل البحر ساحل من
ألصحاب استجالبًا ذلك يفعلون وهم السلطان بدار يأكلون الثالث وبعد ثالثًا، باملركب َمْن
وهو القطن ولباسهم للغرباء، ومحبة وفضيلة أخالق وُحْسن تواُضع أهل وهم املراكب،
يشد وأكثرهم الرسوال ِعَوَض أوساطهم يف الفوط ويشدون الهند بالد من إليهم يُْجَلب
اليوم، يف مرات ويغتسلون الحر، شدة من أخرى ظهره فوق ويَْجَعل وسطه يف فوطة
ثياب بها ويُْصنَع لالغتسال ُمَعدَّة كثرية مطاهر مسجد كل يف ولهم املساجد، كثرية وهي
املعروف املرض ونساء رجاًال أهلها عىل والغالب ا، جدٍّ حسان والكتان والقطن الحرير من

باهلل. والعياذ باألدر ُمبْتَلُون رجالهم وأكثر القدمني، انتفاخ وهو الفيل بداء
أهل يَْستَِند والعرص؛ الصبح صالة إثر املسجد يف التصافح الحسنة عوايدهم ومن
الجمعة صالة بعد يفعلون وكذلك يلونهم، الذين ويصافحهم القبلة إىل األول الصف
عاد إال بسوء أحد يقصدها ال أنه وعجائبها املدينة هذه خواصِّ ومن أجمعون، يتصافحون
شاه طوران بن تمهتن الدين قطب السلطان أن يل وذُِكَر وبينها، بينه وِحيَل مكروه عليه
ْت َ كرسَّ عاصًفا ريًحا عليه سبحانه هللا فأرسل والبحر، الرب يف مرة ناَزَلَها هرمز صاحب
اليمن سلطان املجاهد امللك أن يل ذُِكَر وكذلك َمِلَكها، وصاِلَح حصارها عن وَرَجَع مراكبه،
خرج فلما عمه، ابن أيًضا وهو ملكها يد من انتزاعها برسم كبري بعسكر له عم ابن َ َعنيَّ
وَرَجَع جميًعا، فهلكوا أصحابه من جماعة وعىل حائط عليه َسَقَط داره عن األمري ذلك
الناس أشبه املدينة هذه أهل أن الغرائب ومن وطلبها، حصارها وتََرَك رأيه عن امللك
كبري عيل بن عيىس وهو األعظم بمسجدها الخطيب بدار نََزْلُت شئونهم، يف املغرب بأهل
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بخيتة، اسمها إحداهن املغرب، خدم بأسماء يَات ُمَسمَّ َجَواٍر له فكان النْفس، كريم القدر
مكشوفة رءوسهم أهلها وأكثر سواها، بلد يف األسماء هذه أَْسَمْع ولم املال، زاد واألخرى
يصيل البيت يف معلقة الخوص سجادة ُدوِرِهم من دار كل ويف العمائم، عليها يجعلون ال
يقوي مما كله التشابه وهذا الذرة، وأكلهم املغرب، أهل يفعل كما البيت صاحب عليها

حمري. من أصلهم املغرب قبائل من وسواهم صنهاجة بأن القول
بن محمد أبي العابد الصالح الشيخ زاوية بساتينها بني املدينة هذه من ويقرب
وعشيٍّا غدوٍّا إليها يأتون عندهم، ُمَعظَّمة الزاوية وهذه ظفار، أهل من عيىس بن بكر أبي
يل ذُِكَر شخًصا بها رأيت عليه، السلطان يَْقِدر لم املستجري َدَخَلها فإذا بها، ويستجريون
استجار بها ُكنُْت التي األيام ويف السلطان، له يَتََعرَّض لم مستجريًا سنني مدة بها له أن
يف بها فبت الزاوية هذه أتيت الصلح، بينهما َوَقَع حتى فيها وأقام السلطان، كاِتُب بها
املذكور، بكر أبي الشيخ ابني محمد هللا عبد وأبي أحمد العباس أبي الشيخني ضيافة
املاء ذلك منهما العباس أبو أََخذَ الطعام من أيدينا َغَسْلنَا وملا عظيًما، فضًال لهما وشاهْدُت
يفعلون وكذلك فرشبوه، وأوالده أهله إىل بباقيه الخادم وبعث منه فرشب به غسلنا الذي
هاشم أبو الصالح قاضيها أضافني وكذلك عليهم، الواردين من الخري فيه يتوسمون بمن
وبمقربة غريه، إىل ذلك يَِكُل وال بنفسه يدي وغسل خدمتي يتوىل وكان الزبيدي، امللك عبد
َمْن بها ويستجري عندهم، ُمَعظََّمة وهي املغيث امللك السلطان َسَلِف تربُة الزاوية هذه من
استجاروا أرزاقهم يأخذوا ولم الشهر تَمَّ إذا أنه الجند عادة وِمْن له، فتقىض حاجًة َطَلَب
هذه من يوم نصف مسرية وعىل أرزاقهم، يُْعَطْوا أن إىل جوارها يف وأقاموا الرتبة بهذه
قرية وحوله البحر ساحل عىل ومسجد زاوية وهنالك عاٍد، منازل وهي األحقاُف، املدينِة
الصالة أفضل عليه عابر بن هود قرب هذا عليه: مكتوب قرب الزاوية ويف السمك، لصيادي
عابر، بن هود قرب هذا مكتوب: عليه موضًعا دمشق بمسجد أن ذََكْرُت وقد والسالم،
موز فيها بساتني املدينة ولهذه أعلم، وهللا بالده ألنها باألحقاف َقْربُه يكون أن واألشبه
َطيِّب وهو أوقية، عرشة اثنتي وزنها فكان منه، َحبًَّة بمحرضي وَزنُْت الجرم كبري كثري
إال يكونان وال الهند، بجوز املعروف والنارجيل التنبول أيًضا وبها الحالوة، شديد املطعم
يف زبيد مدينة يف أن إال اللهم منها، وُقْرِبها بالهند لشبهها هذه ظفار وبمدينة الهند ببالد
فلنذكرهما والنارجيل التنبول ِذْكر َوَقَع قد وإذ النارجيل، من شجريات السلطان بستان

خصائصهما. ولنذكر
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التنبول ذكر

كما القصب من معرشات له ويُْصنَع العنب، دوايل تُْغَرس كما يُْغَرس شجر والتنبول
الدوايل تَْصَعد كما فيها فيَْصَعد النارجيل شجر مجاَوَرة يف يُْغَرس أو العنب، لدوايل يُْصنَع
العليق ورق يشبه وهو ورقه منه املقصود وإنما للتنبول ثمر وال الفلفل، يَْصَعد وكما
شديًدا، تعظيًما التنبول يعظمون الهند وأهل يوم، كل يف أوراقه وتُْجتَنى األصفر، وأطيبه
فيها، وما الدنيا أعطاه فكأنما منه ورقات خمس فأعطاه صاحبه داَر الرجل أتى وإذا
إعطاء من الكرامة عىل وأدل شأنًا أعظم عندهم وإعطاؤه كبريًا، أو أمريًا كان إن سيما ال
— الطيب جوز شبه وهو — الفوفل قبله يُْؤَخذ أن استعماله وكيفية والذهب، الفضة
التنبول ورق يأخذ ثم يعلكه، َفِمه يف اإلنسان ويجعله صغاًرا أطراًفا يصري حتى فيُْكَرس
ويَذَْهب النكهة يَُطيِّب أنه وخاصيته الفوفل، مع ويمضغها النورة من شيئًا عليها فيجعل
عىل ويعني أكله ويفرخ الريق عىل املاء ب ُرشْ رضر ويقطع الطعام ويهضم الفم بروائح
أو زوَجتُه أَيَْقَظتْه أو نومه من استيقظ فإذا ليًال رأسه عند اإلنسان ويجعله الجماع،
السلطان جواري أن يل ذُِكَر ولقد كريهة، رائحة من فمه يف بما فيذهب منه أخذ جاِريَتُه

الهند. بالد ِذْكر عند وسنذكره غريه، يأكلن ال الهند ببالد واألمراء

النارجيل ذكر

شجر شبه وشجره أمًرا، وأعجبها شأنًا األشجار أغرب من الشجر وهذا الهند جوز وهو
رأس يشبه وجوزها ثمًرا، تثمر وتلك جوًزا تثمر هذه أن إال بينهما َفْرَق ال النخل،
ليف وعليها خرضاء كانت إذا الدماغ شبه وداخلها والفم العينني شبه فيها ألن آدم؛ ابن
الحديد مسامري من عوًضا املراكب بها يخيطون حباًال به يصنعون وهم الشعر، شبه
تكون املهل ذيبة بجزائر التي وخصوًصا منها والجوزة للمراكب، الحبال منه ويصنعون
متصًال كان الزمان غابر يف الهند حكماء من حكيًما أن ويزعمون اآلدمي، رأس بمقدار
فقال معاداة، الحكيم هذا وبني بينه وزير للملك وكان لديه، وُمَعظًَّما امللوك من بملك
يعود عظيم بثمر تُثِْمر نخلة منه تخرج وُدِفَن ُقِطَع إذا الوزير هذا رأس إن للملك: الحكيم
الوزير رأس من يَْظَهر لم فإن امللك: له فقال الدنيا، أهل من وسواهم الهند أهل عىل نفعه
الوزير برأس امللك فأمر برأسه، َصنَْعُت كما برأيس فاصنع يظهر لم إن قال: ذََكْرتَه، ما
وأَثَْمَرْت شجرة صارت حتى وعاَلَجَها دماغه يف تَْمٍر نواة وغرس الحكيم وأخذه فُقِطَع

عندهم. لشهرتها ذََكْرنَاَها ولكن األكاذيب، من الحكاية وهذه الجوز، بهذا

186



األول الجزء

وأما الوجه، حمرة يف والزيادة السمن وإرساع البدن تقوية الجوز هذا خواصِّ ومن
فمن أخرض أَْمِره ابتداء يف يكون أنه عجائبه ومن عجيب، فيها ففعله الباءة عىل اإلعانة
الحالوة من النهاية يف ماء منها رشب الجوزة رأس وَفتََح قرشه من قطعة بالسكني قطع
وجعلها القرشة قطعة أخذ املاء ذلك رشب فإذا الباءة، عىل معني حارٌّ ومزاجه والربودة،
إذا البيضة كطعم طعمه فيكون الطعم من الجوزة داخل يف ما بها وجرد امللعقة شبه
بجزائر إقامتي أيام غذائي كان ومنه به، ويتغذى التَّمام كل نضجها يَتِمَّ ولم ُشِويَْت
والعسل، والحليب الزيت منه يُْصنَع أنه وعجائبه عام، ونصف عام من مدة املهل ذيبة
إىل يصعدون الفازانية ويسمون منه النخل خدام فإن منه العسل صناعة كيفية فأما
األطواق ونه يَُسمُّ وهم العسل، منه يصنعون الذي مائها أَْخذ أرادوا إذا وعشيٍّا غدوٍّا النخلة
قدًرا عليه ويربطون أصبعني مقدار منه ويرتكون الثمر منه يَْخُرج الذي العذق فيقطعون
ومعه عشيٍّا إليها صعد غدوة ربطها فإذا العذق، من يسيل الذي املاء فيها فيقطر صغرية
يف العذق ماء من اجتمع ما فيصب ماء مملوء أحدهما املذكور، الجوز قرش من قدحان
عليه ويربط قليًال العذق من وينجر اآلخر، القدح يف الذي باملاء ويغسله القدحني أحد
كما طبخه املاء ذلك من الكثري له اجتمع فإذا عشيٍّا، كفعله غدوة يفعل ثم ثانية، القدر
الهند تجار فيشرتيه طيبًا، النفع عظيم عسًال فيصري الرُّبُّ منه ُصِنَع إذا العنب ماء يُْطبَخ
الحليب ُصنْع كيفية وأما الحلواء، منه ويصنعون بالدهم إىل ويحملونه والصني واليمن
طرفيها أحد يف عًىص بيدها ويكون املرأة فوقه تَْجِلس الكريس شبه دار بكل فإن منه
باطن يف ما ويجرشون الحديدة تلك تدخل ما مقدار الجوزة يف فيفتحون مرشفة، حديدة
ثم يشء، الجوزة داخل يف يبقى ال حتى صحفة يف يجتمع منها ينزل ما وكل الجوزة،
الحليب كطعم طعمه ويكون بياًضا الحليب كلون فيصري باملاء الجريش ذلك يمرس
وسقوطه نضجه بعد الجوز يأخذون فإنهم الزيت ُصنْع كيفية وأما الناس، به ويأتدم
يف طبخوه ذبل فإذا الشمس، يف ويُْجَعل قطًعا ويقطعونه ه ِقْرشَ فيُِزيلُون شجره عن
شعورهن، يف النساء ويجعله به، ويأتدمون يستصبحون وبه زيته، واستخرجوا القدور

النفع. عظيم وهو

ظفار سلطان ذكر

ظفار عىل أمريًا أبوه وكان اليمن، ملك عم بن الفائز امللك بن املغيث امللك السلطان وهو
بُمْلِكها املغيث امللك استبد ثم سنة، كل يف له يبعثها هدية عليه وله اليمن صاحب ِقبَل من
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لذلك عمه ابن وتعيني محاربته عىل اليمن ملك عزم من وكان الهدية، إرسال من وامتنع
عظيم الحصن ى يَُسمَّ املدينة بداخل قرص وللسلطان آنًفا، ذكرناه ما عليه الحائط ووقوع
عىل والرصنايات واألنفار والبوقات الطبول ب تُْرضَ أن عادته ومن بإزائه، والجامع فسيح
فيقفون بابه إىل العساكر تأتي وخميس إثنني يوم كل ويف العرص، صالة بعد يوم كل بابه
الجمعة، يوم يف إال أحد يراه وال يخرج ال والسلطان وينرصفون، ساعة املشور خارج
قاعد جندار وأمري املشور، دخول من أحًدا يَْمنَع وال داره إىل يعود ثم للصالة فيخرج
الجواب ويأتيه السلطان يطالع وهو شكاية، أو حاجة صاحِب كلُّ ينتهي وإليه بابه عىل
خارج إىل ومماليكه القرصوسالحه من مراكبه َخَرَجْت الركوب السلطان أراد وإذا للحني،
السلطان فريكب بالذهب منقوش أبيض بسرت مستور محمل عليه بجمل وأُِتَي املدينة،
ونزل َرِكبَه الفرس ركوب وأََحبَّ بستانه إىل َخَرَج وإذا يَُرى، ال بحيث املحمل يف ونديمه
غريها، وال لشكاية وال لرؤيته يقف وال طريقه يف أحد يعارضه ال أن وعادته الجمل، عن
عن َفرُّوا السلطان بخروج سمعوا إذا الناس فتجد الرضب، أشد َب ُرضِ لذلك تََعرََّض ومن
فَعلََّم صبيان، معلم وكان العدني، محمد الفقيه السلطان هذا ووزير وتحاموها، الطريق
فلم استوزره َمَلَك فلما َمَلَك، إن يستوزره أن عىل وعاهده والكتابة القراءة السلطان هذا

لغريه. والحكم له االسم فكان يحسنها، يكن
بن بعيل يُْعَرف لرجل صغري مركب يف ُعَمان نريد البحر ركبنا املدينة هذه ومن
وبه حاسك بمرىس نزلنا لركوبنا الثاني ويف مصرية، جزيرة أهل من املصريي إدريس
الورق، رقيق وهو الكندر شجر وعندهم هنالك ساكنون للسمك صيادون العرب من ناس
اللبان هو الصمغ وذلك صمًغا، عاد ثم اللبن شبه ماءٌ منها َقَطَر منه الورقة َطت ُرشِ وإذا
يُْعَرف وَسَمُكُهْم السمك، صيد من إال املرىس ذلك ألهل معيشة وال هنالك، ا جدٍّ كثري وهو
وبيوتهم به، ويُْقتَات ويَُقدَّد ح يَُرشَّ البحر كلب شبيه وهو مفتوح)، معجم (بخاء باللََّخم
ووصلنا أيام أربعة حاسك مرىس من نا وِرسْ الجمال، جلود من وسقفها َمك السَّ عظام من
وسقفها بالحجارة مبنية رابطة وبأعاله البحر وسط يف وهو الالم) (بضم لُْمعان جبل إىل

املطر. من يجتمع ماء غدير وبخارجها السمك عظام من

الجبل بهذا لقيناه ويلٍّ ِذْكر

عليه فَسلَّْمنَا نائًما شيًخا بها فوجدنا الرابطة هذه إىل صعدناه الجبل هذا تحت أرسينا وملا
املركب أهل فأتاه رأسه، يحرك وكان يَُكلِّْمنا َفَلْم فكلمناه السالم، برد وأشار فاستيقظ

188



األول الجزء

وعليه يقول، ما نَْعَلم وال شفتيه يحرك فكان الدعاء منه فطلبنا يَْقبََله، أن فأبى بطعام
املركب: أهل وقال نعل، وال عكاز وال إبريق وال ركوة معه وليس لبد وقلنسوة عة ُمَرقَّ
العرص معه وصلينا الجبل هذا بساحل الليلة تلك وأقمنا الجبل، بهذا قط رأوه ما إنهم
وكان معه، وصليناها أَذََّن ثم اآلخرة العشاء إىل يصيل وأقام فرده بطعام وجئناه واملغرب
باالنرصاف إلينا أومأ اآلخرة العشاء صالة من فرغ وملا لها، مجيًدا بالقراءة الصوت حسن
فلما انرصفنا، ملا إليه الرجوع أرْدُت إني ثم أَْمِرِه، ِمْن نعجب ونحن وانرصفنا ْعنَاه فودَّ
البحر وَرِكبْنا معهم، وانرصْفُت أصحابي إىل ورجعت الخوف عيلَّ وَغَلَب ِهبْتُُه منه دنوت
فوجدناها إليها وصعدنا َفأَْرَسيْنَا عمارة بها وليست الطري، جزيرة إىل يومني بعد ووصلنا
الطيور تلك ببيِض الناس وجاءت منها، أعظم أنها إال الشقاشق تشبه بطيور مآلنة
وكان وأكلوها، ذكاة دون فطبخوها الطيور تلك من جملة واصطادوا وأكلوها، فطبخوها
تلك معهم يأكل فرأيته مسلم، اسمه بظفار ساكن مصرية جزيرة أهل من تاجر يجالسني
بعد عني وانقطع ذبحوها، أنهم َظنَنُْت يل: وقال خجله، فاشتدَّ عليه ذلك فأنَكْرُت الطيور،
املركب بذلك األيام تلك يف طعامي وكان به، أدعو حتى يَْقَربُني ال فكان الخجل، من ذلك
ماهي شري بالفارسية يسمى سمًكا والعىش بالغدوِّ يصطادون وكانوا والسمك، التمر
عندنا ى املسمَّ الحوت يُْشِبه وهو السمك، وماهي األسد هو شري ألن السمك؛ أسد ومعناه
لُون يَُفضِّ ال قطعة، املركب يف من كل ويعطون ويشوونه قطًعا يقطعونه وهم بتازرت،
وكعك خبز عندي وكان بالتمر، ويأكلونه سواه، وال املركب صاحب وال أحد عىل أحًدا
عيد وعيدنا جملتهم، يف السمك تلك من أقتات كنت نفدا فلما ظفار، من استصحبتهما
إىل ودامت الفجر طلوع بعد عاصف ريح يومه يف علينا وهبَّْت البحر، ظهر عىل األضحى

تغرقنا. وكادت الشمس طلوع

كرامة

القرآن يحفظ ألنه بموالنا؛ ويُْدَعى بخرض ى يَُسمَّ الهند أهل من حاج املركب يف معنا وكان
هللا َفرََّج فلما وتَنَاَوَم، له كانت بعباءة رأسه َلفَّ البحر هول رأى فلما الكتابة، ويُْحِسن
عيني أفتح الهول عند كنت قد قال: رأيت؟ كيف خرض موالنا يا له: ُقْلُت بنا نََزَل ما
كان لو هلل الحمد فأقول: أراهم فال جاءوا األرواح يقبضون الذين املالئكة أرى هل أنظر
عنا، هللا َج َفرَّ أن إىل كذلك فأنظر أفتحها ثم عيني، أُْغِلق ثم األرواح، ِلَقبْض ألتوا الغرق
بعد عوًما َخَرَج واحد رجل إال منه يَنُْج ولم فغرق التجار لبعض مركب َمنَا تََقدَّ قد وكان
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بعض َصنََعُه بعده وال قبله آكله لم الطعام من نوًعا املركب ذلك يف وأكلت شديد، جهد
التمر عسل وهو السيالن عليها وصب طحن غري من طبخها الذرة من وهو عمان تجار
عىل وهي فيه، كنا الذي املركب صاحب منها التي مصرية جزيرة إىل وصلنا ثم وأكلناه،
ننزل ولم السمك، من إال ألهلها عيش ال كبرية جزيرة التأنيث؛ تاءة وزيادة مصري لفظ
ذكاة، غري من الطري يأكلون رأيتهم ا َلمَّ كرهتهم قد وكنت الساحل، عن مرساها لبُْعد إليها
فوصلنا وليلة يوًما رسنا ثم إلينا وعاد داره إىل فيه املركب صاحب َه وتََوجَّ يوًما بها وأقمنا
سفح يف قلهاة مدينة منها ورأينا بصور، تُْعَرف البحر ساحل عىل كبرية قرية مرىس إىل
لنا َظَهَرْت فلما قبله، أو الزوال وْقَت املرىس إىل وصولنا وكان قريبة، أنها لنا فُخيَِّل جبل،

بها. واملبيت إليها امليش أحببت املدينة
إليها أَِصُل أني فأُْخِربُْت طريقها عن فسألت املركب، أهل صحبة َكِرْهُت قد وكنت
الذي الهندي خرض وصحبني طريقها، عىل ليدلني البحريني أحد فاكرتيت العرص عند
وأخذت اليوم، ذلك غِد يف بي ليلحقوا باملركب يل كان ما مع أصحابي وتََرْكُت ِذْكُره، َم تََقدَّ
ذلك فإذا رمًحا، يدي يف وحملت َحْمِلها مؤنة ليكفيني الدليل لذلك فدفْعتُها يل كانت أثوابًا
والجزر، املد فيه البحر من يخرج خليج إىل بنا فأتى أثوابي عىل يستويل أن يحب الدليل
عىل َقَدْرنَا فإن عندنا، الثياب وترتك وحدك تَْعُرب إنما له: فقلت بالثياب عبوره فأراد
أنه فتحققنا عوًما جازوه رجاًال رأينا ثم فرجع املجاز، نطلب صعدنا وإال ُجْزنَا، الجواز
وشددت بالحزم وأخذُْت النشاط أظهْرُت فحينئٍذ بالثياب، ويذهب يُْغِرَقنا أن َقْصُده كان
إىل خرجنا ثم مجاًزا وجدنا حتى وصعدنا الدليل، ذلك فهابني الرمح أهز وكنت وسطي
أصحابه من جماعة يف فارًسا لنا هللا فبعث األمر، بنا واشتد وعطسنا بها ماء ال صحراء
وبيننا منا قريبة املدينة نحسب وذهبنا صاحبي، وسقى فسقاني ماء ركوة أحدهم وبيد
إىل بنا يميل أن الدليل أراد العيش كان فلما الكثرية، األميال فيها نميش خنادق وبينها
بالثياب، ويذهب فيها ننشب أن فأراد حجارة، ساحله ألن له طريق ال وهو البحر ناحية
فلما ميل، نحو البحر وبني وبينها عليها نحن التي الطريق هذه عىل نميش إنما له: فقلت
الصباح، إىل بخارجها نبيت حتى نميش فتعالوا منا قريبة املدينة إن لنا: قال الليل أَْظَلَم
اْلَحقُّ إنما له: فقلت إليها، بقي ما مقدار ق أَُحقِّ ولم طريقنا، يف أحد لنا يتعرض أن فخفت

هللا. شاء إن املدينة أتينا أصبحنا فإذا فننام، الطريق عن نخرج أن
لصوًصا يكونوا أن فِخْفُت هنالك، جبل سفح يف الرجال من جملة رأيت قد وكنت
الطريق عن فخرْجُت ذلك، عىل يوافق فلم صاحبي عىل العطش وغلب أَْوَىل، التََّسرتُّ وقلت:
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وتجلًدا قوة أظهرت لكني الجهد وأدركني أعييت وقد غيالن أم شجر من شجرة وقصْدُت
وجعلت صاحبي، وبني بيني الدليل فجعْلُت له، قوة فمريضال صاحبي وأما الدليل، خوف
ساهًرا، وبقيت الدليل ورقد صاحبي ورقد بيدي الرمح وأمسْكُت وجسدي ثوبي بني الثياب
فخرجنا أصبح، حتى كذلك نََزْل ولم مستيقظ، أني وأََريْتُه َكلَّْمتُه الدليل تحرك فكلما
وأخذ بماء ليأتينا الدليل فبعثت املدينة، إىل باملرافق ذاهبني الناس فوجدنا الطريق إىل
أوان وذلك فرشبنا، باملاء فأتانا وخنادق، مهاٍو املدينة وبني بيننا وكان الثياب، صاحبي
تاء وآخره الالم وإسكان القاف بفتح اسمها (وضبط قلهات مدينة إىل وصلنا ثم الحر،
الدم كاد حتى رجيلَّ عىل نعيل ضاقت قد وكنت عظيم، جهد يف ونحن فأتيناها مثناة)،
املوكل لنا قال أن املشقة ختام كان املدينة باب وصلنا فلما أظفارها، تحت من يخرج أن
فذهبت َقِدْمَت، أين وِمْن قضيتك ليَْعِرَف املدينة أمري إىل معي تذهب أن لك بد ال بالباب:
أيام ستة عنده وأقمت وأنزلني حايل عن وسألني األخالق، حسن فاضًال فرأيته إليه معه
الساحل عىل قلهات ومدينة اآلالم، من لحقها ملا قدمي عىل النهوض عىل فيها يل قدرة ال
الزليج، شبه وهو بالقشاني حيطانه املساجد، أحسن من مسجد ولها األسواق حسنة وهي
ومعنى مريم، بيبي الصالحة عمارة من وهو واملرىس البحر إىل منه يُنَْظر مرتفع وهو
وُكنُْت األقاليم، من إقليم يف مثله آُكْل لم سمًكا املدينة بهذه وأكْلُت الحرة، عندهم بيبي
عىل ويجعلونه الشجر ورق عىل يشوونه وهم سواه، آكل فال اللحوم جميع عىل لُه أَُفضِّ
يأتي مما ومعيشتهم تجارة، أهل وهم الهند، أرض من إليهم يُْجَلب واألرز ويأكلونه، األرز

الفرح. أََشدَّ به فرحوا مركب إليهم وصل وإذا الهندي، البحر يف إليهم
فيقولون بال يصلونها بها يتكلمون كلمة وكل َعَرٌب، أنهم مع بالفصيح ليس وكالمهم
مذهبهم إظهار عىل يقدرون ال لكنهم خوارج وأكثرهم ال، كذا تفعل ال، تميش ال، تأكل مثًال:
وبمقربة السنة، أهل من وهو هرمز ملك تمهتن الدين قطب السلطان طاعة تحت ألنهم
من وهي لنفسه، املتكلم أضافه إذا الطيب اسم نحو عىل واسمها طيبي قرية قلهات من
ومنها كثرية، وبساتني نارضة وأشجار جارية أنهار ذات ُحْسنًا، وأبدعها القرى أجمل
الجوهري هو بالفارسية واملرواري باملرواري، املعروف املوز وبها قلهات إىل الفواكه تُْجَلب
لكن التنبول أيًضا وبها وسواها، هرمز إىل منها ويُْجَلب بها كثري وهو الجوهر) (املروار
ستة نا فِرسْ عمان بالد قصدنا ثم عمان، من الجهات هذه إىل يُْجَلب والتمر صغرية، ورقته
وأشجار أنهار ذات خصبة وهي السابع اليوم يف عمان بالد َوَصْلنا ثم صحراء، يف أيام
وهي البالد هذه قاعدة إىل ووصلنا األجناس، مختلفة كثرية وفاكهة نخل وحدائق وبساتني
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جبل سفح يف مدينة مفتوح)، وواو مسكن وزاي مفتوح بنون اسمها (وضبط نزوا مدينة
أنهم أهلها وعادة نقية، معظمة ومساجد حسنة أسواق ولها واألنهار، البساتني بها تَُحفُّ
املسجد، صحن يف لألكل ويجتمعون عنده بما إنسان كل يأتي املساجد، صحون يف يأكلون
وهم أبًدا، بينهم فيما قائمة والحرب وشجاعة نجدة ولهم والصادر، الوارد معهم ويأكل
القرآن من آيات اإلمام قرأ منها فرغوا فإذا أربًعا، ظهًرا الجمعة ويصلون املذهب إباضية
إذا وهم وعيل، عثمان عن ويسكت وعمر بكر أبي عن فيه يرىض الخطبة شبه كالًما ونثر
ويَْرَضْون الرجل، قال أو الرجل عن ذُِكَر فقالوا: عنه َكنَّْوا عنه هللا ريض عيل ِذْكر أرادوا
يُْكِثْرن ونساؤهم الفتنة، قامع الصالح العبد فيه: ويقولون ملجم ابن اللعني الشقي عن

بذلك. يَْشَهُد مما هذا إثر حكاية وسنذكر لذلك، إنكار وال عندهم غرية وال الفساد

عمان سلطان ِذْكر

محمد وأبو نبهان، بن محمد بأبي ويُْعَرف الغوث بن األزد قبيلة من عربي وسلطانها
يجلس أن وعادته اللور، ملوك عن أتابك هي كما عمان ييل سلطان لكل سمة عندهم
إليه الدخول من أحًدا يمنع وال وزير، وال له حاجب وال هنالك، مجلس يف داره باب خارج
قدره، عىل ويعطيه الضيافة له ويعني العرب عادة عىل الضيف ويُْكِرم غريه، أو غريب من
قائلون ألنهم بالسوق؛ ويباع اإلنيس الحمار لحم مائدته عىل ويؤكل حسنة أخالق وله
عمان مدن ومن بمحرضه، يُْظِهُرونه وال عليهم الوارد عن ذلك يخفون ولكنهم بتحليله،
وكلبا وشبا القريات ومنها عظيمة مدينة يل ذُِكَر ما عىل وهي أَْدُخْلَها، لم زكي مدينة
عمالة يف البالد هذه وأكثر ونخل، وأشجار وحدائق أنهار ذات وكلها وصحار، فكان وخور

هرمز.

حكاية

الصورة حسنة السن صغرية امرأة فأتَتْه نبهان بن محمد أبي السلطان هذا عند يوًما كنت
لها: فقال رأيس، يف الشيطان طغى محمد أبا يا له: وقالت يديه بني فوَقَفْت الوجه، بادية
لها: فقال محمد، أبا يا جوارك يف وأنا أستطيع ال له: فقالت الشيطان، واطردي اذهبي
يف تكون ِفْعِلها ِمثَْل َفَعَل وَمْن هذه أن عنه انرصفت ملا يل فذكر شئت، ما فافعيل اذهبي
قتلوها وإن عليها يغريوا أن قرابتها ذو وال أبوها يقدر وال للفساد وتذهب السلطان ِجَواِر
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مدينة وهرمز هرمز، بالد إىل عمان بالد من سافرت ثم السلطان، ِجَواِر يف ألنها بها؛ ُقِتلُوا
وبينهما الجديدة، هرمز البحر يف وتقابلها استان، موغ أيًضا وتسمى البحر ساحل عىل
جرون تسمى مدينتها جزيرة وهي الجديدة هرمز إىل ووصلنا فراسخ، ثالثة البحر يف
مرىس وهي حافلة أسواق لها كبرية حسنة مدينة وهي نون)، وآخرها والراء الجيم (بفتح
سكنى املدينة وهذه وخراسان، وفارس العراقني إىل الهند سلع تُْحَمل ومنها والسند الهند
امللح وهو ملح وجبال سباخ وأكثرها يوم مسرية املدينة فيها التي والجزيرة السلطان،
وطعامهم عليها، الرسج يضعون التي واملنارات للزينة األواني يصنعون ومنه الداراني
لوت هي وما خرما بلسانهم: ويقولون وعمان، البرصة من إليهم املجلوب والتمر السمك
قيمة، له الجزيرة هذه يف واملاء امللوك، طعام والسمك التمر بالعربي معناه بادشاهي،
املدينة من بُْعد عىل وهي املطر ماء فيها يجتمع مصنوعة وصهاريج ماء عيون وبها
القوارب يف يوسقونها البحر إىل ظهورهم عىل ويرفعونها فيملئونها بالِقَرب إليها ويأتون
رأس السوق وبني بينه فيما الجامع باب عند العجائب من ورأيت املدينة، إىل بها ويأتون
من ويخرجون إحداهما من يدخلون الناس فرتى بابان، كأنهما وعيناه رابية كأنه سمكة

األخرى.
بالد من وأصله األقصاراني الحسن أبا السائح الصالح الشيخ املدينة بهذه ولقيت
فيعني به يحتبى وهو الصحبة، كمر وأعطاني ثوبًا وأْلبََسِني وزارني فأضافني الروم،
هذه من أميال ستة وعىل يتقلدونه، العجم فقراء وأكثر مستند، كأنه فيكون الجالس
وظهرت فيه يصليان أنهما يُذَْكر السالم، عليهما وإلياس الخرض إىل يُنَْسب مزار املدينة
وأقمنا والصادر، الوارد بها يخدم املشايخ أحد يسكنها زاوية وهنالك وبراهني، بركات له
نََحَت قد الجزيرة هذه آخر يف منقطع صالح رجل زيارة هنالك من وقصدنا يوًما عنده
يرعون الغار خارج عبيد وله جارية فيها له صغرية ودار ومجلس زاوية فيه لسكناه غاًرا
وانقطع العالئق وقطع البيت فحج التجار، كبار من الرجل هذا وكان وغنًما، له بقًرا
القرى فأحسن ليلة عنده وبتنا به، له يتَِّجر إخوانه من لرجل ماله وَدَفَع للعبادة، هنالك

عليه. الئحة والعبادة الخري وسيمة عنه تعاىل ريضهللا وأجمل

هرمز سلطان ذكر

املعلوتني التاءين بفتح اسمه (وضبط شاه طوران بن تمهتن الدين قطب السلطان وهو
التواضع كثري السالطني كرماء من وهو نون)، وآخره مسكنة وهاء مفتوح ميم وبينهما
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رشيف أو صالح أو فقيه من عليه يقدم من كلِّ لزيارة يأتي أن وعادته األخالق، حسن
نظام أخيه ابني مع بها مشغوًال للحرب ُمَهيَّأ وجدناه جزيرته دخلنا وملا بحقه، ويقوم
وزيره إلينا فأتى الجزيرة، عىل مستوٍل والغالء للقتال، يتيرس ليلة كل يف فكان الدين،
الفضالء، من وجماعة الشونكاري الدين عماد وقاضيه عيل بن محمد الدين شمس
أََرْدنَا فلما يوًما، عرش ستة عندهم وأقمنا الحرب، مبارشة من عليه هم بما فاعتذروا
الوزير دار فجئنا السلطان؟ هذا نرى وال ننرصف كيف األصحاب: لبعض قلت االنرصاف
باسم فقال: امللك، عىل السالم أريد إني له: فقلت بها، نزلت التي الزاوية ِجَواِر يف وكانت
فإذا عندها، مجلسة واألجفان البحر ساحل عىل وهي داره إىل بي فذهب بيدي وأخذ هللا،
عليه فسلم بمنديل، الوسط مشدود وهو عمامة رأسه وعىل دنسة ضيقة أقبية عليه شيخ
جالل بن شاه عيل وهو أخته ابن جانبه إىل وكان امللك، أنه أَْعِرْف ولم عليه وَسلَّْمُت الوزير
فَعرََّفني امَلِلَك، أعرف ال وأنا أحادثه فأنشأت معرفة، وبينه بيني وكانت الكيجي، الدين
فدخل قام ثم إليه، واعتذرت دونه أخته ابن عىل بالحديث إلقبايل منه فخجلت بذلك الوزير
رسير عىل قاعًدا فوجدناه الوزير مع ودخلت الدولة، وأرباب والوزراء األمراء وتَِبَعُه داره
مغاصات ألن مثلها؛ العيون تََر لم جوهر سبحة يده ويف يبدلها، لم عليه وثيابُه ُمْلِكه
وسألني األمري، ذلك جانب إىل وجلْسُت جانبه إىل األمراء أحد فجلس حكمه، تحت الجوهر
الحارضون فأكل الطعاُم وحرض بذلك، فأخربته امللوك، من لقيته وعمن ومقدمي حايل عن

وانرصفت. فوادعته قام ثم معهم، يأكل ولم
الجديدة مدينته من مرة البحر َرِكَب أنه أخيه ابني وبني بينه التي الحرب وسبب
قدمناه، كما فراسخ ثالثة البحر يف وبينهما وبساتينها، القديمة هرمز يف النزهة برسم
العساكر، وبايَعتُْه الجزيرة أهل وبايََعُه لنفسه، ودعا الدين نظام أخوه عليه فخالف
وهي ِذْكُرها، َم تََقدَّ التي قلهات مدينة إىل البحر وركب نفسه عىل الدين قطب فخاف
أخيه مع أهلها فقاتََلُه الجزيرة وأتى املراكب وجهز شهوًرا بها فأقام بالده، جملة من
نساء بعض راسل أن إال حيلة له تكن فلم مراًرا ذلك وَفَعَل قلهات، إىل وعاد وهزموه
واألموال بالخزائن أخيه ابنا وَفرَّ فدخلها الجزيرة إىل هو وأتى ومات، تْه فَسمَّ أخيه
من عىل الطريق يقطعون وصاروا الجوهر، مغاص حيث قيس جزيرة إىل والعساكر
معظمها، تخرب حتى البحرية بالده عىل ويُِغريون والسند، الهند أهل من الجزيرة يقصد
البحر عدينا فلما بال، خنج ببلد صالح رجل لقاء برسم جرون مدينة من سافرنا ثم
لشجاعتهم معهم إال فيها يسافر وال البالد تلك سكان وهم الرتكمان من دواب اكرتينا
وتهب األعراب لصوص الطريق بها يقطع أربع مسرية صحراء وفيها بالطرق، ومعرفتهم
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أن يل ذُِكَر ولقد قتلته، فيها صادفته فمن وحزيران تموز شهري يف السموم ريح فيها
األعضاء، سائر عن منه عضو كل ينفصل غسله أصحابه وأراد الريح تلك َقتََلتْه إذا الرجل
طلعت فإذا بالليل، فيها نسافر وكنا الريح، بهذه فيها ماتوا للذين كثرية قبور وبها
الشمس، طلوع إىل العرص بعد ونرحل غيالن أم من األشجار ظالل تحت نزلنا الشمس
االسم الشهري (اللوك) اللك جمال بها الطريق يقطع كان واالها وما الصحراء هذه ويف

هنالك.

حكاية

األقطع، معناه الالم) بضم (واللك األصل أعجمي سجستان أهل من اللك جمال كان
واألعاجم األعراب فرسان من كثرية جماعة له وكانت حروبه، بعض يف ُقِطَعْت يده وكانت
يسلبها التي األموال من والصادر الوارد ويطعم الزوايا يبني وكان الطرق، بهم يقطع
ذلك عىل وأقام ماله، يزكي ال من عىل إال يَُسلََّط ال أن يدعو كان إنه ويقال: الناس، من
املاء ِقَرب بها ويَْدِفنُون سواهم يَْعِرفها ال براري ويسلكون وفرسانه هو يُِغري وكان دهًرا
العسكر ويرجع املياه، واستخرجوا الصحراء دخلوا السلطان عسكر تَِبَعُهم فإذا ورواياه،

الهالك. من خوًفا عنهم
حتى وتََعبََّد تاب ثم غريه، وال العراق ملك عليه يقدر ال مدة الحالة هذه عىل وأقام
اسمه (وضبط كوراستان إىل وصلنا أن إىل الصحراء هذه وسلكنا ببلده، يزار وقربه مات،
الحر، شديد وهو والبساتني األنهار فيه صغري بلد وهو وراء)، الواو وإسكان الكاف بفتح
اسمها (وآخر الر مدينة إىل ووصلنا َمْت تََقدَّ التي مثل صحراء يف أيام ثالثة منه رسنا ثم
منها ونزلنا حسان، أسواق ولها والبساتني، املطردة واملياه العيون كثرية كبرية مدينة راء)،
الزاوية وبهذه بال، بخنج زيارته قصْدنا الذي وهو محمد، دلف أبي العابد الشيخ بزاوية
بالزاوية يجتمعون أنه عادتهم ومن الفقراء، من جماعة ومعه الرحمن عبد زيد أبو ولده
الرغيف دار كل من فيعطاهم املدينة دور عىل يطوفون ثم يوم، كل من العرص صالة بعد
يف يجعلونه فُهم ذلك ألفوا قد الدور وأهل والصادر، الوارد منها فيُْطِعمون والرغيفان
بهذه يجتمع جمعة ليلة كل ويف الطعام، إطعام عىل إعانة لهم ويعدونه قوتهم جملة
فيجمعونها الدراهم من له تيرس بما منهم كل ويأتي وصلحاؤها املدينة فقراء الزاوية
بعد وينرصفون والتالوة، والذكر الصالة من عبادة يف ويبيتون الليلة، تلك وينفقونها

الصبح. صالة
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الر سلطان ذكر

نجتمع ولم بضيافة إلينا بعث األصل، تركماني الدين بجالل يسمى سلطان املدينة وبهذه
وقد املعجم الخاء بضم اسمها (وضبط بال خنج مدينة إىل سافرنا ثم رأيناه وال به
سكنى وبها والم)، وألف معقودة وباء الجيم وضم النون وإسكان هاء، منه يعوض
قاعًدا رأيته الزاوية دخلت وملا نزلنا، وبزاويته زيارته قصْدنا الذي دلف أبي الشيخ
سوداء، صوف عمامة رأسه وعىل بالية خرضاء صوف جبة وعليه الرتاب عىل منها بناحية
الطعام إيلَّ يبعث وكان وأنزلني، وبالدي َمْقِدمي عن وسألني الرد فأحسن عليه فسلَّْمُت
الصالة؛ كثري الدهر صائم والتواضع الخشوع كثري الصالحني من له ولد مع والفاكهة
وهو عظيمة الزاوية هذه يف نفقته فإن غريب، وأمر عجيب شأن دلف أبي الشيخ ولهذا
أََر ولم وصادر، وارد لكل ويُْحِسن الخيل ويُْرِكبهم الناس ويكسو الجزيل العطاء يعطي
كثري زعم حتى واألصحاب، اإلخوان من يصله ما إال جهة له يُْعَلم وال ِمثَْله البالد تلك يف

الكون. من يُنِْفق أنه الناس من
البالد بتلك اسم وله دانيال، القطب الصالح الويل الشيخ قرب املذكورة زاويته ويف
تمهتن الدين قطب السلطان بناها عظيمة قبة قربه وعىل كبري، الوالية يف وشأن شهري
كنت التي الرفقة الستعجال واحًدا يوًما دلف أبي الشيخ عند وأقمت شاه، طوران بن
الصالحني من جملة فيها زاوية املذكورة بال خنج باملدينة أن وسمعت ُصْحبَتها، يف
قد مباركة جماعة ورأيت وعليهم، شيخهم عىل وسلمت بالعيش إليها فُرْحُت املتعبدين،
وعند الدموع، غزيرو البكاء كثريو الجسوم نحاف األلوان ُصفر فهم العبادة فيهم ََّرْت أَث
بعض يف معتزًال وكان محمًدا، ولدي يل ادعوا كبريهم: فقال بالطعام أتوا إليهم وصويل
وقعد فسلم العبادة نهكته مما قرب من خرج كأنما وهو الولد إلينا فجاء الزاوية، نواحي
فأفطر صائًما وكان بركاتهم، من تَنَْل األكل يف الواردين هؤالء شارك بني يا أبوه: له فقال
منها سافرنا ثم وانرصفنا، لنا دعوا الطعام أكل من َفَرْغنا فلما املذهب، شافعية وهم معنا،
اليمن ببحر املتصل الهند بحر ساحل عىل وهي سرياف، أيًضا وتسمى قيس مدينة إىل
بساتني دورها يف البقعة طيبة وسعة انفساح لها مدينة فارس، كور يف وعدادها وفارس
وهم جبالها، من منبعثة عيون من أهلها ورشب النارضة واألشجار الرياحني فيها عجيبة
عىل يغوصون الذين وهم سفاف، بني عرب من طائفة وفيهم أرشاف، الفرس من عجم

الجوهر.
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مغاصالجوهر ذكر

كان فإذا العظيم، الوادي مثل راكد خور يف والبحرين سرياف بني فيما الجوهر ومغاص
والبحرين فارس وتجار الغواصون فيها الكثرية القوارب إليه تأتي مايو وشهر إبريل شهر
الغيلم عظم من يكسوه شيئًا يغوص أن أراد مهما وجهه عىل الغواص ويجعل والقطيف،
يربط ثم أنفه عىل املقراضيشده شبه شكًال أيًضا العظم هذا من ويصنع السلحفاة، وهي
والساعتني الساعة يصرب من فمنهم املاء، يف الصرب يف ويتفاوتون ويغوص، وسطه يف حبًال
الصغار األحجار بني فيما هنالك الصدف يجد البحر قعر إىل وصل فإذا ذلك، دون فما
جلد مخالة يف ويجعلها لذلك، ة مَعدَّ عنده بحديدة يقطعه أو بيده فيقتلعه الرمل يف مثبتًا
الساحل عىل للحبل املمسك الرجل به فيحس الحبل حرك نََفسه ضاق فإذا بعنقه، منوطة
تُْقَطع لحم ِقَطع أجوافها يف فيوجد الصدف ويفتح املخالة منه فتؤخذ القارب إىل فريفعه
وكبري، صغري من جميعها فيجمع جواهر فصارت جمدت الهواء بارشت فإذا بحديدة،
يكون وأكثرهم القوارب، بتلك الحارضون التجار يشرتيه والباقي ُخُمَسه السلطان فيأخذ

منه. له وجب ما أو دينه يف الجوهر فيأخذ الغواصني عىل يْن الدَّ له
بساتني ذات حسنة كبرية مدينة وهي البحرين مدينة إىل سرياف من سافرنا ثم
النخل حدائق وبها فيوجد، باأليدي عليه يحفر املؤنة قريب وماؤها وأنهار، وأشجار
الرمل غلب وربما الرمال كثرية الحر شديدة وهي القطن، بها ويُْزَرع واألترج والرمان
فال وانقطع الرمال عليه استولت طريق عمان وبني بينها فيما وكان منازلها بعض عىل
بكسري أحدهما يسمى عظيمان جبالن منها وبالقرب البحر، يف إال إليها عمان من يوصل
وعوير كسري فقيل املثل َب ُرضِ وبهما رشقيها، يف وهو بعوير اآلخر ويسمى غربيها يف وهو
تصغري كأنه القاف) بضم اسمها (وضبط القطيف مدينة إىل سافرنا ثم خري، غري وكل
غالة رافضية وهم العرب، طوائف يسكنها كثري نخل ذات حسنة كبرية مدينة وهي قطف،
أشهد الشهادتني: بعد أذانه يف مؤذنهم ويقول أحًدا، يتقون ال جهاًرا الرفض يظهرون
األخري: التكبري بعد ويزيد العمل، خري عىل حي الحيعلتني: بعد ويزيد هللا، ويل عليٍّا أن
اآلن وتسمى هجر مدينة إىل منها سافرنا ثم كفر، فقد خالفهما من البرش خري وعيل محمد
التمر كجالب فيقال: بها املثل ب يُْرضَ التي وهي وإهمالها)، والسني الحاء (بفتح بالحسا
وأكثرهم عرب وأهلها دوابهم، يعلفون ومنه سواها ببلد ليس ما النخيل من وبها هجر، إىل
بحجر أيًضا ى وتَُسمَّ اليمامة مدينة إىل منها سافرنا ثم أفىص، بن القيس عبد قبيلة من
يسكنها وأشجار أنهار ذات خصبة حسنة مدينة الجيم)، وإسكان املهمل الحار (بفتح
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ثم غانم، بن طفيل وأمريهم قديًما بلدهم وهي حنيفة بني من أكثرهم العرب من طوائف
إىل فوصلت وثالثني، ثنتني سنة يف وذلك الحج برسم األمري هذا صحبة يف منها سافرت
وجملة هللا رحمه مرص سلطان النارص امللك السنة تلك يف وحج تعاىل، هللا رشفها مكة
وللمجاورين، الرشيفني الحرمني ألهل اإلحسان وأجزل حجها، حجة آخر وهي أمرائه، من
بكتمور أمرائه كبري أيًضا وُقِتَل ولده، أنه يُذَْكر الذي أحمد أمري النارص امللك ُقِتَل وفيها

الساقي.

حكاية

إني له: قالت منها الدنو أراد فلما جارية، الساقي لبكتمور وهب النارص امللك أن ذُِكَر
فظهرت حجره يف ونشأ أحمد بأمري سماه ولًدا وولدت فاعتزلها النارص، امللك من حامل
النارص بامللك الفتك عىل تعاهدا الحجة هذه يف كان فلما النارص، امللك بابن واشتهر نجابته
واألموال، والكسوات والطبول العالمات معه بكتمور وحمل امللك، أحمد أمري يتوىل وأن
وبني عليه فدخل الحر شديد يوم يف أحمد أمري إىل فبعث النارص، امللك إىل الخرب فنمى
السم فيه ثانيًا قدًحا أحمد أمري وناول قدًحا النارص امللك فرشب الرشب، أقداح يديه
حتى املنزل يبلغوا ولم الناس فرحل الوقت، ليشغل الساعة تلك يف بالرسيل وأمر فرشبه،
وبلغ والرشاب الطعام من وامتنع أثوابه وقطع ملوته بكتمور فاكرتث أحمد أمري مات
وقال إياه فناوله سم فيه قدًحا وأخذ وساله، والطفه بنفسه فأتاه النارص امللك إىل خربه
خلع عنده ووجد حينه، من ومات فرشبه قلبك، نار فربدْت رشبَْت إال عليك بحياتي له:
توجْهُت الحج انقىض وملا النارص، بامللك الفتك من إليه نسب ما فتحقق واألموال، السلطنة
وأقمت رفيق، يل تأتى وال ذلك يل يُْقَض فلم والهند اليمن إىل البحر ركوب برسوم جدة إىل
إىل السفر يروم التونيس هللا بعبد يُْعَرف لرجل مركب بها وكان يوًما أربعني نحو بجدة
بالسفر نفيس طابت وال يرضني فلم حاله ألنظر إليه فصعدت قوص، عمالة من القصري
له: يقال بموضع غرق البحر توسط فلما سافر فإنه تعاىل، هللا من لطًفا ذلك وكان فيه،
وأرشفوا عظيم، جهد بعد العشارى يف التجار وبعض صاحبه فخرج محمد، أبي رأس

الحجاج. من سبعني نحو فيه وكان الناس، سائر وغرق بعضهم وهلك الهالك عىل
يُْعَرف مرًىس إىل الريح تْنا فردَّ عيذاب برسم صنبوق يف ذلك بعد البحر ركبت ثم
والغزالن، النعام كثرية صحراء فسلكنا البجاة مع الرب يف منه وسافرنا دواير، برأس
يُْعَرف وماء بمفرور يُْعَرف ماء ووردنا للبجاة، وطاعتهم كاهل وبني جهينة عرب فيها
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لحومها، وتزودنا أغناًما بالفالة وجدناهم البجاة من قوم من فاشرتينا زادنا ونفد بالجديد،
وه أََرسُ البجاة أن وأخربني العربي باللسان كلمني العرب من صبيٍّا الفالة بهذه ورأيت
الذي اللحم ذلك بعد لنا ونفد اإلبل، بلبن يقتات إنما طعاًما يأكل لم عام منذ أنه وزعم
برسم والربني الصيحاني التمر من حمل نحو عندي وكان زاد لنا يَبَْق ولم اشرتيناه
رأس من أيام تسعة مسرية وبعد ثالثًا، وتزودناه الرفقة عىل ففرَّْقتُه ألصحابي الهدية
والتمر بالخبز أهلها فتلقانا الرفقة بعض إليها َم تََقدَّ قد وكان عيذاب، إىل وصلنا دواير
ووردنا دغيم عرب من طائفة صحبة وخرجنا الجمال واكرتينا أياًما بها وأقمنا واملاء،
الحسن أبي تعاىل هللا ويل قرب حيث بحميثرا وحللنا «الخبيب» ولعله بالجنيب، يُْعَرف ماء

جواره. يف وِبتْنا ثانية زيارته لنا وحصلْت الشاذيل،
الصعيد من أدفو ملدينة مقابلة النيل ضفة عىل وهي العطواني قرية إىل وصلنا ثم
الشيخ وزرنا األقرص، إىل ثم أرمنت مدينة إىل ثم إسنا مدينة إىل النيل وأجزنا األعىل
الرحيم عبد الشيخ وزرنا قنا مدينة إىل ثم قوص مدينة إىل ثم ثانية، األقرصي الحجاج أبا
منفلوط، مدينة إىل ثم أسيوط مدينة إىل ثم أخميم، إىل ثم هو، مدينة إىل ثم ثانية، القناوي
مدينة إىل ثم الخصيب، ابن منية مدينة إىل ثم األشمونني مدينة إىل ثم منلوي، مدينة إىل ثم
إىل ثم البالد، هذه ِذْكر لنا َم تََقدَّ وقد القائد، منية مدينة إىل ثم بوش مدينة إىل ثم البهنسة
بن هللا عبد الحاج وراَفَقني الشام إىل بلبيس طريق عىل وسافرت أياًما بها وأقمت مرص
الهند بالد من خرجنا أن إىل سنني صحبتي يف يزل ولم التوزري، الفرحان بن بكر أبي
السالم، عليه الخليل مدينة إىل ثم غزة مدينة إىل فوصلنا ذلك، وسنذكر بسندابور فتويف
مدينة إىل ثم عكا مدينة إىل ثم الرملة مدينة إىل ثم املقدس بيت إىل ثم زيارته لنا وتكرََّرْت
مدينة إىل ثم ثانية، عنه هللا ريض أدهم بن إبراهيم وزرنا جبلة مدينة إىل ثم طرابلس
كبرية قرقورة يف البحر ركبنا الالذقية ومن كلها، البالد هذه ِذْكر لنا تقدم وقد الالذقية،
نسبت وإنما الروم ببالد املعروف الرتكية بر وقصدنا بمرتلمني، صاحبها يسمى للجنويني
استفتحها ثم واليونانية، األقدمون الروم ومنها القديم يف بالدهم كانت ألنها الروم؛ إىل
البحر يف نا وِرسْ الرتكمان، من املسلمني ذمة تحت النصارى من كثري اآلن وبها املسلمون،

نوًال. منا يأخذ ولم النرصاني وأكرمنا طيبة بريح عًرشا
املعروف اإلقليم وهذا الروم بالد أول وهي العاليا مدينة إىل وصلنا العارش ويف
البالد يف املحاسن من تفرَّق ما فيه هللا جمع وقد الدنيا، أقاليم أحسن من الروم ببالد
ولذلك شفقة؛ هللا خلق وأكثر مطاعم وأطيبهم مالبس وأنظفهم صوًرا الناس أجمل فأهله
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نزلنا متى وكنا البالد، هذه أهل به عنى وإنما الروم، يف والشفقة الشام يف الربكة يقال:
يحتجبن، ال وهن والنساء، الرجال من جرياننا أحوالنا يتفقد داًرا أو زاوية البالد بهذه
متأسفات، لفراقنا باكيات النساء وترى وأهلنا أقاربنا كأنهم ودَّعونا عنهم سافرنا فإذا
يقوتهم ما فيه يُِعدُّون الجمعة من واحد يوم يف الخبز يخبزوا أن البالد بتلك عادتهم ومن
إطراًفا الطيب اإلدام ومعه خبزه يوم يف الحار بالخبز إلينا يأتون رجالهم فكان سائرها،
أهل وجميع الدعاء، منكم يطلبن وهن إليكم هذا بََعثَْن النساء إن لنا: ويقولون بذلك، لنا
فيهم َقَدِريَّ ال السنة عىل مقيمني عنه هللا ريض حنيفة أبي اإلمام مذهب عىل البالد هذه
أنهم إال بها، تعاىل هللا خصهم فضيلة وتلك مبتدع، وال خارجي وال معتزيل وال رافيض وال
البحر ساحل عىل كبرية ذكرناها التي العاليا ومدينة ذلك، يعيبون وال الحشيش يأكلون
ومنها الخشب كثرية وهي والشام، وإسكندرية مرص تجار وينزلها الرتكمان يسكنها
عجيبة بأعالها قلعة ولها مرص، بالد سائر إىل منها ويحمل ودمياط إسكندرية إىل يحمل
الدين جالل قاضيها املدينة بهذه ولقيت الرومي، الدين عالء املعظم السلطان بناها منيعة
وأضافني وأكرمني وأضافني بها فصلينا الجمعة يوم القلعة إىل معي وصعد األرزنجاني،
السودان. بالد من بمايل الدين عالء أبوه تويف الذي الرجيحاني بن الدين شمس بها أيًضا

العاليا سلطان ذكر

يوسف وهو العاليا ملك لقاء إىل وتوجهنا الدين القايضجالل معي ركب السبت يوم ويف
من أميال عرشة عىل ومسكنه والراء)، القاف (بفتح قرمان ابن امللك بك ومعنى بك،
منه أسفل والوزراء واألمراء هنالك رابية فوق وحده الساحل عىل قاعًدا فوجدناه املدينة
عن وسألني عليه فسلْمُت بالسواد، الشعر مخضوب وهو ويساره يمينه عن واألجناد
مدينة إىل هنالك من وسافرت إحسانًا، إيل وبعث عنه وانرصفت سأل عما فأخربته مقدمي
مكسور والم وألف املهمل الطاء وفتح النون وإسكان الهمزة بفتح اسمها (وضبط أنطالية
عن ِعَوض الكاف أن إال وزنها عىل أنطاكية فهي بالشام التي وأما الحروف)، آخر وياء
البالد من يَُرى ما أجمل والضخامة الساحة اتساع يف متناهية املدن أحسن من وهي الالم،
األخرى، الفرقة عن بأنفسها منفردة سكانها من فرقة وكل ترتيبًا وأحسنه عمارة وأكثره
عليهم أبوابه تَُسدُّ سور وعليهم بامليناء، املعروف باملوضع منها ماكثون النصارى فتجار
منفردين آخر بموضع ساكنون قديًما أهلها كانوا الذين والروم الجمعة، صالة وعند ليًال
ومماليكه دولته وأهل وامللك سور، وعليهم آخر موضع يف واليهود سور، أيًضا وعليهم به
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وسائر الفرق من ذكرناه ما وبني بينها ويفرق بها يحيط سور أيًضا عليها ببلدة يسكنون
كثرية وحمامات ومدرسة جامع مسجد وبها العظمى، املدينة يسكنون املسلمني من الناس
التي املواضع وبجميع بها يحيط عظيم سور وعليها ترتيب، بأبدع مرتَّبة ضخمة وأسواق
بقمر عندهم املسمى العجيب واملشمش الطيبة والفواكه الكثرية البساتني وفيها ذكرناها،
وفيها مستظَرف، بها وهو مرص ديار إىل ويحمل ييبس وهو حلو لوز نواته ويف الدين
بمدرستها املدينة هذه من نزلنا الصيف، أيام يف الربودة الشديد العذب الطيب املاء عيون
باألصوات الصبيان من جماعة يقرأ أن عادتهم ومن الحموي، الدين شهاب وشيخها
وسورة الفتح سورة أيًضا املدرسة ويف الجامع املسجد يف يوم كل من العرص بعد الحسان

عم. وسورة امللك

الفتيان األخية ذكر

الرتكمانية البالد بجميع وهم نفسه، إىل املتكلم أضافه إذا األخ لفظ عىل أخي األخية وأحد
من بالغرباء احتفاًال أشد مثلهم الدنيا يف يوجد وال وقرية، ومدينة بلد كل يف الرومية
الرشط وقتْل الظلمة أيدي عىل واألخذ الحوائج وقضاء الطعام إطعام إىل وأرسع الناس
الشبان من وغريهم صناعته أهل يجتمع رجل عندهم واألخي الرش، أهل من بهم لحق ومن
ويجعل زاوية ويبني أيًضا، الفتوة هي وتلك أنفسهم، عىل ويقدمونه واملتجردين األعزاب
معايشهم طلب يف بالنهار أصحابه ويخدم اآلالت من إليه يحتاج وما والرسج الفرش فيها
مما ذلك غري إىل والطعام الفواكه به فيشرتون لهم، يجتمع بما العرص بعد إليه ويأتون
ضيافته ذلك وكان عندهم، أَنَْزلُوه البلد عىل مسافر اليوم ذلك يف َوَرَد فإن الزاوية، يف ينفق
فأكلوا طعامهم عىل هم اجتمعوا وارد يَِرْد لم وإن ينرصف، حتى عندهم يزال وال لديهم،
لهم اجتمع بما مقدمهم إىل العرص بعد وأتوا بالغد صناعتهم إىل وانرصفوا ورقصوا وغنوا
عنهم أفعاًال أجمل الدنيا يف أََر ولم األخي، ذكرنا كما مقدمهم ويسمى بالفتيان ويسمون
وأعظم والصادر الوارد يف أحب هؤالء أن إال وأصفهان شرياز أهل أفعالهم يف ويشبههم
الفتيان هؤالء أحد أتى املدينة هذه إىل وصولنا يوم من الثاني ويف عليه، وشفقة له إكراًما
وكان أفهمه، يومئٍذ أكن ولم الرتكي باللسان معه وتكلم الحموي الدين شهاب الشيخ إىل
الرجل؟ هذا يقول ما أتعلم الشيخ: يل فقال لبد، قلنسوة رأسه وعىل خلقة أثواب عليه
وقلت منه، فعجبُْت وأصحابك، أنت ضيافته إىل يدعوك إنه يل: فقال قال، ما أعلم ال فقلت:
نريد وال تضييفنا، عىل له قدرة وال ضعيف رجل هذا للشيخ: قلت انرصف فلما نعم، له:
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وفيه الخرازين من وهو األخية الفتيان شيوخ أحد هذا يل: وقال الشيخ فضحك نكلفه، أن
زاوية وبَنَْوا أنفسهم عىل ُموه َقدَّ قد الصناعات أهل من مائتني نحو وأصحابه نفس، َكَرُم
الرجل ذلك إلينا عاد املغرب صليت فلما بالليل، أنفقوه بالنهار لهم يجتمع وما للضيافة،
وبها الحسان الرومية بالبسط مفروشة حسنة زاوية فوجدناها زاويته إىل معه وذهبنا

العراقي. الزجاج ثريات من الكثري
أرجل له النحاس من املنارة شبه والبيسوس البياسيس، من خمسة املجلس ويف
الشحم من ويمأل للفتيلة أنبوب وسطه ويف النحاس من جالس شبه رأسه وعىل ثالث
ُموَكل وأحدهم الفتيل مقراضإلصالح وفيها بالشحم مآلنة نحاس آنية جانبه وإىل املذاب
الشبان من جماعة املجلس يف اْصَطفَّ وقد (الجراغجي)، الخراجي عندهم ويسمى بها
طول يف سكني وسطه عىل متحزم منهم واحد وكل األخفاف أرجلهم ويف األقبية ولباسهم
بها موصولة قطعة قلنسوة كل بأعىل الصوف من بيض قالنس رءوسهم وعىل ذراعني
قلنسوته منهم واحد كل نزع املجلس بهم استقر فإذا أصبعني، وعرض ذراع طول يف
املنظر، حسنة وسواه الزردخاني من أخرى قلنسوة رأسه عىل وتبقى يديه بني ووضعها
أتوا عندهم املجلس استقرينا وملا للواردين، موضوعة مرتبة شبه مجلسهم وسط ويف
عجبنا وطال حالهم فراقنا والرقص الغناء يف أخذوا ثم والحلواء، والفاكهة الكثري بالطعام

بزاويتهم. وتركناهم الليل آخر عنهم وانرصفنا أنفسهم، وكرم سماحهم من

أنطالية سلطان ذكر

بداره عليه فدخلنا عليًال، إليها وصولنا عند َوَجْدناه بك، يونس بن بك خرض وسلطانها
وسافرنا بإحسان، إلينا وبعث ْعنَاه وودَّ وأحسنه كالم بألطف فكلََّمنا املرض، فراش يف وهو
وواو املهمل الدال وضم الراء وإسكان املوحدة الباء بضم اسمها (وضبط بردور بلدة إىل
نزلنا شاهق جبل رأس يف قلعة ولها واألنهار البساتني كثرية صغرية بلدة وهي وراء)،
لنا فصنعوا الخطيب عليهم فأبى عندهم، نزولنا وأرادوا األخية واجتمعت خطيبها بدار
بنا الرسور إظهارهم العجائب من فكان إليها، بنا وذهبوا ألحدهم بستان يف ضيافة
فيما ترجمان وال لسانهم نَْعِرف ال ونحن لساننا يَْعِرفون ال وهم والفرح واالستبشار
(وضبط سربنا بلدة إىل البلدة هذه من سافرنا ثم وانرصفنا، يوًما عندهم وأََقْمنَا بيننا،
وهي وألف)، املعلوة التاء وفتح الراء وإسكان املوحدة والباء املهمل السني بفتح اسمها
وصلنا شامخ جبل يف قلعة لها واألنهار البساتني كثرية واألسواق العمارة حسنة بلدة
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بفتح اسمها (وضبط أكريدور مدينة إىل منها وسافرنا قاضيها، عند ونزلنا بالعيش إليها
مدينة وراء)، مد وواو مضموم مهمل ودال مد وياء الراء وكرس الكاف وسكون الهمزة
املاء، عذبة بحرية ولها وبساتني، وأشجار أنهار ذات األسواق حسنة العمارة كثرية عظيمة
منها ونزلنا والقرى، البالد من وغريهما وبقشهر أقشهر إىل يومني فيها املركب يسافر
الدين مصلح الفاضل املجاور الحاج العالم املدرس بها األعظم الجامع تقابل بمدرسة
من أطروفة البيان حسن اللسان فصيح وهو بالعراق، وسكن والشام املرصية بالديار قرأ

قيام. أحسن بحقنا وقام اإلكرام غاية أكرمنا الزمان طرف

أكريدور سلطان ذكر

مرص ديار سكن البالد، تلك سالطني كبار من بك الدندار بن بك إسحاق أبو وسلطانها
باملسجد العرص صالة إىل يوم كل يأتي أنه عادته ومن حسنة، ِسرَي وله وحج أبيه أيام
عىل يديه بني القراء وقعد القبلة جدار إىل استند العرص صالة ُقِضيَْت فإذا الجامع،
النفوس يف فعالة حسان بأصوات وَعمَّ وامللك الفتح سورة فقرءوا عالية خشب مصطبة
عنده وأظلَّنَا داره، إىل ينرصف ثم العيون، وتدمع الجلود وتقشعر القلوب لها تَْخَشع
ويستند رسير غري باألرضمن الصق فراش عىل منه ليلة كل يف يقعد فكان رمضان، شهُر
ويلينا الفقيه جانب إىل وأجلس جانبه إىل الدين مصلح الفقيه ويجلس كبرية مخدة إىل
صحفة يف ثريد عليه يفطر ما أول فيكون بالطعام يؤتى ثم حرضته، وأمراء دولته أرباب
النبي إن ويقولون: تربًكا، الثريد ويقدمون والسكر بالسمن مسقيٌّ العدس عليه صغرية
األطعمة بسائر يؤتى ثم له، النبي لتفضيل به نبدأ فنحن الطعام، سائر عىل َله فضَّ ملسو هيلع هللا ىلص
يزيدوا فلم السلطان ولد األيام تلك بعض يف وتويف رمضان، ليايل جميع يف ِفْعلُهم وهكذا
حني اللور أهل فعل من قدمناه ملا خالًفا والشام مرص أهل يفعله كما الرحمة بكاء عىل
بعد قربه إىل يخرجون أيام ثالثة والطلبة السلطان أقام ُدِفَن فلما سلطانهم، ولد مات
رجيل عىل ماشيًا السلطان فرآني الناس مع خرْجُت َدْفنه ِمْن يوم ثاني ويف الصبح، صالة
عطية أعطيته إنما وقال: فرده الفرس بعثت املدرسة وصْلُت فلما واعتذر، بفرس يل فبعث
بضم اسمها (وضبط ِحَصار ُقْل مدينِة إىل فانرصفنا ودراهم، بكسوة إيل وبعث عارية، ال
بها صغرية مدينة راء)، وآخره مهمل وصاد مكسور مهمل حاء ثم الالم وإسكان القاف
بني ما مهيأ كالجرس طريق إال لها طريق فال القصب فيها نبتت قد جانب كل من املياه
يقدر ال منيعة املياه وسط يف تل عىل واملدينة واحًدا، فارًسا إال يسع ال واملياه القصب

بها. األخية الفتيان أحد بزاوية ونزلنا عليها،
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حصار قل سلطان ذكر

وتفسريه وياء)، موحدة وباء مفتوحني والم معقود (بجيم وجلبي جلبي، محمد وسلطانها
بمدينته وصلنا وملا أكريدور، ملك إسحاق أبي السلطان أخو وهو سيدي الروم بلسان
قرا طريق عىل وانرصفنا وزدنا وأركبنا فأكرمنا قدم ثم أياًما، بها فأقمنا عنها غائبًا كان
جيم)، وآخره املعجم والغني الهمزة بفتح (وأغاج أسود تفسريه القاف)، (بفتح وقرا أغاج
فرسانًا السلطان معنا وبعث الرتكمان يسكنها خرضة صحراء وهي الخشب تفسريه
لهم: يقال طائفة فيها الطريق يقطع الصحراء هذه أن بسبب الذق مدينة إىل يبلغوننا
فَعَصَمنا كوتاهية، لها يقال مدينة ولهم معاوية، بن يزيد ذرية من أنهم يُذَْكر الجرميان،
أيًضا وتسمى قاف)، وبعده املعجم الذال بكرس (وهي الِذق مدينة إىل ووصلنا منهم، هللا
املساجد من سبعة وفيها وأضخمها املدن أبدع من وهي الخنازير، بلد وتفسريه غزله دون
ِحَسان وأسواقها املنبعة، والعيون املطَّردة واألنهار الرائقة البساتني ولها الجمعة إلقامة
وقوة قطنها لصحة أعمارها تطول لها، مثل ال بالذهب ُمَعلَّمة قطن ثياب بها وتُْصنَع
الروم من وبها الروم، نساء بها الصناع وأكثر إليها بالنسبة معروفة الثياب وهذه غزلها،
القالنس بها الروم وعالمة وسواها، الجزية من للسلطان وظائف وعليهم الذمة تحت كثري
ون يَُغريِّ ال املدينة هذه وأهل كبار، عمائم لهن الروم ونساء والبيض، الحمر منها الطوال
ويرتكونهن الحسان الروميات الجواري يشرتون وهم كله، اإلقليم هذا أهل كذلك بل املنكر؛
يدخلن الجواري أن هنالك وسمعت له، تؤديه ملالكها وظيف عليها واحدة وكل للفساد،
أن يل وذُِكَر عليه، ُمنِْكر غري من بالحمام ذلك فعل الفساد أراد فمن الرجال، مع الحمام

الصورة. هذه عىل َجَواٍر له بها القايض
وأخذوا حوانيتهم من رجال إلينا فنزل لها بسوق مررنا املدينة لهذه دخولنا وعند
السكاكني بعضهم سل حتى النزاع بينهم وطال آخرون رجال ذلك يف ونازعهم خلينا بأعنة
يقطعون الذين الجرميان أنهم َّا وظنَن منهم فخفنا يقولون، ما نعلم ال ونحن بعض، عىل
يَْعِرف ا حاجٍّ رجًال لنا هللا بعث ثم نهبنا، يريدون أنهم وحسبنا مدينتهم تلك وأن الطرق،
إلينا سبقوا الذين وإن الفتيان، من إنهم فقال: منا مرادهم عن فسألته العربي، اللسان
طائفة وكل طومان، أخي الفتى أصحاب واآلخرون سنان أخي الفتى أصحاب أوالدهم
عىل الصلح بينهم َوَقَع ثم نفوسهم، كرم من فعجبنا عندهم، نزولكم يكون أن ترغب
إلينا فأتى ذلك وبلغه سنان أخي قرعة فوَقَعْت أوًال، عنده نزلنا قرعته كانت فمن املقارعة،
بنا ذهب ثم الطعام بأنواع وأتي له بزاوية ونزلنا علينا، فسلموا أصحابه من جماعة يف
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الثالثة يخدم أصحابي خدمة أصحابه وتوىل بنفسه خدمتي وتوىل معنا ودخل الحمام إىل
كثرية، وفاكهة وحلواء عظيم بطعام فأتوا الحمام من خرجنا ثم منهم، الواحد واألربعة
والرقص السماع يف أخذوا ثم العزيز، الكتاب من آيات القراء قرأ األكل من الفراغ وبعد
ولده وإىل إليه فتوجهنا بالعيش طلبنا يف بعث الغد من كان فلما بخربنا، السلطان وأعلموا
بنا فذهبوا انتظارنا، يف وأصحابه طومان األخي فألفينا الزاوية إىل ُعْدنَا ثم نذكره، كما
ماء علينا صبوا أن عليهم وزادوا أصحابهم مثل والحمام الطعام يف ففعلوا زاويتهم إىل
يف االحتفال من أيًضا ففعلوا الزاوية إىل بنا مضوا ثم الحمام، من خروجنا بعد صبٍّا الورد
كمثل والرقص السماع ثم األكل من الفراغ بعد القرآن وقراءة والفاكهة والحلواء األطعمة

أياًما. بالزاوية عندهم وأقمنا أحسن، أو أصحابهم َفَعَلُه ما

الذق سلطان ذكر

مفتوحة أوالهما نونني ثم مفتوحة الحروف آخر بياء (واسمه بك يننج السلطان وهو
سنان أخي بزاوية نزلنا وملا الروم، بالد سالطني كبار من وهو وجيم)، مسكنة والثانية
معه واستصحب القسطموني، الدين عالء العالم املذكر الواعظ إلينا بََعَث قدمناه كما
هذه ملوك عادة ومن عليه، وسلمنا إليه فتوجهنا رمضان، شهر يف وذلك بعددنا، خيًال
طعامه وحرض املغرب معه فصلينا العطاء، وقلة الكالم ولِني للواردين التواضع البالد
يف ساكنًا وكان بك مراد َوَلَدُه إلينا بعث ثم بدراهم إلينا وبعث وانرصفنا، عنده فأفطرنا
أبوه فعله كما عددنا عىل خيًال أيًضا وبعث الفاكهة، إبان يف وذلك املدينة خارج بستان
غدوة انرصفنا ثم وبينه، بيننا يرتجم فقيه له وكان الليلة تلك عنده وأقمنا بستانه، فأتينا
والفتيان عساكره يف السلطان وخرج املصىل إىل فخرجنا البلدة، بهذه الفطر عيد وأََظلَّنَا
وبعضهم واألنفار، والطبول والبوقات األعالم صناعة كل وألهل باألسلحة، كلهم األخية
معهم صناعة كل أهل ويخرج الشكة، وكمال الهيئة ُحْسن يف ويباهيه بعًضا يفاخر
ويكون وبالخبز، بها ويتصدقون باملقابر البهائم فيذبحون الخبز وأحمال والغنم البقر
إىل السلطان مع دخْلنا العيد صالة صلينا وملا املصىل، إىل ومنها املقابر إىل أوًال خروجهم
للفقراء وجعل حدة، عىل سماط والفتيان واملشايخ للفقهاء فجعل الطعام وحرض منزله
البلدة بهذه وأقمنا غني، وال فقري اليوم ذلك يف بابه عىل يَُردُّ وال حدة، عىل سماط واملساكني
ووصلنا ليلة وبعض يوًما معهم فسافرنا رفقة تهيأت ثم الطريق، مخاوف بسبب مدة
حصن وهو مهَمل)، سني وآخره الواو وتخفيف الطاء (بفتح واسمه طواس حصن إىل
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وكان الحصن، هذا أهل من عنه هللاملسو هيلع هللا ىلصوريضهللا رسول صاحب صهيبًا أن ويُذَْكر كبري،
فأخربناهم، مقدمنا عن السور أعىل من أهله فسألنا بابه إىل بالغد ووصلنا بخارجه مبيتنا
خوًفا والطريق الحصن نواحي ليخترب عسكره يف بك إلياس الحصن أمري خرج وحينئٍذ
أبًدا، فعلهم وهكذا مواشيهم خرجت بجهاته طافوا فلما املاشية، عىل الرساق إغارة من
وزاد. بضيافة الحصن أمري إلينا وبعث فقري رجل زاوية يف بربضة الحصن هذا من ونزلنا
الالم)، وفتح املعجم الغني وإسكان امليم بضم اسمها (وضبط مغلة إىل منه وسافرنا
بزاويته علينا الدخول يكثر الفضالء الكرماء من وكان بها، املشايخ أحد بزاوية ونزلنا
مدينة سلطان ولد بك إبراهيم البلدة بهذه ولقينا حلواء، أو فاكهة أو بطعام إال يدخل وال
بكرس اسمها (وضبط ميالس مدينة إىل سافرنا ثم وكسانا، فأكرمنا وسنذكره، ميالس
الفواكه كثرية وأضخمها الروم بالد أحسن من وهي مهمل)، سني وآخره مد وياء امليم
قبله من فعله ما أضعاف ففعل األخية الفتيان أحد بزاوية منها نزلنا واملياه، والبساتني
ولقينا األعمال، وجميل األفعال حميد من ذلك وغري الحمام ودخول والضيافة الكرامة من
مائة عىل يزيد عمره أن ذكروا الششرتي، بأبي يسمى معمًرا صالًحا رجًال ميالس بمدينة

بركته. لنا وحصلت لنا دعا جيد، وذهنه ثابت وعقله وحركة قوة وله سنة، وخمسني

ميالس سلطان ذكر

الهمزة بضم اسمه (وضبط املنتشا ابن بك أرخان الدين شجاع املكرم السلطان وهو
والسرية الصورة حسن امللوك خيار من وهو نون)، وآخره معجم وخاء الراء وإسكان
عاِرٌف الخوارزمي الفقيه منهم جماعة منهم وببابه لديه معظمون وهم الفقهاء جلساؤه
مدينة إىل رحلته بسبب عليه واجًدا له لقائي أيام يف السلطان وكان فاضل، بالفنون
عند أتكلم أن الفقيه هذا مني فسأل أعطاه ما وقبول سلطانها إىل ووصوله سلوق أيا
من علمته ما وذكرت السلطان، عند عليه فأثنيت خاطره يف ما يذهب بما شأنه يف امللك
السلطان هذا إلينا وأحسن عليه، يجده كان ما ذهب حتى به أََزْل ولم وفضله، علمه
(وضبط ميالن بينهما ميالس من قريبة وهي برجني مدينة يف وسكناه وزودنا، وأركبنا
عىل جديدة وهي نون)، وآخره مد وياء وجيم الراء وإسكان املوحدة الباء بفتح اسمها
بناؤه يتم لم جامًعا مسجًدا بها بنى قد وكان واملساجد، الحسان العمارات بها هنالك تل
أحسن بعدما انرصفنا ثم عيل، أخي الفتى بزاوية منها ونزلنا لقيناه البلدة وبهذه بعد،
مسكن ونون مد وواو القاف بضم اسمها (وضبط قونية مدينة إىل قدمناه كما ألينا
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والبساتني واألنهار املياه كثرية العمارة حسنة عظيمة مدينة الحروف)، آخر وياء مكسور
ديار إىل أيًضا منه ويُْحَمل ِذْكُره، َم تََقدَّ وقد الدين بقمر املسمى املشمش وبها والفواكه
حدة، عىل صناعة كل وأهل الرتتيب، بديعة وأسواقها ا جدٍّ متسعة وشوارعها مرصوالشام،
قرمان بن الدين بدر السلطان بالد من وهي اإلسكندر بناء من املدينة هذه إن ويقال:
بهذا التي بالده من لقربها األوقات بعض يف العراق صاحب عليها تََغلَّب وقد وسنذكره،
من وزاويته الفتيان، من وهو شاه قلم بابن ويُْعَرف قاضيها بزاوية منها نزلنا اإلقليم
املؤمنني أمري إىل يتصل سند الفتوة يف ولهم التالميذ، من كبرية طائفة وله الزوايا أعظم
الخرقة، الصوفية تُْلبَس كما الرساويل عندهم ولباسها السالم، عليه طالب أبي بن عيل
ولده وبعث وأجمل قبله من صنيع من أعظم وضيافتنا إكرامنا القايضيف هذا صنيع وكان
جالل القطب الصالح اإلمام الشيخ تربة املدينة وبهذه معنا، الحمام لدخول عنه عوًضا
ويُْعَرفون إليه ينتمون طائفة الروم وبأرض القدر، كبريَ وكان بموالنا، املعروف الدين
وعىل بخراسان، والحيدرية بالعراق األحمدية نعرف كما الجاللية، لهم: فيقال باسمه

والصادر. للوارد الطعام فيها عظيمة زاوية تربته

حكاية

فدخل بقونية، بمدرسته الطلبة إليه يَْجتَِمع مدرًسا فقيًها أمره ابتداء يف كان أنه يُذَْكر
القطعة يبيع قطًعا مقطعة وهي منها طبق رأسه وعىل الحلواء يبيع رجل املدرسة إىل يوًما
قطعة الحلواني فأخذ طبقك، هات الشيخ: له قال التدريس مجلس أتى فلما بفلس، منها
سوى أحًدا يطعم ولم الحلواني فخرج وأكلها بيده الشيخ فأخذها للشيخ وأعطاها منه
إياه، انتظارهم وطال الطلبة عىل فأبطأ التدريس وترك اتباعه يف الشيخ فخرج الشيخ،
ينطق ال وصار أعوام بعد إليهم عاد إنه ثم مستقرٍّا، له يَْعِرفوا فلم طلبه يف فخرجوا
عنه يصدر ما ويكتبون يتبعونه الطلبة فكان يُْفَهم، ال الذي املتعلق الفاريس بالشعر إال
الكتاب ذلك يعظمون البالد تلك وأهل املثنوي، سموه كتابًا منه وألفوا الشعر ذلك من
أيًضا املدينة هذه ويف الجمعات، ليايل يف بزواياهم ويقرءونه ويعلمونه كالمه ويعتربون
مدينة إىل سافرنا ثم املذكور، الدين جالل ُمَعلِّم كان أنه يُذَْكر الذي أحمد الفقيه قرب
مدينة املهمل) الدال وفتح النون وإسكان والالم األلف بعد التي الراء (بفتح وهي الالرندة

والبساتني. املياه كثرية حسنة
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الالرندة سلطان ذكر

موىس لشقيقه قبله وكانت والراء)، القاف (بفتح قرمان بن الدين بدر امللك وسلطانها
عليها تََغلََّب ثم وعسكًرا، أمريًا إليها وبعث بعوض عنها وعوضه النارص للملك عنها فنزل
خارج السلطان هذا ولقيت بها أمره واستقام مملكته بهادار وبنى الدين بدر السلطان
وأقبل عليه وسلْمُت دابته عن هو فنزل دابتي عن له فنزلت تصيده من عائد وهو املدينة
فعله وأعجبهم له نزلوا دابته عن الوارد لهم نزل إذا أنه البالد هذه ملوك عادة ومن عيل،
لحرمان سببًا ويكون يُْرِضِهْم ولم ذلك ساءهم راكبًا عليهم سلم وإن إكرامه، يف وزادوا
عن سألني وركبُْت وَرِكَب عليه سلمت وملا وسأذكره، بعضهم مع ذلك يل جرى وقد الوارد،
الكثري الطعام يبعث وكان نُُزٍل، أحسن بإنزايل فأمر املدينة، معه ودخلت مقدمي عن حايل
عنده، مقامنا يطل ولم وأحسن وأركب وكسا والشمع الفضة طيافري يف والحلواء والفاكهة
املهمل الصاد وفتح القاف وسكون الهمزة بفتح (وضبطها أقرصا مدينة إىل وانرصفنا
من والبساتني الجارية العيون بها تَُحفُّ وأتقنها، الروم بالد أحسن من وهي والراء)،
العنب، ودوايل األشجار وفيها بدورها، املاء ويجري أنهار، ثالثة املدينة ويشق ناحية، كل
يف لها مثل ال الغنم صوف من إليها املنسوبة البسط بها وتُْصنَع كثرية، بساتني وداخلها
وهذه األتراك، وبالد والصني والهند والعراق ومرص الشام إىل تُْحَمل ومنها البالد، من بلد
األمري عن بها النائب حسني الرشيف بزاوية منها ونزلنا العراق، ملك طاعة يف املدينة
من الرشيف وهذا الروم، بالد من عليه تََغلََّب فيما العراق ملك عن النائب هو وأرتنا أرتنا،

تقدمه. من أفعال وفعل متناهيًا إكراًما وأكرمنا كثرية طائفة وله الفتيان
مهمل ودال الكاف وإسكان النون بفتح اسمها (وضبط نكدة مدينة إىل رحنا ثم
ويشقها بعضها، تخرب قد العمارة كثرية كبرية مدينة العراق ملك بالد من وهي مفتوح)،
بداخل إحداها قناطر ثالث عليه األنهار كبار من وهو األسود، بالنهر املعروف النهر
والفواكه البساتني تسقى منها والخارج بالداخل النواعري وعليه بخارجها وثنتان املدينة
عادة عىل — فأكرَمنَا بها، األمري وهو جاروق أخي الفتى بزاوية منها ونزلنا كثرية، بها
صاحب بالد من وهي قيسارية مدينة إىل ذلك بعد منها نا وِرسْ ثالثًا، بها وأقمنا — الفتيان
خواتني وإحدى العراق أهل عسكر بها اإلقليم بهذا العظام املدن إحدى وهي العراق
ملك من نسبة ولها وأفضلهن الخواتني أكرم من وهي املذكور، أرتنا الدين عالء األمري
وبني بينه من وكل الكبري أغا ومعنى املعجم)، والغني الهمزة (بفتح أغا وتدعى العراق
السالم وأحسنت لنا فقامت إليها ودخلنا خاتون، طغى واسمها بذلك يدعى نسبة السلطان
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وخلعة ملجم مرسج بفرس لنا بعثت انرصفنا وملا فأكلنا، الطعام بإحضار وأمرت والكالم
عيل أمري األخي الفتى بزاوية املدينة هذه من ونزلنا واعتذرت، غلمانها أحد مع ودراهم
وكربائها، املدينة وجوه من تتبعه طائفة وله البالد بهذه األخية كبار من كبري أمري وهو
وغريهم أصحابه من والكرباء وإتقانًا، كثريًا وطعاًما وقناديل فرًشا الزوايا أحسن وزاويته
عوائد ومن سواهم، يفعله ما أضعاف الوارد إكرام يف ويفعلون عنده ليلة كل يجتمعون
الوارد يُْرِكب وهو به الحاكم هو فاألخي سلطان، به ليس منها كان ما أنه البالد هذه

امللوك. ترتيب وركوبه ونهيه أمره يف وترتيبه َقْدِره عىل إليه ويُْحِسن ويكسوه
وآخره مد وياء املهمل السني بكرس اسمها (وضبط سيواس مدينة إىل سافرنا ثم
منزل وبها البالد من اإلقليم بهذا له ما وأعظم العراق ملك بالد من وهي مهمل)، سني
دار وبها الناس غاصة أسواقها الشوارع واسعة العمارة حسنة مدينة وعماله أمرائه
لهم وتجرى بها، ساكن ونقيبهم الرشفاء، إال ينزلها ال السيادة دار تسمى املدرسة مثل
إىل قدمنا وملا انرصفوا، إذا فيزودون وغريه والشمع والطعام الفرش مقامهم مدة فيها
السكني بالرتكية وبجق بجقجي أحمد آخي الفتى أصحاب لقائنا إىل خرج املدينة هذه
جماعة وكانوا مكسورة، وباؤه قاف بينهما معقودان منه والجيمان إليه، منسوب وهذا
األخية كبار من وهو جلبي أخي الفتى أصحاب بعدهم لقينا ثم واملشاة، الركبان منهم
لسبق ذلك يل يمكن فلم عندهم ننزل أن فطلبوا بجقجي، أخي طبقة من أعىل وطبقته
أشد فرحوا قد إلينا سبقوا والذين يتفاخرون، وهم جميًعا معهم املدينة ودخلنا األولني،
من صنيع مثل واملبيت والحمام الطعام يف صنيعهم من كان ثم عندهم، بنزولنا الفرح
ومعهم الطلبة من وجماعة القايض أتانا ثم ضيافة، أحسن يف ثالثة عندهم وأقمنا تقدم،
األمري واستقبلنا إليه فركبنا الروم، ببالد العراق ملك نائب أرتنا الدين عالء األمري خيل
العراقني عن وسألني بالعربية اللسان فصيح وكان ورحب علينا فسلم داره دهليز إىل
الرتكمان، وسالطني ومرص الشام وبالد أتابك السلطان وعن وكرمان وشرياز وأصبهان
فرس الجميع شكرت بل ذلك، أفعل فلم البخيل وأذم منهم الكريم أشكر أن مراده وكان
له فقال ضيافتي، يف تكونون وقال: فأكلنا الطعام أحرض ثم عليه، وشكرني مني بذلك
فقال: تصلهم وضيافتك عندي فليكونوا بزاويتي بعد ينزلوا لم أنهم جلبي أخي الفتى:
األمري بعث ثم األمري، ضيافة ويف ضيافته يف ستٍّا بها وأقمنا زاويته إىل فانتقلنا افعل،

ويزودونا. ويكرمونا يضيفونا أن بالبالد لنوابه وكتب ودراهم وكسوة بفرس
مهمل وصاد وألف وامليم الهمزة بفتح اسمها (وضبط أماصبة، مدينة إىل وسافرنا
وأشجار وبساتني أنهار ذات حسنة كبرية مدينة مفتوحة)، الحروف آخر وياء مكسور
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واألسواق، الشوارع فسيحة وهي ودورها جنانها تسقي النواعري أنهارها وعىل كثرية وفواكه
وواو املهمل السني بضم اسمها (وضبط سونيس بلدة منها ويقرب العراق صاحب وملكها
أوالد سكنى وبها أيًضا العراق لصاحب وهي مفتوح)، مهمل وسني مضموم ونون مد
الرواق شيخ اآلن وهو الدين، عز الشيخ منهم الرفاعي، أحمد العباس أبي تعاىل هللا ويل
الشيخ أوالد يحيى والشيخ إبراهيم والشيخ عيل الشيخ وإخوته الرفاعي، سجادة وصاحب
الفضل لهم ورأينا بزاويتهم ونزلنا الرفاعي، الدين تاج ابن الصغري ومعناه كوجك، أحمد
وشني امليم وكرس الكاف بضم اسمها (وضبط كمش مدينة إىل سافرنا ثم سواهم، من عىل
والشام العراق من التجار يأتيها عامرة كبرية مدينة العراق، ملك بالد من وهي معجم)،
منها ونزلنا إليها، أَِصل لم وْعَرة شامخة جبال منها يومني مسرية وعىل الفضة معادن وبها
نائب إلينا وجاء قبله من أفعال وفعل ضيافته يف ثالثًا بها وأقمنا الدين مجد األخي بزاوية
(وضبط أرزنجان إىل فوصلنا البالد تلك عىل وانرصفنا وزاد، بضيافة وبعث أرتنا األمري
وهي ونون)، وألف وجيم النون وسكون الزاي وفتح الراء وإسكان الهمزة بفتح اسمها
بها يتكلمون واملسلمون األرمن سكانها وأكثر عامرة كبرية مدينة العراق صاحب بالد من
معادن وفيها إليها، تنتسب حسان ثياب بها ويصنع الرتتيب حسنة أسواق ولها الرتكية
ونزلنا عندنا، املنار شبه وهي ذكرناها التي والبياسيس األواني منه ويصنعون النحاس
الفتيان، خيار من أيًضا وهو الزوايا، أحسن من وهي الدين، نظام أخي الفتى بزاوية منها

ضيافة. أحسن أضافنا وكبارهم
أكثرها خرب الساحة كبرية العراق ملك بالد من وهي الروم أرز مدينة إىل وانرصفنا
دورها أكثر ويف أنهار ثالثة ويشقها بها، الرتكمان من طائفتني بني وقعت فتنة بسبب
السن، كبري وهو طومان أخي الفتى بزاوية منها ونزلنا والدوايل، األشجار فيها بساتني
ثابت عًصا عىل متوكئًا قدميه عىل ف يَتََرصَّ ورأيته سنة، وثالثني مائة عىل أناف إنه يقال:
الصوم، يستطيع ال أنه إال شيئًا، نفسه من نُنِْكر لم أوقاتها يف للصالة مواظبًا الذهن
نزولنا يوم ثاني عنه االنرصاف وأردنا الحمام، يف أوالده وَخَدَمنَا الطعام يف بنفسه وَخَدَمنَا
فأقمنا ثالث، الضيافة أََقلَّ وإنَّ حرمتي، نقصتم فعلتم إن وقال: منه وأبى ذلك عليه فشق

ثالثًا. لديه
معقود وكاف مكسورة موحدة بباء اسمها (وضبط بركي مدينة إىل انرصفنا ثم
فسألناه أهلها من رجًال فلقينا العرص بعد إليها ووصلنا مسكن)، راء بينهما مكسور
بستان يف نفسه منزل إىل بنا فذهب فاتبعناه علينا، أدلكم أنا فقال: بها األخي زاوية عن
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بأنواع إلينا وأتى الشديد، الحر أوان وذلك مظللة واألشجار بيته سطح بأعىل فأنزلنا له،
بهذه أن تََعرَّْفنا قد وكنا الليلة تلك عنده وبتنا دوابنا وعلف ضيافته يف وأحسن الفاكهة
وكان عنده بتنا الذي الرجل ذلك بنا فأتى الدين، بمحيي يسمى فاضًال مدرًسا املدينة
وخدامه ومماليكه فارهة بغلة عىل راكبًا أقبل قد باملدرس وإذا املدرسة إىل الطلبة من
عليه فسلمنا بالذهب، مطرزة حسان مفرجة ثياب وعليه يديه بني والطلبة جانبيه عن
القايض جاء ثم جانبه، إىل وأجلسني بيدي وأمسك والكالم السالم وأحسن بنا فرحب
يمني عن فقعد وفضله، وعفافه لدينه بذلك لقب امللك فرشتي ومعنى فرشتي الدين عز
باملدرسة دويرة أتى ذلك من فرغ ملا ثم والفرعية، األصلية العلوم تدريس يف وأخذ املدرس
إليه فمضيت املغرب بعد إلينا وجه ثم حافلة، ضيافة وبعث فيها وأنزلني بفرشها فأمر
أبيض رخام خصة من املاء إليه ينحدر ماء صهريج وهنالك له ببستان مجلس يف فوجدته
وهو جانبيه عن وقوف وخدامه ومماليكه الطلبة من جملة يديه وبني القاشاني بها يدور
إيل فقام امللوك، من ملًكا شاهدته ملا فخلته حسنة منقوشة أقطاع عليها مرتبة عىل قاعد
وانرصفنا فأكلنا بالطعام وأتي مرتبته عىل جانبه إىل وأجلسني بيدي وأخذ واستقبلني
املدرس عند الطلبة من الليلة تلك َحَرض من جميع أن الطلبة بعض يل وذََكَر املدرسة، إىل
يف وأثنى بخربنا السلطان إىل املدرس هذا وكتب ليلة، كل لطعامه الحضور فعادتهم
وعادته بارد، الجبل وذلك الحر، شدة ألجل فيه يصيف هنالك جبل يف والسلطان كتابه،

فيه. يصيف أن

بركي سلطان ذكر

إليه بََعَث وملا وفضالئهم، وكرمائهم السالطني خيار من آيدين بن محمد السلطان وهو
عني يبعث حتى أُِقيَم أن املدرس عيلَّ فأشار آلتيه، إيلَّ نائبه َه َوجَّ بخربي يُْعِلمه املدرس
وانقطع بسببها الركوب يستطيع ال قرحة برجله خرجت قد ذاك إذ املدرس وكان ثانية
ال أنا فقال: املدرس عىل ذلك فشق ثانية طلبي يف بعث السلطان إن ثم املدرسة، عن
تحاَمَل إنه ثم لك، يجب ما السلطان لدى ألقرر معك التوجه غريض ومن الركوب أستطيع
إىل وصعدنا وأصحابي أنا وَرِكبُْت الركاب يف رجله يضع ولم وركب خرًقا رجله عىل وَلفَّ
عىل فنزلنا الزوال عند السلطان موضع إىل فوصلنا يَْت، وُسوِّ نُِحتَْت قد طريق يف الجبل
ابنه فرار بسبب باٍل وشغل قلق يف السلطان وصاَدْفنا الجوز شجر ظالل تحت ماء نهر
إلينا بعث وصولنا خرب بلغه فلما بك، أرخان السلطان صهره إىل عنه سليمان األصغر

211



بطوطة ابن رحلة

وسأالني ذلك، ففعال عيلَّ بالسالم وأمرهما الفقيه عىل فَسلََّما بك وعمر بك خرض ولديه
عًىص وهو (خركاه) الخرقة عندهم يسمى ببيت إيل وبعث وانرصفا، ومقدمي حايل عن
مثل والريح الضوء لدخول أعاله ويُْفتَح اللبود عليها وتُْجَعل القبة شبه تجمع الخشب من
معه، وقعدت الفقيه وَقَعَد ففرشوه بالفرش وأتوا ه، َسدِّ إىل احتيج متى ويَُسدُّ البادهنج
الربد، شديد املوضع وذلك الجوز، شجر ظالل تحت البيت خارج وأصحابي وأصحابه
السلطان إىل املدرس َرِكَب الغد من كان وملا الربد، شدة من فرس الليلة تلك يل ومات
السلطان وجه ساعة وبعد بذلك وأعلمني إيل عاد ثم فضائله اقتضته بما شأني يف وتََكلََّم
وأنا يمينه عن الفقيه وقعد عليه فسلمنا قائًما ووجدناه منزله إىل فجئنا مًعا طلبنا يف
واليمن والشام ومرص الحجاز عن وسألني ومقدمي حايل عن فسألني الفقيه، ييل مما
والسمن والدقيق األرز وبعث وانرصفنا فأكلنا الطعام حرض ثم األعاجم، وبالد والعراقني

الرتك. فعل وكذلك األغنام كروش يف
إلينا يوًما وأتى طعامه، فنحرض يوم كل يف إلينا يبعث أياًما الحال تلك عىل وأقمنا
الفقيه يمني عن السلطان وقعد يساره عن وأنا املجلس صدر يف الفقيه وقعد الظهر بعد
هللا رسول حديث من أحاديث له أكتب أن مني وطلب الرتك، عند الفقهاء لعزة وذلك
باللسان رشحها له يكتب أن فأمره الساعة، تلك يف عليه الفقيه وَعَرَضَها له فكتبْتُها ملسو هيلع هللا ىلص
وال إبزار بغري الجوز ظالل تحت الطعام لنا يطبخون الخدام ورأى فخرج قام ثم الرتكي،
الجبل بذلك إقامتنا وطالت والسمن، باألبرار وبعث خزانته صاحب بعقاب فأمر خرض،
إىل فبعث هنالك، املقام من مل قد أيًضا الفقيه وكان االنرصاف، وأردت امللل فأدركني
املدرس مع فتكلم نائبه السلطان بعث الغد من كان فلما السفر، أريد أني يخربه السلطان
أتدري املدرس: يل فقال وانرصف، كالمه عن فأجابه أفهمها، ذاك إذ أكن ولم بالرتكية
فقلت يعطيك، ماذا ليسألني إيلَّ بعث السلطان إن قال: قال، ما أعرف ال قلت: قال؟ ماذا
السلطان. إىل فذهب ذلك، من أحب ما فْليُْعِطه والعبيد، والخيل والفضة الذهب عنده له:
داره إىل غًدا معه وتنزال اليوم هنا تقيما أن يأمر السلطان إن فقال: إلينا عاد ثم
فخرج املدينة إىل معه ونحن ونزل مراكبه من جيًدا فرًسا بعث الغد من كان فلما باملدينة،
نزل فلما معه، ونحن السلطان ودخل وسواه آنًفا املذكور القايض وفيهم الستقباله الناس
داره، إىل معه بالدخول وأََمَرنَا بنا فدعا املدرسة، ناحية إىل املدرس مع ذهبُْت داره بباب
وعليهم الحسن فائقة ُصَوُرُهم عرشين، نحو خدامه من وَجْدنا الدار دهليز إىل َوَصْلنَا فلما
فقلت بحمرة، بة ُمْرشَ البياض ساطعة وألوانهم ُمْرَسلة مفروقة وشعورهم الحرير ثياب
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َدَرًجا السلطان مع وصعدنا روميون، فتيان هؤالء فقال: الحسان؟ الصور هذه ما للفقيه:
أركانه من ركن كل وعىل ماء، صهريج وسطه يف حسن مجلس إىل انتهينا أن إىل كثرية
مفروشة، متصلة مصاطب املجلس بهذا وتدور فيه من ماء يمج نخاس من سبع صورة
معنا وقعد بيده مرتبته السلطان نحى إليها انتهينا فلما السلطان، مرتبة إحداها وفوق
وقعد القايض، ييل مما وأنا الفقيه ييل مما والقايض يمينه عن الفقيه وَقَعَد اإلقطاع عىل
من بصحاف جاءوا ثم مجالسه، من كان حيث يفارقونه ال والقراء املصطبة أسفل القراء
كعكات فيه وُجِعَل الليمون ماء فيه ُعِرصَ قد املحلول، بالجالب مملوءة والفضة الذهب
ذلك مثل فيها صيني بصحاف معها وجاءوا وفضة، ذهب مالعق وفيها مقسومة صغار
بشكر وتكلْمُت الخشب، ومالعق الصيني صحاف استعمل َع تََورَّ فمن خشب، مالعق وفيها

ُه. وَرسَّ السلطان ذلك فأَْعَجَب ذلك يف وباَلْغُت الفقيه عىل وأثنيُْت السلطان

حكاية

له وقام عليه فسلم ذؤابة لها عمامة رأسه عىل شيخ أتى السلطان مع قعودنا أثناء ويف
َمْن للفقيه: فقلت منه، أسفل والقراء املصطبة فوق السلطان أمام وَقَعَد والفقيه القايض
محتاج وكلنا طبيب، يهودي هذا يل: فقال السؤال أعْدُت ثم وَسَكَت، فَضِحَك الشيخ؟ هذا
فقلت االمتعاض، من وقدم حدث ما فأخذني له، القيام من رأيت ما فعلنا هذا فألجل إليه؛
وَشتَْمتُه يهودي؟! وأنت القرآن قراء فوق تَْجِلس كيف ملعون، ابن ملعون يا لليهودي:
وَغِضَب به، الفقيه فأْخَربَُه كالمي، معنى عن وسأل السلطان فَعِجَب صوتي، ورفْعُت
هللا بارك أحسنَْت الفقيه: يلَ قال انرصْفنَا وملا حاٍل، أسوأ يف املجلس عن فخرج اليهودي

بنفسه. َعرَّْفتَه ولقد بذلك مخاطبته عىل يتجارس ال سواك أحًدا إن فيك،

أخرى حكاية

ما فقلت: السماء؟ من نََزَل حجًرا قط رأيَت هل يل: فقال املجلس هذا يف السلطان وسألني
دعا ثم السماء، من حجر هذا بلدنا بخارج نزل قد إنه يل: فقال به، سمعت وال ذلك رأيت
َرْت ُقدِّ بريق له الصالبة شديد أصم أسود بحجر فأتوا بالحجر، يأتوا أن وأََمَرُهم رجاًال
أن فأمرهم منهم أربعة فحرض القطاعني بإحضار السلطان وأََمَر قنطاًرا، تبلغ زنته أن
فيه يؤثروا فلم الحديد، بمطارق مرات أربع واحد رجل رضبة عليه فرضبوا يرضبوه
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املدينة إىل دخولنا من يوم ثالث ويف كان، حيث إىل ِبَردِّه وأََمَر أَْمِره، ِمْن فعجبت شيئًا
أهل ووجوه العسكر وأعيان واملشايخ الفقهاء ودعا عظيًما صنيًعا صنع السلطان مع
وكان باملدرسة، منزلنا إىل وُعْدنا الحسان، باألصوات القرآن القراء وقرأ فطعموا املدينة
وألف ذهبًا مثقال مائَة إيلَّ بََعَث ثم ليلة، كل يف والشمع والحلواء والفاكهة الطعام يوجه
أصحابي من كل وبعث ميخائيل، يسمى روميٍّا ومملوًكا وفرًسا كاملة وكسوة درهم
َعنا وَودَّ — خريًا تعاىل هللا جزاه — الدين محيي املدرس بمشاركة هذا كل ودراهم كسوة
مدينة قصدنا ثم يوًما، عرش أربعة واملدينة بالجبل عنده ُمقامنا مدة وكانت وانرصفنا،
مدينة وراء)، مد وياء املعلوة التاء بكرس اسمها (وضبط السلطان هذا بالد من وهي ترية
كبار من وهو محمد أخي الفتى بزاوية منها نزلنا وفواكه، وبساتني أنهار ذات حسنة

لنا. ودعا فأضافنا طريقته، عىل أصحاب وله الدهر صائم الصالحني
وسني الحروف آخر والياء الهمزة بفتح اسمها (وضبط أياسلوق مدينة إىل نا وِرسْ
وفيها الروم، عند معظمة قديمة كبرية مدينة قاف)، وآخره مضموم والم مضموم مهمل
دونها فما أذرع عرشة منها الحجر طول ويكون الضخمة بالحجارة مبنية كبرية كنيسة
يف له نظري ال الدنيا، مساجد أبدع من املدينة بهذه الجامع واملسجد نحت، أبدع منحوتة
املدينة هذه ُفِتَحْت فلما البالد، من يقصدونها عندهم معظمة للروم كنيسة وكان الحسن،
وهو األبيض الرخام وفرشه امللون الرخام من وحيطانه جامًعا، مسجًدا املسلمون جعلها
والنهر ماء صهريج قبة كل وسط يف منوعة قبة عرشة إحدى وفيه بالرصاص مسقف
وله الياسمني ومعرشات العنب ودوايل األجناس املختلفة األشجار النهر جانبي وعن يشقه
كنت وقد آيدين، بن محمد السلطان ابن بك خرض املدينة هذه وأمري بابًا، عرش خمسة
ذلك َفَكِرَه راكب وأنا عليه فسلمت خارجها املدينة بهذه لقيته ثم بريكي أبيه عن رأيته
ذلك وأَْعَجبَُهم له نزلوا الوارد لهم نََزَل إذا عادتهم فإن لديه، حرماني َسبََب وكان مني
معجم)، وخاء النون (بفتح النخ يسمونه ب امُلذَهَّ الحرير من واحًدا ثوبًا إال إيل يَبَْعْث ولم

ذهبًا. ديناًرا بأربعني بكًرا رومية جارية املدينة بهذه واشرتيت
مسكن وزاي مفتوحة الحروف آخر بياء اسمها (وضبط يزمري مدينة إىل رسنا ثم
قلعة ولها خراب، معظمها البحر ساحل عىل كبرية مدينة وراء)، مد وياء مكسورة وميم
فاضل، صالح — األحمدية من وهو — يعقوب الشيخ بزاوية منها نزلنا بأعالها، متصلة
كبار من — األخالطي زاده ومعه الرفاعي أحمد بن الدين عز الشيخ بخارجها ولقينا
الشيخ لهم وَصنََع األخبية، األمري لهم َب َرضَ وقد املولهني، من فقري مائة ومعه — املشايخ
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محمد السلطان ابن بك عمر املدينة هذه وأمري بهم، واجتمعت تها وَحَرضْ ضيافة يعقوب
بعد قدم ثم أبيه، عند عليها قدومنا حني وكان بقلعتها، وسكناه آنًفا املذكور آيدين بن
وبعث واعتذر عيلَّ فسلم بالزاوية إيلَّ أتى أن مكارمه من فكان بها، نزولنا من خمس
الكمخا، من وثوبني نقوله، اسمه خماسيٍّا روميٍّا مملوًكا ذلك بعد وأعطاني عظيمة، ضيافة

وبالصني. ونيسابور وتربيز ببغداد تُْصنَع حرير ثياب وهي
الذي اململوك ذلك سوى مملوك له يَبَْق لم األمري أن به يؤم الذي الفقيه يل وذََكَر
وآنية مجهزة أفراس ثالثة الدين عز للشيخ أيًضا وأعطى هللا، رحمه َكَرِمه بسبب أعطاني
والكمخا والقيس واملرعز امللف من وثيابًا دراهم مملوءة املرشبة، عندهم تسمى كبرية فضة
ب يَْرضِ غزوية أجفان له الجهاد كثري صالًحا كريًما األمري هذا وكان وغلمانًا، وجوارَي
يعود ثم وجوًدا، كرًما ذلك ويفني ويغنم فيسبي العظمى القسطنطينية نواحي عىل بها
جنوة نصارى فأََمَر البابا إىل أَْمَرُهم فرفعوا وْطأَتُه، الروم عىل اشتدْت أن إىل الجهاد إىل
من كثري عدد يف ليًال مدينته وطرقوا رومية، من جيًشا َز وَجهَّ فغزوه بغزوه وأفرانسة
هو فاستشهد فقاتلهم القلعة، من عمر األمري إليهم ونََزَل واملدينة املرىس وملكوا األجفان،
من سافرنا ثم ِلَمنََعِتها، القلعة عىل يقدروا ولم بالبلد النصارى واستقر ناسه من وجماعة
مكسورة ونون مسكنة معجمة وغني مفتوحة بميم اسمها (وضبط مغنيسية املدينة هذه
بزاوية يوم عيش بها نزلنا مشددة)، الحروف آخر وياء مكسورة مهملة وسني مد وياء
والعيون األنهار كثري وبسيطها جبل سفح يف حسنة كبرية مدينة وهي الفتيان، من رجل

والفواكه. والبساتني

مغنيسية سلطان ذكر

تويف قد وكان ولده، برتبة وجدناه البلدة هذه إىل وصلنا وملا صاروخان، يسمى وسلطانها
يف وُجِعَل صرب قد والولد برتبته وصبيحتها العيد ليلة الولد وأم هو فكان أشهر، منذ
وحينئٍذ رائحته، تذهب ألن لها َسْقَف ال قبة يف وُعلَِّق املقزدر بالحديد مغىشٍّ خشب تابوت
رأيت وهكذا عليه، ثيابه وتُْجَعل األرض وجه عىل ظاهًرا تابوته ويُْجَعل القبة تسقف
وُعْدنَا العيد، صالة معه وصلينا املوضع بذلك عليه وَسلَّْمنَا َفَعَل، امللوك من أيًضا غريه
برسم األصحاب لبعض غالم مع ه وتََوجَّ أفراسنا يل كان الذي الغالم فأخذ الزاوية إىل
املدرس الفقيه املدينة بهذه وكان أَثٌَر، لهما يَْظَهر لم العيش كان ملا ثم فأبطأ، سقيها
فلم طلبهما يف فبعث بذلك، وأعلمناه السلطان إىل معي فركب الدين، ُمْصِلح الفاضل
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عىل فوجة تسمى البحر ساحل عىل للكفار مدينة وقصدا عيدهم يف الناس واشتغل يوجدا،
إىل سنة كل يف هدية يبعثون وهم حصني بلد يف الكفار وهؤالء مغنيسية، من يوم مسرية
بعض بهما أتى الظهر بعد كان فلما بلدهم، لحصانة بها منهم فيقنع مغنيسية، سلطان

وباألفراس. األتراك
بما أقرا حتى عليهما واشتدوا أمرهما فأنكروا النهار عشية بهم اجتازا أنهما وذكروا
نزلوا قد الرتكمان من قوم عند ليلة وبتنا مغنيسية من سافرنا ثم الفرار، من عليه عزما
يحرتسون أصحابنا وبات الليلة، تلك دوابنا به نعلف ما عندهم نجد ولم لهم مرعى يف
سورة يقرأ فسمعته التوزري الدين عفيف الفقيه نوبة فأتت الرسقة، خوف بينهم مداولة
إال أيقظني فما ِنْمُت، ثم يحرس، من ألنظر فأْعِلْمني النوم أردت إذا له: فقلت البقرة،
من وكان ولجامه، برسجه الدين عفيف يركبه كان يل بفرس اق َّ الرسُّ ذََهَب وقد الصياح
(وضبط برغمة مدينة إىل فوصلنا الغد من رحلنا ثم بأياسلوق، اشرتيته الخيل جياد
مدينة مفتوحة)، وميم مفتوحة معجمة وغني مسكنة وراء مفتوحة موحدة بياء اسمها
املدينة هذه أهل من الحكيم أفالطون إن ويقال: جبل، بأعىل منيعة عظيمة قلعة لها خربة
كرباء أحد جاء ثم األحمدية، من فقري بزاوية منها ونزلنا اآلن، إىل باسمه تشتهر وداره

كثريًا. إكراًما وأَْكَرَمنا داره إىل فنََقَلنَا املدينة

برغمة سلطان ِذْكر

آخر (بياء ويخيش السلطان هو عندهم وخان الشني، بكرس خان يخيش يسمى وسلطانها
فأُْعِلَم له مصيف يف صاَدْفناه جيد، ومعناه مكسور) معجم وشني معجم وخاء الحروف
جبال يف نا وِرسْ الطريق عىل يدلنا من اكرتينا ثم قديس، وثوب بضيافٍة فبََعَث بقدومنا
مفتوحة موحدة بباء اسمها (وضبط ي، َكْرسِ بيل مدينة إىل وصلنا أن إىل َوْعرة شامخة
حسنة مدينة وياء)، مكسور وراء مسكن مهمل وسني مفتوح وكاف مد وياء مكسور والم
خارجها جامع بناء وأرادوا فيه، يُْجَمع لها جامع وال األسواق مليحة العمارات كثرية
تحت ويجتمعون به يصلون وصاروا سقًفا، له يجعلوا ولم حيطانه فبنوا بها متصل
وأتى أفاضلهم، من وهو سنان أخي الفتى بزاوية املدينة هذه من ونزلنا األشجار، ظالل

موىس. الفقيه وخطيبها قاضيها إلينا
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كرسي بيل سلطان ِذْكر

ال بمن عمارتها وكثرت املدينة هذه بنى الذي هو وأبوه فيه، خري وال دمورخان، ويسمى
واشرتيت حرير ثوب إيل وبعث ورايته امللك دين عىل والناس هذا، ابنه مدة يف فيه خري
اسمها (وضبط برىص مدينة إىل نَا ِرسْ ثم مرغليطة، تسمى رومية جارية املدينة بهذه
األسواق حسنة عظيمة كبرية مدينة املهمل)، الصاد وفتح الراء وإسكان املوحدة الباء بضم
نهر وبخارجها الجارية والعيون جهاتها جميع من البساتني تحفها الشوارع فسيحة
واآلخر للرجال أحدهما بيتان عليها بني وقد عظيمة، بركة يف يصب الحرارة شديد
زاوية وهنالك البالد، أقايص من إليها ويأتون الحمة بهذه يستشفون واملرىض للنساء،
ملوك أحد الزاوية هذه َعَمَر أيام، ثالثة وهي مقامهم مدة ويطعمون بها ينزلون للواردين
ووافقنا الفتيان، كبار من الدين شمس أخي الفتى بزاوية املدينة هذه يف ونزلنا الرتكمان،
وأفطروا ليًال املدينة وأهل العسكر وجوه ودعا كثريًا طعاًما فصنع عاشوراء يوم عنده
وَوَعَظ القونوي الدين مجد الواعظ الفقيه وحرض الحسنة، باألصوات القراء وقرأ عنده
من الواعظ وهذا الشأن، عظيمة ليلة وكانت والرقص السماع يف أخذوا ثم وأَْحَسَن، وذَكََّر
ويقال: يمينه، كد من إال يأكل وال أيام، ثالثة كل يف إال يفطر وال الدهر يصوم الصالحني
املقربة، يف إال ينام وال به، يسترت ما إال متاع وال له منزل وال قط، أحد طعام يأكل لم إنه
بعد وطلبته الناس، من الجماعة مجلس كل يف يديه عىل فيتوب ويَذُْكر املجالس يف ويَِعُظ

الناس. هجوع بعد يأتيها إنه ويقال: أَِجْدُه، فلم الجبانة وأتيت أَِجْده فلم الليلة، هذه

حكاية

فصاح الليل، آخر من الدين مجد بها وعظ الدين شمس بزاوية عاشوراء ليلة حرضنا ملا
ذلك عليه فأعادوا يُِفْق، فلم الورد ماء عليه فصبوا منها، عليه ُغِيشَ صيحة الفقراء أحد
وأتمَّ عليه، مغيشٌّ إنه قائل: ومن ميت، إنه قائٍل: فِمْن فيه، الناس واختلفت يُِفْق، فلم
فوجدوه الرجل، حال فاختربوا الشمس وطلعت الصبح، وصلينا القراء وقرأ كالمه الواعظ
وَدَفنَُه، عليه الصالة َحَرضَ فيمن وكنت وتكفينه، بغسله فاشتغلوا هللا، رحمه الدنيا َفاَرَق
علم فمتى جبل، يف هنالك بغار يتعبد كان أنه وذََكُروا يَّاح، الصَّ يسمى الفقري هذا وكان
مجد َوَعَظ فإذا أحد، طعام يأكل ولم وَْعَظه وَحَرضَ َقَصَده يَِعُظ الدين مجد الواعظ أن
صاح، الواعظ سمع إذا ثم ركعتني، ويصيل فيتوضأ يفيق ثم عليه ويغىش يصيح الدين
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له ُقْدَرة ال والرِّْجل اليد أَْعذََر وكان ذلك، ألجل يَّاَح الصَّ َي وُسمِّ الليلة، يف مراًرا ذلك يفعل
وَلِقيُت األرض، نبات من اقتات يَت تُُوفِّ فلما غزلها، من تقوته والدة له وكانت الخدمة، عىل
إال األرض، جاَل الصالحني من وهو السائح، املرصي هللا عبد الصالح الشيخ املدينة بهذه
وقد السودان، بالد وال األندلس وال املغرب وال رسنديب جزيرة وال الصني يدخل لم أنه

األقاليم. هذه بدخول عليه زدت

برصا سلطان ذكر

السلطان ابن معجم) وخاء الهمزة (بضم وأرخان بك، أرخان الدين اختيار وسلطانها
وهذا الصغري، بالرتكية وتفسريه قاف)، وآخره مضموم معقود بجيم (وجوق جوق عثمان
يقارب ما الحصون من له وعسكًرا، وبالًدا ماًال وأكثرهم الرتكمان ملوك أكرب السلطان
إلصالح أياًما منها حصن بكل ويقيم عليها يطوف يزال ال أوقاته أكثر يف وهو حصن، مائة
ويحارصه، الكفار ويقاِتُل ببلد، كامًال شهًرا قط يُِقْم لم إنه ويقال: حاله، د وتفقُّ شئونه
مسجدها وكان بمسجدها، وَقْربُه الروم، أيدي من برصا مدينة استفتح الذي هو ووالده
فتحها، قبل ومات سنة عرشين نحو برتيك مدينة حارص أنه ويُذَْكر للنصارى، كنيسة
وبعث له، لقائي كان وبها وافتتحها، سنة عرشة اثنتي ذكرناه الذي هذا ولده فحارصها
الحروف آخر الياء بفتح اسمها (وضبط يزنيك مدينة إىل سافرنا ثم كثرية، بدراهم إيل
تُْدَعى بقرية ليلة إليها الوصول قبل وبتنا وكاف)، مد وياء النون وكرس الزاي وإسكان
جوانبها عىل ماء أنهار يف كامًال يوًما القرية هذه من نا ِرسْ ثم األخية، من فتًى بزاوية كرلة

الحامض. الحلو الرمان أشجار
دخولها يستطاع ال يزنيك من أميال ثمانية عىل القصب تُنِْبت ماء بحرية إىل َوَصْلنَا ثم
املدينة هذه امتنعت وبذلك واحد، فارس إال عليها يسلك ال الجرس مثل واحد طريق عىل إال
أناس إال بها يسكن ال عروشها، عىل خاوية وهي الجهات جميع من بها محيطة والبحرية
امرأة — عليهم الحاكمة وهي خاتون، بيون زوجته وبها السلطان، خدام من قليلون
إليها ويَْدُخل املاء وفيه خندق سورين كل بني أربعة أسوار املدينة وعىل — فاضلة صالحة
واألرض والدور البساتني املدينة وبداخل رفعوها، َرْفعها أرادوا متى خشب جسور عىل
وبها قريبة، بها آبار من ورشبها مجموعة وبستانه ومزرعته داره إنسان فلكل واملزارع،
ويسمون الثمن رخيص جدٍّا كثري عندهم والقسطل والجوز الفواكه أصناف جميع من
سواها يف ِمثَْله أََر لم العذارى العنب وبها بالقاف، القوز والجوز بالنون قسطنة القسطل
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بهذه أَنَْزَلنَا واحدة، نواة منه للحبة القرش رقيق اللون صايف الجرم عظيم الحالوة متناهي
الكرماء، الفضالء شيخ وهو السلطانيوكي، الدين عالء املجاور الحاج اإلمام الفقيه املدينة
معي َه وتََوجَّ أحسن، وسريته حسنة وصورته الطعام، أَْحَرضَ إال زيارته إىل قط جئت ما
هذه إىل َوَصَل بأيام قدومنا وبعد وأحسنت، وأضافت فأْكَرَمْت املذكورة، الخاتون إىل
بسبب يوًما أربعني نحو املدينة بهذه وأقمت ذكرناه، الذي بك أرخان السلطان املدينة
وجارية أصحابي من ثالثة ومعي وانرصفت تََرْكتُه املكث عيلَّ طال فلما يل، َفَرٍس مرض
فاَرَقنا ترجمان لنا وكان عنا، ويرتجم الرتكي اللسان يُْحِسن من معنا وليس وغالمان،

املدينة. بهذه
عند بتنا والجيم)، والكاف امليم (بفتح مكجا لها يقال بقرية فبتنا منها خرجنا ثم
ومعها َفَرس عىل الرتك من امرأة َمتْنا وتََقدَّ عنده، من وسافرنا وأضافنا أَْكَرَمنَا بها فقيه
له: يقال كبري واٍد إىل فوصْلُت أثرها، اتباع يف ونحن ينجا، مدينة قاصدة وهي لها خديم
كادت َطتْه تََوسَّ فلما الوادي، تَُجوُز فذََهبَْت منها، هللا أعاذنا َسَقر إىل نََسٌب كأنه َسَقِري،
فذهب استخالصها معها كان الذي الخديم وأراد ظهرها، عن ورمتها بها تغرق الدابة
فأخرجوا سباحة أثرهما يف بأنفسهم رموا قوم الوادي عدوة يف وكان مًعا، بهما الوادي
الناس أولئك وأَْخَربَنَا هللا، رحمه نحبه قىض قد الرجل ووجدوا َرَمٌق، الحياة من وبها املرأة
بالحبال مربوطة خشبان أربع وهي إليها، ْهنَا تََوجَّ املوضع ذلك من أسفل املعدية أن
عليها ويركب األخرى العدوة من الرجال ويجذبها واملتاع الدواب رسوج عليها يجعلون
عىل واسمها كاوية، إىل الليلة تلك ووصلنا َفَعْلنا، وكذلك سباحة الدواب وتجاز الناس،
وَكلََّمنَا عنا، يَْفَهْم فلم بالعربية فكلَّْمنَاه األخية أحد بزاوية منها نزلنا الكي، من فاعلة مثال
فَكلََّمنَا الفقيه فأتى العربية يَْعِرف فإنه الفقيه، اطلبوا فقال: عنه نَْفَهْم فلم بالرتكية
ميقوان كهنا عربي إيشان للفتى: فقال منا، يَْفَهْمها فلم بالعربية، وَكلَّْمنَاه بالفارسية
ومن يقولون وميقوان قديم وكهنا هؤالء معناه وإيشان ميدانم)، نوا عربي ومن (ميكويند
حني الفضيحة عن نفسه سرت الكالم بهذا الفقيه أراد وإنما تعرف، وميدانم جديد ونو أنا
العربي بالكالم يتكلمون هؤالء لهم: فقال يَْعِرفه، ال وهو العربي اللسان يَْعِرف أنه ظنوا
ونََفَعنَا الفقيه قاله ما عىل األمر أن الفتى فظن الجديد، العربي إال أعرف ال وأنا القديم،
العربي باللسان يتكلمون ألنهم كرامتهم تَِجُب هؤالء وقال: إكرامنا يف وبالغ عنده، ذلك
إذ الفقيه كالم نفهم ولم وأصحابه، تسليًما وسلم عليه هللا صىل النبي لسان وهو القديم،

مراده. َفِهْمُت الفاريس اللسان تََعلَّْمُت فلما لفظه، َحِفْظُت لكنني ذاك
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آخر الياء بفتح اسمها (وضبط ينجا، إىل دليًال معنا وبعث بالزاوية الليلة تلك وِبتْنَا
بها فوجدنا األخي زاوية عن بها بََحثْنَا حسنة، كبرية بلدة وجيم)، النون وكرس الحروف
إذْ ذلك عند ْرُت فُرسِ نعم، يل: فقال األخي، زاوية هذه له: فقلت املولهني، الفقراء أحد
العربي اللسان من يَْعِرف ال أنه الغيُب أَبَْرَز اختربْتُه فلما العربي، اللسان يفهم َمْن َوَجْدُت
حاًرضا األخي يكن ولم بطعام الطلبة أحد إلينا وجاء بالزاوية ونزلنا خاصة، نعم كلمة إال
نائب مع وتََكلََّم َل تََفضَّ لكنه العربي، اللسان يَْعِرف يكن ولم الطالب بهذا األُنُْس وحصل
الكاف بفتح اسمها (وضبط كبنوك إىل معنا ه وتوجَّ أصحابه من فارًسا فأعطاني البلدة
املسلمني، ذمة تحت الروم كفار يسكنها صغرية بلدة وهي النون)، وضم الباء وسكون
أرخان السلطان بالد من وهي عليهم الحكام وهم املسلمني من واحد بيت غري بها وليس
تلك عندها وِبتْنا إليها فأحسنَّا والشتاء، الثلج إبان وذلك كافرة عجوز بدار فنزلنا بك،
هذه وأتتنا الزعفران، إال بها يُْزَدَرع وال العنب دوايل وال بها شجر ال البلدة وهذه الليلة،

منها. نشرتيه تجار أننا وَظنَّْت كثري بزعفران العجوز
معنا فبعث كاوية، من معنا الفتى بعثه الذي الفارس وأتانا ركبنا الصباح كان وملا
الطرق، عفى كثري ثلج الليلة تلك يف وقع وقد مطرني، مدينة إىل ليوصلنا غريه فارًسا
فأتوا للرتكمان، قرية إىل النهار نصف يف وصلنا أن إىل أثره فاتبعنا الفارس ذلك َمنا فتََقدَّ
وجباًال أوعاًرا بنا وسلك أحدهم معنا فركب الفارس ذلك وكلمهم منه، فأكلنا بطعام
ذلك لنا قال ذلك من خلصنا فلما مرة، الثالثني من أزيد جوازه لنا تََكرََّر ماء ومجرى
فلم ونرضيك، نعطيك املدينة إىل وصلنا إذا له: فقلنا الدراهم، من شيئًا أعطوني الفارس:
فردَّ رجع ثم بعيد ومىضغري أصحابي لبعض قوًسا فأخذ عنا، يفهم لم أو منا ذلك يَْرَض
نقصد أين نعرف ال وتََرَكنَا عنا وهرب فأخذها الدراهم من شيئًا فأعطيته القوس إلينا
غروب عند بََلْغنَا أن إىل ونسلكه الثلج تحت الطريق أثر نتلمح فكنا لنا، يظهر طريق وال
معي ومن نفيس عىل الهالك فِخْفُت الحجارة، لكثرة به الطريق يظهر جبل إىل الشمس
ليلتنا رسينا وإن هلكنا، الدواب عن نزلنا فإن هنالك، عمار وال ليًال، الثلج نزول وتوقْعُت
إذا نفيس: يف وُقْلُت الخالص عىل فعملت الجياد من فرس يل وكان نتوجه، أين نعرف ال
وأهل ُت، وِرسْ تعاىل هللا واستوَدْعتُهم كذلك، فكان أصحابي، سالمة يف أحتال لعيلِّ َسِلْمُت
قبوًرا، فيجدها عمارة أنها رائيها يظن الخشب من بيوتًا القبور عىل يبنون البالد تلك
عامرة، اجعلها اللهم فقلت: البيوت إىل وصلت العشاء بعد كان فلما كثري، منها يل فظهر
بالعربي فكلمته شيًخا عليها فرأيت دار، باب إىل تعاىل هللا ووفقني عامرة، فوجدتها

عني. يَْفَهْم فلم أصحابي بشأن فأخربته بالدخول إيلَّ وأشار بالرتكي، فكلمني
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سمع فلما شيخها، بالباب والواقف للفقراء زاوية الدار تلك أن هللا لُْطف ِمْن وكان
معرفة وبينه بيني وكانت بعضهم، َخَرَج الشيخ مع كالمي الزاوية بداخل الذين الفقراء
الستخالصاألصحاب الفقراء يميضمع بأْن إليه وأرشت أصحابي، خرب وأخربته عيلَّ فسلم
عىل تعاىل هللا وحمدنا الزاوية، إىل جميًعا وجئنا أصحابي إىل معي وتوجهوا ذلك، ففعلوا
كل وأتى تعاىل، هللا بذكر ليلتهم وقطعوا القرية أهل فاجتمع جمعة ليلة وكانت السالمة،
مدينة إىل فوصلنا الصباح عند ورحلنا املشقة وارتفعت الطعام، من له تيرس بما منهم
وكرس الراء وإسكان املهملة والطاء امليم بضم اسمها (وضبط الجمعة صالة عند ُمُطْرنِي
نجد ولم املسافرين من جماعة وبها األخية الفتيان أحد بزاوية فنزلنا مد)، وياء النون
أحد فلقينا املربط، وعدم والربد الثلج لكثرة فلق يف ونحن الجمعة فصلينا للدواب مربًطا
منه وطلبُْت برؤيته ْرُت فُرسِ العربي، اللسان يَْعِرف وكان علينا فسلم أهلها من الحجاج
دور أبواب ألن يتأتى فال منزل يف ربطها أما فقال: بالكراء للدواب مرابط عىل يدلنا أن
فيها يربط بالسوق سقيفة عىل أدلكم ولكنني الدواب، منها تدخل ال صغار البلدة هذه
ونزل دوابنا، بها وربْطنا عليها فدلنا السوق، لحضور يأتون والذين دوابَّهم املسافرون

الدواب. ليحرس إزاءها خاٍل بحانوت األصحاب أحد

حكاية

أحدهم وبعثت للدواب، التبن ليشرتي الخدام أحد بعثُْت أني لنا اتفق ما غريب من وكان
سبب عن فسألناه يضحك، وهو يشء دون واآلخر بالتبن أحدهما فأتى السمن، يشرتي
وكلم بالوقوف إلينا فأشار السمن منه فطلبنا بالسوق دكان عىل وقفنا إنا فقال: ضحكه
نريد إنا لنا: وقلنا منه فأخذناه بالتبن وأتى ساعة فأبطأ الدراهم له فدَفْعنا له، ولًدا
وأما الرتك، بلسان سمن للتبن يقولون أنهم الغيب وأبرز السمن، هذا فقال: السمن،
رغبنا العربي اللسان يَْعِرف الذي الحاج بهذا اجتمعنا وملا رباغ، عندهم ى فيَُسمَّ السمن
ثوبًا وَكَسْوتُه عرش، مسرية البلدة هذه وبني وبينها قصطمونية، إىل معنا يسافر أن منه
الخري، ووعدته لركوبه دابة له وَعيَّنُْت لعياله، تركها نفقة وأعطيته ثيابي، من مرصيٍّا
أنه غري الناس، عىل ديون وله كثري مال صاحب أنه حاله من لنا فظهر معنا وسافر
يفضل ما فيأخذ ِلنََفَقِتنا الدراهم نعطيه وكنا األفعال، سيئ الطبع خسيس الهمة ساقط
كان أنه يل وذُِكَر لنفسه، ذلك ثمن ويمسك وامللح، والخرض األبزار به ويشرتي الخبز من
بلسان املعرفة َعَدِم من نكابده كنا ملا نحتمله وكنا ذلك، دون النفقة دراهم من يرسق
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رسقت كم حاج، يا النهار: آخر يف له نقول وكنا فضحناه، أن إىل حاله وانتهت الرتك،
مات أنه الخسيسة أفعاله ومن بذلك، ونرىض منه فنضحك كذا، فيقول: النفقة؟ من اليوم
أخت عند ليلًة نزلنا أنا ومنها وباعه، بيده جلده سلخ فتوىل املنازل بعض يف فرس لنا
وكلها والخوخ واملشمش والتفاح اص اإلِجَّ من وفاكهة بطعام فجاءت القرى، بعض يف له
فعلم إليها نُْحِسَن أن فأََرْدنَا ماؤها، ب ويُْرشَ فتؤكل ترطب حتى املاء يف وتُْجَعل ميبسة،
يف إحسانًا وأعطيناها له إرضاء فأعطيناه يل، ذلك وأعطوا شيئًا تعطوها ال فقال: بذلك

بذلك. يعلم لم بحيث خفية
وملا الالم)، وكرس مضمومة موحدة بباء اسمها (وضبط بويل مدينة إىل وصلنا ثم
أصحابنا بعض دخله فلما صغريًا، العني رأي يف يظهر واديًا وجدنا منها قريب إىل انتهينا
تجويزها، من خافوا صغرية جارية وبقيت جميًعا فجازوه واالنزعاج الجرية شديد وجدوه
بي َوَقَع توسطته فلما الوادي، جواز يف وأخذت فأردْفتُها أفراسهم من خريًا فريس وكان
فقصد املدينة ودخلنا أنا، وخلصت َرَمٌق وبها أصحابي فأخرجها الجارية ووَقَعت الفرس
أبًدا الشتاء أيام زواياهم يف موقدة النار إلنزال أنه عوائدهم ومن األخية، الفتيان أحد زاوية
منها يصعد َمنَاِفَس لها ويصنعون للنار، موقًدا الزاوية أركان من ركن كل يف يجعلون
أحسن وقد جزي: ابن قال بخريي، واحدها البخاري ويسمونها الزاوية يؤذي وال الدخان

البخريي: بذكر وتذكرته التورية يف قوله يف الحيل رسايا بن العزيز عبد الدين صفي

ال��ت��رب ك��ان��ون��ه ع��ل��ى ال��رم��اد ي��ح��ث��و غ��دا ف��ارق��ت��م��وه م��ذ ال��ب��خ��ي��ري إن
ال��ح��ط��ِب ح��م��ال��ة ب��غ��ال��ك��ُم ج��اءت َل��َه��ٍب أب��ا ي��م��س��ي أن��ه ش��ئ��ت��ُم ل��و

ثيابًا ولبست ثيابي فنزعت موقودة، النار وجدنا الزاوية دخلنا فلما قال: (رجع)،
من درهم ذلك من وأكثر والفاكهة بالطعام األخي وأتى بالنار، واصطليت سواها
بالوارد وألطفهم الغريب عىل شفقتهم وأعظم إيثارهم وأشد نفوسهم أكرم ما طائفة
عىل كقدومه إال عليهم الغريب اإلنسان قدوم فليس بأمره، احتفاًال وأجملهم فيه وأحبهم
كردي مدينة إىل فوصلنا بالغداة رحلنا ثم مرضية، بحال الليلة تلك وبتنا إليه، أهله أحبِّ
موحدة وباء الياء وسكون املهمل والدال الراء وفتح معقودة بكاف اسمها (وضبط بويل
حسنة األرض من بسيط يف كبرية مدينة وهي وياء)، مكسورة والم مد وواو مضمومة
تسكنها محلة كل مفرتقة محالت وهي برًدا، البالد أشد من واألسواق الشوارع متسعة

غريهم. يخالطهم ال طائفة
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سلطانها ذكر

جميل والسرية الصورة حسن البالد، هذه سالطني متوسطي من بك شاه السلطان وهو
بها ولقيت منها بزاوية ونزلنا الجمعة صالة املدينة بهذه صلينا العطاء، قليل الخلق
بها وله سنني منذ مستوطنيها من وهو الحنبيل الدمشقي الدين شمس الفقيه الخطيب
الفقيه هذا علينا وَدَخَل عنده، الكالم ومسموع وخطيبه السلطان هذا فقيه وهو أوالد،
السلطان واستقبلت ِفْعله عىل فشكْرتُه لزيارتنا، جاء قد السلطان أن فأَْعَلَمنَا بالزاوية
فأخربته السالطني، من لقيته وعمن مقدمي وعن حايل عن فسألني وجلس عليه، فسلَّْمُت
برلو مدينة إىل وانرصفنا وكسوة، مرسجة بدابة وبعث انرصف ثم ساعة وأقام كله، بذلك
تل عىل صغرية مدينة وهي الالم)، وضم الراء وإسكان املوحدة الباء بضم اسمها (وضبط
الذي الحاج وكان حسنة، فيها بمدرسة منها نزلنا شاهق بأعىل قلعة ولها خندق تحتها
الطلبة من عالته عىل وهو الدرس، معهم ويحرض وَطَلبَتَها ُمَدرَِّسها يَْعِرف معنا سافر
بادشاه سليمان املكرم السلطان ابن بك عيل وهو البلدة، هذه أمري ودعانا املذهب، حنفي
وأَْكَرَمنَا، بنا فرحب عليه فسلمنا القلعة إىل إليه فصعدنا وسنذكره، قصطمونية ملك
وكاتبه قاضيه وحرض جانبه، إىل وأجلسني ذلك، عن فأجبته وحايل أسفاري عن وسألني
القراء قرأ ثم فأكلنا، الطعام وحرض الكتاب، كبار من وهو محمد الدين عالء الحاج

عجيبة. وألحان ُمبِْكيَة بأصوات
وصاد مفتوح بقاف اسمها (وضبط قصطمونية مدينة إىل بالغد وسافرنا وانرصفنا
الحروف)، آخر وياء مكسور ونون وواو مضمومة وميم مفتوح مهمل وطاء مسكن مهمل
شيخ بزاوية منها نزلنا األسعار، رخيصة الخريات كثرية وأحسنها، املدن أعظم من وهي
يف له يكتب كان الطلبة أحد أن وهو عجبًا، منه ورأيت سمعه، لثقل باألطروش يُْعَرف
فيفهمها، الحكايات بذلك له ويحكي ويجيبه عنه فيفهم بأصبعه األرض يف وتارة الهواء
بدرهمني، السمني الغنمي اللحم طابق نشرتي فكنا يوًما، أربعني نحو املدينة بهذه وأقمنا
بدرهمني العسل حلواء ونشرتي عرشة، ونحن ليومنا فيكفينا بدرهمني خبًزا ونشرتي
ويفضل أجمعون منها فنأكل بمثله وقسطًال بدرهم جوًزا ونشرتي أجمعني، فتكفينا
البالد يف أََر ولم الشديد، الربد أوان وذلك واحد بدرهم الحطب ِحْمل ونشرتي باقيها،
الدين تاج املدرس املفتي العاِلم اإلمام الشيخ بها ولقيت منها، أسعاًرا أرخص مدينة
بدمشق وقرأ مدة، واستوطنها وتربيز بالعراقني قرأ العلماء، كبار من السلطانيوكي
أهل من الفنيكي سليمان الدين صدر املدرس العالم بها ولقيت قديًما، بالحرمني وجاور
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املعمر الشيخ بها ولقيت الخيل، بسوق التي بمدرسته وأضافني الروم، بالد من فنيكة
عىل ملًقى فوجدته الخيل، سوق من بمقربة بزاويته عليه دخلت عيل أمري دادا الصالح
بالعربي وَكلََّمني ففتحهما عينيه عن حاجبيه بعضهم وَرَفَع خدامه بعض فأجلسه ظهره
الخليفة أصحاب من ُكنُْت فقال: عمره عن وسألته َمْقِدم، خري َقِدْمَت وقال: الفصيح
منه فَطَلبُْت وستون، وثالث مائة اآلن وعمري سنة، ثالثني ابن وأنا وتويف باهلل، املستنرص

وانرصفت. يل فدعا الدعاء

قصطمونية سلطان ذكر

كبري وهو مسكن)، ودال وألف معقودة بباء (واسمه بادشاه سليمان املكرم السلطان وهو
يجالسه وهيبة وقار صاحب اللحية طويل الوجه حسن سنة، سبعني عىل ينيف السن
ومقدمي حايل عن وسألني جانبه إىل فأجلسني بمجلسه عليه َدَخْلُت والصلحاء، الفقهاء
وأعطاني منه قرب عىل بإنزايل وأمر فأجبته، والشام ومرص الرشيفني الحرمني وعن
ذلك بعد يل وأََمَر وعلًفا نفقة يل َ وَعنيَّ وكسوة، اللون قرطايس عتيًقا فرًسا اليوم ذلك
من أجد فلم منها، يوم نصف مسرية عىل املدينة قرى من قرية يف يل نفذ وشعري بقمح
السلطان هذا عادة ومن صحبتنا، يف كان الذي للحاج فأعطيته األسعار، لرخص يشرتيه
يُْمنَع وال األبواب فتفتح بالطعام ويؤتى العرص صالة بعد بمجلسه يوم كل يجلس أن
جلوًسا النهار أول يف ويجلس األكل، من مسافر أو غريب أو بدويٍّ أو حرضيٍّ من أحد
عنده فيأكلون الدولة أرباب ويأتي له، مجلس إىل وينرصف يديه فيَُقبِّل ابنه ويأتي ا خاصٍّ

وينرصفون.
املذكور واملسجد داره، عن بعيد وهو املسجد إىل يركب أن الجمعة يوم يف عادته ومن
ووجوه والفقهاء والقايض دولته وأرباب السلطان فيصيل الخشب من طبقات ثالث وهو
وبعض وخدامه وأصحابه السلطان أخو وهو األفندي ويصيل السفىل، الطبقة يف األجناد
أوالده أصغر وهو — عهده ويلُّ السلطان ابن ويصيل الوسطى، الطبقة يف املدينة أهل
ويجتمع العليا، الطبقة يف الناس وسائر امه وُخدَّ ومماليكه وأصحابه — الجواد ى ويَُسمَّ
السلطان ويكون والقايض، الخطيب معهم ويقعد املحراب أمام حلقة فيقعدون القراء
عجيب، برتتيب اآليات ويكررون حسان بأصوات الكهف سورة ويقرءون املحراب، بإزاء
الصالة من فرغوا فإذا صىل، ثم فخطب املنرب الخطيب صعد قراءتها من فرغوا فإذا
القارئ يقرأ ثم َمَعُه، وَمْن السلطان وانرصف عًرشا السلطان يدي بني القارئ وقرأ تنقلوا
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يدي بني القارئ يقرأ ثم معه، ومن هو انرصف قراءته أَتَمَّ فإذا السلطان، أخي يدي بني
تركي بشعر السلطان فيمدح املذكر وهو املعرف قام قراءته من َفَرَغ فإذا السلطان، ابن
يف ه َعمِّ يد يَُقبِّل أن بعد أبيه دار إىل امللك ابن ويأتي وينرصف، لهما ويدعو ابنه ويمدح
ويجلس يده ويَُقبِّل أخوه فيتقدم السلطان إىل يدخالن ثم انتظاره، يف واقف ه وَعمُّ طريقه
حانت فإذا ناسه، مع به فيقعد مجلسه إىل وينرصف يده فيَُقبِّل ابنه يأتي ثم يديه، بني
يف إال إليه يعود فال عنه وانرصف يََده السلطان أخو وَقبَّل جميًعا، صلوها العرص صالة

ذكرناه. كما غدوة يوم كل يأتي فإنه الولد وأما األخرى، الجمعة
زاوية أحسن من القرى بإحدى عظيمة زاوية يف ونزلنا املدينة هذه من سافرنا ثم
فيها النظر وجعل الدين، فخر ى يَُسمَّ تعاىل هللا إىل تاب كبري أمري بناها البالد تلك يف رأيتها
بإزاء وبنى عليها، َوْقف القرية وفوائد الفقراء، من بالزاوية أقام وملن واألرشاف لولده
بالقرية سوًقا وبنى يلزمه، يشء غري من والصادر الوارد يدخله للسبيل حماًما الزاوية
الحرمني من يَِرُد فقري لكل الزاوية هذه أوقاف من َ وَعنيَّ الجامع، املسجد عىل ووقفه
يوم درهم ومائة كاملة كسوة وسواها وخراسان والعراقني ومرص الشام من أو الرشيفني
املطبوخ واألرز واللحم الخبز وهي مقامه أيام والنفقة سفره، يوم درهم وثالثمائة قدومه
انرصفنا ثم أيام، ثالثة وضيافة دراهم عرشة الروم بالد من فقري ولكل والحلواء، بالسمن
ويُْعَرف األخية الفتيا بعض عمرها فيه، عمارة ال شامخ جبل يف بزاوية ثانية ليلًة وِبتْنا
والصادر الوارد عىل خراجها يُنَْفق قرية عليها وَوَقَف قصطمونية، أهل من الدين بنظام
الصاد بفتح اسمها (وضبط صنوب مدينة إىل الزاوية هذه من وسافرنا الزاوية، بهذه
بها يحيط والتحسني، التحصني بني َجَمَعْت حافلة مدينة وهي باء)، وآخره النون وضم
إليها يَْدُخل ال واحد باب هنالك ولها الرشق، جهة وهي واحدة إال جهاتها جميع من البحر
وملا ذكرناه، الذي بادشاه سليمان السلطان ابن بك إبراهيم وأمريها أمريها، بإذن إال أحد
البحر. باب خارج وهي جلبي أخي الدين عز بزاوية ونزلنا البلد، َدَخْلنَا عليه لنا استؤذن
واملياه واملزارع البساتني فيه سبتة كمينا البحر يف داخل جبل إىل يُْصَعد هناك ومن
عرشة إحدى وفيه إليه الصعود يستطاع ال مانع جبل وهو والعنب، التني فواكه وأكثر
عليهما للخرضوإلياس تُنَْسب رابطة وبأعاله املسلمني ذمة تحت الروم كفار يسكنها قرية
قرب الجبل هذا وبسفح مستجاب، فيها والدعاء ماء عني وعندها متعبِّد، عن تخلو ال السالم
واملسجد والصادر، للوارد الطعام فيها زاوية وعليه الحبيش، بالل الصحابي الصالح الويل
أربع تُِقلُّها قبة عليها ماء ِبْركة وسطه ويف املساجد، أحسن من صنوب بمدينة الجامع
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وذلك خشب، َدَرج عىل له يُْصَعد مجلس وفوقها الرخام من ساريتان رجل كل ومع أرجل،
بأعىل الجمعة يصيل وكان الرومي، الدين عالء السلطان ابن بروانة السلطان عمارة من
املذكور، سليمان السلطان عليها تََغلََّب مات فلما جلبي غازي ابنه بعده وَمَلَك القبة، تلك
ويف املاء تحت الصرب يف خاصية هللا ووهبه مقداًما، شجاًعا املذكور جلبي غازي وكان
واشتغل املالقاة كانت فإذا الروم، لحرب الحربية األجفان يف يسافر وكان السباحة، قوة
بما يشعرون فال العدو أجفان بها يخرق حديد آلة وبيده املاء تحت غاص بالقتال الناس
من وأََرسَ فَخَرَقها العدو أجفان مرة بََلِدِه مرىس وطرقت الغرق، يدهمهم حتى بهم حل
الحشيش أَْكل يُْكِثر كان أنه يَذُْكرون أنهم إال لها؛ كفاء ال كفاية فيه وكانت فيها، كان
أشجار بني له وَدَخَلْت غزالة فاتبع به، مولًعا وكان للتصيد يوًما خرج فإنه مات، وبسببه
السلطان وتََغلََّب فمات، فشدخته رأسه فرضبت شجرة فعارضته فرسه َرْكض يف وزاد
صاحبه يأكله كان ما يأكل أيًضا إنه ويقال: إبراهيم، ابنه به وَجَعَل البلد عىل سليمان
بصنوب الجامع باب عىل يوًما مرْرُت ولقد أكلها، ينكرون ال كلها الروم بالد أهل أن عىل
لهم خديم أيديهم وبني األجناد كبار من نفًرا فرأيت عليها، الناس يقعد دكاكني وبخارجه
إليه أنظر وأنا ويأكل بمعلقة منها يأخذ وأحدهم الحناء، يشبه بيشء مملوءة شكارة بيده
بهذه وأضافنا الحشيش، أنه فأخربني معي، كان َمْن فسألت الشكارة، يف بما يل ِعْلَم وال

الرزاق. عبد بابن ويُْعَرف ومعلمه بها األمري ونائب قاضيها املدينة

حكاية

يَْعِرفون ال حنفية وهم أيدينا، ُمْسِبيل نصيل ونحن أهلها رآنا املدينة هذه دخلنا ملا
يرى بعضهم وكان اليدين، إسبال هو مذهبه من واملختار صالته، كيفية وال مالك مذهب
ذلك عن وسألونا بمذهبهم، فاتهمونا أيديهم، ُمْسِبيل يصلون والعراق بالحجاز الروافض
حتى نفوسهم يف التهمة واستقرت منا، بذلك يقنعوا فلم مالك، مذهب عىل أننا فأخربناهم
به، نفعل ما يرى حتى يالزمنا أن امه ُخدَّ بَْعَض وأوىص بأرنب السلطان نائب إلينا بعث
التُّهمة عنا زالت فحينئٍذ بذلك، وأَْعَلَمُه إليه الخديم وانرصف وأكلناه، وطبخناه فذبحناه
صنوب إىل وصولنا من أيام أربعة وبعد األرنب، يأكلون ال والراوفض بالضيافة، لنا وبعثوا
وكذلك شعره، كاشًفا قدميه عىل ابنها وخرج جنازتها، يف فخرْجُت إبراهيم األمري أم يَْت تُُوفِّ
ولم ثيابهم قلبوا فإنهم والفقهاء والخطيب القايض وأما مقلوبة، وثيابهم واملماليك األمراء
وأقاموا العمائم، عن عوًضا األسود الصوف من مناديل عليها جعلوا بل رءوسهم، يكشفوا
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نحو املدينة بهذه إقامتنا وكانت عندهم، العزاء مدة وهي يوًما أربعني الطعام يطعمون
وأقمنا للروم مركبًا فاكرتينا القرم، مدينة إىل البحر يف السفر تيسري ننتظر يوًما أربعني
علينا هاَل ثالٍث بعد توسطناه فلما البحر َرِكبْنَا ثم الريح، مساعدة ننتظر يوًما عرش أحد
يسمى املغرب أهل من رجل ومعي بالطارمة وكنت عيانًا، الهالك ورأينا األمر بنا واشتد
بالطارمة، وأتاني ذلك ففعل البحر كيف لينظر املركب أعىل إىل يصعد أن فأمْرتُه بكر، أبا
تْنا وردَّ الريح تغريت ثم مثله، يُْعَهد لم ما الهول من ودهمنا هللا، أستودعكم يل: فقال
مرساها إىل النزول التجار بعض وأراد منها، خرجنا التي صنوب مدينة من مقربة إىل
هاَل البحر توسطنا فلما وسافرنا، الريح استقامت ثم إنزاله من املركب صاحب فَمنَْعُت

األوىل. املرة مثل لنا وجرى علينا
دخوله فأردنا الكرش، يسمى مرًىس وقصدنا الرب جبال ورأينا الريح ساعدت ثم
أجفانًا هنالك أن وظننا أنفسنا عىل فِخْفنَا تدخلوا، ال أن بالجبل كانوا أناس إلينا فأشار
فأنزلني هنا ها أنزل أن أريد املركب لصاحب قلت قربناه فلما الرب، مع فرجعنا للعدو
الكنيسة حيطان أحد يف ورأيت راهبًا، بها فوجدت فقصْدتُها كنيسة ورأيت بالساحل،
فقلت يوقد، رساج يديه وبني رمح وبيده سيًفا متقلد عمامة عليه عربي رجل صورة
تلك وِبتْنَا قوله، من فأُْعِجبُْت عيل، النبي صورة هذه فقال: الصورة؟ هذه ما للراهب:
املركب يف استصحبناه مما كانت إذ أكلها نَْستَِطْع فلم دجاًجا وطبخنا بالكنيسة الليلة
الصحراء من هو به نزلنا الذي املوضع وهذا فيه، كان ما كل عىل َغَلبَْت قد البحر ورائحة
الصحراء، هو الرتك بلسان املثناة) والتاء املعجم بالشني (والدشت قفجق بدشت املعروفة
وإنما حطب، وال أبنية وال تل وال جبل وال بها شجر ال نرضة خرضة الصحراء وهذه
يف ويجعلونها يلقطونها كرباءهم فرتى املفتوح) (بالزاي الرتك ويسمونها األرواث يوقدون
ثالثة أشهر؛ ستة مسرية وهي العجل يف إال الصحراء هذه يف يساَفر وال ثيابهم، أطراف
وصولنا يوم من الغد كان وملا غريه، بالد يف وثالثة أوزبك محمد السلطان بالد يف منها
الطائفة من الصحراء بهذه َمْن إىل أصحابنا من التجار بعض َه تََوجَّ املرىس هذه إىل
فركبناها، الفرس يجرها عجلة منهم فاكرتى النرصانية، دين عىل وهم بقفجق املعروفة
مستطيلة عظيمة مدينة وهي مفتوحتني)، وفاء بكاف (واسمها الكفا مدينة إىل ووصلنا
ونزلنا بالدندير، يُْعَرف أمري ولهم الجنويون وأكثرهم النصارى يسكنها البحر ضفة عىل

املسلمني. بمسجد منها
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حكاية

أكن ولم ناحية، كل من النواقيس أصوات سمعنا ثم ساعة أقمنا املسجد بهذا نزلنا وملا
ويَذُْكروا القرآن ويقرءوا الصومعة يصعدوا أن أصحابي وأمرت ذلك، فهالني قطُّ َسِمْعتُها
علينا فَسلََّم والسالح الدرع وعليه علينا َدَخَل قد برجل فإذا ذلك، ففعلوا ويؤذنوا هللا
واألذان القراءة سمعت ملا وقال: هنالك، املسلمني قايض أنه فأخربنا شأنه، عن واستفهمناه
الغد من كان وملا خريًا، إال رأينا وما عنا انرصف ثم ترون، كما فجئت عليكم ِخْفُت
وُكلُّهم األسواق حسنة فرأيناها باملدينة وطفنا عنده، فأكلنا طعاًما وصنع األمري إلينا جاء
وَسَفِريٍّ َحْرِبيٍّ بني ما مركب مائتي نحو به عجيبًا مرًىس فرأينا مرساها إىل ونزلنا ار، ُكفَّ
القرم مدينة إىل وسافرنا عجلة اكرتينا ثم الشهرية، الدنيا مرايس من وهو وكبريًا، صغريًا
محمد املعظم السلطان بالد من حسنة كبرية مدينة الراء)، وفتح القاف (بكرس وهي
مضمومة مثناة (بتاء اسمه وضبط تلكتمور، اسمه ِقبَِله من أمري وعليها خان أوزبك
أََحَد وكان وراء)، وواو مضمومة وميم مضمومة كاألوىل وتاء مسكن وكاف مضموم والم
الدين سعد إمامه مع إيل فبعث بقدومنا فَعرََّفه طريقنا، يف َصِحبَنَا قد األمري هذا ام ُخدَّ
وأَْحَسَن بنا َب وَرحَّ الشيخ هذا فأَْكَرَمنَا الخراساني، زاده شيخها بزاوية ونزلنا بفرس،
وفقيه وخطيب قاٍض من عليه للسالم يأتون الناس ورأيت عندهم، ُمَعظَّم وهو إلينا
دير يف النصارى من راهبًا املدينة هذه بخارج أنَّ زاده الشيخ هذا وأخربني وسواهم،
فول، حبة عىل يفطر ثم يوًما أربعني يواصل أن إىل انتهى وأنه الصوم، ويُْكثَر به يُتََعبَّد
عىل ذلك بعد ندمت ثم فأَبَيُْت، إليه التوجه يف أصحبه أن مني ورغب باألمور، يكاشف وأنه
الدين شمس األعظم قاضيها املدينة بهذه ولقيُت أَْمِره، حقيقة وعرْفُت رأيته أكن لم أن
املدرس والفقيه بخرض ى يَُسمَّ وهو الشافعية قايض بها ولقيت الحنفية، قايض السائيل
َعَمَرُه الذي الجامع باملسجد يخطب الذي وهو بكر أبا الشافعية األيصوخطيب الدين عالء
الروم من وكان الدين مظفر الصالح الحكيم والشيخ املدينة، بهذه هللا النارصرحمه امللك
املعظمني، الفقهاء من وهو الدين مظهر العابد الصالح والشيخ إسالمه، وَحُسَن فأَْسَلَم
إىل التوجه عيلَّ وكان إلينا، وأَْحَسَن فأَْكَرَمنا عليه فدخلنا مريًضا تلكتمور األمري وكان
العجالت واشرتيت صحبته يف السري يف فَعِمْلُت أوزبك محمد السلطان حرضة الرسا مدينة

ذلك. برسم
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البالد بهذه عليها يساَفر التي العجالت ذكر

تكون عجالت وهي مفتوحات)، موحدة وباء وراء مهملة (بعني عربة العجلة ون يَُسمُّ وهم
ذلك، من أكثر يجره ما ومنها فرسان يجره ما ومنها كبار، بكرات أربع منهن للواحدة
العربة يخدم والذي ِتها، ِخفَّ أو ثقلها يف العربة حال عىل والِجمال البقر أيًضا وتَُجرُّها
للميش، يحركها سوط يده ويف رسج عليه ويكون تجرها التي األفراس إحدى يَْرَكب
قضبان من قبة شبه العربة عىل ويجعل القصد، عن عاجت إذا به يصوبها كبري وَُعود
أو باللبد وتُْكىس الحمل خفيفة وهي رقيق جلد بسور بعض إىل بعضها مربوط خشب
فيها ويتقلب يرونه وال الناس بداخلها الذي ويرى مشبكة طيقان فيها ويكون بامللف،
واألزواد األثقال تحمل والتي سريه، حال يف وهو ويكتب ويقرأ ويأكل وينام يحب كما
قفل، وعليها — ذكرنا كما — البيت شبه عليها يكون العربات هذه من األطعمة وخزائن
صغرية وعربة يل، جارية بها ومعي باللبد، مغشاة لركوبي عربة السفر أردت ملا ْزُت وَجهَّ
الِجمال، من ثالثة يَُجرُّها األصحاب لسائر كبرية وعجلة التوزري، الدين عفيف لرفيقي
قطلو وولديه عيىس وأخيه تلكتمور األمري صحبة يف نا وِرسْ العربة، خادم أََحَدهما يَْرَكب
بكر، أبو والخطيب الدين سعد أمامه الوجهة هذه يف معه أيًضا وسافر بك، وصارر دمور
هذا وخطة الدين، عالء واملعرف موىس، الدين رشف والفقيه الدين، شمس والقايض
ويقول املعرف هذا له يقف القايض أتى فإذا مجلسه، يف األمري يدي بني يكون أن املعرف
بسم واألحكام، الفتاوى ُمِبني والُحكَّاِم، القضاِة قايض وموالنا سيدنا هللا بسم عاٍل: بصوت
هللا، بسم الدين فالن سيدنا هللا بسم قال: إليه مشار رجل أو ُمَعظَّم فقيه أتى وإذا هللا.

املجلس. يف له ويفسح إليه ويقوم للداخل الدخول حارض كان َمْن فيتهيأ
الحجاز، َدْرب يف اج الُحجَّ َكَسرْيِ سريًا الصحراء هذه يف يسريوا أن األتراك وعادة
وإذا عشيٍّا، وينزلون الظهر بعد ويرحلون ضًحى وينزلون الصبح صالة بعد يَْرَحلون
أحد يعلف وال ونهاًرا، ليًال للرعي ُحوها وَرسَّ العربات عن والبقر واإلبل الخيل َحلُّوا نزلوا
للدواب الشعري مقام يقوم نباتها أن الصحراء هذه وخاصية غريه، وال للسلطان ال دابة
وال لها رعاة ال ودوابهم بها، الدواب كثرت ولذلك الخاصية؛ هذه البالد من لغريها وليست
مرسوق فرس عنده ُوِجَد َمْن أنه فيها وُحْكِمهم الرسقة يف أحكامهم لشدة وذلك ُحرَّاَس
يف أوالده أُِخذَ ذلك عىل يَْقِدْر لم فإن مثله، تسعة معه ويعطيه صاحبه إىل يَُردَّه أن ُكلَِّف
الطعام وال الخبز يأكلون ال األتراك وهؤالء الشاة، تُذْبَح كما ذُِبَح أوالد له يكن لم فإن ذلك،
مهمل (بدال الدوقي يسمونه اآلنيل شبه عندهم يشء من طعاًما يصنعون وإنما الغليظ،
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شيئًا عليه َصبُّوا غىل فإذا املاء، النار عىل يجعلون معقود) مكسور وقاف واو مضموم
لكل يُْجَعل ثم معه، وطبخوه صغاًرا قطًعا قطعوه لحم عندهم كان وإن الدوقي من
الخيل لبن عليه ويرشبون ويرشبونه الرائب اللبن عليه ويصبون صحفة يف نصيبه رجل
وُحْسن وشدة قوة أهل وهم املشددة)، والزاي وامليم القاف (بكرس القمز يسمونه وهم
يقطعونه عجني وهو البورخاني، يسمونه طعاًما األوقات بعض يف ويستعملون مزاج،
اللبن عليها صبوا ُطِبَخْت فإذا قدر، يف ويجعلونها أوساطها ويثقبون صغاًرا قطيعات
أكل يرون وهم ِذْكُره َم تََقدَّ الذي الدوقي حب من يصنعونه نبيذ ولهم ورشبوها، الرائب

عيبًا. الحلواء
أكثر وهي الخيل لحوم ْت فأُْحِرضَ رمضان يف أوزبك السلطان عند يوًما حرضت ولقد
باللبن، ب ويُْرشَ يُْطبَخ األطرية شبه وهو والرشتا األغنام ولحوم اللحم، من يأكلون ما
أصبعه فَجَعَل يديه بني ْمتُها فَقدَّ أصحابي، بعض َصنََعها حلواء بطبق الليلة تلك وأتيته
مماليك من الكبار أحد أن تلكتمور األمري وأخربني ذلك، عىل يَِزْد ولم فيه عىل وجعله عليها
يوًما: السلطان له قال — ولًدا أربعني نحو أوالده وأوالد أوالده من وله — السلطان هذا
القرم مدينة من خرجنا وملا أََكْلتُها، ما َقتَْلتَِني لو وقال: فأبى جميًعا، وأعتقكم الحلواء ُكِل
فركبت عنده أحرض أن إيل فبعث بسجان، يُْعَرف موضع يف تلكتمور األمري بزاوية نزلنا
وأتيت ركبته ركوبه أردت فإذا العربة، خديم يقوده لركوبي معد فرس يل وكان إليه
صحاف يف أبيض بماء أتوا ثم الخبز فيه كثريًا طعاًما بها َصنََع قد األمري فوجدت الزاوية
فقلت إليه وأنا مجلسه يف األمريَ ييل الدين ر ُمَظفَّ الشيخ وكان منه، القوم فرشب صغار
فرتكته، حموضة له فوجدت فذُْقتُه قال، ما أَْفَهم فلم الدهن، ماء هذا فقال: هذا؟ ما له:
املذهب حنفية وهم الدوقي، حب من يصنعونه نبيذ هو فقالوا: عنه سألت خرجت فلما
املوحدة الباء (بضم البوزة الدوقي من املصنوع النبيذ هذا ويسمون حالل عندهم والنبيذ
اللكنة فيه ولسانه الدخن ماء الدين مظفر الشيخ يل قال وإنما مفتوح)، وزاي مد وواو
القرم مدينة من منزًال عرش ثمانية مسرية وبعد الدهن، ماء يقول أنه فظننت األعجمية
املاء هذا يف والعربات الدواب خوض كثر وإذا كامًال، يوًما نخوضه كثري ماء إىل وصلنا
وكتب خدامه، بعض مع أمامه َمِني وَقدَّ راحلتي إىل األمري فذهب صعوبًة وزاد َوْحله اشتد
حتى نا وِرسْ إكرامي، عىل ه ويَُحضُّ امللك عىل القدوم أريد أني يُْعِلمه أزاق أمري إىل كتابًا يل

يوم. ِنْصف نخوضه آخر ماء إىل انتهينا
والزاي الهمزة بفتح اسمها (وضبط أزاق مدينة إىل وَوَصْلنَا ثالثًا بعده نا ِرسْ ثم
بالتجارات وغريهم الجنويون يقصدها العمارة حسنة البحر ساحل عىل وهي قاف)، وآخره
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كتاب وصل وملا والصادر، الوارد يطعم العظماء من وهو بجقجي أخي الفتيان من وبها
ومعه استقبايل إىل خرج الخوارزمي خواجة محمد وهو أزاق أمري إىل تلكتمور القايض
إىل ووصلنا فيه، أكلنا بموضع نزلنا عليه َسلَّْمنَا فلما الطعام وأخرج والطلبة القايض
السالم، عليهما وإلياس للخرض تُنَْسب هنالك رابطة من بمقربة بخارجها ونزلنا املدينة
فأضافنا بالعراق قرية إىل نسبة ملكي النهر برجب يسمى أزاق أهل من شيخ وخرج
محمد األمري وخرج تلكتمور األمري قدم قدومنا من يومني وبعد حسنة، ضيافة له بزاوية
ببعض بعضها متصًال قباب ثالث ورضبوا الضيافة له وأعدوا والطلبة األمري ومعه للقائه
املسماة وهي رساجه عليها وأداروا الكتان من والثنتان عجيبة امللون الحرير من إحداها
يديه بني بسطت األمري نزل وملا عندنا، الربج هيئة عىل وهو الدهليز وخارجها أفراج عندنا
األمري ذلك لريى أمامه قدمني أن وفضله مكارمه من فكان عليها، يميش الحرير شقاق

عنده. منزلتي
الخشب من كريس صدرها ويف لجلوسه املعدة وهي األوىل الخباء إىل وصلنا ثم
الدين مظفر الشيخ وقدم أمامه األمري مني فقد حسنة مرتبة وعليه مرصع كبري لجلوسه
وقايض وخطيبه قاضيه وجلس املرتبة، عىل جميًعا ونحن بيننا فيما فجلس هو وصعد
تلكتمور األمري ولدا ووقف فاخرة، فرش عىل الكريس يسار عن وَطَلبَتها املدينة هذه
وأتوا وِسَواها الخيل لحوم من باألطعمة أتوا ثم الخدمة، يف وأوالده محمد واألمري وأخوه
ثم الحسان، باألصوات القرآن قرأ الطعام من الفراغ وبعد بالبوزة، أتوا ثم الخيل، بألبان
للسلطان ودعا بليغة خطبة وخطب يديه بني القراء وجلس الواعظ وصعده منرب نُِصَب
القراء يكرر ذلك أثناء ويف بالرتكي، لهم يفرسه ثم بالعربي ذلك يقول وللحارضين ولألمري
ثم القول ويسمونه بالعربي يغنون الغناء يف أخذوا ثم عجيب، برتجيع القرآن من آيات
العيش إىل ذلك عىل يزالوا ولم آخر بطعام أتوا ثم امللمع، ويسمونه والرتكي بالفاريس
وللشيخ وأخيه لولديه وكساٍو لألمري بكسوة جاءوا ثم األمري، منعني الخروج أردت وكلما
من كبري ولكل أفراس بستة ولولديه وألخيه لألمري أفراس بعرشة وأتوا ويل الدين مظفر
منها الجيد قيمة نزر وثمنها ا جدٍّ كثرية البالد بهذه والخيل بفرس، ويل بفرس أصحابه
وهذه نحوه أو دنانرينا من دينار رصف وذلك دراهمهم، من ستون أو درهًما خمسون
بل ببالدنا كالغنم ببالدهم وهي معاشهم ومنها باألكاديش بمرص تُْعَرف التي هي الخيل

منها. آالف منهم للرتكي فيكون أكثر،
التي العربات يف يضعون أنهم الخيل أصحاب البالد تلك املستوِطنني الرتك عادة ومن
ركن يف الذراع طول يف رقيق عود إىل مربوطة الشرب طول يف لبد قطعة نساؤهم فيها تَْرَكب
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دون له ومن قطع عرش له يكون من منهم ورأيت قطعة، فرس ألف لكل ويُْجَعل العربة،
وما فوقها وما آالف ستة منها الرفقة يف فيكون الهند بالد إىل الخيل هذه وتُْحَمل ذلك،
خمسني لكل التاجر ويستأجر فوقه، وما ذلك دون فما واملائتان املائة تاجر لكل دونها،
عًصا وبيده أحَدها ويَْرَكب القيش، عندهم ويسمى كالغنم ويرعاها عليها يقوم راعيًا منها
راكبه هو الذي بالفرس حاذاه منها فرس عىل يقبض أن أراد فإذا حبل، فيها طويلة
السند أَْرض إىل بها وصلوا وإذا للرعي، اآلخر ويرتك فريكبه وجذبه عنقه يف الحبل ورمى
الكثري منها لهم ويموت الشعري، مقام يقوم ال السند أرض نبات ألن العلف؛ أطعموها
له يقال بموضع الفرس عىل فضة دنانري سبعة السند بأرض عليها ويغرمون ق، ويُْرسَ
ربع يغرمون — تََقدََّم فيما — وكانوا السند، بالد قاعدة بملتان عليها ويغرمون ششنقار،
املسلمني تجار من يؤخذ أن وأََمَر ذلك محمد السلطان إىل الهند ملك فرفع يَْجِلبُونه، ما
يبيعون ألنهم كبري؛ فضل فيها للتجار يبقى ذلك ومع العرش، الكفار تجار ومن الزكاة
وعرشون خمسة املغربي الذهب من ورصفها دراهم دينار بمائة الهند ببالد منها الرخيص
خمسمائة تساوي منها والجياد وضعفيه، وضعفه ذلك بضعف باعوها وربما ديناًرا،

ذلك. من وأكثر دينار
ويدرعون الدروع الحرب يف يلبسون ألنهم والسبق؛ للجري يبتاعونها ال الهند وأهل
إليهم تُْجَلب للسبق يبتغونها التي والخيل خطاها واتساع الخيل قوة يبتغون وإنما الخيل،
األمري سافر وملا آالف، أربعة إىل دينار بألف منها الفرس ويباع وفارس، وعمان اليمن من
آالت خواجة محمد األمري يل َز َجهَّ حتى أيام ثالثة بعده أقمت املدينة هذه عن تلكتمور
وراء)، معقود مفتوح وجيم وألف امليم (بفتح وهي املاجر مدينة إىل وسافرت سفري
نََزْلنَا الكثرية، والفواكه البساتني وبها كبري نهر عىل الرتك مدن أحسن من كبرية مدينة
خليفة وكان العراق، بطائح من البطائحي محمد املعمر العابد الصالح الشيخ بزاوية منها
والفرس العرب فقراء من سبعني نحو زاويته ويف عنه، هللا ريض الرفاعي أحمد الشيخ
َحَسن اعتقاد البالد تلك وألهل الفتوح، من وعيشهم والعزب املتزوج منهم والروم، والرتك
والخواتني السلطان ويأتي والغنم، والبقر بالخيل الزاوية إىل يأتون ليلة كل ويف الفقراء، يف
النساء، وخصوًصا الكثري العطاء ويُْعُطون اإلحسان ويجزلون به والتربك الشيخ لزيارة
فلما الجمعة، صالة املاجر بمدينة وَصلَّيْنَا الخري، أفعال ويتحرَّيْن الصدقة يُْكِثْرن فإنهن
جماعة وله وفضالئها، بخارى فقهاء من وهو املنرب الدين عز الواعظ صعد الصالة ُقِضيَت
فقام وكرباؤها، حارض املدينة وأمري وِذْكر، ووَْعظ يديه بني يقرءون والقراء الطلبة من
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ومن ثوبه َخَلَع من بني الحارضون فكان إليه، مني هذه وقال: البطائحي محمد الشيخ
كله. ذلك من كثري له واجتمع دراهم، أعطى ومن فرًسا أعطى

بالده، عن فسألته بالعربي وَكلََّمني عيلَّ َسلََّم يهوديٍّا املدينة هذه بقيسارية ورأيت
طريق عىل وأتى بحًرا يَْسلُك ولم الرب يف منها َقِدَم وأنه األندلس بالد من أنه فذكر
أربعة منذ باألندلس عهده أن وذََكَر الجرجس، وبالد الروم وبالد العظمى القسطنطينية
بهذه ورأيت مقاله، بصحة بذلك املعرفة لهم الذين املسافرون ار التُّجَّ وأَْخَربَِني أشهر،
فكانت األمراء نساء فأما الرجال، من شأنًا أعىل وهن عندهم النساء تعظيم من عجبًا البالد
لها عربة يف سلطية األمري زوجة الخاتون رؤية القرم من خروجي عند لهن رؤيتي أول
جواٍر أربع يديها وبني وأبوابه مفتوحة البيت وطيقان الطيب، األزرق بامللف مجللة وكلها
قربت وملا يتبعنها، َجَواٍر فيها العربات من جملة وخلفها اللباس، بديعات الحسن فائتات
يرفعن الجواري من ثالثني نحو معها ونزل األرض، إىل العربة عن نََزَلْت األمري منزل من
جانب كل من األرض عن األذيال ويرفعن بعروة جارية كل تأخذ ُعًرى وألثوابها أذيالها،
جانبه إىل وأجلسها عليها وسلم إليها قام األمري إىل وصلت فلما متبخرتة، كذلك وَمَشْت
قدام ُرْكبَتِها عىل وَجَلَسْت قدح يف منه فَصبَّْت القمز بروايا وجاءوا جواريها، بها ودار
معه فأكلت الطعام وحرض األمري، وسقاها أخاه سقت ثم َب، فَرشِ القدح وناَوَلتْه األمري
بعد. فيما امللك نساء وسنذكر األمراء، نساء الرتتيب هذا وعىل وانرصفت، كسوة وأعطاه
وبني تَُجرُّها، والخيل العربة يف تكون وإحداهن فرأيتهن والسوقة الباعة نساء وأما
ع مرصَّ أقروف وهو البغطاق، رأسها وعىل أذيالها يَْرَفْعن الجواري من واألربع الثالث يديها
ألن الوجه؛ بادية وهي مفتحة البيت طيقان وتكون الطواويس، ريش أعاله ويف بالجوهر
واللبن بالغنم عبيدها ومعها الرتتيب هذا عىل إحداهن وتأتي يحتجبن ال األتراك نساء
يراه من فيظنه زوجها منهن املرأة مع كان وربما العطرية، بالسلع الناس من فتبيعه
تُنَاِسُب قلنسوة رأسه ويف الغنم ِجْلد من فروة إال الثياب من عليه يكون وال خدامها، بَْعَض
أربعة عىل وكان السلطان معسكر نَْقِصد املاجر مدينة من ْزنا وتََجهَّ الكأل، يسمونها ذلك
الباء (بكرس وهو خمسة عندهم بش ومعنى دغ، بش له: يقال بموضع املاجر من أيام
الجبال وبهذه معجم)، وغني املهمل الدال (بفتح وهو الجبل دغ ومعنى معجم) وشني
عاهة تُِصبْه لم منها اغتسل من أنه ويزعمون األتراك، منها يَْغتَِسل حارٍّ ماء عني الخمسة
رحلت، قد املحلة فوجدنا رمضان من يوم أول فوصلناه املحلة موضع إىل وارتحلنا َمَرٍض،
تل عىل بيتي بُْت فَرضَ منه بالقرب تنزل املحلة ألن منه؛ رحلنا الذي املوضع إىل فعدنا
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وهم املحلة وأقبلت ذلك، وراء والعربات الخيل وجعلت البيت أمام العلم وركزت هنالك،
واألسواق املساجد فيها بأهلها، تسري عظيمة مدينة فرأينا الهمزة، بضم األُْرُدو يسمونها
الخيل تجرها والعربات رحيلهم، حاِل يف يطبخون وهم الهواء يف صاِعٌد املطبخ ودخان
املحمل، خفيفة األرضوهي عىل وجعلوها العربات عن البيوت نزلوا املنزل بلغوا فإذا بهم،
بناسها واحدة كل السلطان خواتني بنا واجتاز والحوانيت، باملساجد يصنعون وكذلك
البيت رأت وسنذكرها، بك عيىس األمري بنت وهي منهن الرابعة اجتازت وملا حدة، عىل
وبلغوا عيلَّ فَسلَُّموا والجواري الفتيان فبعثت الوارد، عالمة وهو أمامه والعلم التل بأعىل
معرف ومع أصحابي بعض مع هدية إليها فبََعثُْت تنتظرهم، واقفة وهي إيل سالمها
فنزل السلطان وأقبل َفْت وانَرصَ جوارها يف أَنِْزَل أن وأََمَرْت تربًكا فَقِبَلتْها تلكتمور، األمري

حدة. عىل محلته يف

خان أوزبك محمد املعظم السلطان ذكر

خان ومعنى مفتوحة) موحدة وباء مسكن وزاي وواو الهمز (بضم أوزبك محمد واسمه
قاهر املكان رفيع الشأن كبري القوة شديد اململكة عظيم السلطان وهذا السلطان، عندهم
عظيمة ومدنه متسعة وبالدهم جهادهم، يف مجتهد العظمى قسطنطينية أهل هللا ألعداء
أحد وهو الرسا، وحرضته وخوارزم (سوداق) ورسداق وآزاق واملاجر والقرم التكفار منها
أرضه يف هللا ظل املؤمنني أمري موالنا وهم وعظماؤها، الدنيا كرباء هم الذين السبعة امللوك
أَْمره هللا أَيََّد الساعة، قيام إىل الحق عىل ظاهرين يزالون ال الذين املنصورة الطائفة إمام
بالد وسلطان هذا أوزبك والسلطان العراق، وسلطان والشام مرص وسلطان ُه نَْرصَ وأََعزَّ
سافر إذا السلطان هذا ويكون الصني، وسلطان الهند وسلطان النهر وراء وما تركستان
يف حدة عىل خواتينه من خاتون كل وتكون دولته وأرباب مماليكه معه حدة عىل محلة يف
يف وله له، فتتهيأ بذلك يعلمها إليها بََعَث منهن واحدة عند يكون أن أراد فإذا محلتها،
الصالة بعد الجمعة يوم يجلس أن عادته ومن بديع، عجيب ترتيب وأموره وَسَفِرِه قعوده
الذهب بصفائح مكسوة خشب قضبان من وهي بديعة، مزينة الذهب قبة ى تَُسمَّ قبة يف
خالصة فضة وقوائمه املذهبة الفضة بصفائح مكسوة الخشب من رسير وسطها ويف
طيطغيل الخاتون يمينه وعىل الرسير عىل السلطان ويَْقُعد بالجواهر، مرصعة ورءوسها
أسفل ويقف أردجي الخاتون وتليها بيلون الخاتون يساره وعىل كبك، الخاتون وتليها
بني وتجلس بك، جان الثاني ولده الشمال وعن بك، تني السلطان ولد اليمني عىل الرسير
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عىل تصعد حتى بيدها وأََخذَ السلطان لها قام إحداهن أَتَْت وإذا كججك، إيت ابنته يديه
القبة باب إىل يستقبلها فإنه — عنده وأحظاهن امللكة وهي — طيطغيل وأما الرسير،
وهذا السلطان يجلس حينئٍذ وجلسْت الرسير عىل صعدْت فإذا بيدها، ويأخذ عليها فيسلم
كراسيهم لهم فتُنَْصب األمراء كبار ذلك بعد ويأتي احتجاب، دون الناس أعني عىل كله

والشمال. اليمني عن
يدي بني ويقف بكرسيه، غالم معه يأتي السلطان مجلس أتى إذا منهم إنسان وكل
القبة باب عند مقابلتهم يف ويقف وأقاربه، وإخوته عمه بني من امللوك أبناء السلطان
الناس يدخل ثم وشمال، يمني عن العساكر وجوه خلفهم ويقف الكبار، األمراء أوالد
بعد كان فإذا بعد، عىل فيجلسون وينرصفون فيسلمون ثالثة ثالثة فاألمثل باألمثل للسالم
فإذا محلتها، إىل فيتبعها سائرهن ينرصف ثم الخواتني من امللكة انرصفت العرص صالة
خمسني نحو واحدة كل ومع عربتها، راكبة محلتها إىل واحدة كل انرصفت إليها َدَخَلْت
الخيل عىل راكبات النساء قواعد من عرشين نحو العربات وأمام الخيل عىل راكبات جارية
الفتيان وأمام الصبيان من مملوك مائة نحو الجميع وخلف والعربة، الفتيان بني فيما
مشدودة والسيوف القضبان بأيديهم مشاة ومثلهم ركبانًا الكبار املماليك من مائة نحو
انرصافها يف منهن خاتون كل ترتيب وهكذا والفتيان، الفرسان بني وهم أوساطهم، عىل
فيما ِذْكره يََقُع الذي بك جان السلطان ولد ِجَواِر يف املحلة من نزويل وكان ومجيئها،
املشايخ َجَمَع وقد العرص، صالة بعد السلطان إىل َدخْلُت وصويل يوم من الغد ويف بعد،
وتََكلََّم بمحرضه، وأَْفَطْرنا كثريًا طعاًما َصنََع وقد والفقراء، والرشفاء والفقهاء والقضاة
عىل وأشاروا بالخري شأني يف والقايضحمزة الحميد عبد ابن الرشفاء نقيب الرشيف السيد
يبعثون وإنما النفقة، إجراء وال الوارد إنزال يَْعِرفون ال األتراك وهؤالء بإكرامي، السلطان
العرص صالة َصلَّيُْت بأيام هذا وبعد كرامتهم، وتلك القمز وروايا للذبح والخيل الغنم له
كما املرشوبات من بالطعام وجاءوا بالقعود أمرني االنرصاف أرْدُت فلما السلطان، مع
السلطان أتيت الليلة تلك ويف والخيل، الغنم من املصلوقة باللحوم ثم الدوقي من يصنع

ذلك. عىل يَِزْد ولم فيه عىل وجعله عليه أصبعه فجعل حلواء بطبق

وترتيبهن الخواتني ذكر

بالذهب املموهة الفضة من قبة فيه تكون الذي وللبيت عربة، يف تَْرَكب منهن خاتون وكل
املذهب الحرير بأثواب مجللة عربتها تَُجرُّ التي الخيل وتكون املرصع، الخشب من أو
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وعن عربتها يف قاعدة والخاتون القيش، يدعى فتًى الخيل أحد يركب الذي العربة وخديم
الوزيرة، ذلك ومعنى والالم) الهمزة (بضم خاتون أولو ى تَُسمَّ القواعد من امرأة يمينها
ومعنى والجيم) الكاف (بضم خاتون ُكُجك تسمى أيًضا القواعد من امرأة شمالها وعن
الجمال فائقات البنات؛ لهن يقال الصغار الجواري من ستٌّ يديها وبني الحاجبة، ذلك
البغطاق الخاتون رأس وعىل إليهن، تستند منهن ثنتان ورائها ومن الكمال، متناهيات
حرير ثياب وعليها الطواويس ريش وبأعالها بالجواهر، مكلَّل الصغري التاج مثل وهو
والحاجبة الوزيرة رأس وعىل الروم، يلبسها التي (امللوطة) املنوت شبه بالجوهر مرصعة
الكأل البنات من واحدة كل رأس وعىل والجوهر، بالذهب الحوايش مزركشة حرير مقنعة
فوقها، من الطواويس وريش بالجوهر مرصعة ذهب دائرة أعالها ويف األقروف، شبه وهو
خمسة أو عرشة الخاتون يدي بني ويكون النخ، يسمى ب ُمذَهَّ حرير ثوب واحدة كل وعىل
بالجواهر، املرصعة ب امُلذَهَّ الحرير ثياب لبسوا وقد والهنديني، الروميني الفتيان من عرش
عربة وخلف بهما، ملبس عود من يكون أو فضة، أو ذهٍب عموُد منهم واحد كل وِبيَِد
ثيابهن والصغار، الكبار الجواري من واألربع الثالث عربة كل يف عربة مائة نحو الخاتون
الِجمال تَُجرُّها عربة ثالثمائة نحو العربات هذه وَخْلف الكأل، رءوسهن وعىل الحرير
غالٌم عربٍة كل ومع وطعامها، وأثاثها وثيابها وأموالها الخاتون خزائن تَْحِمل والبقر،
بني يدخل ال أنه عندهم العادة فإن ذكرنا، التي الجواري من بجارية متزوج بها ُموَكل
الرتتيب، هذا عىل فهي خاتون وكل زوجة، بَيْنَُهنَّ له كان َمْن إال الغلمان من الجواري

االنفراد. عىل ولنذكرهن

الكربى الخاتون ذكر

أم وليست وسنذكرهما بك وتني بك جان السلطان أولدي امللكة هي الكربى والخاتون
الطاء (بفتح طيطغيل الخاتون هذه واسم هذه، قبل امللكة كانت وأمها كججك إيت ابنته
املعجمة الغني وإسكان الثانية الطاء وضم الحروف آخر الياء وإسكان األوىل املهملة
لياليه أكثر يبيت وعندها عنده، السلطان هذا نساء أحظى وهي مد)، وياء الالم وكرس
ِمن أَْعتَِمُده َمْن ثَِني وَحدَّ الخواتني، أبخل فهي وإال لها، تعظيمه بسبب الناس ويَُعظِّمها
ُكلَّ يَِجُدها أنه وهي فيها، التي للخاصية يحبها السلطان أن امللكة هذه بأخبار العارفني
سليمان عن زال امُلْلَك أن يُذَْكر التي املرأة ساللة من أنها غريه يل وذََكَر ِبْكر، كأنها ليلة
فُوِضَعْت فيها عمارة ال بصحراء توضع أن أََمَر ُمْلُكه إليه عاد وملا بسببها، السالم عليه
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نسل من هو َمْن كل وكذلك ِخْلَقًة، الحلقة شبه الخاتون هذه رحم وأن قفجق، بصحراء
الصورة هذه عىل امرأة رأى أنه أخرب من غريها وال قفجق بصحراء أََر ولم املذكورة، املرأة
صنًفا بالصني أن أخربني الصني أهل بعض أن إال اللهم الخاتون، هذه إال بها َسِمَع وال
اجتماعي َغِد ويف حقيقة، له عرفت وال ذلك بيدي يقع ولم الصورة، هذه عىل نسائها من
كأنهن القواعد النساء من عرش بني فيما قاعدة وهي الخاتون، هذه إىل َدَخْلُت بالسلطان
طيافري أيديهن وبني البنات، ْون يَُسمَّ صغاًرا جارية خمسني نحو يديها وبني لها، خديمات
مملوءة ذهب صينية الخاتون يدي وبني ينقينه، وهن امللوك يحب مملوءة والفضة الذهب
طريقة عىل القرآن يقرأ قارئ أصحابي جملة يف وكان عليها فَسلَّْمنا يه، تُنَقِّ وهي منه
أقداح يف به فأُِتَي بالقمز يؤتى أن أََمَرْت ثم فقرأ، طيب وصوت حسنة بطريقة املرصيني
أكن ولم عندهم، الكرامة وتلك إياه، وناَوَلتِْني بيدها القدح فأخذت خفاف، لطاف خشب
أصحابي، ألحد وَدَفْعتُه فيه خري وال وذُْقتُه قبوله، إال يمكني لم ولكن قبلها، القمز بُْت َرشِ
ألجل بها ابتداؤنا وكان عنها، انرصفنا ثم فأجبناها سفرنا حال ِمْن كثرٍي عن وسأَلتِْني

امللك. عند عظمتها

امللكة تيل التي الثانية الخاتون ذكر

النخالة، بالرتكية ومعناه املوحدة) الباء وكرس األوىل الكاف (بفتح خاتون كبك واسمها
مسكنة)، وياء مفتوحات مهملة وطاء معجمة وغني بنون (واسمه نغطي األمري بنت وهي
هذه عىل دخلنا امللكة عىل دخولنا غد ويف رأيته وقد النقرس، بعلة ُمبْتًَىل حي وأبوها
النساء من عرش نحو يديها وبني الكريم املصحف يف تقرأ مرتبة عىل فوجدناها الخاتون
والكالم، السالم يف وأَْحَسنَت عليها فَسلَّْمنا ثيابًا، يَُطرِّْزن البنات من عرشين ونحو القواعد
َفَعَلتْه ما كمثل بيدها القدح وناَوَلتِْني فأُْحِرضَ بالقمز وأمرت فاستْحَسنَتْه، قارئنا وقرأ

عنها. وانرصفنا امللكة

الثالثة الخاتون ذكر

مد وواو مضموم والم مفتوح كالهما الحروف آخر وياء موحدة (بباء بيلون واسمها
الخاتون هذه عىل ودخلنا تكفور، السلطان العظمى القسطنطينية ملك بنت وهي ونون)،
وتركيات روميات جارية مائة نحو يديها وبني فضة قوائمه مرصع رسير عىل قاعدة وهي
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رجال من يديها بني اب والُحجَّ رأسها عىل والفتيان وقاعدات قائمات منهن ونوبيات
بني كان بمنديل وْجَهَها وَمَسَحْت وبََكْت أوطاننا وبُْعد ومقدمنا حالنا عن فسأَلْت الروم،
وملا إلينا، تنظر وهي يديها بني وأََكْلنَا فأُْحِرضَ بالطعام وأََمَرْت وشفقة، منها ة ِرقَّ يديها
مكارم وأَْظَهَرْت بحوائجكم، وطالبونا إلينا وترددوا عنا تنقطعوا ال قالت: االنرصاف أردنا
من وثالثة جيدة وكسوة ودراهم وغنم وسمن كثري وخبز بطعام أثرنا يف وبعثت األخالق
العظمى القسطنطينية إىل سفري كان الخاتون هذه ومع سائرها، من وعرشة الخيل جياد

بعد. نذكره كما

الرابعة الخاتون ذكر

وأردو وألف)، وجيم املهمل الدال وضم الراء وإسكان الهمزة (بضم أردوجا واسمها
أمري بك عيىس الكبري األمري بنت وهي املحلة، يف لوالدتها بذلك يَْت وُسمِّ املحلة، بلسانهم
السلطان ببنت متزوج وهو حيٍّا وأدركته األمراء أمري ومعناه والالم)، الهمزة (بضم األلوس
التي وهي وأشفقهن، شمائل وألطفهن الخواتني أفضل من الخاتون وهذه كججك، إيت
ُحْسن من فرأينا عليها دخلنا قدمناه كما املحلة جواز عند التل عىل بيتي رأت ملا إيل بعثْت
بالقمز ودعت يديها، بني فأكلنا بالطعام وأََمرْت عليه، مزيد ال ما نفسها وَكَرِم خلقها
بن عيل األمري زوجة أختها إىل أيًضا ودخلنا فأجبناها حالنا عن وسألت أصحابنا فرشب

أرزق.

أوزبك املعظم السلطان بنت ذكر

وضم الكاف بضم وكججك مثناة)، وتاء مد وياء الهمزة (بكرس وإيت كججك إيت واسمها
وقد الصغري، هو وكججك الكلب هو إيت فإن الصغري، الكلب اسمها ومعنى الجيمني
وهي امللك بنت الخاتون هذه إىل ْهنا وتوجَّ العرب، تَْفَعل كما بالفأل ون يَُسمُّ الرتك أن ْمنَا َقدَّ
والقضاة الفقهاء بإحضار فأمرت والدها، محلة من أميال ستة نحو عىل منفردة محلة يف
األمري زوجها وحرض والفقهاء، واملشايخ الطلبة وجماعة الحميد عبد ابن الرشيف والسيد
فال بالنقرس معتل وهو واحد فراش عىل معها فقعد السلطان، زوجة بنته الذي عيىس
الدخول أراد وإذا العربة، يركب وإنما الفرس، ركوب وال قدميه عىل الترصف يستطيع
أيًضا رأيت الصورة هذه وعىل محموًال، املجلس إىل وأدخلوه خدامه أنزله السلطان عىل
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هذه من ورأينا األتراك، هؤالء يف فاشية العلة وهذه الثانية الخاتون أبو وهو نغطي األمري
اإلحسان وأَْجَزَلْت سواها، ِمْن نََرُه لم ما األخالق وحسن املكارم من السلطان بنت الخاتون

خريًا. هللا جزاها وأفضلت

السلطان ولدي ذكر

بك تني اسمه منهما واألكرب ذكرها قدمنا التي طيطغيل امللكة جميًعا وأمهما شقيقان وهما
فكأن الجسد معناه وتني األمري معناه وبك مفتوح) ونون مد وياء مكسورة معلوة (بتاء
الروح جان ومعنى النون)، وكرس الجيم (بفتح بك جان اخيه واسم الجسد، أمري اسمه
أجمل من بك تني وكان حدة، عىل محلة له منهما واحد وكل الروح، أمري يسمى فكأنه
ذلك، هللا يرد ولم عنده والترشيف الحظوة له وكانت بامللك، أبوه له وعهد صورة هللا خلق
خري وهو بك جان أخوه وويل له، جرت قبيحة ألمور ُقِتَل ثم يسريًا ويل أبوه مات ملا فإنه
وأشار بك جان تربية توىل الذي هو الحميد عبد ابن الرشيف السيد وكان وأفضل، منه
البخاري الدين حسام املقرئ واإلمام القوامي الدين بدر واإلمام حمزة والقايض هو عيل

ذلك. ففعلت لفضله املذكور بك جان بمحلة نزويل يكون أن قدومي حني وسواهم

بلغار مدينة إىل سفري ذكر

الليل ِقَرص انتهاء من عنها ذُِكَر ما ألرى إليها التوجه فأردت بلغار بمدينة سمعت وكنت
مسرية السلطان محلة وبني بينها وكان الفصل، ذلك عكس يف أيًضا النهار وقرص بها
ووصلتها إليه، ِني وَردَّ إليها أَْوَصَلِني َمْن معي فبعث إليها يوصلني من منه فطلبت عرش
وصلينا فصليناها إفطارنا أثناء يف بالعشاء وأُذَِّن أفطرنا، املغرب َصلَّيْنَا فلما رمضان يف
ه ِقَرصِ فصل يف بها النهار يقرص وكذلك ذلك، إثر الفجر وَطَلَع والوتر والشفع الرتاويح

ثالثًا. بها وأقمت أيًضا

أرضالظلمة ذكر

يوًما، أربعون وبينهما بلغار من إليها والدخول الظلمة، أرض إىل الدخول أردت وُكنُْت
عجالت يف إال يكون ال إليها والسفر الجدوى، وقلة فيه املؤنة لعظم ذلك عن بُْت أَْرضَ ثم
حافر وال اآلدمي قدم يَثْبُت فال الجليد، فيها املفازة تلك فإن كبار، كالب تَُجرُّها صغار
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من األقوياء إال يدخلها وال الجليد، يف أقدامها فتثبت األظفار لها والكالب فيها، الدابة
فإنها وحطبه، ورشابه بطعامه موفرة نحوها أو عجلة مائة ألحدهم يكون الذين التجار
مراًرا فيها سار قد الذي الكلب هو األرض بتلك والدليل مدر، وال حجر وال فيها شجر ال
من ثالثة معه ويقرن عنقه إىل العربة وتربط ونحوها، دينار ألف إىل قيمته وتنتهي كثرية،
ال الكلب وهذا وقَفْت َوَقَف فإذا بالعربات، الكالب سائر وتتبعه املقدم هو ويكون الكالب
َغِضَب وإال آدم، بني قبل أوًال الكالب أطعم الطعام حرض وإذا ينهره، وال صاحبه يرضبه
نزلوا مرحلة أربعون الفالة بهذه للمسافرين كملت فإذا للتلف، صاحبه وتََرَك وَفرَّ الكلب
املعتاد، منزلهم إىل وعادوا هنالك املتاع من به جاء ما منهم واحد كل وترك الظلمة عند
والقاقم، والسنجاب السمور من بإزائه فيجدون متاعهم د ِلتََفقُّ عادوا الغد من كان فإذا
وربما فيزيدونه، تََرَكُه يُْرِضه لم وإن أََخذَُه، متاعه إزاء وجده ما املتاع أرىضصاحب فإن
وال ورشاؤهم، بيعهم وهكذا التجار، متاع وتركوا — الظلمة أهل أعني — متاعهم رفعوا
وال األنس، من أم هو الجن أَِمن ويشاريهم يبايعهم َمْن هنالك إىل يتوجهون الذين يَْعَلم
دينار ألف الهند ببالد منه الفروة وتساوي الفراء، أنواع أحسن هو والقاقم احًدا، يرون
طول يف صغري حيوان جلد البياضمن شديدة وهي وخمسون، مائتان ذهبنا من ورصفها
منه الفروة تساوي ذلك دون والسمور حاله، عىل الفروة يف يرتكونه طويل وذنبه الشرب
الصني وأمراء القمل، يدخلها ال أنه الجلود هذه خاصية ومن دونها، فما دينار أربعمائة
فارس تجار وكذلك العنق، عند بفرواتهم متصًال الواحد الجلد منه يجعلون وكبارها
فَوَجْدُت صحبتي يف السلطان بعثه الذي األمري مع بلغار مدينة من وُعْدُت والعراقني،
رمضان، من والعرشين الثامن يف وذلك دغ، ببش املعروف املوضع عىل السلطان محلة

الجمعة. يوم العيد يوم وصادف العيد صالة معه ُت وَحَرضْ

العيد يف ترتيبهم ذكر

َعَربَتََها خاتون كل وَرِكبَْت العظيمة عساكره يف السلطان َرِكَب العيد يوم صباح كان وملا
الحقيقة؛ عىل امللكة هي إذ رأسها، عىل والتاج السلطان بنت وَرِكبَْت عساكرها، ومعها
لحضور َقِدَم قد وكان عسكره، يف واحد كل السلطان أوالد وركب أمها، من امُلْلَك َوِرثَت
فركبوا واملشايخ الفقهاء من جماعة ومعه الساييل الدين شهاب القضاة قايض العيد
ركوب وكان الحميد، عبد ابن والرشيف القوامي الدين بدر واإلمام حمزة القايض وركب
القايض بهم فصىل واألعالم، األطبال ومعهم السلطان عهد َوِيلِّ بك تني مع الفقهاء هؤالء
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عندهم ى يَُسمَّ خشب برج إىل وانتهى السلطان وَرِكَب خطبة، أحسن وخطب الدين شهاب
وابنته عهده ويلُّ فيه فجلس دونه ثاٍن بُْرٌج ونُِصب خواتينه، ومعه فيه فجلس الكشك
وأقاربه، السلطان أبناء فيهما وشماله يمينه عن دونهما برجان ونُِصَب التاج، صاحبة
وشماله، الربج يمني عن — الصندليات ى وتَُسمَّ — امللوك وأبناء لألمراء الكرايس ونُِصبَت
به، مختصة طبلة طومان أمري لكل للرمي طبالت نُِصبَْت ثم كرسيه، عىل واحد ُكلُّ فَجَلَس
طومان أمراء من الحارضون فكان آالف عرشة له يركب الذي هو عندهم طومان وأمري
منرب ِشبُْه أمري لكل ونُِصَب ذلك، من أكثر وعسكره ألًفا وسبعني مائة يقودون عرش سبعة
فُخِلَعْت بالِخَلِع أُِتَي ثم ساعة، ذلك عىل فكانوا يديه، بني يلعبون وأصحابه عليه فَقَعَد
أن وِخْدَمتُه فيَْخِدم، السلطان برج أسفل إىل يأتي يلبسها وعندما ِخْلعة، أمري كل عىل
ج ُمَرسَّ بفرس يؤتى ثم قائمة واألخرى تحتها رجله ويمد اليمني بركبته األرض يََمسَّ
مع ويقف يرتبه وهنالك كرسيه، إىل بنفسه ويقوده األمري فيه ويقبل حافره فريفع م ُمَلجَّ

منهم. أمري كل مع الفعل هذا ويفعل عسكره
بنته وتليه العهد ويل ابنه يمينه وعن الفرس ويركب الربج عىل السلطان ينزل ثم
مكسوة عربات يف األربع الخواتني يديه وبني الثاني ابنه يساره وعن كججك إيت امللكة
األمراء جميع وينزل املذهب، بالحرير مجللة تجرها التي والخيل املذهب الحرير بأثواب
السلطان يدي بني فيمشون الدولة وأرباب والحجاب والوزراء امللوك وأبناء والصغار الكبار
هنالك نصبت وقد أفراج، وهو الواو) (بكرس والوطاق الوطاق إىل يصل أن إىل أقدامهم عىل
مكسوة الخشب من أعمدة أربعة له كبري بيت عندهم والباركة عظيمة (باركاه) باركة
بريق له املذهبة الفضة من جامور عمود كل أعىل ويف بالذهب، املموهة الفضة بصفائح
سقائف ويسارها يمينها عن ويوضع ثنية كأنها البعد عىل الباركة هذه وتظهر وشعاع
الرسير الباركة وسط يف وينصب الحرير، بفرش كله ذلك ويفرش والكتان القطن من
مذهبة فضة بصفائح مكسوة وأعواده ع ُمَرصَّ خشب من وهو التخت يسمونه وهم األعظم
األعظم الرسير هذا وسط ويف عظيم فرش وفوقه املموهة الخالصة الفضة من وقوائمه
إيت بنته بها جلست مرتبة يمينه وعن الكربى، والخاتون السلطان بها يجلس مرتبة
ومعها بيلون الخاتون بها جلست مرتبة يساره وعن أردواجا الخاتون ومعها كججك
عن ونُِصَب السلطان ولد بك تني عليه َقَعَد كريس الرسير يمني عن ونُِصَب كبك، الخاتون
َجَلَس والشمال اليمني عن َكَراِيسُّ ونُِصبَْت الثاني، ولده بك جان عليه قعد كريس شماله
يقودون الذين وهم هزارة أمراء مثل الصغار األمراء ثم الكبار واألمراء امللوك أبناء فوقها
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وأكثر رجال أربعة يحملها مائدة وكل والفضة، الذهب موائد عىل بالطعام أُِتَي ثم ألًفا،
ويأتي مائدة أمري كل يدي بني وتُوَضع مسلوقة، والغنم الخيل لحوم وطعامهم ذلك، من
حزامه ويف حرير، فوطة عليها َربََط وقد حرير ثياب وعليه اللحم ُمَقطِّع وهو الباورجي

أغمادها. يف سكاكني جملة
بصحفة ويؤتى أمريه، يدي بني َقَعَد املائدة َمت ُقدِّ فإذا باورجي أمري لكل ويكون
صغاًرا قطًعا اللحم الباورجي فيقطع باملاء محلول ملح فيها الفضة أو الذهب من صغرية
اختلط ما إال منه يأكلون ال فإنهم بالعظم، مختلًطا اللحم قطع يف صنعة ذلك يف ولهم
حنفية وهم العسل، نبيذ رشبهم وأكثر للرشب، والفضة الذهب بأواني يؤتى ثم بالعظم،
وخدمت بيدها القدح بنته أََخذَْت يرشب أن السلطان أراد فإذا النبيذ، يحللون املذهب
منه، فترشب الكربى للخاتون فتناوله آخر قدًحا تأخذ ثم فرشب القدح ناولته ثم برجلها،
أباه ويناوله ويخدم القدح العهد ويل يأخذ ثم ترتيبهن، عىل الخواتني لسائر تناول ثم
القدح فيأخذ الثاني الولد يقوم ثم جميعهن، ويخدم أخته ثم الخواتني، يناول ثم فيرشب،
ويخدم العهد ويل منهم واحد كل فيسقي الكبار األمراء يقوم ثم له، ويخدم أخاه ويسقي
يقوم ثم له، ويخدم الثاني االبن هذا منهم واحد كل فيسقي امللوك أبناء يقوم ثم له،
قبة نُِصبَْت قد وكانت باملوالية، ذلك أثناء ويغنون امللوك أبناء فيسقون الصغار األمراء
معهم، وأنا واملشايخ الفقهاء وسائر والرشيف والخطيب للقايض املسجد إزاء أيًضا كبرية
يف ف يَتََرصَّ وال األتراك كبار من أربعة واحدة كل يحمل والفضة الذهب بموائد فأوتينا
أراد، من إىل املوائد من أراد ما برفع فيأمرهم الكبار، إال السلطان يدي بني اليوم ذلك
مد ورأيت والذهب، الفضة موائد يف األكل عن َع تََورَّ من ومنهم أََكَل َمْن الفقهاء من فكان
عىل بتفريقها السلطان فأمر القمز، روايا عليها العربات من والشمال اليمني عن البرص

األتراك. من لجرياني فأعطيتها منها بعربة إيلَّ فأتوا الناس
ألن يأتي ال إنه قائل: فمن السلطان، فأبطأ الجمعة صالة ننتظر املسجد أتينا ثم
وهو أتى الوقت تََمكُّن بَْعَد كان فلما الجمعة، يرتك ال إنه قائل: ومن عليه، َغَلَب قد السكر
الرتكية، بلسان األب وهو بآطا يخاطبه وكان له َم وتَبَسَّ الرشيف، السيد عىل فَسلََّم يتمايل
عىل فبقي الباركة إىل السلطان وانرصف منازلهم إىل الناس وانرصف الجمعة صلينا ثم
خواتينه الليلة تلك امللك مع وبقي أجمعون الناس انرصف ثم العرص، صالة إىل حاله
الحاج مدينة إىل فوصلنا العيد، انقىض ملا واملحلة السلطان مع رحيلنا كان ثم وبنته،
الراء وسكون املثناة بفتح (وهو املغارم من املحرر املوضع عندهم ترخان ومعنى ترخان،
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تركي الصالحني من حاج هو املدينة هذه إليه واملنسوب نون)، وآخره املعجم الخاء وفتح
من وهي وتمدنت، عظمت ثم قرية فصار املوضع ذلك السلطان له وحرر بموضعها نزل
يقيم وهنالك الكبار الدنيا أنهار من وهو أثل، نهر عىل مبنية األسواق عظيمة املدن أحسن
تلك أهل يأمر ثم به املتصلة املياه وتجمد النهر هذا ويجمد الربد، يشتد حتى السلطان
والتني النهر، فوق املنعقد الجليد عىل فيجعلونها التني أحمال من باآلالف فيأتون البالد
األخرض الحشيش أكلها وإنما الهند ببالد وكذلك يرضها ألنه الدواب؛ تأكله ال هنالك
وربما مراحل ثالث به املتصلة واملياه النهر، هذا فوق بالعربات ويسافرون البالد، لخصب
الحاج مدينة وصلنا وملا ويهلكون، فيغرقون الشتاء فصل آخر مع فوقه القوافل جازت
أبيها زيارة يف لها يأذن أن السلطان من الروم ملك ابنة بيلون الخاتون رغبت ترخان
صحبتها التوجه يف يل يأذن أن منه ورغبت لها فأذن إليه، وتعود عنده حملها لتضع
يف أدخلها إنما له: وقلت فالطفته، عيلَّ خوًفا فمنعني العظمى القسطنطينية ملشاهدة
دينار وخمسمائة بألف ووصلني ْعنَاه، َوَودَّ يل َفأَِذَن أحٍد، من أخاف فال وجوارك حرمتك
مصوم يسمونها وهم الفضة سبائك منهن خاتون كل وأعطتني كثرية وأفراس وخلعة
واجتمع وأركبتني وكستني منهن أكثر بنته وأعطت صومة، واحدتها املهمل) الصاد (بفتح

جملة. والسمور السنجاب وفروات والثياب الخيل من يل

القسطنطينية إىل سفري ذكر

يف السلطان ورحل حرمتها، وتحت بيلون الخاتون صحبة يف شوال من العارش يف وسافرنا
مرحلة صحبتها يف الخواتني سائر وسافر عهده وويل وامللكة هو ورجع مرحلة تشييعها
عسكر وكان عسكره، من آالف خمسة يف بيدرة األمري صحبتها وسافر رجعن ثم ثانية
والباقون مائتني نحو والروم املماليك من خدامها منهم فارس خمسمائة نحو الخاتون
العربات من لها وكان روميات، وأكثرهن مائتني نحو الجواري من معها وكان الرتك، من
ومائتني البقر من ثالثمائة ونحو وللركوب لجرها فرس ألفي ونحو عربة أربعمائة نحو
وقائدهم مثلهم الهنديني ومن عرشة الروميني الفتيان من معها وكان لجرها الجمال من
لؤلؤ، األتراك له ويقول بميخائيل يسمى الروميني وقائد الهندي، بسنبل يسمى األكرب
قد كانت إذ السلطان؛ بمحلة وأثقالها جواريها أكثر وتركت الكبار الشجعان من وهو
وفتح الهمزة (بضم وهي أكك مدينة إىل وتوجهنا الحمل ووضع الزيارة برسم توجهت
وبني وبينها الربد شديدة الخريات كثرية العمارة حسنة متوسطة مدينة األوىل)، الكاف
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نصارى وهم الروس جبال املدينة هذه من يوم وعىل عرش مسرية السلطان حرضة الرسا
بالدهم ومن الفضة معادن وعندهم غدر، أهل الصور قباح العيون زرق الشعور شقر
الصومعة ووزن البالد هذه يف ويشرتى يباع بها التي الفضة سبائك وهي بالصوم يؤتى
اسمها (وضبط رسادق مدينة إىل املدينة هذه من عرش بعد وصلنا ثم أوقي، خمس منها
دشت مدن من وهي قاف)، وآخره املهمل الدال وفتح الراء وسكون املهمل السني بضم
واملياه البساتني وبخارجها وأحسنها املرايس أعظم من ومرساها البحر ساحل عىل قفجق
خشب، بيوتها وأكثر الصنائع أهل وهم ذمتهم تحت الروم من وطائفة الرتك وينزلها
وكانت والرتك، الروم بني وقعت فتنة بسبب معظمها فخرب كبرية املدينة هذه وكانت
بعضهم وبقي أكثرهم ونفوا قتلة رش الروم وقتلوا أصحابهم للرتك فانترص للروم الغلبة
من البالد تلك من منزل كل يف الخاتون إىل تحمل الضيافة وكانت اآلن، إىل الذمة تحت
مضحى البالد هذه يف والسفر والغنم البقر وألبان والقمز والدوقي والبقر والغنم الخيل

ومعىش.
ال لها تعظيًما بالده حد آخر إىل بعساكره الخاتون يصحب البالد بتلك أمري وكل
وبايا سلطوق بايا باسم املعروفة البلدة إىل وصلنا ثم آمنة، البالد تلك ألن عليها؛ خوًفا
املهمل السني (بفتح وسلطوق الباء يفخمون أنهم إال سواء الرببر عند بمعناه عندهم
مكاشًفا كان هذا سلطوق أن ويَذُْكرون قاف)، وآخره املهمل الطاء وضم الالم وإسكان
عمالة أول وبني بينها األتراك بالد آخر البلدة وهذه الرشع يُنِْكرها أشياء عنه يُذَْكر لكن
املاء لها يتزود بها ماء ال أيام ثمانية منها معمورة غري برية يف يوًما عرش ثمانية الروم
كثري إىل نحتج فلم الربد أيام يف إليها دخولنا وكان العربات، عىل القرب الروايا يف ويحمل
فال ويرشبونها املطبوخ بالدوقي ويخلطونها القرب يف األلبان يرفعون واألتراك املاء من
فأتيت أفراس زيادة إىل واحتجت للربية االستعداد يف البلدة هذه من وأخذنا يعطشون،
إيل تبعث ضيافة أتتها ومتى ومساء صباًحا عليها أسلم وكنت بذلك، فأعلمتها الخاتون
والخدام الغلمان من معي من وكان ألذبحها، الخيل أترك فكنت وبالغنم والثالثة بالفرسني
بخمسة الخاتون يل وأمرت فرًسا خمسني نحو يل فاجتمع األتراك، أصحابنا مع يأكلون
وقالت: للمطبخ خيل من سمانًا يختارها أن الرومي ساروجة وكيلها وأمرت فرًسا عرش
سرينا فكان القعدة، ذي منتصف يف الربية ودخلنا زدناك غريها إىل احتجت فإن تخف، ال
هذه من ورحلنا خمسة وإقامتنا يوًما عرش تسعة الربية أول إىل السلطان فارقنا يوم من
ذلك بعد وصلنا ثم هلل، والحمد خريًا إال رأينا وما ومعىش، مضحى يوًما عرش ثمانية الربية
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وضم الهاء وسكون امليم بفتح اسمه (وضبط الروم عمالة أول وهو مهتويل حصن إىل
وياء). مكسور والم مد وواو املعلوة التاء

كفايل الحصن هذا إىل فوصلنا بالد عىل الخاتون هذه بقدوم َسِمَعْت قد الروم وكانت
أبيها دار من والدايات الخواتني وجاءت عظيمة وضيافة عظيم عسكر يف الرومي نقوله
ستة منها يوًما وعرشين اثنني مسرية والقسطنطينية ومهتويل وبني القسطنطينية، ملك
بالخيل إال الحصن هذا من يسافر وال القسطنطينية، إىل منه وستة الخليج إىل يوًما عرش
وبعثت كثرية ببغال املذكور كفايل وجاء والجبال، الوعر ألجل به العربات وترتك والبغال
مع وغلماني أصحابي من تركته بمن الحصن ذلك أمري وأوصت منها بستة الخاتون إيل
الخاتون مع يسافر ولم بعساكر بيدرة األمري ورجع بدار، لهم فأمر واألثقال العربات
بالخمور إليها يؤتى وكان األذان، حكم وارتفع الحصن بهذا مسجدها وتركت ناسها إال
من معها يبق ولم أكلتها أنها خواصها بعض وأخربني وبالخنازير، فترشبها الضيافة يف
ولكن الكفر، بالد يف لدخولنا البواطن وتغريت معنا يصيل كان األتراك بعض إال يصيل
من ضحك ملا مماليكه بعض مرة رضب ولقد بإكرامي، كفايل األمري أوصت الخاتون
له يقال زخار نهر عىل َجبَل بسفح وهو امللك عبد بن مسلمة ِحْصَن وصلنا ثم صالتنا،

كبرية. قرية وبخارجه آثاره، إال الحصن هذا من يَبَْق ولم اصطفييل،
فأقمنا املد فيه فوجدنا كبرية قرية ساحله وعىل الخليج إىل ووصلنا يومني رسنا ثم
ووصلنا رمال، يف أميال أربعة ومشينا ميلني نحو وعرضه وخضناه الجزر كان حتى
ورمل، حجارة يف ميلني نحو مشينا ثم أميال، ثالثة نحو وعرضه فخضناه الثاني الخليج
كله الخليج فعرض واحد ميل وعرضه فيه فتبعنا املد ابتدأ وقد الثالث الخليج ووصلنا
القوارب، يف إال تخاض فال املطر أيام يف كلها ماء وتصري ميًال عرش اثنا ويابسه مائية
وكاف مد وياء ونون مفتوحة بفاء (واسمها الفنيكة مدينة الثالث الخليج هذا ساحل وعىل
تخرقها واألنهار حسان وديارها وكنائسها مانعة، حسنة لكنها صغرية وهي مفتوح)،
األخرى، إىل السنة من والسفرجل والتفاح اص واإلجَّ العنب بها ويدخر تحفها والبساتني
واسمه شقيقها أخوها قدم ثم هنالك، ألبيها قرص يف والخاتون ثالثًا املدينة بهذه وأقمنا
أخوها ركب الخاتون لقاء أرادوا وملا السالح، شاكني فارس آالف خمسة يف قراس كفايل
وجعل بالجواهر مكلًال مظلًال رأسه عىل وجعل بيضاء ثيابًا ولبس أشهب فرًسا املذكور
مظلالت وعليهم أيًضا البياض البسني مثلهم يساره وعن امللوك أبناء من خمسة يمينه عن
عىل الدروع أسبغوا قد فارس ومائة املشائني من مائة يديه بني وجعل بالذهب مزركشة
البيضة من فارس شكة عليه مدرًعا مرسًجا فرًسا يقود منهم واحد وكل وخيلهم أنفسهم
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تلك وأكثر راية، رأسه طرف يف رمح وبيده والسيف والقوس والرتكش والدروع املجوهرة
السلطان، ابن مراكب هي املقودة الخيل وتلك والفضة الذهب بصفائح مكسوة الرماح
من عرشة أمامه قدم قد أمري ولهم فارس، مائتا فيه فوج كل أفواج عىل فرسانه وقسم
ملونة العالمات من عرشة وخلفه فرًسا يقود منهم واحد وكل السالح، يف شاكني الفرسان
يرضبون ستة ومعهم الفرسان من عرشة يتقلدها أطبال وعرشة الفرسان من عرشة بأيدي

الغيطات. وهي والرصنايات واألنفار األبواق
عليهم خمسمائة نحو وهم وخدامها وفتيانها وجواريها مماليكها يف الخاتون وَرِكبَت
لها ويقال النخ، لها يقال حلة الخاتون وعىل املرصعة، بالذهب املزركشة الحرير ثياب
حرير بجل ُمَجلَّل وفرسها ع، ُمَرصَّ تاٌج رأسها وعىل بالجوهر، َعة ُمَرصَّ النسيج، أيًضا
الرسج وعظم مرصعة قالئد عنقه ويف الذهب، خالخل ورجليه يده ويف بالذهب، مزركش
البلد، من ميل نحو عىل األرض من بسيط يف اْلتقاؤهما وكان جوهًرا، مكلل ذهبًا مكسو
وأوالد األمراء وترجل رأسه وَقبََّلْت ركابها وَقبََّل منها، سنٍّا أصغر ألنه أخوها لها َل وتََرجَّ
كبرية مدينة إىل َوَصْلنا اليوم ذلك غِد ويف أخيها، مع وانرصَفْت ركابها جميًعا وَقبَّلُوا امللوك
أخو ووصل بخارجها، نََزْلنَا وأشجار، أنهار ذات اسمها، اآلن أثبت ال البحر ساحل عىل
تاج رأسه وعىل مدرع، آالف عرشة من ضخم وعسكر عظيم ترتيب يف العهد ويل الخاتون
ترتيب عىل فرسانه رتب وقد مثلهم يساره وعن امللوك، أبناء من عرشين نحو يمينه وعن
وترجال األول زيها مثل يف أخته معه وتالقت أكثر، والجمع أعظم الحفل أن إال سواء أخيه
أميال عرشة عىل ونزلنا سالمهما، كيفية أعلم فال فيه فدخال حرير بخباء وأوتي جميًعا
يف ومشاة ركبانًا وصبيان ونساء رجال من أهلها خرج بالغد كان فلما القسطنطينية، من
العساكر وركبت واألنفار واألبواق األطبال الصبح عند ورضبت لباس وأجمل زي أحسن
رواق امللك رأس وعىل والخواص، الدولة وأرباب الخاتون هذه أم وزوجته السلطان وخرج
من كرة شبه عىص كل أعىل يف طوال عيص بأيديهم ورجال الفرسان من جملة يحمله

بالعىص. الفرسان يرفعها القبة مثل الرواق وسط ويف الرواق بها يرفعون جلد
بينهم فيما الدخول عىل أقدر ولم العجاج وكثر العساكر اختلطت السلطان أقبل وملا
أبويها من قربت ملا أنها يل وذكر نفيس، عىل خوًفا وأصحابها الخاتون أثقال فلزمت
مثل أصحابها كبار وفعل فرسيهما حافري قبلت ثم أيديهما بني األرض وقبلت ترجلت
رضبوا وقد العظمى القسطنطينية إىل بعده أو الزوال عند دخولنا وكان ذلك، يف فعلها
امللك قرص أبواب من الباب وصلنا وملا أصواتها، الختالط اآلفاق ارتجت حتى نواقيسهم
كنوا، رسا كنوا رسا يقولون وسمعتهم دكانه فوق لهم قائد معهم رجل مائة به وجدنا

246



األول الجزء

جهتنا، من إنهم الخاتون: أصحاب لهم فقال الدخول من ومنعونا املسلمون ومعناه
من فبعث الخاتون أصحاب بعض وذهب بالباب فأقمنا بإذن، إال يدخلون ال فقالوا:
بمقربة داًرا لنا وعني بدخولنا فأمر شأننا له فذكرت والدها يدي بني وهي بذلك أعلمها
بذلك ونودي املدينة من نذهب حيث نعرتض ال بأن أمًرا لنا وكتب الخاتون دار من
والدجاج والغنم والخبز الدقيق من الضيافة إلينا تبعث ثالثًا بالدار وأقمنا األسواق، يف

السلطان. عىل دخلنا الرابع اليوم ويف والفرش، والدراهم والحوت والفاكهة والسمن

القسطنطينية سلطان ذكر

السلطان ابن وراء)، وواو الفاء وضم الكاف وسكون املثناة التاء (بفتح تكفور واسمه
يف للعبادة وانقطع َب وتََرهَّ َد تََزهَّ لكنه الحياة بقيد جرجيس السلطان وأبوه جرجيس
بََعثَْت القسطنطينية إىل وصولنا من الرابع اليوم ويف وسنذكره، لولده امُلْلَك وتََرَك الكنائس
يف أبواب أربعة فجزنا القرص إىل وأدخلني بيدي فأخذ الهندي سنبل الفتى الخاتون إيل
الباب إىل َوَصْلنا فلما مفروشة، دكانة عىل وقائدهم وأسلحتهم رجال بها سقائف باب كل
ففتشوني الروميني، الفتيان من أربعة ومعه أتى ثم وَدَخَل سنبل الفتى تََرَكِني الخامس
يدخل من كل تفتيش من بد ال لهم، عادة تلك القائد: يل وقال ِسكِّني، معي يكون لئال
فتشوني ملا ثم الهند، بأرض الفعل وكذلك ، بلديٍّ أو غريٍب عامٍّ، أو خاصٍّ من امللك عىل
اثنان أمسك الرجال؛ من أربعة بي وأحاط الباب وفتح بيدي فأخذ بالباب املوكل قام
فيها نُِقَش قد بالفسيفساء حيطانه كبري مشور إىل بي فدخلوا ورائي، من واثنان بكمي
األشجار جهتيها ومن ماء، ساقية وسطه ويف والجماد، الحيوانات من املخلوقات صور
رجال ثالثة املشور وسط ويف منهم، أحد يتكلم ال سكوتًا ويساًرا يمينًا واقفون والناس
رجل إليهم وأشار اآلخرون، فعل كما بثيابي فأمسكوا إليهم األربعة أولئك أسلمني وقوف
يفعلوا أن عادتهم فهكذا تََخْف، ال بالعربي: يل فقال يهوديٍّا، أحدهم وكان بي فتقدموا
السالم قل: فقال: أَُسلُِّم؟ كيف فسألته: الشام، بالد من وأَْصِيل الرتجمان، وأنا بالوارد،

عليكم.
بني الخاتون هذه أم وزوجته رسيره، عىل والسلطان عظيمة قبة إىل َوَصْلُت ثم
وكلهم أربعة يساره وعن رجال، ستة يمينه وعن وإخوتها، الخاتون الرسير وأسفل يديه،
ذلك، ففعْلُت روعي ليسكن هنية بالجلوس إليه والوصول السالم َقبَْل إيل فأشار بالسالح،
وعن املقدس بيت عن وسألني أفعل، فلم اْجِلْس أن إيلَّ وأشار عليه، فسلَّْمُت إليه وصْلُت ثم

247



بطوطة ابن رحلة

عليه الخليل مدينة وعن لحم بيت وعن عيىس مهد وعن القمامة وعن املقدسة الصخرة
يرتجم واليهودي كله، ذلك عن فأجبته الروم وبالد والعراق ومرص دمشق عن ثم السالم،
خلعة عيل َخَلَع ثم نُوه، وأَمِّ الرجل هذا أَْكِرموا ألوالده: وقال كالمي فأعجبه وبينه، بيني
األمان، عالمة وهي رأسه فوق امَلِلك يجعلها التي من وِمَظلَّة ُمْلَجم ج ُمَرسَّ بفرس يل وأََمَر
وغرائبها عجائبها أَُشاِهَد حتى يوم كل يف باملدينة معي يركب من يَُعنيِّ أن منه وطلبت
ويركب امللك خلعة يلبس الذي أن عندهم العوائد ومن ذلك، يل َ فَعنيَّ بالدي يف وأَذُْكَرها
يَْفَعل ما وأكثر الناس، لرياه واألطبال واألنفار باألبواق املدينة أسواق يف به يطاف فرسه
األسواق. يف بي فطافوا يُْؤذَْوَن، لئال أوزبك؛ السلطان بالد من يأتون الذين باألتراك ذلك

املدينة ذكر

سال وادي شكل عىل والجزر املد عظيم نهر بينهما بقسمني منقسمة الِكَرب يف متناهية وهي
القوارب، يف يعرب اآلن وهو فخربت، مبنية قنطرة َم تََقدَّ فيما عليه وكانت املغرب، بالد من
وكرس املهمل السني وضم املوحدة الباء وإسكان الهمزة (بفتح أبسمي النهر هذا واسم
الصاد وإسكان الهمزة (بفتح أصطنبول يسمى املدينة من القسمني وأحد مد) وياء امليم
بالعدوة وهو والم)، مد وواو املوحدة الباء وضم النون وسكون املهملتني الطاء وفتح
وشوارعه وأسواقه الناس، وسائر دولته وأرباب السلطان سكنى وفيه النهر من الرشقية
سوق كل وعىل سواهم، يشاركهم ال حدة عىل صناعة كل وأهل متسعة، بالصفاح مفروشة
يف داخل جبل سفح يف واملدينة النساء، بها والباعة الصناع وأكثر بالليل، عليه تسد أبواب
السلطان، وقرص صغرية قلعة أعاله ويف أكثر، أو ذلك مثل وعرضه أميال تسعة نحو البحر
ثالث نحو وفيه البحر جهة من إليه ألحد سبيل ال مانع وهو الجبل بهذا يحيط والسور
القسم وأما املدينة، من القسم هذا وسط يف هي العظمى والكنيسة عامرة، قرية عرشة
بالعدوة وهو مفتوحات) مهمل وطاء والم معجمة (بغني الغلطة فيسمى منها الثاني
بنصارى خاص القسم وهذا النهر، من قرية يف الفتح برباط شبيه النهر من الغربية
أفرانسة وأهل رومية وأهل والبنادقة الجنويون فمنهم أصناف: وهم يسكنونه، اإلفرنج
وعليهم القمص، ويسمونه يرتضونه من منهم عليهم يقدم القسطنطينية ملك إىل وحكمهم
بينهم يصلح حتى فيحاربهم عليه استعصوا وربما القسطنطينية، مللك عام كل يف وظيفة
من جفن مائة نحو به رأيت املرايس أعظم من ومرساهم تجارة، أهل وجميعهم البابا
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إال حسنة، القسم هذا وأسواق كثرًة، تحىص فال الصغار وأما الكبار، من وسواها القراقر
فيها. خري ال قذرة وكنائسهم نجس، قذر صغري نهر ويشقها عليها غالبة األقذار أن

العظمى الكنيسة ذكر

(بفتح صوفيا أيا عندهم تسمى وهي أشاهده، فلم داخلها وأما خارجها، نذكر وإنما
كاألوىل وياء مكسورة وفاء مد وواو مضموم وصاد وألف الحروف آخر والياء الهمزة
وهي السالم، عليه سليمان خالة ابن وهو برخيا بن آصف بناء من أنها ويُذَْكر وألف)،
بابًا، عرش ثالثة وأبوابها مدينة، فكأنها بها يطيف سور وعليها الروم كنائس أعظم من
والد مع َدَخْلتُه وقد دخوله، من أحد يُْمنَع وال كبري باب عليه ميل نحو هو َحَرم ولها
الكنيسة من تخرج ساقية وتشقه بالرخام مسطح مشور شبه وهو ِذْكُره يََقُع الذي امللك
صنعة، بأحسن املنقوش املجزع بالرخام مصنوعان ذراع نحو مرتفعان حائطان لها
من معرش املشور هذا باب إىل الكنيسة باب ومن الساقية، جهتي عن منتظمة واألشجار
املشور هذا باب وخارج والرياحني، الياسمني أسفله ويف العنب دوايل عليه مرتفع، الخشب
القبة يمني وعن الباب، ذلك خدام عليها يجلس خشب طبالت فيها كبرية خشب قبة
وسط ويف دواوينهم، وُكتَّاب قضاتهم بها يجلس الخشب من أكثرها وحوانيت مساطب
بامللف مطبق كبري كريس وفيها خشب َدَرج عىل إليها يُْصَعد خشب قبة الحوانيت تلك
العطارين، سوق املشور باب عىل التي القبة يسار وعن وسنذكره، قاضيهم فوقه يجلس
بالسوق يمر واآلخر العطارين، بسوق يمر أحدهما قسمني؛ تنقسم ذكرناها التي والساقية
طرقها يقمون الذين امها ُخدَّ بها يجلس سقائف الكنيسة باب وعىل والكتاب، القضاة حيث
األعظم للصليب يسجد حتى يدخلها أحًدا يدعون وال أبوابها، ويغلقون رسجها ويوقدون
وهو السالم، عليه عيىس شبيه عليها ُصِلَب التي الخشبة من بقية أنه يزعمون الذي عندهم
جعبة عليها عرضوا وقد أذرع، عرشة نحو طولها ذهب جعبة يف مجعول الكنيسة باب عىل
من وحلقتاه والذهب الفضة بصفائح مصفح الباب وهذا صليبًا، صارت حتى مثلها ذهب
إىل ينتهي والقسيسني الرهبان من الكنيسة بهذه َمْن َعَدَد أن يل وذُِكَر الخالص، الذهب
من فيها بالنساء مختصة كنيسة بداخلها وأن الحواريني، ذرية من بعضهم وأن آالف،
ومن كله، ذلك من فأكثر النساء من القواعد وأما ألف، من أزيد للعبادة املنقطعات األبكار
الكنيسة هذه زيارة إىل صباًحا يوم كل يأتوا أن الناس وسائر دولته وأرباب امللك عادة
لقائه إىل امللك يخرج البلد من أربع مسرية عىل كان وإذا السنة يف مرة البابا إليها ويأتي
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للسالم ومساء صباًحا ويأتيه قدميه، عىل يديه بني يميش املدينة دخول وعند له، ويرتجل
ينرصف. حتى بالقسطنطينية مقامه طول عليه

بقسطنطينية املانستارات ذكر

شبه عندهم وهو متأخرة، وراءه متقدمة نونه أن إال املارستان، لفظ مثل عىل واملانستار
جرجيس امللك عمره مانستار فمنها كثرية بها املانستارات وهذه املسلمني، عند الزاوية
مانستاران ومنها الغلطة، مقابل أصطنبول بخارج وهو وسنذكره القسطنطينية والدملك
ماء نهر يشقهما بستان داخل يف وهما إليها الداخل يمني عن العظمى الكنيسة خارج
للمتعبدين البيوت بهما ويدور كنيسة منهما واحد كل ويف للنساء واآلخر للرجال واحدهما
أحد بناهما ونفقتهم املتعبدين لكسوة أحباس منهما واحد كل عىل حبس وقد واملتعبدات
اآلخرين هذين مثل عىل العظمى الكنيسة إىل الداخل يسار عن مانستاران ومنها امللوك،
يستطيعون ال الذين الشيوخ يسكنه والثاني العميان يسكنه وأحدهما بيوت بهما ويطيف
معينة أوقاف من ونفقته كسوته منهم واحد ولكل نحوها، أو الستني بلغ ممن الخدمة
إذا امللوك هؤالء وأكثر بناه الذي امللك لتعبد دويرة منها مانستار كل داخل ويف لذلك،
امللك ولده وقلد الشعر ثياب وهي املسوح ولبس مانستاًرا بنى السبعني أو الستني بلغ
بالرخام ويعملونها املانستارات هذه بناء يف يحتفلون وهم يموت، حتى بالعبادة واشتغل
معي للركوب امللك َعيَّنَُه الذي الرومي مع ودخلت املدينة، بهذه كثرية وهي والفسيفساء
ورءوسهن املسوح عليهن بكر خمسمائة نحو فيها كنيسة وفيه نهر يشقه مانستار إىل
عىل صبي قعد وقد العبادة أثر وعليهن فائق جمال ولهن اللبد قالنيس فيها محلوقة
عىل الصبيان من ثمانية وحوله منه أحسن قط أسمع لم بصوت اإلنجيل لهن يقرأ منرب
هؤالء إن الرومي: يل وقال آخر، صبي قرأ الصبي هذا قرأ فلما قسيسهم، ومعهم منابر
ولهم القراء الصبيان وكذلك الكنيسة، هذه لخدمة أنفسهن وهبن امللوك بنات من البنات
بها فوجدنا بستان يف كنيسة إىل أيًضا معه ودخلت الكنيسة، تلك خارج أخرى كنيسة
منابر عىل معه صبيان وجماعة منرب عىل لهن يقرأ وصبي أزيد أو بكر خمسمائة نحو
ودخلت الكنيسة، بهذه يتعبدن واألمراء الوزراء بنات هؤالء الرومي: يل فقال األولني، مثل
من والقواعد العجائز فيها كنائس وإىل البلد أهل وجوه من أبكار فيها كنائس إىل معه
وأكثر وأقل، وأكثر رجل مائة منها الكنيسة يف يكون الرهبان فيها كنائس وإىل النساء
من املدينة وأهل كثرة، تحىص ال وكنائسها وقسيسون ومتعبدون رهبان املدينة هذه أهل
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والنساء وصيًفا شتاء الكبار املظالت رءوسهم عىل يجعلون وكبري صغري وغريه جندي
كبار. عمائم لهن

جرجيس املرتهب امللك ذكر

املدينة خارج — ذكرناه كما — مانستاًرا وبنى للعبادة وانقطع البنه امُلْلك َوىلَّ امللك وهذا
قدميه عىل ماٍش امللك بهذا فإذا معي؛ للركوب امُلَعنيَّ الرومي مع يوًما وكنت ساحلها، عىل
أثر عليه حسن ووجهه طويلة بيضاء لحية وله لبد، قلنسوة رأسه وعىل املسوح وعليه
الرومي رآه فلما سبحة، عنقه ويف عكاز وبيده الرهبان من جماعة وأمامه وخلفه العبادة
وبعث وقفت ثم عني، سأله الرومي عليه سلم فلما امللك، والد فهذا انزل يل: وقال نزل
لهذا قل العربي: اللسان يَْعِرف وكان — الرومي لذلك وقال بيدي فأخذ إليه فجئت يل
َمَشْت التي والرِّْجل املقدس بيت َدَخَلْت التي اليد أصافح أنا — املسلم يعني — الرساكنو
قدمي عىل يده وجعل لحم، وبيت قمامة ى تَُسمَّ التي العظمى والكنيسة الصخرة داخل
ثم ملتهم، غري من املواضع تلك َدَخَل فيمن اعتقادهم من فَعِجبُْت وجهه، بها ومسح
السؤال، وأطال النصارى من فيه َوَمْن املقدس بيت عن فسألني معه ومشيت بيدي أخذ
جماعة خرجت األعظم الباب قارب وملا آنًفا، وصفناه الذي الكنيسة حرم إىل معه ودخلت
يدي، أَْرَسَل رآهم وملا الرهبانية، يف كبارهم من وهو عليه للسالم والرهبان القسيسني من
السجود من لداخلها بد ال له: قل للرتجمان: فقال الكنيسة، إىل معك الدخول أريد له: فقلت
أََرُه ولم وحده وَدَخَل فَرتَْكتُه خالفه، يمكن وال األوائل َسنَّتُْه مما هذا فإن األعظم، للصليب

بعدها.

قايضالقسطنطينية ذكر

أعوانه أََحَد إيلَّ فبعث القايض فرآني الكتاب سوق دخلت املذكور املرتهب امللك فارْقُت وملا
بََعَث بذلك وأخربه إليه عاد فلما املسلمني طلبة من إنه له: فقال معي، الذي الرومي فسأل
يدعوك كفايل النجيش: يل فقال كفايل، النجيش القايض يسمون وهم أصحابه، أحد إيلَّ
لباس عليه واللمة الوجه َحَسَن شيًخا فرأيت ِذْكُرها، َم تََقدَّ التي القبة إىل إليه فصعدت
وقام إيلَّ فقام يكتبون، الُكتَّاب من عرشة نحو يديه وبني األسود امللف وهو الرهبان
والشام املقدس بيت عن وسألني إكرامك علينا ويجب امللك ضيف أنت وقال: أصحابه
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فأضيفك داري إىل تأتي أن لك بد ال يل: وقال االزدحام، عليه وَكثَُر الكالم وأطال ومرص،
بعد. أَْلَقُه ولم عنه فانرصْفُت

القسطنطينية عن االنرصاف ِذْكر

املقام يف وراغبة أبيها دين عىل أنها األتراك من الخاتون صحبة يف كان ملن ظهر وملا
وبعثَْت جزيًال عطاء وأَْعَطتُْهم لهم فأَِذنَْت بالدهم إىل العودة يف اإلذن منها طلبوا معه
وبعثت فارس، خمسمائة يف الصغري ساروجة يسمى أمريًا بالدهم إىل يوصلهم من معهم
وألفي بالطيب، وليس الرببرة، يسمونه وهم ذهبهم من دينار ثالثمائة فأعطتني عني
حرير من أثواب وعرشة أنواعه، أجود وهو البنات عمل من ملف وشقة بندقية درهم
وانرصفت، وودعتها ساروجة بي وأوصت أبيها، عطاء من وذلك وفرسني وصوف وكتان
يكرمني فكان ساروجة صحبة وسافرنا أيام، وستة شهًرا عندهم مقامي مدة وكانت
الربية ودخلنا العربات فركبنا وعرباتنا أصحابنا تركنا حيث بالدهم آخر إىل وصلنا حتى
إىل وانرصفت الضيافة يف ثالثًا بها وأقام سلطوق بايا مدينة إىل معنا ساروجة ووصل
رجيل ويف مبطن أحدهما ورسوالني فروات ثالث ألبس وكنت الربد، اشتداد يف وذلك بالده
الفرس جلد وهو الربغايل من خفٌّ وفوقه كتان بثوب مبطن خفٌّ وفوقه صوف من ُخفٌّ
قطرة املاء من تَْقُطر فما النار، من بمقربة الحار باملاء أتوضأ وكنت ذئب، بجلد مبطَّن
منها فيسقط فأحركها فيجمد لحيتي إىل املاء يصل وجهي غسلت وإذا لحينها، َجُمَدْت إال
لكثرة الركوب أستطيع ال وكنت الشارب، عىل يجمد األنف من ينزل الذي واملاء الثلج، شبه
فاَرْقنا حيث ترخان الحاج مدينة إىل َوَصْلُت ثم أصحابي، يُْرِكبَني حتى الثياب من عيل ما
يليه وما أتل نهر عىل فسافرنا ملكه، بحرضة واستقر َرَحَل قد فوجدناه أوزبك السلطان
يف وجعلناه الجليد من قطًعا قطعنا املاء احتجنا إذا وكنا جامدة، وهي ثالثًا املياه من
اسمها (وضبط الرسا مدينة إىل ووصلنا به، ونطبخ منه فنرشب ماء يصري حتى القدر
ودخلنا أوزبك السلطان حرضة وهي برسابركة وتُْعَرف وألف)، مفتوحة وراء مهمل بسني
بإجراء وأمر فأعلمناه ومدينته الروم ملك وعن سفرنا كيفية عن فسألنا السلطان عىل
األرض، من بسيط يف الكرب متناهية املدن أحسن من الرسا ومدينة وأنزلنا علينا النفقة

الشوارع. متسعة األسواق حسنة كثرة، بأهلها تغص
منزلنا وكان مقدارها ومعرفة عليها التطوف وغرضنا كربائها بعض مع يوًما وركبنا
وأكلنا الظهر فصلينا الزوال بعد إال آلخرها وصلنا فلما غدوة منه فركبنا منها طرف يف
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وراجعني ذاهبني عرضها يف يوًما ومشينا املغرب عند إال املنزل إىل وصلنا فما طعاًما
عرش ثالثة وفيها بساتني وال فيها خراب ال الدور متصلة عمارة يف وذلك يوم نصف يف
طوائف وفيها ا جدٍّ فكثري ذلك سوى املساجد وأما للشافعية، أحدها الجمعة إلقامة مسجًدا
وهم األص ومنهم مسلمون وبعضهم والسالطني البالد أهل وهم املغل منهم الناس من
محلة تسكن طائفة وكل نصارى وهم والروم والروس والجركس القفجق ومنهم مسلمون
ساكنون وغريها والشام ومرص العراقني أهل من والغرباء والتجار أسواقها فيها حدة عىل
طاش ألطون يسمى بها السلطان وقرص التجار أموال عىل احتياًطا سور عليها بمحلة
الذهب ومعناه ونون)، مد وواو املهمل الطاء وضم الالم وسكون الهمزة (بفتح وألطون
الدين بدر الخرضة هذه وقايض حجز، ومعناه معجم) وشني املهمل الطاء (بفتح وطاش
الدين صدر الفاضل اإلمام الفقيه الشافعية مدريس من وبها القضاة خيار من األعرج
يطعن ممن وهو املرصي الدين شمس املالكية من وبها الفضالء، أحد اللكزي سليمان
الفقيه زاوية وبها وأكرمنا بها أضافنا الدين نظام الحاج الصالح زاوية وبها ديانته يف
األخالق حسن املشايخ فضالء من وهو بها رأيته الخوارزمي الدين نعمان العالم اإلمام
زائًرا أوزبك السلطان إليه يأتي الدنيا أهل عىل السطوة شديد التواضع شديد النفع كريم
كالم ألطف ويكلمه يديه بني السلطان ويقعد إليه، يقوم وال يستقبله فال جمعة كل يف
مع فعله خالف والواردين واملساكني الفقراء مع وفعله ذلك بضد والشيخ له ويتواضع
خريًا، هللا جزاه وأكرمني ويكرمهم كالم بألطف ويكلمهم لهم يتواضع فإنه السلطان،

بركة. له وشاهدت تركي بغالم إيل وبعث

له كرامة

وحينئذ أياًما، أَِقْم يل: وقال ذلك عن فنهاني خوارزم إىل الرسا من السفر أردت كنت
فاتفقت أَْعِرُفهم، ار تُجَّ فيهم السفر يف آخذة كبرية رفقة ووجدت النفس فنَاَزَعتِْني تسافر،
عىل فعزمت اإلقامة، من لك بد ال يل: فقال ذلك له وذََكْرُت صحبتهم يف السفر عىل معهم
وجد ثالٍث بعد كان وملا الظاهرة، الكرامات من وهذه بسببه أََقْمُت غالم يل فأَبََق السفر،
إىل سافرت فحينئٍذ إيل به فجاء ترخان الحاج بمدينة اآلبق الغالم ذلك أصحابي بعُض
لقلة الخيل فيها تسافر ال يوًما أربعني مسرية صحراء الرسا حرضة وبني وبينها خوارزم
رسا مدينة إىل فوصلنا أيام عرشة الرسا من فرسنا الجمال بها العربات تجر وإنما الكأل،
رسا قالوا فكأنهم صغري جوق ومعنى وقاف)، وواو املعقود الجيم (بضم وجوق جوق
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مد وواو والالم الهمزة (بضم أُلُوصو لُه يقال زخار كبري نهر شاطئ عىل وهي الصغرية
وإىل بغداد، كجرس قوارب من جرس وعليه الكبري، املاء ومعناه وواو) املهمل الصاد وضم
أربعة بحساب تجر بها وبعناها العربات تجر التي بالخيل سفرنا انتهى املدينة هذه
الجمال واكرتينا املدينة بهذه ورخصها ضعفها ألجل ذلك من وأقل للفرس دراهم دنانري
الهمزة (بفتح أطا له يقال الرتك من معمر صالح لرجل زاوية املدينة وبهذه العربات، لجر
اسمه، أعرف وال قاضيها أيًضا وأضافنا لنا ودعا بها أضافنا الوالد، ومعناه املهمل) والطاء
واألخرى الضحى عند إحداهما ساعتني إال ننزل ال ا جادٍّ سريًا يوًما ثالثني منها رسنا ثم
واحدة غلية من يطبخ وهو ويرشبونه الدوقي يطبخون ما قدر اإلقامة وتكون املغرب، عند
ينام إنما إنسان وكل اللبن عليه ويصبون عليه يجعلونه اللحم من الخليع معهم ويكون
املسافرين عادة ومن الجواري من ثالث عربتي يف يل وكان السري حال عربته يف يأكل أو
منها يبقى وما معظمها يهلك تقطعها التي والجمال أعشابها لقلة اإلرساع الربية هذه يف
بعد معلومة مناهل يف الربية هذه يف واملاء يسمن أن بعد أخرى سنة يف إال به ينتفع ال

والحسيان. املطر ماء وهو والثالثة اليومني
وهي خوارزم، إىل َوَصْلنَا — ذكرناه كما — وَقَطْعنَاها الربية هذه سلكنا ملا ثم
الفسيحة والشوارع املليحة األسواق لها وأضخمها، وأجملها وأعظمها األتراك مدن أكرب
البحر، موج بهم وتموج لكثرتهم بسكَّانها ترتجُّ وهي األثرية، واملحاسن الكثرية والعمارة
يقال موضع يف الزحام منتهى وبلغت توسْطتُه فلما السوق، ودخلت يوًما بها ركبت ولقد
لكثرة املوضع ذلك أجوز أن أستطع لم الواو)، وإسكان املعجم الشني (بفتح الشهور له
شديد جهد وبعد متحريًا، فبقيت الناس لكثرة أمكنني فما الرجوع وأََرْدُت االزدحام،
يسدون ألنهم الجمعة؛ يوم زحامها يخف السوق تلك أن الناس بعض يل وذََكَر رجعت،
الجامع املسجد إىل وتوجهت الجمعة يوم فركبت األسواق، من وغريها القيسارية سوق
قطلودمور، يسمى كبري أمري فيها وله أوزبك، السلطان إمرة تحت املدينة وهذه واملدرسة،
زوجته فَعَمَرتْه املسجد وأما املضافة، املواضع من معها وما املدرسة هذه َعَمَر الذي وهو
الباء (بفتح وبك وألف)، الراء وفتح املعلوة التاء (بضم وترا ترابك الصالحة الخاتون

والكاف). املوحدة
بالد من صهيون إىل نسبة بالصهيوني يُْعَرف شامي طبيب له مارستان وبخوارزم
يف أحب وال نفوًسا أكرم وال خوارزم أهل من أخالًقا أحسن الدنيا بالد يف أََر ولم الشام،
يطوف بمساجدها املؤذنني أن وهي لغريهم، أََرَها لم الصالة يف جميلة عادة ولهم الغرباء،
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يحرض لم فمن الصالة، بحضور لهم ُمْعِلًما مسجده جريان دور عىل منهم واحد كل
ذلك، برسم معلقة درة مسجد كل ويف الجماعة، بمحرض اإلمام بَه َرضَ الجماعة مع الصالة
أن ويذكرون واملساكني، للفقراء تُْطَعم أو املسجد مصالح يف تُنَْفق دنانري خمسة ويغرم
األنهار أحد جيحون نهر خوارزم وبخارج الزمان، قديم عىل مستمرة عندهم العادة هذه
عليه الناس ويسلك أتل، نهر يجمد كما الربد أوان يف يَْجُمد وهو الجنة، من التي األربعة
ويَُساَفر فهلكوا، الذوبان يف أخذه عند عليه سلكوا وربما أشهر خمسة جموده مدة وتبقى
عرش مسرية وهي والشعري القمح منها ويَْجِلبُون ترمذ إىل باملراكب الصيف أيام فيه
من وكان الكربى الدين نجم الشيخ تربة عىل مبنية زاوية خوارزم وبخارج للمنحدر،
عضبة بن الدين سيف املدرس وشيخهم والصادر، للوارد الطعام وفيها الصالحني، كبار
السمرقندي الدين جالل املجاور الصالح شيخها زاوية أيًضا وبها خوارزم، أهل كبار من
عمر بن محمود القاسم أبي العالمة اإلمام قرب وبخارجها بها، أضافنا الصالحني كبار من
أتيت وملا خوارزم، من أميال أربعة مسافة عىل قرية وزمخرش قبة، وعليه الزمخرشي
عمر حفص أبي الصدر القايض إىل أصحابي بعض َه وتََوجَّ بخارجها، نزلت املدينة هذه
من جماعة القايضيف أتى ثم إليه، عاد ثم عيل فَسلََّم اإلسالم نور نائبُه إيلَّ فبعث البكري،
املذكور اإلسالم نور أحدهما نائبان وله الفعال، كبري السن فتي وهو عيلَّ فسلم أصحابه
هللا ذات يف القوي أحكامه يف الشديد وهو الفقهاء، كبار من الكرماني الدين نور واآلخر

تعاىل.
ال نهاًرا ودخولكم الزحام، كثرية املدينة هذه إن يل: بالقايضقال االجتماع حصل وملا
بمدرسة ونزلنا ذلك ففعلنا الليل، آخر من معه لتدخلوا اإلسالم نور إليكم وسيأتي يتأتى،
كبار من ومعه املذكور القايض إلينا أتى الصبح صالة بعد كان وملا أحد، بها ليس جديدة
الدين ريض وموالنا املقديس، الدين زين وموالنا الدين، همام موالنا منهم جماعة املدينة
الدين شمس وموالنا العمادي، الدين جالل وموالنا الرضوي، هللا فضل وموالنا يحيى،
ال لكنهم االعتزال َمذَْهِبهم عىل والغالب وفضائل، مكارم أهل وهم أمريها، إمام السنجري
وكنت السنة، أهل من قطلودمور املدينة هذه عىل وأمريه أوزبك السلطان ألن يُْظِهُرونه؛
َفَرَغت فإذا بمسجده، املذكور عمر حفص أبي القايض مع الجمعة أصيل بها إقامتي أيام
من وهو مجلسه إىل معه فأَْدُخُل املسجد، من قريبة وهي داره إىل معه ذََهبُْت الصالة
كل ويف كثرية، طيقان وفيه بامللف، مكسوَّة وحيطانه الحافلة الفرش فيه املجالس، أبدع
أن البالد تلك أهل عادة وكذلك العراقية، واألواني بالذهب املموهة الفضة أواني منها طاٍق
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والرباع، الكثري واملال الرفاهية أهل من وهو الكثري بالطعام يأتي ثم بيوتهم، يف يصنعوا
جماعة املدينة وبهذه أغا، جيجا واسمها امرأته بأخت متزوج قطلودمور األمري سلف وهو
الدين حسام موالنا والخطيب املقديس الدين زين موالنا أكربهم واملذكرين، الوعاظ من
منهم. أحسن الدنيا يف أسمع لم الذين األربعة الخطباء أحد املصقع الخطيب املشاطي

خوارزم وأمري

الالم)، وضم املهمل الطاء وسكون القاف (بضم وقطلو قطلودمور الكبري األمري هو
قطلو ألن املبارك؛ الحديد اسمه ومعنى وراء) مد وواو وامليم املهمل الدال (بضم ودمور
وأكرب أوزبك محمد املعظم السلطان خالة ابن األمري وهذا الحديد، هو ودمور املبارك هو
التي املذكور السلطان بابنة متزوج بك هارون وولده خراسان، عىل واليه وهو أمرائه،
وملا الشهرية، املكارم صاحبة ترابك الخاتون وامرأته ِذْكُرها، م املتََقدِّ طيطغيل امللكة أمها
َمَرٍض بقية وبه بقدومك َعِلَم قد األمري إن يل: قال ذكرته كما عيلَّ مسلًما القايض أتاني
أكثر كبريًا مشوًرا فدخلنا داره وأتينا زيارته القايضإىل مع فركبت إليك، اإلتيان من يمنعه
بامللف حيطانها كسيت قد مزخرفة خشب قبة فيه صغريًا مشوًرا دخلنا ثم خشب، بيوته
بهما ملا رجليه غطى وقد الحرير من له فرش عىل واألمري املذهب بالحرير وسقفها امللون
القايض وقعد جانبه إىل وأجلسني عليه فسلمت الرتك، يف فاشية علة وهي النقرس من
وعن أبيهما وعن بيلون الخاتون وعن أوزبك محمد امللك سلطانه عن وسألني والفقهاء
املشوية الدجاج من الطعام فيها باملوائد أتي ثم كله، بذلك فأعلمته القسطنطينية مدينة
أتي ثم والحلوى والكعك الكليجا يسمونه بالسمن معجون وخبز الحمام وأفراخ والكراكي
الذهب مالعق ومعه والفضة الذهب أواني يف املحبب الرمان من الفواكه فيها أخرى بموائد
ومن العجيب والبطيخ العنب ومن الخشب مالعق ومعه العراقي الزجاج أواني يف وبعضه
ومعه له معد بمجلس فيجلس مشوره إىل يوم كل يف القايض يأتي أن األمري هذا عوائد
الرتك أمراء كرباء من ثمانية ومعه الكرباء األمراء أحد مقابلته يف ويجلس وكتابه الفقهاء
القضايا من كان فما إليهم، الناس ويتحاكم (يارغوجي) األرغجية يسمون وشيوخهم
وأحكامهم األمراء، أولئك فيها َحَكَم سواها من كان وما القايض، فيها َحَكَم الرشعية
بعد املدرسة إىل عدنا وملا رشوة، يَْقبَلون وال بميل يُتََّهُمون ال ألنهم عادلة؛ مضبوطة
وتلك الحطب، وأحمال واألبزار والسمن والغنم والدقيق األرز إلينا بََعث األمري مع الجلوس
فيوقدون الصني وأما العجم، وبالد وخراسان الهند وكذلك الفحم، بها يُْعَرف ال كلها البالد
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باملاء عجنوه رماًدا صارت إذا ثم الفحم، يف تشتعل كما النار فيها تشتعل حجارة فيها
يتالىش. حتى كذلك ثانية بها وطبخوا بالشمس ُفوه وَجفَّ

القايضواألمري لهذا ومكرمة حكاية

األمري إن يل: فقال حفص أبي القايض بمسجد عادتي عىل الُجَمع أيام بعض يف صليت
أخرى درهم خمسمائة فيها يُنَْفق دعوة لك يُْصنَع أن وأََمَر درهم بخمسمائة لك أمر
يأكل دعوة تَْصنَع األمري أيها له: قلت بذلك أََمَر فلما والوجوه، والفقهاء املشايخ يحرضها
أفعل فقال: للنفع، له أحسن كان املال جميع له َجَعْلَت لو لقمتني، أو لقمة ها َحَرضَ َمْن
يف السنجري الدين شمس أمامه صحبة األمري بعثها ثم كاملة باأللف لك أمر وقد ذلك،
ذلك اشرتيت قد وكنت دينار، ثالثمائة املغربي الذهب من ورصفها غالمه يحملها خريطة
فما املسجد إىل ذهابي يف وركبته دراهم ديناًرا وثالثني بخمسة اللون أدهم فرًسا اليوم
ال عدد إىل انتهت حتى ذلك بعد الخيل عندي وتكاثََرْت األلف تلك من إال ثمنه أعطيت
وكانت الهند أرض دخلت حتى الزيادة يف حايل تزل ولم به، يكذب مكذب خيفة أذكره
عندي وبقي الخيل، أمام وأربطه وأوثره الَفَرَس هذا ل أَُفضِّ كنت لكني كثرية خيل عندي
القايض امرأة أغا جيجا الخاتون إيل وبعثت حايل تغريت هلك وملا سنني، ثالث انقضاء إىل
ووجوه الفقهاء لها جمعت دعوة األمري زوجة ترابك أختها يل وصنعت دراهم دينار مائة
وفرس سمور بفروة إيل وبعثت والصادر، للوارد الطعام وفيها بنتها، التي بزاويتها املدينة

خريًا. هللا جزاها وأكرمهن وأصلحهن النساء أفضل من وهي جيد،

حكاية

يل تعرَضْت الزاوية عن وخرْجُت الخاتون هذه يل َصنََعْت التي الدعوة من انفصْلُت وملا
فسلمت عددهن، أذكر ال نسوة ومعها مقنعة رأسها وعىل دنسة ثياب عليها امرأة بالباب
بعض أَْدَرَكِني خرْجُت فلما إليها، اْلتََفتُّ وال معها أَِقْف ولم السالم عليها فرددت عيل
الرجوع وأردت ذلك عند فخجْلُت الخاتون، هي عليك َسلََّمْت التي املرأة إن يل: وقال الناس
كان عما واعتذرت خدامها بعض مع السالم إليها فأبلْغُت انرصَفْت، قد فوجدتها إليها،

بها. معرفتي لعدم مني
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خوارزم بطيخ ذكر

بخارى بطيخ من كان ما إال غربًا وال رشًقا الدنيا بالد يف له نظري ال خوارزم وبطيخ
ومن صالبة، وفيه الحالوة صادق وهو أحمر وباطنه أخرض وقرشه أصفهان، بطيخ ويليه
بالرشيحة عندنا يُْصنَع كما القوارص يف ويُْجَعل الشمس يف ويُيَبَّس يَُقدَّد أنه العجائب
الفواكه جميع يف وليس والصني، الهند بالد أقىص إىل خوارزم من ويُْحَمل املالقي، وبالتني
بعثُْت املسافرون َقِدَم متى الهند بالد من بدهيل إقامتي أيام وكنت منه، أطيب اليابسة
ِلَما به إيلَّ بََعَث منه بيشء إليه أتى إذا الهند ملك وكان البطيخ، قديد منهم يل يشرتي من

بذلك. ويتفقدهم بالدهم بفواكه الغرباء يطرف أنه عادته ومن فيه، محبتي من يعلم

حكاية

بن عيل يسمى كربالء أهل من رشيف خوارزم إىل الرسى مدينة من صحبني قد كان
يل يشرتي فكان وسواها، الثياب يل يشرتي أن أكلفه فكنت التجار، من وكان منصور
من الدينارين ويدفع بالثمانية ويحاسبني بثمانية اشرتيته ويقول: دنانري بعرشة الثوب
أسلفني قد ذلك مع وكان الناس، ألسنة عىل ذلك تََعرَّْفُت أن إىل بفعله، يل ِعْلَم ال وأنا ماله
بعده أُْحِسَن أن وأََرْدُت أَْسَلَفِنيه، ما إليه َرَدْدُت خوارزم أمري إحسان إيل َوَصَل فلما دنانري،
فتًى إىل أُْحِسَن أن وأردت تفعل، ال أن وَحَلَف ذلك، فأبى الحسنة ألفعاله مكافأًة إليه
عىل وَعَزَم العراقيني، من َلِقيتُه من أَْكَرَم وكان أفعل، ال أن فحلف كافور اسمه له كان
السفر برسم خوارزم إىل وصلوا بلده أهل من جماعة إن ثم الهند، بالد إىل معي السفر
أهيل إىل يعودون بلدي أهل هؤالء فقال: ذلك يف له فقلت معهم السفر يف فأََخذَ الصني، إىل
ذلك. أفعل ال عيلَّ، سبة فيكون الكدية برسم الهند إىل سافرت أني ويذكرون وأقاربي،
وهي املالق مدينة إىل بََلَغ ملا أنه الهند بأرض وأنا بَْعُد فبلغني الصني إىل معهم وسافر
كان بما له فتًى وبعث بها أقام الصني بالد وأول النهر وراء ما عمالة من التي البالد آخر
معه ونزل التجار، بعض بلده من َوَصَل ذلك أثناء ويف عليه الفتى فأبطأ املتاع، من عنده
أكد ثم يفعل، فلم فتاه يصل ما بخالل شيئًا يسلفه أن الرشيف منه فطلب واحد فندق يف
كان الذي املسكن يف عليه الزيادة أراد بأن الرشيف عىل التوسعة عدم يف صنع ما ُقبَْح
رمق، وبه فأُْدِرَك نفسه فذبح بيته إىل ودخل منه فأغنم الرشيف ذلك فبلغ الفندق، يف له
من ومات بنفيس، ذلك فعلت أنا فإني تظلموه، ال لهم: فقال بقتله له كان غالًما واتهموا
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ستة دمشق تجار بعض من مرة أََخذَ أنه نفسه عن يل حكى قد وكان له، هللا غفر يومه
وكان باملال، فطلبه الشام أرض من حماة بمدينة التاجر ذلك فلقيه قراًضا درهم آالف
وربط بيته إىل ودخل املال، صاحب من فاستحيا يْن بالدَّ املتاع من به اشرتى ما باع قد
من له صاحبًا فتَذَكَّر تأخري، أََجِله يف وكان نفسه يخنق أن وأراد البيت بسقف عمامته

للتاجر. َدَفَعُه ماًال فسلفه القضية له وذََكَر فقصده الصيارفة
عفيف بها عدييل وكان محارة، واشرتيت ِجَماًال اكرتيت خوارزم من السفر أردت وملا
التي الربية ودخلنا الربد، ألجل باقيها وجللنا الخيل بعض الخدام وركب التوزري الدين
واحدة، بلدة إال بها عمارة ال رمال يف يوًما عرش ثمانية مسرية وهي وبخارى خوارزم بني
الفقهاء مع وخرج أخرى القايض عيلَّ وَخَلَع خلعة عيلَّ وخلع قطلودمور األمري فودعت
سواها عمارة الطريق بهذه وليس الكات مدينة إىل ووصلنا أيام أربعة ورسنا لوداعي،
نزلنا حسنة صغرية وهي مثناة)، تاء وآخره الالم وسكون الهمزة بفتح اسمها (وضبط
عليها، ويزلقون فوقها يلعبون الصبيان فكان الربد، من َجُمَدْت قد ماء ِبْركة عىل خارجها
قايضخوارزم، بدار لقيته قد وكنت الرشيعة، صدر ويسمى الكات قايض بقدومي وسمع
عيلَّ َعَرَض ثم الخيوقي، محمود العابد الصالح املدينة وشيخ الطََّلبة، مع ُمَسلًِّما إيلَّ فجاء
يزار، أن له ينبغي القادم: محمود الشيخ له فقال املدينة تلك أمري إىل الوصول القايض
ساعة بعد األمري وأتى ذلك ففعلوا به، ونأتي املدينة أمري إىل نذهب همة لنا كانت وإن
وصنع اإلقامة منا فطلب السفر تعجيل غرضنا وكان عليه فَسلَّْمنا امه، وُخدَّ أصحابه يف
كسوة وأعطاني يمدحونه الشعراء وقف وسواهم، العساكر ووجوه الفقهاء لها جمع دعوة
دون ست مسرية الصحراء تلك ويف بسيباية، املعروفة الطريق عىل ورسنا جيًدا، وفرًسا
املوحدة الباء وإسكان الواو بفتح اسمها (وضبط وبكنة بلدة إىل ذلك بعد ووصلنا ماء
وهم وبساتني أنهار ذات حسنة بلدة بخارى من واحد يوم مسرية عىل وهي ونون)، وكاف
املهملة بالعني (اآللو) العلو يسمونها فاكهة وعندهم سنة إىل سنة من العنب يدخرون
ماؤه، ب ويُْرشَ املاء عليه ويُْجَعل والصني الهند إىل الناس ويَْجِلبه فييبسونه الالم وتشديد
أََر ولم كثرية، ولحميته حموضة، يسري فيه صار يبس فإذا حلو، أخرض كونه أيام وهو

بالشام. وال باملغرب وال باألندلس ِمثَْله
مدينة إىل ووصلنا كامًال، يوًما وعمارة وأشجار وأنهار متصلة بساتني يف رسنا ثم
وهذه البخاري، إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو املحدثني إمام إليها يُنَْسب التي بخارى
ملوك جد الترتي تنكيز اللعني وَخرَّبَها البالد من جيحون نهر وراء ما قاعدة كانت املدينة
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وشهادتهم أذالء وأهلها القليل، إال خربة وأسواقها ومدارسها اآلن فمساجدها العراق،
بها وليس الحق، وإنكار الباطل ودعوى بالتعصب الشتهارهم وغريها بخوارزم تقبل ال

به. عناية له من وال العلم من شيئًا يَْعَلم من الناس من اليوم

وسواها بخارى وتخريبهم الترت أولية ِذْكر

وكان الجسم، يف وبسطة وقوة نَْفس َكَرم له وكان الخطا، بأرض حداًدا خان تنكيز كان
وقوي بلده عىل وغلب أنفسهم عىل فقدموه جماعة له صارت ثم ويطعمهم، الناس يجمع
وَعُظَمْت الصني، ملك عىل ثم الخطا ماِلِك عىل فَغَلَب أَْمُره، واستفحل شوكته واشتدت
شاه خوارزم بن سنجر الدين جالل وكان واملالق، وكاشغر الختن بالد عىل وتََغلََّب جيوشه
عنه وأَْحَجَم تنكيز فَهابَُه وشوكة، عظيمة قوة له النهر وراء وما وخراسان خوارزم ملك
الحريرية الثياب من والخطا الصني بأمتعة اًرا تُجَّ تنكيز بعث أن فاتفق له، يَتََعرَّْض ولم
عامله إليه فبعث الدين، جالل عمالة آخر وهي الهمزة) (بضم أُطرار بلدة إىل وسواها
ويَُمثِّل أموالهم يأخذ أن يأمره إليه فكتب أَْمِرهم، يف يفعل ما واستأذنه بذلك ُمْعِلًما عليها
املرشق بالد أهل شقاء من تعاىل هللا أراد ِلَما بالدهم، إىل ويردهم أعضاءهم ويقطع بهم
عساكر يف بنفسه تنكيز َز تََجهَّ ذلك َفَعَل فلما مشئوًما، سيئًا وتدبريًا قائًال رأيًا ومحنتهم
الجواسيس بعث بحركته أُطرار عامل سمع فلما اإلسالم، بالد غزو برسم كثرًة تحىص ال
يَِجْد فلم سائل صورة يف تنكيز أمراء بعض محلة َدَخَل أحدهم أن فذََكَر بخربه، ليأتوه
أمىس فلما شيئًا، أطعمه وال زاًدا عنده يََر فلم منهم رجل جانب إىل ونزل يطعمه من
بالنار وشواها وعقدها بدمه ومالها فرسه وفصد باملاء فبَلَّها عنده يابسة مرصانًا أخرج
بقتالهم، ألحد طاقة ال أن وأعلمه بأمرهم عاملها فأخرب أطرار إىل فعاد طعامه، فكانت
فلما العساكر، من عنده كان من عىل زيادة ألًفا بستني فأمده الدين جالل مليكه فاستمد
وأتى الذراري وسبى الرجال فقتل بالسيف أطرار مدينة ودخل تنكيز هزمهم القتال َوَقَع
أن إىل األمُر وآَل مثلها، اإلسالم يف يُْعَلم ال وقائع بينهم فكانت ملحاربته، بنفسه الدين جالل
جيحون نهر وهو النهر وعرب وترمذ وسمرقند بخارى وَخرََّب النهر، وراء ما تنكيز تََملََّك
وعراق خراسان بالد يف وأَْوَغَل فتملكها، (الباميان) الياميان إىل ثم فتََملََّكها، بلخ مدينة إىل
بالسيف بلخ ودخل عليهم فَكرَّ النهر وراء ما ويف بلخ يف املسلمون عليه فثار العجم،
بُنِيَْت لكنها بعد، تعمر ولم فخربت ترمذ يف ذلك مثل َفَعَل ثم عروشها، عىل خاوية وتََرَكها
وهدمها (الباميان) الياميان أهل وقتل ترمذ، اليوم تسمى التي هي منها ميلني عىل مدينة
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العراق إىل ذلك بعد عاد ثم وسمرقند، بخارى أهل عن وعفا جامعها، صومعة إال بأرسها
الخليفة وذبحوا بالسيف بغداد الخالفة ودار اإلسالم حرضة دخلوا حتى الترت أمر وانتهى

هللا. رحمه العبايس باهلل املستعصم
قال: هللا أعزه الحاج ابن الربكات أبو القضاة قايض شيخنا أخربنا جزي: ابن قال
علماء من الزجاج بن الدين نور بمكة لقيت يقول: رشيد بن هللا عبد أبا الخطيب سمعت
أربعة بالعراق الترت فتنة يف َهَلَك يل: فقال الحديث فتفاوضنا له أخ ابن ومعه العراق
أخيه. ابن إىل وأشار — ذلك وغري غريي منهم يَبَْق ولم العلم، أهل من رجل ألف وعرشون
العالم الشيخ قرب حيث أباد بفتح املعروف بربضها بخارى من ونزلنا قال: (رجع)،
لهذا املنسوبة الزاوية وهذه األولياء، كبار من وكان الباخرزي الدين سيف الزاهد العابد
من وشيخها والصادر الوارد منها يطعم ضخمة أوقاف لها عظيمة نزلنا حيث الشيخ
أهل وجوه وجمع بداره الشيخ هذا وأضافني الباخرزي، يحيى السياح الحاج وهو ذريته
طريقته عىل والفاريس بالرتكي وغنى الواعظ ووعظ الحسان باألصوات القراء وقرأ املدينة
الفاضل العالم الفقيه بها ولقيت الليايل، أعجب من بديعة ليلة هنالك لنا ومرت حسنة،
قرب ببخارى وزرت الفضالء، الصلحاء من وهو هراة من قدم قد وكان الرشيعة صدر
عنه هللا ريض املسلمني شيخ الصحيح الجامع ُمَصنِّف البخاري هللا عبد أبي العالم اإلمام
وكذا، كذا الكتب من َصنََّف وقد البخاري، إسماعيل بن محمد قرب هذا مكتوب: وعليه
كثريًا ذلك من َقيَّْدُت وكنت تصانيفهم، وأسماء أسماؤهم بخارى علماء قبور عىل وكذلك
بخارى من سافرنا ثم البحر، يف الهند كفار سلبني ملا يل ضاع ما جملة يف مني وضاع
فمررنا وسنذكره، طرمشريين الدين عالء املعظم الصالح السلطان معسكر قاصدين
بها تحف صغرية وهي النخشبي، تراب أبو الشيخ إليها يُنَْسب التي البلدة نخشب عىل
وكنت الوالدة قاربت قد جارية عندي وكان ألمريها، بدار بخارجها فنزلنا واملياه البساتني
الجمل عىل املحمل فوضع املحمل يف كانت أنها فاتفق بها، لتلد سمرقند إىل حملها أردت
أرتحل حتى أنا وأقمت أسبابي ومن وغريه والزاد معهم وهي الليل من أصحابنا وسافر
إىل النهار عشية فوصلنا سواها، طريًقا وسلكت طريًقا فسلكوا معي من بعض مع نهاًرا
أصحابنا بعض واشرتى السوق من بعد عىل فنزلنا جعلنا وقد املذكور السلطان محلة
يف الغد من أصحابنا ومىض الليلة، تلك به بتنا خباء التجار بعض وأعار جوعتنا سد ما

بهم. وجاءوا عشيٍّا فوجدوهم األصحاب وباقي الجمال عن البحث
بقرب فأنزلني تقبغا األمري بنائبه فاجتمعت الصيد يف املحلة عن غائبًا السلطان وكان
فجعلت تقدم، فيما صفتها ذكرنا وقد الخباء شبه وهي (خركاه) خرقة وأعطاني مسجده
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كذلك، يكن ولم ذكر ولد أنه وأخربوني مولوًدا الليلة تلك فولدت الخرقة تلك يف الجارية
الجواري فاستحرضت بنت، املولود أن األصحاب بعض أخربني العقيقة بعد كان فلما
يرسني ما كل فرأيت سعد، طالع يف مولودة البنت هذه وكانت بذلك فأخربنني فسألتهن
واجتمعت ذلك، وسيُذَْكر بشهرين الهند إىل وصويل بعد وتوفيت ولدت، منذ ويرضيني
والغني الحروف آخر (بالياء الياغي الدين حسام موالنا العابد الفقيه بالشيخ املحلة بهذه

السلطان. صهر وبالشيخ أطرار أهل من وهو الثائر بالرتكية ومعناه املعجمة)،

النهر وراء ما سلطان ذكر

وسكون املهمل الطاء بفتح اسمه (وضبط طرمشريين الدين عالء املعظم السلطان وهو
وهو ونون)، ثانية مد وياء مكسور وراء مد وياء املعجم الشني وكرس امليم وفتح الراء
وبالده الُحْكم، عادل القوة شديد اململكة ضخم والعساكر الجيوش كثري املقدار عظيم
العراق وَمِلك الهند وَمِلك الصني َمِلك وهم الكبار، الدنيا ملوك من أربعة بني متوسطة
(وضبط الجكطي أخيه بعد امللك وويل ويكرمونه، ويعظمونه يهادونه وكلهم أوزبك، وامَلِلك
هذا الجكطي وكان الياء)، وسكون املهمل والطاء والكاف املعقودة الجيم بفتح اسمه
منصًفا الحكم عادل كان لكنه أيًضا كافًرا هذا كبك وكان كبك األكرب أخيه بعد وويل كافًرا

ويعظمهم. املسلمني يكرم للمظلومني

حكاية

له: فقال امليداني، الدين بدر املذكور الواعظ الفقيه مع يوًما تََكلََّم كبك امللك هذا أن يُذَْكر
فقال: فيه؟ اسمي أين فقال: نعم، قال: العزيز؟ كتابه يف يشء كل ذََكَر هللا إن تقول: أنت
ومعناه يخىش، وقال: ذلك فأعجبه َركَّبََك﴾، َشاءَ َما ُصوَرٍة أَيِّ ﴿ِيف تعاىل: قوله يف هو

املسلمني. تعظيم يف وزاد كثريًا إكراًما فأكرمه جيد، بالرتكية

حكاية

أوالد، ذات فقرية أنها وذََكَرْت األمراء بأحد له َشَكْت امرأة أن ذُِكَر ما كبك أحكام ومن
خرج فإن أوسطه، أنا لها: فقال ورشبه األمري ذلك فاغتصبه بثمنه تقوتهم لبن لها وكان
بيشء، أطلبه وال حللته قد املرأة: فقالت بعده، وسطتك وإال لسبيله مىض جوفه من اللبن
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أقمت وملا طرمشريين، السلطان لذكر ولنعد بطنه، من اللبن فخرج فوسط به فأمر
فلما عادتي، عىل باملسجد الصبح لصالة يوًما ذهبت أياًما األرد يسمونها وهم باملحلة
للسالم تقدمت مصاله عن قام فلما باملسجد السلطان أن الناس بعض يل ذكر صليت
أيام، منذ وقدومي بحايل وأعلماه الياغي الدين حسام والفقيه حسن الشيخ وقام عليه،
عافية يف ميسن: خش ومعنى يوسن، قطلوا ميسن يخىش ميسن خش بالرتكية: يل فقال
عليه وكان قدومك، مبارك يوسن: قطلوا ومعنى أنت، جيد ميسن: يخىش ومعنى أنت،
راجًال مجلسه إىل انرصف ثم مثله، شاشية رأسه وعىل أخرض قديس قبا الحني ذلك يف
أنثى، أو ذكًرا كبريًا أو صغريًا منهم مشتك لكل فيقف بالشكايات له يتعرضون والناس
منهم واألمراء وميرسة، ميمنة خارجها والناس خرقة يف وهو إليه فوصلت عني بعث ثم
صفوًفا جلسوا قد الجند وسائر أيديهم وبني رءوسهم عىل وقوف وأصحابهم الكرايس عىل
آخرون ويأتي العرص إىل هنالك يقعدون النوبة أهل وهم سالحه، منهم واحد كل وأمام

بها. يكونون القطن ثياب من سقائف هنالك صنعت وقد الليل، آخر إىل فيقعدون
مكسو املنرب شبه كريس عىل جالًسا وجدته الخرقة بداخل امللك إىل دخلت وملا
املرصع والتاج املذهب الحرير بثياب ملبس الخرقة وداخل بالذهب املزركش بالحرير
الكبار واألمراء ذراع، قدر رأسه وبني بينه السلطان رأس فوق معلق واليواقيت بالجوهر
الخرقة باب وعند يديه، بني املذاب بأيديهم امللوك وأوالد ويساره، يمينه عن الكرايس عىل
الهمزة) (بفتح وآل طمغى آل يسمون وهم العالمة، وصاحب والحاجب والوزير النائب
ومعناه املفتوح) املعجم والغني امليم وسكون املهمل الطاء (بفتح وطمغى األحمر، معناه
العالمة وصاحب وسألني عليه فسلمت معي ودخلوا دخويل حني أربعتهم إىل وقام العالمة،
السالم عليه الخليل مدينة وعن هللا رشفها والقدس واملدينة مكة عن وبينه بيني يرتجم
املؤذن أذن ثم األعاجم، وبالد وملكهما العراقني وعن النارص وامللك ومرص دمشق وعن
ال فكان املهلك، الشديد الربد أيام وذلك الصلوات معه نحرض وكنا فانرصفنا، بالظهر
طلوع إىل الصبح صالة بعد بالرتكيا للذكر ويقعد الجماعة يف والعشاء الصبح صالة يرتك
يف يفعلون وكذلك يده عىل بيده ويشد فيصافحه املسجد يف من كل إليه ويأتي الشمس
يتربكون وهم عندهم عزيز والتمر تمر أو زبيب من بهدية أوتي إذا وكان العرص، صالة

املسجد. يف من لكل بيده منها يعطي به
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حكاية

أحد فجاء السلطان، يحرض ولم يوًما العرص صالة حرضت أنه امللك هذا فضائل ومن
حسام لإلمام وقال يصيل، أن عادته َجَرْت حيث املحراب قبالة ووضعها بسجادة فتيانه
املذكور اإلمام فقام يتوضأ، ريثما قليًال بالصالة تنتظره أن يريد موالنا إن الياغي: الدين
لطرمشريين، أو هلل الصالة أي طرمشريين، برأي أو خدا برأي الصالة ومعناه نماز، وقال:
الركعتني فصىل ركعتان منها َ ُصيلِّ وقد السلطان وجاء الصالة بإقامة املؤذن أمر ثم
باب عند الناس أنعلة فيه تكون الذي املوضع يف وذلك القيام به انتهى حيث اآلخرتني
املحراب قبالة وجلس يضحك، وهو ليصافحه اإلمام إىل وقام فاته ما وقىض املسجد
أن ْث فحدِّ بالدك إىل مشيت إذا يل: فقال اإلمام جانب إىل وأتى جانبه، إىل اإلمام والشيخ
يف الناس يعظ الشيخ هذا وكان الرتك، سلطان مع هكذا يَْفَعُل األعاجم فقراء من فقريًا
القول عليه ويُْغِلظ الظلم وعن املنكر عن وينهاه باملعروف السلطان ويأمر جمعة كل
قط يأكل ولم شيئًا، السلطان عطاء من يقبل ال وكان ويبكي، لكالمه ينصت والسلطان
ما كثريًا وكنت الصالحني، هللا عباد من الشيخ هذا وكان ثيابه، من لبس وال طعامه من
لبد قلنسوة رأسه وعىل وتمزَّق بيل وقد به محشوٍّا بالقطن مبطنًا قطن قباء عليه أرى
القباء هذا ما سيدي يا األيام: بعض يف له فقلت عليه، عمامة وال قرياًطا مثلها يساوي
البنتي، هو وإنما يل القباء هذا ليس ولدي يا يل: فقال بجيد، ليس إنه البسه، أنت الذي
من أَْقبََل ال أن سنة خمسني منذ هللا عاهْدُت يل: فقال ثيابي بعض يأخذ أن منه فرغبت

منك. لقبلت أحد من أقبل كنت ولو شيئًا، أحد
أعطاني يوًما وخمسني أربعة السلطان هذا عند مقامي بعد السفر عىل عزمت وملا
الربد، ألجل منه طلبتها دينار مائة تساوي سمور وفروة دراهم دينار سبعمائة السلطان
وأعطاني خلق، وحسن وفضًال منه تواضًعا بيده يقبلها وجعل أكمامي أََخذَ له ذََكْرتُها وملَّا
شديد اليوم وكان متصيده إىل طريقه أثناء يف أدركته وداعه أردت وملا وجملني فرسني
وأعطاني وضحك ذلك ففهم الربد، لشدة بكلمة أنطق أن عىل قدرت ما فوهللا ا، جدٍّ الربد
قومه من املأل بأن الخرب بلغنا الهند أرض إىل وصويل من سنتني وبعد وانرصفت، يده
له عم ابن وبايعوا عساكره معظم وهنالك للصني املجاورة بالده بأقىص اجتمعوا وأمرائه
وسكون الهمزة (بضم أغيل يسمونه فهم امللوك أبناء من كان من وكل أغيل بوزن اسمه
أنه إال مسلًما وكان الزاي)، وضم املوحدة الباء (بضم وبوزن الالم)، وكرس املعجمة الغني
خالف طرمشريين أن لطرمشريين وخلعهم له بيعتهم وسبب السرية، سيئ الدين فاسد
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ألف تنكيز وكان ِذْكُره، َم تََقدَّ وقد اإلسالم بالد خرب الذي اللعني تنكيز جدهم أحكام
وآخره املهمل والسني الحروف آخر الباء (بفتح البساق عندهم يسمى أحكامه يف كتابًا
أنهم أحكامه جملة ومن واجب، فَخْلُعه الكتاب هذا أحكام خالف من أنه وعندهم قاف)،
واألمراء تنكيز أوالد ويأتي الضيافة، يوم ومعناه الطوي يسمونه السنة يف يوًما يجتمعون
من شيئًا غري قد سلطانهم كان وإن األجناد، وكبار الخواتني ويحرض البالد أطراف من
وجب وقد كذا، وفعلت كذا وغريت كذا غريت له: فيقولون كرباؤهم إليه يقوم األحكام تلك
وإن تنكيز، أبناء من غريه ويقعدون امللك رسير عن ويقيمونه بيده ويأخذون خلعك،
السلطان وكان يستحقه، بما عليه حكموا بالده يف ذنبًا أذنب الكبار األمراء أحد كان
عليه وأنكروا اإلنكار، أََشدَّ عليه فأنَْكُروه َرْسَمه ومحا اليوم هذا ُحْكَم أَبَْطَل قد طرمشريين
توايل التي الجهة إىل يَِصْل ولم بالده من خراسان ييل فيما سنني أربع أقام َكْونَُه أيًضا

الصني.
ألن بها؛ الجند وحاَل أحوالها فيخترب سنة كل يف الجهة تلك يقصد امللك أن والعادة
عظيم عسكر يف أتى بوزن بايعوا فلما املالق، مدينة هي امللك ودار منها ملكهم أصل
يريد فارًسا عرش خمسة يف فركب يأمنهم ولم أمرائه من نفسه عىل طرمشريين وخاف
محب األمري وهذا برنطية رسه وصاحب أمرائه كبري وواليها عمالته، من وهي غزنة بالد
والصادر للوارد الطعام فيها زاوية أربعني نحو عمالته يف عمر قد واملسلمني اإلسالم يف
أعظم الدنيا بالد بجميع اآلدميني من رأيته فيمن قط أََر ولم العظيمة، العساكر يده وتحت
ينقى أصحاب من األتراك بعض رآه بلخ طريق وقصد جيحون نهر عرب فلما منه، خلقة
ينقي ابنه بقي املذكور كبك أخاه قتل املذكور طرمشريين السلطان وكان كبك أخيه ابن
وقبض أصحابه يف فركب عليه، حدث ألمر إال فر ما قال: بخربه الرتكي أعلمه فلما ببلخ،
بطرمشريين ينقي وجاءه الناس فبايعه وبخارى سمرقند إىل بوزن ووصل وسجنه عليه
الشيخ تربته وخدم بها، وُدِفَن هنالك ُقِتَل سمرقند بخارج نسف إىل وصل ملا أنه فيُذَْكر
وراء معقودة (بكاف وكردن سنذكره، كما يقتل لم إنه وقيل: بريدا، كردن الدين شمس
الراء وكرس املوحدة الباء (بضم وبريدا العنق، معناه ونون) مفتوح مهمل ودال مسكن
رأيته وقد عنقه يف كانت لرضبة بذلك ويسمى املقطوع، معناه مهمل) ودال مد وياء
وهو طرمشريين السلطان ابن هرب بوزن ملك وملا بعد، فيما ذكره ويقع الهند بأرض
بسبب علية منزلة وأنزلهم فعظمهم الهند ملك إىل فريوز وزوجها وأخته (أغيل) أغل بشاي

باألخ. يخاطبه وكان واملهاداة واملكاتبة الود من طرمشريين وبني بينه كان ما
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فيه الناس واختلف طرمشريين أنه وادعى السند أرض من رجل أتى ذلك بعد ثم
وهو عرض، ملك ويسمى السند بالد ووايل الهند ملك غالم رستيز امللك عماد بذلك فسمع
إليه فبعث السند، قاعدة بملتان ومقره أَْمرها، وإليه الهند عساكر يديه بني تُْعَرض الذي
بالرساجة له فأمر ا حقٍّ طرمشريين هو أنه وأخربوه إليه فعادوا به العارفني األتراك بعض
له َل وتََرجَّ الستقباله، وخرج ملثله يرتب ما له ورتب املدينة خارج فرضب إفراج وهي
أنه أحد يشك ولم امللوك كعادة راكبًا فدخلها الرساجة، إىل خدمته يف وأتى عليه وَسلََّم
خدمة يف وكان بالضيافات، يستقبلونه األمراء إليه فبعث بخربه الهند ملك إىل وبعث هو،
للملك: فقال بالهند، الحكماء كبري وهو تقدم فيما طرمشريين خدم ممن حكيم الهند ملك
أثره وبقي ركبته تحت دمًال له عالجت كنت فإني أمره، حقيقة وأعرف إليه أتوجه أنا
عنده لسابقته والزمه عليه ودخل األمراء مع واستقبله الحكيم ذلك إليه فأتى أعرفه، وبه
عالجته الذي الدمل إىل تنظر أن تريد له: وقال فشتمه األثر عن وكشف رجليه يغمز وأخذ
الوزير إن ثم بذلك، فأعلمه الهند ملك إىل وعاد هو، أنه فتحقق أثره وأراه ذا، هو ها
دخال صغره أيام السلطان معلم خان قطلو األمراء وكبري إياس بن أحمد جهان خواجة
هو أنه وصح وصل قد طرمشريين السلطان هذا عالم خوند يا له: وقاال الهند ملك عىل
من يكون ما عليه اجتمعوا إن أرأيت وصهره، وولده ألًفا أربعني نحو قومه من هنا وها

معجًال. بطرمشريين يؤتى أن وأمر عظيم منه بموقع الكالم هذا فوقع العمل،
باماذركاني السلطان له وقال يعظم ولم الواردين كسائر بالخدمة أمر عليه دخل فلما
خادم وهذا ُقِتَل قد وطرمشريين طرمشريين، أنك وتقول تَْكِذب كيف قبيحة، شتمة وهي
دار إىل به واذهبوا دينار آالف خمسة أعطوه ولكن لقتلتك املعرة لوال وهللا عندنا، تربته
فدخل والدكم، أنه يزعم الكاذب هذا إن لهم: وقولوا طرمشريين ولدي وأخته أغيل بشاي
بسببه يهلكوا أن وخافوا بالغد وأخرج يحرسونه والحراس عندهم وبات فعرفوه عليهم
يكرمونه البالد وأهل ومكران، كبج طريق فسلك والسند الهند بالد عن ونفي فأنكروه،
كفايته، له وأجرى إسحاق أبو سلطانها فأكرمه شرياز إىل ووصل ويهادونه ويضيفونه
ولم لقاءه وأردت بها باق أنه يل ذكر شرياز مدينة إىل الهند من وصويل عند دخلت وملا
مما فخفت إسحاق، أبي السلطان من بإذن إال أحد إليه يدخل ال دار يف كان ألنه أفعل؛

لقائه. عدم عىل ندمت ثم ذلك، بسبب يتوقع
وأباح الرعية وظلم املسلمني عىل ضيق ملك ملا أنه وذلك بوزن)، إىل الحديث (رجع
واتصل الدوائر، به وتربصوا ذلك من املسلمون فَضجَّ كنائسهم عمارة واليهود للنصارى
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السلطان وهو هراة ملك فقصد خراسان عيل املهزوم اليسور السلطان ابن بخليل خربه
اإلعانة منه وسأل نفسه يف كان بما فأعلمه الغوري، الدين غياث السلطان ابن حسني
عسكًرا حسني امللك معه فبعث له، استقام إذا امللك يشاطره أن عىل واملال بالعساكر
بالسمع تلقوه خليل بقدوم السلطان أمراء سمع فلما أيام، تسعة وترمذ هراة وبني عظيًما
صاحب زاده خداوند امللك عالء عليه قادم أول وكان العدو، جهاد يف والرغبة والطاعة
به فُرسَّ املسلمني من آالف أربعة يف فأتاه النسب، حسيني رشيف كبري أمري وهو ترمذ،
واجتمعوا ناحية كل من األَُمَراء وجاء األبطال، من وكان أَْمَره إليه وفوض وزارته ُه وَوالَّ
فقتله أسريًا به وأتوا بوزن وأسلموا خليل إىل العساكر فمالت بوزن مع واْلتََقى خليل، عىل
خنًقا، إال امللوك أبناء من كان من يقتلون ال أنهم لهم عادة وتلك القيس بأوتار خنًقا
خيلهم وعىل عليهم ألًفا ثمانني فكانوا بسمرقند عساكره وعرض لخليل امللك واستقام
أنفسهم عىل الترت فقدم املالق بالد وقصد هراة من به جاء الذي العسكر فرصف الدروع،
القتال وحمي (طراز)، أطراز من بمقربة املالق من ثالث مسرية عىل وألقوه منهم واحًدا
لم حملة املسلمني من ألًفا عرشين يف وزيره زاده خداوند األمري فحمل الفريقان وصرب
استئصال إىل وخرج ثالثًا باملالق خليل وأقام القتل، فيهم واشتد فانهزموا الترت لها يثبت
قراقرم مدينة وفتح والصني الخطا تخوم إىل وجاز بالطاعة، له فأذعنوا الترت من بقي من
أمر وعظم الصلح، بينهما وقع ثم بالعساكر، الخطا سلطان إليه وبعث بالغ بش ومدينة
زاده خداوند وزيره بها وترك باملالق العساكر ورتب العدل وأظهر امللوك وهابته خليل

وبخارى. سمرقند إىل وانرصف
الثورة يريد أنه وزعموا املذكور بوزيره خليل إىل فسعوا الفتنة أرادوا الرتك إن ثم
املالق إىل واليًا فبعث وشجاعته، وكرمه ملسو هيلع هللا ىلص النبي من لقرابته بامللك أحق إنه ويقول:
عند َقتََلُه عليه َقِدَم فلما أصحابه، من يسري نفر يف عليه يقدم أن وأََمَرُه عنه، عوًضا
عىل بغى أمره عظم ملا خليل وكان ُمْلِكه، خراب َسبََب ذلك فكان تثبُّت غري من وصوله
بالده يف يخطب أن إليه فكتب واملال بالعساكر وجهزه امللك أورثه الذي هراة صاحب
وأجابه منه وأَِنَف حسينًا امللك ذلك فغاظ سكته عىل والدراهم الدنانري ويرضب باسمه
خربه وبلغ عليه، باغيًا ورأوه اإلسالم عساكر توافقه فلم لقتاله خليل فتجهز جواب بأقبح
خليل فانهزم الجمعان واْلتََقى ورنا، ملك عمه ابن مع العساكر فجهز حسني امللك إىل
وأجرى جارية وأعطاه دار يف وجعله بالبقاء عليه فَمنَّ أسريًا، حسني امللك إىل به وأُِتَي
من خروجي عند وأربعني سبع سنة أواخر يف عنده تََرْكتُه الحال هذا وعىل النفقة، عليه
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مدينة إىل سافْرُت طرمشريين السلطان ودعت وملا بسبيله)، كنا ما إىل (ولنعد الهند،
بوادي يُْعَرف واٍد شاطئ عىل مبنية جماًال، وأتمها وأحسنها املدن أكرب من وهي سمرقند،
للنزهة العرص صالة بعد البلد أهل يجتمع وعنده البساتني تسقي النواعري عليه القصارين
وسائر الفاكهة بها تباع ودكاكني عليها يقعدون ومجالس مساطب عليه ولهم والتفرج،
أكثر فدثر أهلها ِهَمِم علو عن تنبئ وعمارة عظيمة قصور شاطئه عىل وكانت املأكوالت،
البساتني. داخلها ويف عليها أبواب وال لها سور وال منها كثري خرب املدينة وكذلك ذلك،

بخارى، أهل من خري وهم الغريب يف ومحبة أخالق مكارم لهم سمرقند وأهل
ابنه وعن العباس عن هللا ريض املطلب عبد بن العباس بن قثم قرب سمرقند وبخارج
والتََّرتُ زيارته، إىل وجمعة اثنني ليلة كل سمرقند أهل ويخرج فتحها، حني املستشِهد وهو
والدنانري، والدراهم والغنم بالبقر إليه ويأتون العظيمة النذور له وينذرون لزيارته يأتون
قبة وعليه املبارك، والقرب الزاوية ولخدام والصادر الوارد عىل النفقة يف ذلك فيرصف
والبيض والسود الخرض منها الرخام من ساريتان رجل كل ومع أرجل، أربع عىل قائمة
بالرصاص، مصنوع وسقفها بالذهب املنقوش املجزع بالرخام القبة وحيطان والحمر،
الفضة قناديل من ثالثة وفوقه بالفضة األركان مكسو املرصع اآلبنوس خشب القرب وعىل
حافتيه وعىل هنالك، التي الزاوية يشق كبري نهر وخارجها والقطن بالصوف القبة وفرش
يَُغريِّ ولم والصادر، الوارد يسكنها مساكن وبالزاوية والياسمني، العنب ودوايل األشجار
له يََرْوَن ملا به يتربكون كانوا بل املبارك، املوضع هذا حال من شيئًا كفرهم أيام الترت
األمريَ به نزولنا حني يليه وما املبارك الرضيح هذا حال كل يف الناظُر وكان اآليات، من
باهلل املستنرص الخليفة ابن يوسف بن العزيز عبد بن القادر عبد بن محمد الدين غياث
ملك عند اآلن وهو العراق، من عليه قدم ملا طرمشريين السلطان لذلك َمُه َقدَّ العبايس،
من وهو الجهان، صدر عندهم املسمى قاضيها بسمرقند ولقيت ِذْكُره، وسيأتي الهند
ملتان بمدينة منيته فأدرَكتْه إليها سفري بعد الهند بالد إىل وساَفَر املكارم، ذوي الفضالء

السند. بالد قاعدة

حكاية

بابه برسم قدم وأنه الهند، ملك إىل بأمره الخرب صاحب كتب بملتان القايض هذا مات ملا
الدنانري آالف من عدد أوالده إىل يُبَْعَث أن أََمَر امللك إىل الخرب بلغ فلما ذلك، دون فاخرتم
بقيد وهو معه وصلوا لو لهم يعطى كان ما ألصحابه يعطى أن وأمر اآلن، أذكره ال
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البلد ذلك يف يجري ما بكل له يكتب الخرب صاحب بالده من بلد كل يف الهند ومللك الحياة،
وكتبوا َوَرَد البالد أي من كتبوا الوارد أتى وإذا الواردين، من عليه يَِرُد وبمن األمور من
شئونه وجميع واملأكل الجلوس من وهيئته وخدامه، وخيله وأصحابه وثيابه ونَْعتَه اسمه
عاِرٌف وهو إال امللك إىل الوارد يصل فال ضدها، أو فضيلة من منه يظهر وما وترصفاته،
ببلدة فاجتزنا سمرقند من وسافرنا يستحقه، ما مقدار عىل كرامته فتكون حاله، بجميع
الخالفية املسائل يف املنظومة كتاب مؤلف النسفي عمر حفص أبو يُنَْسب وإليها نسف
اإلمام إليها يُنَْسب التي ترمذ مدينة إىل وصلنا ثم عنهم، هللا ريض األربعة الفقهاء بني
مدينة وهي السنن، يف الكبري الجامع مؤلف الرتمذي سورة بن عيىس بن محمد عيىس أبو
والسفرجل والعنب، الكثرية البساتني وبها األنهار، تخرتقها واألسواق العمارة حسنة كبرية
يف رءوسهم يغسلون وأهلها األلبان، وكذلك كثرية بها واللحوم الطِّيب، متناهي كثري بها
لبنًا، مملوءة كبار أوعية حمام صاحب كل عند ويكون الطفل، عن عوًضا باللبن الحمام
ويصقله. الشعر يرطب وهو رأسه فغسل صغري إناء يف منها أخذ الحمام الرجل دخل فإذا
الشعر ويغسلون الشرياج ويسمونه السمسم زيت رءوسهم يف يجعلون الهند وأهل
ومن الهند أهل لحى طالت وبذلك ويطيله، الشعر ويصقل الجسم فينعم بالطفل بعده
تنكيز خربها فلما جيحون، شاطئ عىل مبنية القديمة ترمذ مدينة وكانت معهم، سكن
عزيزان الصالح الشيخ بزاوية بها نزولنا وكان النهر، من ميلني عىل الحديثة هذه بُنِيَْت
من والصادر الوارد عىل يُنِْفق والبساتني، والرباع املال كثري وكرمائهم، املشايخ كبار من
يل وكتب زاده خداوند امللك عالء بصاحبها املدينة هذه إىل وصويل قبل واجتمعت ماله،
قوام قاضيها أيًضا ولقيت يوم، كل يف بها مقامنا أيام إلينا تُْحَمل فكانت بالضيافة، إليها
الهند، بالد إىل السفر يف له لإلذن وطاِلٌب طرمشريين السلطان لرؤية ه متوجِّ وهو الدين
وسفرنا بملتان الدين وبرهان الدين ضياء وألخويه ذلك، بعد له لقائي ِذْكر وسيأتي
بحرضة لهما ولقائي الدين وسيف الدين عماد اآلخرين أخويه وذكر الهند، إىل جميًعا
بنتي وتزويجهما أبيهما قتل أن بعد الهند ملك عىل وقدومهما ولديه وذكر الهند ملك
إىل جيحون نهر أجزنا ثم تعاىل، هللا شاء إن كله ذلك يف جرى وما جهان خواجة الوزير
صحراء يف يوم ونصف يوًما الوادي وإجازة ترمذ من انرصافنا بعد ورسنا خراسان، بالد
ظنها رآها ومن عامرة غري عروشها عىل خاوية وهي بلخ مدينة إىل بها عمارة ال ورمال
حتى الرسوم باقية ومدارسها ومساجدها فسيحة ضخمة وكانت بنائها، إلتقان عامرة
خراسان إىل الالزورد يَنِْسبون والناس الالزورد بأصبغة مدخلة مبانيها ونقوش اآلن،
يقولون والعامة البدخيش، الياقوت إليها يُنَْسب التي بدخشان جبال من يُْجَلب وإنما
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من وهدم اللعني، تنكيز املدينة هذه وخرب تعاىل، هللا شاء إن ِذْكرها وسيأتي البلخش
أحسن من وهو سواريه، من سارية تحت أنه له ذُِكَر كنز بسبب الثلث نحو مسجدها
ومسجد سواريه، عظم يف يشبهه باملغرب الفتح رباط ومسجد وأفسحها، الدنيا مساجد

ذلك. سوى يف منه أجمل بلخ

حكاية

العباس لبني ببلخ أمريًا زوجها كان امرأة بَنَتْه بلخ مسجد أن التاريخ أهل بعض يل ذََكَر
فبعث أحدثوه، لحادث بلخ أهل عىل مرة غضب الخليفة أن فاتفق عيل، بن داود يسمى
املرأة تلك إىل وصبيانها نساؤها أتى بلخ إىل بلغ فلما فادًحا، مغرًما يغرمهم َمْن إليهم
إىل فبعثَْت املغرم، هذا من َلِحَقُهم وما حالهم وَشَكْوا أمريهم زوج وهي املسجد بَنَت التي
بتغريمه، أمر مما أكثر قيمته بالجوهر مرصع لها بثوب تغريمهم برسم قدم الذي األمري
حالهم، لضعف بلخ أهل عن صدقة أعطيته فقد الخليفة إىل الثوب بهذا اذهب له: فقالت
وقال: الخليفة، فخجل القصة عليه وَقصَّ يديه بني الثوب وألقى الخليفة إىل به فذهب
ثوبها للمرأة لريد إليها وبالعودة بلخ أهل عن املغرم برفع وأََمَرُه منا؟ أكرم املرأة أتكون
مقالة عليها وَقصَّ املرأة منزل وأتى بلخ إىل األمري فعاد سنة، خراج بلخ أهل عن وأسقط
قالت: نعم، قال: الثوب؟ هذا عىل الخليفة برص أََوَقَع له: فقالت الثوب، عليها وَردَّ الخليفة
والزاوية املسجد منه فبُنَِي ببيعه وأََمَرْت مني، محرم ذي برصغري عليه َوَقَع ثوبًا ألبس ال
ثلثه مقدار الثوب ثََمِن ِمْن وَفَضَل اآلن، حتى عامر وهو بالكذان مبنًى مقابلته يف ورباط
إليه احتيج إن متيًرسا هنالك ليكون املسجد سواري بعض تحت بدفنه أََمَرْت أنها فذُِكَر
ولم الثلث نحو منها فُهِدَم املسجد سواري بهدم فأََمَر الحكاية بهذه تنكيز فأُْخِربَ خرج،

حاله. عىل الباقي فرتك شيئًا يجد
صىل هللا رسول صاحب األسدي محصن بن عكاشة قرب أنه يُذَْكر قرب بلخ وبخارج
نزولنا، كان بها معظمة زاوية وعليه حساب، بال الجنة يدخل الذي تسليًما وسلم عليه هللا
تحت الصيف يف الواردون ينزل عظيمة جوز شجرة عليها عجيبة ماء ِبركة وبخارجها
معنا وركب الفضالء، من الصغري وهو خرد بالحاج يُْعَرف الزاوية هذه وشيخ ظاللها،
وُزْرنَا حسنة، قبة وعليه السالم عليه النبي حزقيل قرب منها املدينة، هذه مزارات وأرانا
بن إبراهيم دار عىل ووقفنا اآلن، أَذُْكرها ال الصالحني قبور من كثرية قبوًرا أيًضا بها
زرع وكان الكذان يشبه الذي األبيض بالصخر مبنية ضخمة دار وهي عنه ريضهللا أدهم
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سافرنا ثم الجامع، املسجد من بمقربة وهي ندخلها فلم عليه سدت وقد بها مقرتنًا الزاوية
عامرة كثرية قرى وهي أيام سبعة (فهستان) أستان قوه جبال يف فرسنا بلخ مدينة من
الصالحون فيها كثرية زوايا وبها التني شجر وأكثرها املورقة واألشجار الجارية املياه بها
العامرة املدن أكرب وهي هراة مدينة إىل وصولنا كان ذلك وبعد تعاىل، هللا إىل املنقطعون
وثنتان ونيسابور هراة وهما عامرتان ثنتان أربع العظيمة خراسان ومدن بخراسان،
وعفاف صالح وألهلها العمارة كثرية عظيمة كبرية هراة ومدينة ومرو، بلخ وهما خربتان

الفساد. من طاهر وبلدهم عنه، ريضهللا حنيفة أبي اإلمام مذهب عىل وهم وديانة،

هراة سلطان ذكر

املأثورة الشجاعة صاحب الغوري الدين غياث السلطان ابن حسني املعظم السلطان وهو
العجب؛ منه يقيض ما اثنني موطنني يف وتأييده هللا إنجاد من له ظهر والسعادة، والتأييد
حصوله أمره منتهى وكان عليه بغى الذي خليل للسلطان جيشه مالقاة عند أحدهما
منتهى وكان الرافضة، سلطان ملسعود بنفسه مالقاته عنده الثاني واملوطن يديه، يف أسريًا
بالحافظ املعروف أخيه بعد امللك حسني السلطان وويل ملكه وذهاب وفراره تبديده أَْمِرِه

الدين. غياث أبيه بعد أخوه وويل

الرافضة حكاية

من خمسة لهما وكان بمحمد، يسمى واآلخر بمسعود يسمى أحدهما رجالن بخراسان كان
بداران برسا بخراسان ويُْعَرفون بالشطار، بالعراق ويُْعَرفون الُفتَّاك، من وهم األصحاب
الطرق وقطع الفساد عىل سبعتهم فاتفق بالصقورة، باملغرب ويُْعَرفون (رسبداران)،
أيًضا وتسمى بيهق، مدينة من بمقربة منيًعا جبًال وسكنوا خربهم وشاع األموال، وسلب
عىل فيرضبون والعيش بالليل ويخرجون بالنهار يكمنون وكانوا (سيزوار)، سيزار مدينة
والفساد، الرش أهل من أشباههم عليهم وانثال األموال، ويأخذون الطرق ويقطعون القرى
ثم فملكوها، بيهق مدينة عىل ورضبوا الناس، وهابهم شكواهم واشتدت عددهم فكثر
مسعود ى وتََسمَّ الخيل، وركبوا الجنود وجندوا األموال واكتسبوا املدن من سواها ملكوا
الفرس يعطيه منهم َفرَّ َعبْد فكل إليه، مواليهم عن يفرون العبيد وصار بالسلطان
وتََمذَْهَب أَْمُره، واستفحل جيشه فَعُظَم جماعة، عىل َره أَمَّ شجاعٌة له ظهرت وإن واملال،
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كلمة يجعلوها وأن بخراسان السنة أهل استئصال إىل وطمحوا الرفض بمذهب جميعهم
من عندهم وهو بَحَسن، يسمى الرافضة من شيخ طوس بمشهد وكان رافضية، واحدة
الدراهم كانت حتى فأظهروه بالعدل وأََمَرُهم بالخليفة، ْوه وسمَّ ذلك عىل فوافقهم الصلحاء
عىل وغلبوا فيأخذها، ربها يأتي حتى أحد يلتقطها فال معسكرهم يف تسقط والدنانري
أرغون نائبه إليهم بعث ثم فهزموه، بالعساكر طغيتمور السلطان إليهم وبعث نيسابور
الترت من ألًفا خمسني يف بنفسه طغيتمور غزاهم ثم عليه، ومنوا وأرسوه فهزموه شاه
خراسان، بالد أعظم من وهي وطوس والزواه رسخس عىل وتََغلَّبُوا البالد وملكوا فهزموه
بخارجها ونزلوا الجام مدينة عىل وتغلبوا الريض، موىس بن عيل بمشهد خليفهم وجعلوا

ست. مسرية وبينهم وبينها هراة مدينة قاصدون وهم
هل واستشارهم: املدينة وأهل والعساكر األمراء جمع حسينًا امللك ذلك بلغ فلما
الخروج عىل إجماعهم فوقع فيناجزونهم؟ إليهم يمضون أو القوم يأتي حتى يقيمون
أصلهم وأن الشام غور إىل منسوبون إنهم ويقال: الغورية، ْون يَُسمَّ واحدة قبيلة وهم إليهم
وبصحراء بالقرى ساكنون وهم البالد، أطراف من واجتمعوا أجمعون فتجهزوا منه،
وخيلهم، ماشيتهم منه ترعى أخرض عشبها يزال ال أربع مسرية وهي (بدغيس) مرغيس
ونفروا سمنان مدينة أهل وعضدهم العراق، أرض إىل يُْحَمل ومنها الفستق، شجرها وأكثر
حسني، امللك يقودهم وفرسان رجالة بني ما ألًفا وعرشون مائة وهم الرافضة، إىل جميًعا
بوشنج، بصحراء املالقاة وكانت الفرسان، من ألًفا وخمسني مائة يف الرافضة واجتمعت
خليفتهم وثبت مسعود سلطانهم وَفرَّ الرافضة، عىل الدائرة كانت ثم مًعا الفريقان وصرب
يل وذََكَر آالف، أربعة نحو منهم وأُِرسَ أكثرهم وُقِتَل ُقِتَل، حتى ألًفا عرشين يف حسن
عند الهزيمة وكانت الضحى وقت يف كان القتال ابتداء أن الوقيعة هذه َحَرضَ من بعض
أصحابه وكرباء هو فكان بالطعام، وأُِتَي فصىل الظهر بعد حسني امللك ونزل الزوال،
وقد العظيم الفتح هذا بعد حرضته إىل وعاد األرسى، أعناق يرضبون وسائرهم يأكلون
الهند من خروجي بعد الوقيعة هذه وكانت الفتنة، نار وأطفأ يديه عىل السنة هللا نََرصَ
الدين نظام واسمه الفضالء والصلحاء الزهاد من رجل بهراة ونشأ وأربعني، ثمانية عام
معه وتوافقوا ويُذَكِّرهم، يَِعُظهم وكان قوله، إىل ويرجعون يحبونه هراة أهل وكان موالنا،
عم ابن وهو ورنا بملك املعروف املدينة خطيب ذلك عىل معهم وتعاقد املنكر تغيري عىل
عىل يخافه وامللك وسرية صورة الناس أحسن من وهي والده بزوجة ومتزوج حسني امللك

غريوه. امللك عند كان ولو بمنكر علموا متى وكانوا خربه، وسنذكر نفسه
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حكاية

منهم وتحصن لتغيريه فاجتمعوا منكًرا حسني امللك بدار أن يوًما تََعرَُّفوا أنهم يل ذُِكَر
الفقيه فاستحرض منهم فخاف رجل، آالف ستة يف الباب عىل فاجتمعوا داره، بداخل

عنه. وانرصفوا قرصه بداخل الحد عليه فأقاموا الخمر، رشب قد وكان البلد وكبار

املذكور الدين نظام الفقيه قتل سبب هي حكاية

َمرَّ الذي طغيتمور وملكهم بالصحراء الساكنون هراة ملدينة املجاورون األتراك كانت
سنة كل يف الهدايا لهم ويهدي حسني امللك يخافهم ألًفا خمسني نحو وهم ِذْكره،
ومن عليهم، فتََغلََّب للرافضة هزيمته بعد وأما للرافضة، هزيمته قبل وذلك ويداريهم،
وهو بعضهم وأتاها الخمر بها رشبوا وربما هراة، مدينة إىل الرتدد األتراك هؤالء عادة
وبأس، نجدة أهل األتراك وهؤالء سكرانًا، منهم وجد من يَُحدُّ الدين نظام فكان سكران،
الالتي املسلمات بعض َسبَْوا وربما ويقتلون، فيَْسبون الهند بالد عىل يرضبون يزالون وال
املسلمات الدين نظام يطلق خراسان إىل بهن خرجوا فإذا الكفار، بني ما الهند بأرض يكن
آذانهن والكافرات األذن ثقب ترك الهند بأرض املسلمات النسوة وعالمة الرتك، أيدي من
بها وكلف امرأة سبى الطي تمور يسمى الرتك أمراء من أمريًا أن مرة فاتفق مثقوبات،
مبلًغا الرتكي من ذلك فبلغ يده من الفقيه فانتزعها مسلمة أنها فذََكرْت شديًدا، كلًفا
مرغيس بصحراء مرعاها يف وهي هراة خيل عىل وأغار أصحابه من آالف يف وركب عظيًما
إىل بها وصعدوا يحلبون، ما وال يركبون ما هراة ألهل يرتكوا فلم واحتملوها (بدغيس)
فبعث بها، يتبعونهم خيًال جنده وال السلطان يجد ولم فيه، عليهم يقدر ال هنالك جبل
بينهم، الذي العهد ويُذَكِّرهم والخيل املاشية من أخذوه ما َردَّ منهم يَْطلُب رسوًال إليهم
سبيل ال السلطان: فقال الدين، نظام الفقيه من يمكنوا حتى ذلك يردون ال بأنهم فأجابوا

هذا. إىل
شأن بخراسان له الجستي مودود الشيخ حفيد الجستي أحمد أبو الشيخ وكان
أحمل أنا فقال: ومماليكه أصحابه من خيل جماعة يف فركب لديهم، معترب وقوله عظيم
ورأى قوله إىل مالوا الناس فكأن أرده، ثم بذلك لريضوا الرتك إىل معي الدين نظام الفقيه
فقام الرتك إىل ووصل أحمد أبي الشيخ مع فركب ذلك، عىل اتفاقهم الدين نظام الفقيه
دماغه فكرس بدبوسه ورضبه مني امرأتي أخذت أنت له: وقال الطي، تمور األمري إليه
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ما الرتك ورد بلده إىل هنالك من وانرصف أحمد أبي الشيخ أيدي يف فسقط ميتًا فخر
مدينة عىل الفقيه َقتْل الذي الرتكي ذلك قدم مدة وبعد واملاشية، الخيل من أخذوه كانوا
ثيابهم وتحت عليه ُمَسلِّمون كأنهم إليه فتقدموا الفقيه أصحاب من جماعة فلقيه هراة،
الذي ورنا ملك عمه ابن حسني امللك بعث هذا بعد كان وملا أصحابه، وَفرَّ فقتلوه السيوف،
بها حصل فلما سجستان، ملك إىل رسوًال املنكر تغيري يف الدين نظام الفقيه رفيق كان
بمدينة منها خارج وأنا ولقيته الهند بالد فقصد إليه، يعود وال هنالك يقيم أن إليه بََعَث
والخيل والبزاة والصيد الرياسة حب َطبْعه ويف الفضالء، أحد وهو السند، من سيوستان
يصلح ال فإنه الرتتيب هذا عىل كان ومن الفاخر، امللوكي واللباس واألصحاب واملماليك
أهل بعض به وَقتََله صغريًا، بلًدا واله الهند ملك أن أَْمِره ِمْن فكان الهند، بأرض حاله
امللك بسعي َقتََلُه من عليه دس الهند ملك إن وقيل: جارية، بسبب بالهند املقيمني هراة
وهاداه املذكور ورنا ملك موت بعد الهند ملك حسني امللك خدم وألجله ذلك، يف حسني
يف الذهب دنانري من ألًفا خمسون ومجباها السند بالد من بكار مدينة وأعطاه الهند ملك

سنة. كل
متوسطة وهي الجام، مدينة إىل هراة من سافرنا فنقول: بسبيله كنا ما إىل ولنعد
كثري، بها والحرير التوت شجرها وأكثر وأنهار كثرية وعيون وأشجار بساتني ذات حسنة
وحفيده حكايته، وسنذكر الجامي، أحمد الدين شهاب الزاهد العابد الويل إىل تُنَْسب وهي
من محررة وهي ألوالده اآلن واملدينة الهند، ملك قتله الذي بزاده املعروف أحمد الشيخ
ملك سعيد أبا السلطان أن به أثق من يل وذكر وثروة، نعمة بها ولهم السلطان، قبل
عظيمة ضيافة فأضافه الشيخ زاوية وبها املدينة هذه عىل ونزل مرة خراسان قدم العراق
من باملحلة دابة ولكل غنم رأس رجال أربعة ولكل غنم، رأس بمحلته خباء لكل وأعطى

ضيافته. َوَصَلتْه إال حيوان املحلة يف يَبَْق فلم ليلة، علف وحمار وبغل فرس

الجام مدينة إليه تُنَْسب الذي الدين شهاب الشيخ حكاية

وكانت ستني، نحو الندماء من له وكان الرشب، من مكثًرا راحة صاحب كان أنه يُذَْكر
شهرين، بعد أحدهم عىل النوبة فتدور منهم واحد كل منزل يف يوًما يجتمعوا أن عادة لهم
ليلة النوبة فعقد الدين شهاب الشيخ إىل يوًما وصلت النوبة إن ثم مدة ذلك عىل وبقوا
ثبت قد إني ألصحابي: قلت إن نفسه: يف وقال ربه، مع حاله إصالح عىل وعزم النوبة
من قبل مثله يحرض كان ما فأحرض مؤنتهم عن عجًزا ذلك ظنوا عندي اجتماعهم قبل
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فتحوا الرشب أرادوا فلما أصحابه، وحرض الزقاق يف الخمر وجعل ومرشوب مأكوالت
كذلك، فوجدوه ثالثًا ثم كذلك فوجدوه ثانيًا فتحوا ثم حلًوا فوجده أحدهم فذاقه ا زقٍّ
بتوبته، وعرفهم بكره سن وصدقهم أمره حقيقة عن لهم فخرج ذلك يف الشيخ فكلموا
هللا إىل جميًعا فتابوا تقدم فيما ترشبونه كنتم الذي الرشاب إال هذا ما وهللا لهم: وقال
من كثري الشيخ لهذا وظهر تعاىل، هللا لعبادة بها وانقطعوا الزاوية تلك وبنوا تعاىل،
خراسان، بالد أكرب من وهي طوس مدينة إىل الجام من سافرنا ثم واملكاشفات، الكرامات
إىل منها ورحلنا قربه، وبها عنه هللا ريض الغزايل حامد أبي الشهري اإلمام بلد وأعظمها
بن الباقر محمد بن الصادق جعفر بن الكاظم موىس بن عيل وهو الرضا مشهد مدينة
هللا ريض طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري ابن الشهيد الحسني بن العابدين زين عيل
بها وكان الطاحنة، واألرجاء واملياه الفواكه كثرية ضخمة كبرية مدينة أيًضا وهي عنهم،
وأهل والعراق والشام مرص أهل عند النقيب بمعنى عندهم والطاهر شاه محمد الطاهر
الرشيف القايض املشهد بهذا أيًضا وكان األجل، السيد يقولون وتركستان والسند الهند
من وصحبوني شاه ودولة هند أمري وولداه عيل والرشيف الهند بأرض لقيته الدين جالل
زاوية داخل يف عظيمة قبة عليه املكرم واملشهد الفضالء، من وكانوا الهند بالد إىل ترمذ
القرب وعىل بالقاشاني الحيطان مصنوع البناء مليح وجميعها ومسجد مدرسة تجاورها

معلقة. فضة قناديل وعليه الفضة بصفائح ملبسة خشب دكانة
البسط، بأنواع مبسوطة وهي مذهب، حرير سرت بابها وعىل فضة القبة باب وعتب
يضعون دكانة وعليه عنه، هللا ريض املؤمنني أمري الرشيد هارون قرب القرب هذا وإزاء
للزيارة الرافيض دخل وإذا واملنائر، بالحسك املغرب أهل يَْعِرفها التي الشمعدانات عليها
يُنَْسب وإليها رسخس مدينة إىل سافرنا ثم الرضا، عىل وَسلََّم برجله الرشيد قرب َب َرضَ
وهي زاوة مدينة إىل منها سافرنا ثم عنه، هللا ريض الرسخيس لقمان الصالح الشيخ
وهم الفقراء، من الحيدرية طائفة تُنَْسب وإليه حيدر الدين قطب الصالح الشيخ مدينة
ذكورهم يف أيًضا ويجعلونها وآذانهم وأعناقهم أيديهم يف الحديد حلق يجعلون الذين
املدن إحدى وهي نيسابور مدينة إىل فوصلنا منها رحلنا ثم النكاح، لهم يتأتى ال حتى
وبساتينها فواكهها لكثرة الصغرية؛ دمشق لها: ويقال خراسان، قواعد هي التي األربع
بديع ومسجدها متسعة حسنة وأسواقها األنهار من أربعة وتخرتقها وُحْسِنها، ومياهها
الطلبة من وفيها الغزير، املاء بها يجري املدارس من أربع ويليه السوق، وسط يف وهو
خراسان ومدارس البالد، تلك مدارس حسان من وهي والفقه، القرآن يقرءون كثري َخْلق
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عن تقرص فكلها والحسن، اإلتقان من غاية بلغت وإن ومرص وبغداد ودمشق والعراقني
امللوك عاِلم هللا، سبيل يف املجاهد هللا عىل املتوكل املؤمنني أمري موالنا َعَمَرها التي املدرسة
عند التي وهي — ُجنَْده ونََرصَ سعده هللا َوَصَل — عنان أبو العادلني الخلفاء عقد واسطة
ونقش وارتفاًعا سعة لها نظري ال فإنها — تعاىل هللا حرسها — فاس حرضة من القصبة
والكمخاء النخ من الحرير ثياب بنيسابور ويصنع عليه، املرشق ألهل قدوة ال بها الجص
العابد القطب العالم اإلمام الشيخ زاوية املدينة هذه ويف الهند، إىل منها وتحمل وغريها
وأكرم، القرى فأحسن عنده نزلت الصالحني العلماء الوعاظ أحد النيسابوري الدين قطب

العجيبة. والكرامات الرباهني له ورأيت

له كرامة

لك يصلح ال الغالم هذا يل: فقال معي، فرآه تركيٍّا غالًما بنيسابور اشرتيت قد كنت
الشيخ ووادعت التجار بعض واشرتاه اليوم ذلك غِد يف الغالم وِبْعُت نعم، له فقلت: فِبْعه،
أن وذكر نيسابور، من أصحابي بعض إيلَّ كتب بسطام بمدينة حللت فلما وانرصفت،
ريضهللا الشيخ لهذا واضحة كرامة وهذه به، وُقِتَل األتراك أوالد بعض َقتََل املذكور الغالم
يزيد أبو العارف الشيخ إليها يُنَْسب التي بسطام مدينة إىل نيسابور من وسافرت عنه،
جعفر أوالد أحد واحدة قبة يف ومعه قربه املدينة وبهذه عنه، ريضهللا الشهري البسطامي
الخرقاني، الحسن أبي الويل الصالح الشيخ قرب أيًضا وببسطام عنه، هللا ريض الصادق
سافْرُت ثم عنه، ريضهللا البسطامي يزيد أبي الشيخ بزاوية املدينة هذه من نزويل وكان
وصالحون مشايخ فيها ُقًرى وهي وبغالن، قندوس إىل هندخري طريق عىل املدينة هذه من
أهل من الفقراء شيوخ أحد زاوية به ماء نهر عىل بقندوس فنزلنا واألنهار، البساتني وبها
من وهو األرض تلك وايل بها وأضافنا األسود، األسد ذلك ومعنى سياه بشري يسمى مرص
يوًما أربعني نحو القرية هذه بخارج وأقمنا هنالك، عظيم ببستان وسكناه املوصل أهل
شدة بسبب شامل بها واألمن كثرية، وأعشاب طيبة مراعي وبها والخيل الجمال لرعي
تسعة معه يعطى أن فرًسا رسق من يف الرتك أحكام أن قدمنا وقد برنطيه، األمري أحكام
والناس الشاة، ذَبْح ذُِبَح أوالد له يكن لم فإن أوالده فيها أخذ ذلك يجد لم فإن مثله،
يف فعلنا وكذلك أفخاذها يف دوابه واحد كل يسم أن بعد راٍع دون مهملة دوابهم يرتكون
وملا أفراس، ثالثة منها ففقدنا بها نزولنا من عرش بعد خيلنا تفقدنا أن واتفق البالد، هذه
نربط وكنا األحكام من أنفسهم عىل خوًفا منزلنا إىل بها الترت جاء شهر نصف بعد كان
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وسافرنا ليلة، ذات الفرسني ففقدنا بالليل يقع أن عىس ملا فرسني أخبيتنا إزاء ليلة كل يف
من أيًضا وكان طريقنا، أثناء يف إلينا بهما جاءوا ليلة وعرشين ثنتني وبعد هنالك من
قاتل ومعناه وكوش، هند له: يقال جبًال الطريق بأثناء فإن الثلج خوف إقامتنا أسباب
منهم الكثري هنالك يموت الهند بالد من بهم يؤتى الذين والجواري العبيد ألن الهنود؛
وقطعنا الحر دخول تََمكََّن حتى وأقمنا كامل، يوم مسرية وهو الثلج، وكثرة الربد لشدة
أيدي اللبوديني نضع وكنا الغروب، إىل نهارنا جميع به وسلكنا الليل، آخر من الجبل ذلك

الثلج. يف تغرق لئال عليها تطأ الِجَمال
رسمها، عفى مدينة َم تََقدَّ فيما هنالك وكانت بأندر، يُْعَرف موضع إىل سافرنا ثم
عنده ونزلنا املهروي بمحمد ويسمى الفضالء ألحد زاوية فيها عظيمة بقرية ونزلنا
اعتقاده لحسن به غسلناها الذي املاء يرشب الطعام من أيدينا غسلنا متى وكان وأَْكَرَمنَا،
عني الجبل بهذا ووجدنا املذكور، وكوش هند جبل صعدنا أن إىل معنا وساَفَر وفضله،
ببنج يُْعَرف بموضع نزلنا ثم لذلك، وتألَّْمنا فتقرشت وجوهنا منها فغسلنا حارة ماء
حسنة مدينة هنالك وكانت جبال، خمسة فمعناه الجبل وهري خمسة بنج ومعنى هري،
الجبال وبهذه بدخشان، جبال من ينزل بحر كأنه أزرق عظيم نهر عىل العمارة كثرية
تعمر فلم الترت، ملك تنكيز البالد هذه وخرب بالبلخش الناس يَْعِرفه الذي الياقوت يوجد
بشاي جبل إىل ووصلنا عندهم، معظم وهو املكي سعيد الشيخ مزار املدينة وبهذه بعد
الصالح الشيخ زاوية وبه ساكنة)، وياء وألف املعجم والشني املعقود الباء بفتح (وضبطه
فمعناه العربي باللسان وأولياء األب بالرتكية معناه الهمزة) (بفتح وأطا أولياء أطا
مهمل وصاد وياء مكسور مهمل (بسني وسيصد صاله سيصد أيًضا ويسمى األولياء، أبو
املهمل الصاد (بفتح (ساله) وصاله ثالثمائة بالفارسية ومعناه مهمل) ودال مفتوح
اعتقاد فيه ولهم عاًما، وخمسون ثالثمائة عمره أن يَذُْكرون وهم عام، معناه والالم)
وأضافنا وأكرمنا والخواتني، السالطني ويقصده والقرى البالد من لزيارته ويأتون حسن
أَْلنَيَ أََر لم رطب وجسمه وعانقني عليه فسلمت إليه ودخلنا زاويته، عند نهر عىل ونزل
الشعر له ينبت سنة مائة كل يف أنه يل وذكر سنة، خمسون عمره أن رائيه ويظن منه،
فأخربني حديث رواية عن وسألته السند، من بملتان قربه الذي أبارهم رأى وأنه واألسنان،

بصدقه. أعلم وهللا حاله يف وشككت بحكايات
وآخرها الواو وفتح الراء وسكون املعقودة الباء بفتح (وضبطها برون إىل سافرنا ثم
النون وسكون الراء وضم الباء بضم اسمها (وضبط برنطية األمري لقيت وفيها نون)،
نوابه إىل وكتب وأكرمني إيل وأحسن وهاء)، مسكن الحروف آخر وياء املهمل الطاء وفتح
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وكان الجسم، يف البسطة من أعطي ما وذكر ِذْكُره َم تََقدَّ وقد إكرامي، يف غزنة بمدينة
اسمها (وضبط الجرخ قرية إىل سافرنا ثم الزوايا، أهل والفقراء املشايخ من جماعة عنده
وفواكهها كثرية بساتني لها كبرية وهي معجم)، وخاء الراء وإسكان املعقودة الجيم بفتح
الجمعة بها وصلينا والطلبة الفقراء من جماعة بها ووجدنا الصيف أيام يف قدمناها طيبة
وهي غزنة مدينة إىل سافرنا ثم بالهند، ذلك بعد ولقيته الجرخي محمد أمريها وأضافنا
ب يَُلقَّ السالطني كبار من وكان االسم الشهري سبكتكني بن محمود املجاهد السلطان بلد
بهذه وقربه والحصون، املدائن بها وَفتََح الهند، بالد إىل الغزو كثري وكان الدولة بيمني
كبرية وكانت يسري، إال منها يَبَْق ولم البلدة هذه معظم َخِرَب وقد زاوية عليه املدينة
وهي القندهار مدينة إىل الربد أيام عنها يخرجون بها والساكنون الربد، شديدة وهي
عىل هنالك قرية يف غزنة بخارج ونزلنا ثالث، مسرية وبينهما أدخلها ولم مخصبة كبرية
وفتح الراء وسكون امليم (بفتح ومرذك أغا مرذك أمريها وأكرمنا قلعتها تحت ماء نهر
األصل، الكبري ومعناه املعجم) والغني الهمزة (بفتح وأغا الصغري ومعناه املعجم) الذال
من طائفة يسكنها قرية اآلن وبها عظيمة مدينة سلف فيما وكانت كابل، إىل سافرنا ثم
الطريق، قطاع وأكثرهم قوية وشوكة وشعاب جبال ولهم األفغان، لهم: يقال األعاجم
ذلك صعد السالم عليه سليمان هللا نبي أن ويُذَْكر سليمان، كوة يسمى الكبري وجبلهم
يسكن وفيه به الجبل فسمي يدخلها ولم فرجع مظلمة وهي الهند أرض إىل فنظر الجبل
األولياء، كبار من عباس الشيخ تلميذ األفغاني إسماعيل الشيخ زاوية وبكابل األفغان، ملك
عليه جوازنا حني وكنا األفغان، به تقطع جبلني بني حصن وهي كرماش، إىل رحلنا ومنها
نحو ومعهم مخفة رفقتنا وكانت فيفرون بالنشاب ونرميهم الجبل بسفح وهم نقاتلهم،
بعضهم جماعة ومعي ألجلها القافلة عن انقطعت جمال يل وكانت فرس، آالف أربعة
إليها وعادت بالطريق أعيت التي الجمال أحمال وتركنا الزاد بعض وطرحنا األفغان، من
وهي ششغار بمنزل فبتنا اآلخرة العشاء بعد القافلة إىل ووصلنا فاحتملتها، بالغد خيلنا
عرشة خمس مسرية وهي الكربى الربية دخلنا هنا ومن الرتك، بالد ييل مما العمارة آخر
شهر أوائل يف وذلك والهند، السند بأرض املطر نزول بعد وهو واحد فصل يف إال تدخل ال
إذا الرجل إن حتى الجسوم تعفن التي القاتلة السموم ريح الربية هذه يف وتهب يوليو،

أعضاؤه. تنفسخ مات
أمامنا َمْت تََقدَّ وكانت وشرياز، هرمز بني الربية يف أيًضا تهب الريح هذا أن ذكرنا وقد
رفقتنا ووصلت كثرية، وخيل جمال لهم فمات ترمذ قايض زاده خداوند فيها كبرية رفقة
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النون وسكون املوحدة الباء (بفتح وبنج السند ماء وهو آب بنج إىل تعاىل هللا بحمد ساملة
فمعني املاء ومعناه موحدة) وباء ممدودة مفتوحة (بهمزة وآب خمسة ومعناه والجيم)
إن وسنذكرها النواحي تلك وتسقي األعظم النهر يف تصب وهي الخمسة، األودية ذلك
هالل الليلة تلك علينا واستهل الحجة ذي سلخ النهر لهذا وصولنا وكان تعاىل، هللا شاء
أرض إىل بخربنا املخربون كتب هنالك ومن وسبعمائة، وثالثني أربعة عام من املحرم
هلل والحمد السفر، هذا يف الكالم بنا ينتهي هنا وها أحوالنا، بكيفية ملكها وعرفوا الهند،

العاملني. رب

تذييل

هذا إىل بطوطة بابن املعروف املغربي الشيخ رحلة من انتهينا وحيث مصححه: يقول
والغرائب العجائب من شاهده ما ِذْكر يف تعاىل هللا رحمه َع َرشَ وقد جلد، أول وهو الحد،
خلدون ابن مقدمة يف تُوَجد عبارة هنا نورد أن املفيد من رأينا جلد، ثاني وهو الهند ببالد
بقصها ها ونَصُّ للشاردة، وتقييًدا للفائدة تتميًما القصد بهذا يتعلق مما تعاىل هللا رحمه

وفصها:

مشيخة من رجل مرين بني ملوك من عنان أبي السلطان لعهد املغرب عيلَّ ورد
املرشق إىل قبلها سنة عرشين منذ رحل قد كان بطوطة، بابن يُْعَرف طنجة
الهند، ملك حارضة دهيل مدينة ودخل والهند، واليمن العراق بالد يف وتََقلََّب
مكان، منه له وكان شاه، محمد السلطان وهو العهد لذلك بملكها واتصل
املغرب، إىل انقلب ثم عمله، يف املالكية بمذهب القضاء خطة يف واستعمله
العجائب من رأى وما رحلته شأن عن يحدث وكان عنان أبي بالسلطان واتصل
أحواله من ويأتي الهند صاحب دولة عن يحدث كان ما وأكثر األرض، بممالك
أهل أحىص للسفر خرج إذا الهند ملك أن مثل السامعون، به يستغفر بما
لهم يُْدَفع أشهر ستة ِرْزق لهم وَفَرَض والولدان والنساء الرجال من مدينته
الناس فيه يربز مشهود يوم يف يدخل سفره من رجوعه عند وأنه عطائه، من
منجنيقات املحفل ذلك يف أمامه ويُنَْصب به ويطوفون البلد صحراء إىل كافة
إيوانه. يدخل أن إىل الناس عىل والدنانري الدراهم شكائر بها يرمى الظهر عىل
يومئٍذ أنا ولقيت بتكذيبه الدولة يف الناس فتناجى الحكايات، هذه وأمثال
يف ففاَوْضتُه الصيت، البعيد ودار بن فارس السلطان وزير األيام بعض يف

279



بطوطة ابن رحلة

تكذيبه، من الناس يف استفاض ملا الرجل ذلك أخبار أَنَْكَر ورأيته الشأن، هذا
تََرُه لم أنك بما الدول أحوال من هذا مثل تستنكر أن إياك فارس: الوزير فقال
يف فمكث سلطانه اعتقله وزيًرا أن وذلك السجن، يف الناشئ الوزير كابن فتكون
اللحمان عن سأل وعقل أدرك فلما املحبس، ذلك يف ابنه فيها ربى سنني السجن
الغنم، وما يقول: الغنم، لحم هذا أبوه: له قال فإذا بها، يتغذى كان التي
عليه فيُنِْكر الفأر، مثل تراها أَبَِت يا فيقول: ونُُعوتَِها، ِبِشيَاِتها أبوه له فيصفها
محبسه يف يعاين لم إذ واإلبل؛ البقر لحم يف وكذا الفأر، من الغنم أين ويقول:
األخبار يف الناس يعرتي ما كثريًا وهذا للفأر، جنس أبناء كلها فيحسبها الفأر إال
الكتاب، أول قدمناه كما اإلغراب قصد عند الزيادة يف الوسواس يعرتيهم كما
املمكن طبيعة بني ومميًزا نفسه عىل مهيمنًا وليكن أصوله، إىل اإلنسان فلريجع
وما قبله، اإلمكان نطاق يف دخل فما فطرته، ومستقيم عقله برصيح واملمتنع
يشء أوسع نطاقه فإن املطلق، العقيل اإلمكان مرادنا وليس رفضه، عنه خرج
لليشء، التي املادة بحسب اإلمكان مرادنا وإنما الواقعات، بني ا حدٍّ يفرض فال
الحكم أجرينا وقوته عظمه ومقدار وفصله وجنسه اليشء أصل نظرنا فإذا
ربي وقل نطاقه، عن خرج ما عىل باالمتناع وحكمنا أحواله عىل ذلك نسبة يف

علًما. زدني

بحروفه. ا.ه.

الثاني) الجزء ويليه األول الجزء (تم
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الشيخ قال وسلم، وصحبه آله وعىل محمد سيدنا عىل هللا وصىل الرحيم، الرحمن هللا بسم
بطوطة بابن املعروف الطنجي اللواتي إبراهيم بن محمد بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو
وثالثني أربعة عام مفتتح املحرم هللا شهر من الُغرَّة بتاريخ كان وملَّا تعاىل: هللا رحمه
وهذا الخمسة، املياه ذلك ومعنى آب، ببنج املعروف السند وادي إىل وصلنا وسبعمائة،
فيضه، عىل البالد تلك أهل فيزرع الحر أوان يف يفيض وهو الدنيا، أودية أعظم ِمْن الوادي
املعظم السلطان عمالة أول هو الوادي وهذا النيل، فيض يف املرصيَّة الديار أهل يفعل كما
املوكلون األخبار أصحاب إلينا جاء النهر هذا إىل وصلنا وملَّا والسند، الهند ملك شاه محمد
العهد هذا عىل السند أمراء أمري وكان ملتان، مدينة أمري امللك قطب إىل بخربنا وكتبوا بذلك
السلطان، عساكر تُْعَرض يديه وبني املماليك عرض وهو رستيز، ى يُسمَّ للسلطان مملوك
وتيز الرأس، هو الراء) وسكون املهملة السني (بفتح رس ألن الرأس؛ الحاد اسمه ومعنى
من سيوستان بمدينة قدومنا حني يف وكان الحاد، معناه وزاي) مد وياء معلوة (بتاء
مدينة السلطان وحرضة السند بالد وبني أيام، عرشة مسرية ملتان وبني وبينهما السند،
الكتاب يصل السند بالد من السلطان إىل املخربون َكتََب وإذا يوًما، خمسني مسرية دهيل

الربيد. بسبب أيام خمسة يف إليه

الربيد ذكر

وآخره الواو (بضم «أوالق» الوالق فيسمونه الخيل بريد ا فإمَّ صنفان، الهند ببالد والربيد
فيكون الرجالة بريد ا وأمَّ أميال، أربعة مسافة كل يف للسلطان تكون خيل وهو قاف)،
والداوة والواو)، املهمل (بالدال الداوة ويسمونها رتب، ثالث منه الواحد امليل مسافة يف
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يكون أن ذلك وترتيب والراء)، الكاف (بضم الكروة ى يسمَّ عندهم وامليل ميل، ثلث هي
مستعدين الرجال فيها يقعد قباب ثالث بخارجها ويكون معمورة، قرية ميل ثلث كل يف
جالجل بأعالها ذراعني مقدار مقرعة منهم واحد كل وعند أوساطهم، شدوا قد للحركة
باليد الجالجل ذات واملقرعة يده، بأعىل الكتاب أخذ املدينة من الربيد خرج فإذا نحاس،
الجالجل صوت بالقباب الذين الرجال سمع فإذا جهده بمنتهى يشتد وخرج األخرى،
املقرعة يحرك وهو بأقىصجهده ومرَّ يده من الكتاب أحدهم أخذ وصلهم فإذا له، تأهبوا
منه، يراد حيث إىل الكتاب يصل حتى كذلك يزالون وال األخرى، الداوة إىل يصل حتى
بالهند املستطرفة الفواكه الربيد هذا عىل حملوا وربما الخيل، بريد من أرسع الربيد وهذا
وكذلك السلطان، إىل تصل حتى بها ويشتدون األطباق يف يجعلونها خراسان، فواكه من
ويرفعونه رسير عىل منهم الرجل يجعلون الجنايات، ذوي من الكبار أيًضا يحملون
بدولة كان إذا السلطان لرشب املاء يحملون وكذلك ا، شدٍّ به ويسريون رءوسهم فوق
منها، يوًما أربعني مسرية عىل وهو إليه الهنود تحج الذي الكنك، نهر من يحملونه أباد
وأمعنوا الكتاب استوعبوا بالده إىل يصل من بخرب السلطان إىل املخربون كتب وإذا
وغلمانه أصحابه عدد وكتبوا كذا، ولباسه كذا صورته رجل ورد أنه وعرفوه ذلك، يف
من يغادرون ال ترصفاته، وجميع وسكونه حركته يف حاله وترتيب ودوابه، امه وُخدَّ
أقام — السند بالد قاعدة وهي — ملتان مدينة إىل الوارد وصل فإذا شيٍّا، كله ذلك
اإلنسان يكرم وإنما الضيافة، من له يجري وما بقدومه السلطان أمر ينفذ حتى بها
وال َحَسبُه ما هنالك يُْعَرف ال إذ وهمته، وترصفاته أفعاله من يَْظَهر ما بقدر هنالك

آباؤه.
ومحبتهم، الغرباء إكرام شاه محمد املجاهد أبي السلطان الهند ملك عادة ومن
وقضاته ووزرائه وحجابه خواصه ومعظم الرفيعة، واملراتب بالواليات وتخصيصهم
اسًما ذلك لهم فصار باألعزة، بالده يف الغرباء يسمى بأن أمره ونفذ غرباء، وأصهاره
يديه، بني وسيلة ويَُقدِّمها إليه يُْهِديها هدية من امللك هذا عىل قاِدٍم لكل بُدَّ وال علًما،
كثري، إليه الغرباء هدايا ذكر من وسيمر مضاعفة، بأضعاف عليها السلطان فيكافئه
عىل قادم لكل يعطون والهند السند ببالد الذين ار التجَّ صار منه ذلك الناس تعود وملا
فيه يترصف أو إليه يهديه أن يريد بما ويجهزونه َدينًا، الدنانري من اآلالف السلطان
بني ويقفون وأنفسهم، بأموالهم ويخدمونه واألمتعة، والجمال للركوب الدواب من لنفسه
ووفاهم ديونهم فقىض الجزيل، العطاء أعطاه السلطان إىل وصل فإذا كالحشم يديه
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إىل وصلت وملا مستمرة، عادة ذلك لهم وصار أرباحهم وَكثَُرْت تجارتهم فنفقت حقوقهم،
ذلك، وغري واملماليك والجمال الخيل ار التجَّ من واشرتيت املنهج ذلك سلكت السند بالد
نحو غزنة، بمدينة الدوري بمحمد يُْعَرف تكريت أهل من عراقي تاجر من اشرتيت ولقد
التاجر وذهب السلطان، إىل يهدى مما فإنه النشاب، من حمل عليه وجمًال فرًسا ثالثني
فائدة بسببي واستفاد ماله ِمنِّي تقاىض وهنالك الهند إىل عاد ثم خارسان إىل املذكور
الكفار سلبني وقد كثرية سنني بعد حلب بمدينة ولقيته ار، التجَّ كبار من وعاد عظيمة

خريًا. منه أَْلَق فلم بيدي، كان مما

الكركدن ذكر

وسطها يف ألنه الطريق لسلوك قصب؛ غيضة دخلنا آب ببنج املعروف السند نهر أجزنا وملا
متفاوت كبري رأسه الجرم، عظيم اللون، أسود حيوان أنه وصورته الكركدن، علينا فخرج
ورأسه الفيل دون وهو بدن، بال رأس الكركدن فيقال املثل به يرضب ولذلك الضخامة؛
وعرضه أذرع ثالثة نحو طوله عينيه، بني واحد قرن وله بأضعاف، الفيل رأس من أكرب
كان الذي الفرس فرضب طريقه، يف الفرسان بعض عارضه علينا خرج وملا شرب، نحو
الكركدن رأيت وقد عليه، نَْقِدر فلم الغيضة إىل وعاد ورصعه، فخذه فأنفذ بقرنه تحته
هرب قصدناه ا فلمَّ األرض، نبات يرعى وهو العرص صالة بعد الطريق هذا يف ثانية مرة
عىل السلطان وركب قصب غيضة دخلنا الهند؛ ملك مع ونحن أخرى مرة ورأيته منَّا،
إىل رأسه واستاقوا وقتلوه فأثاروه والفرسان الرجالة ودخلت الفيلة، معه وركبنا الفيل
الجيم بفتح اسمها (وضبط جناني مدينة إىل ووصلنا يومني السند نهر من ورسنا املحلة،
مليحة أسواق لها السند، نهر ساحل عىل حسنة كبرية مدينة الثانية)، وكرس األوىل والنون
فتحها حني أسالفهم بها واستقرَّ قديًما استوطنوها السامرة، لهم يقال طائفة وسكانها

السند. فتح يف املؤرخون أثبت حسبما يوسف بن الحجاج أيام عىل
الفقيه الشيخ ابن الدين ركن العابد الزاهد العامل العالم اإلمام الشيخ وأخربني
وهو — القريش زكريا الدين بهاء الزاهد العابد اإلمام الشيخ ابن الدين شمس الصالح
اإلسكندرية بمدينة األعرج الدين برهان الصالح الويل الشيخ أخربني الذين الثالثة أحد
قاسم بن بمحمد ى يسمَّ كان األعىل جده أن — هلل والحمد فلقيتهم رحلتي يف سألقاهم أني
عىل إمارته أيام يوسف بن الحجاج لذلك بعثه الذي العسكر يف السند فتح وشهد القريش،
أحد، مع يأكلون ال بالسامرة املعروفون الطائفة وهؤالء ذريته، وتكاثرت بها وأقام العراق
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أحد، إليهم يصاهر وال غريهم، من أحًدا يصاهرون وال يأكلون، حني أحد إليهم ينظر وال
ثم خربه، وسنذكر النون) وفتح الواو (بضم ُونَار ى يسمَّ أمري العهد هذا يف لهم وكان
السني بكرس اسمها (وضبط سيوستان مدينة إىل وصلنا أن إىل جناني مدينة من سافرنا
مدينة وهي نون)، وآخرها معلوة وتاء مكسور، وسني مفتوح، وواو مد، وياء املهمل، األول
يشء نهرها عىل يُْزَرع وال عيالن، أم شجر إالَّ بها شجر ال ورمال، صحراء وخارجها كبرية
مضمومني معجم وشني (بميم املشنك ويسمونه والجلبان، الذرة وطعامهم البطيخ، عدا ما
وأهلها الجاموسية، واأللبان السمك كثرية وهي الخبز، يصنعون ومنه مسكن)، ونون
إالَّ الجنة، حنيشة املغاربة يسميها التي حبني بأم شبيهة دويبة وهي السقنقور، يأكلون
ويرمون بطنها ويشقون منه ويستخرجونها الرمل يحتفرون ورأيتهم لها، ذنب ال أنها
عندهم وهو األصفر، العود ومعناه زردشوبه، يسمونه وهم بالكركم، ويحشونه فيه بما
هذه ودخلنا آكلها، فلم استقذرتها يأكلونها وهم الدويبة تلك رأيت وملا الزعفران، ِعَوض
أحدهم يجعل عريانني، يقعدون أصحابي فكان شديد، وحرها القيظ احتدام يف املدينة
حتى الزمان من اليسري يميض فيما باملاء، مبلولة كتفيه عىل وفوطة وسطه عىل فوطة
املعروف خطيبها املدينة بهذه ولقيت أبًدا، وهكذا أخرى مرة فيبلها الفوطة تلك تيبس
— عنه هللا ريض — العزيز عبد بن عمر الخليفة املؤمنني أمري كتاب وأراني بالشيباني

اآلن. إىل العهد ذلك من يتوارثونها وهم املدينة هذه بخطابة األعىل لجده
الكتاب: ونص

سنة وتاريخه لفالن، العزيز عبد بن عمر املؤمنني أمري هللا عبد به أمر ما هذا
هلل الحمد العزيز عبد بن عمر املؤمنني أمري بخط مكتوب وعليه وتسعني، تسع
محمد املعمر الشيخ أيًضا بها ولقيت املذكور، الخطيب أخربني ما عىل وحده
أن وذكر املرندي، عثمان الصالح الشيخ قرب عىل التي بالزاوية وهو البغدادي
خلفاء آخر باهلل املستعصم لقتل حرض وأنه وسنة، وأربعني مائة عىل يزيد عمره
وهذا الترتي، تنكيز بن هالون الكافر قتله ملا — عنهم ريضهللا العباس— بني

قدميه. عىل يترصف الُجثَّة َقِويُّ ِسنِّه ِكَرب عىل الشيخ

حكاية

قيرص واألمري — ِذْكُره َم تََقدَّ الذي — السامري ونار األمري املدينة بهذه يسكن كان
بها يسكن وكان فارس، وثمانمائة ألف نحو ومعهما السلطان خدمة يف وهما الرومي،
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الحذاق من وهو والنون)، املعلوة التاء وبفتح الراء (بفتح رتن اسمه الهنود من كافر
اه وسمَّ السلطان فاستحسنه األمراء، بعض مع الهند ملك عىل فوفد والكتابة، بالحساب
األطبال وهي املراتب وأعطاه وأعمالها، سيوستان وأقطعه البالد بتلك ه ووالَّ السند، عظيم
وقيرص ونار عىل عظم البالد تلك إىل وصل ا فلمَّ — األمراء كبار يعطى كما — والعالمات
أشاروا قدومه من أيام بعد كان ا فلمَّ قتله، عىل فأجمعوا عليهم، الكافر تقديم وغريهم
أقاموا الليل جن ا فلمَّ معهم، فخرج أمورها عىل ليتطلع املدينة أحواز إىل بالخروج عليه
إىل وعادوا فقتلوه الكافر مرضب وقصدوا عليها، رضب السبع أن وزعموا باملحلة ة ضجَّ
دينار، ألف مائة واللك لكٍّا، عرش اثنا وذلك السلطان مال من بها كان ما فأخذوا املدينة،
ونصف ديناران الهندي الدينار ورصف الهند، ذهب من دينار آالف عرشة اللك ورصف

املغرب. ذهب من دينار
العسكر عىل األموال م وقسَّ فريوز، ملك وسموه املذكور ونار أنفسهم عىل وقدموه
وقدم قبيلته، وقصد أقاربه من معه فيمن فخرج قبيلته، عن لبعده نفسه عىل خاف ثمَّ
مملوك رستيز امللك بعماد خربهم واتصل الرومي، قيرص أنفسهم عىل العسكر من الباقون
الرب يف وتجهز العساكر فجمع بملتان، وسكناه السند أمراء أمري يومئٍذ وهو السلطان،
وانهزم اللقاء فوقع قيرص إليه وخرج أيام، عرشة وسيوستان ملتان وبني السند، نهر ويف
واشتدَّ عليهم، املجانيق ونصب فحرصهم باملدينة وتحصنوا هزيمة، أشنع معه قيرصومن
ا فلمَّ األمان، فأعطاهم عليهم، نزوله من يوًما أربعني بعد األمان فطلبوا الحصار عليهم
بعضهم، أعناق يرضب يوم كل فكان بقتلهم، وأََمَر أموالهم وأََخذَ َغَدَرُهم إليه نزلوا
فكان السور، عىل ويعلقها تبنًا جلودهم ويمأل منهم، آخرين ويسلخ بعضهم، ويوسط
املدينة وسط يف رءوسهم وجمع إليها، ينظر من تُْرِعب مصلوبة الجلود تلك عليه معظمه
وكنت كبرية، فيها بمدرسة الوقيعة هذه إثر املدينة بتلك ونزلت هنالك، التل مثل فكانت
منها، النفس فتشمئز املصلوبة الجلود تلك أرى الليل من استيقظت فإذا سطحها عىل أنام
امللك عالء العادل الفاضل الفقيه وكان عنها، فانتقلت باملدرسة بالسكنى نفيس تَِطْب ولم
ملك عىل وفد قد — التاريخ متقدم يف هراة قايض الدين بفصيح املعروف — الخراساني
امللك عماد مع الحركة هذه وحرض السند، بالد من وأعمالها الهري مدينة ه فوالَّ الهند
خمسة له وكان الهري، مدينة إىل معه السفر عىل فعزمت العساكر، من معه بمن رستيز

فسافرت. أثقاله تحمل السند نهر يف بها قدم مركبًا عرش
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ذلك وترتيب السند نهر يف السفر ِذْكر

والهاء، الهمزة (بفتح باألهورة يُْعَرف مركب مراكبه جملة يف امللك عالء للفقيه وكان
وعىل وأقرص، منها أوسع أنها إالَّ عندنا، الطريدة من نوع وهي الراء)، وفتح الواو، وسكون
ويجلس األمري، لجلوس مهيأ مجلس وفوقه درج، عىل له يصعد خشب من معرش نصفها
— أربعني نحو وهم — يقذفون والرجال ويرسة يمنة املماليك ويقف يديه، بني أصحابه
مراتب فيهما منها اثنان ويسارها يمينها عن املراكب من أربعة األهورة هذه مع ويكون
واآلخران الغيطات، وهي والرصنايات، واألنفار واألبواق والطبول العالمات وهي األمري،
كذلك يزالون وال نوبة، امُلَغنُّون ويَُغنِّي نوبة واألبواق الطبول فترضب الطرب أهل فيهما
بعضها ووصل املراكب انضمت الغداء وقت كان فإذا الغداء، وقت إىل النهار أول من
أن إىل فيغنون األمري، أهورة إىل الطرب أهل وأتى اإلصقاالت بينهما ووضعت ببعض،
يف — أيًضا — ورشعوا مركبهم إىل عادوا األكل انقىض وإذا يأكلون، ثمَّ أكله من يفرغ
األمري ونزل النهر شاطئ عىل املحلة رضبت الليل كان فإذا الليل، إىل ترتيبهم عىل املسري
سمر األخرية العشاء صلوا فإذا العسكر، معظم الطعام وحرض السماط، ومدَّ مضاربه إىل
عال، بصوت منهم مناد نادى نوبتهم منهم النوبة أهل أتمَّ فإذا نوبًا، بالليل السمار
فإذا األخرى، النوبة أهل يسمر ثمَّ الساعات، من كذا الليل من مىض قد ملك خوند يا
األبواق رضبت الصبح كان فإذا الساعات، من مرَّ بما معلًما أيًضا، مناديهم نادى أتموها
أراد فإن املسري، يف أخذوا األكل فرغ فإذا بالطعام، وأتى الصبح صالة وصليت والطبول
األطبال بَت ُرضِ الرب يف املسري أراد وإن الرتتيب، من ذكرناه ما عىل ركب النهر ركوب األمري
من ستة الحجاب أيدي بني ويكون يديه، بني اءون امَلشَّ تالهم ثمَّ ابه ُحجَّ وتََقدَّم واألبواق،
قرية، عىل أقبلوا فإذا رصنايات ثالثة وعند تقلدوها، قد أطبال منهم ثالثة عند الفرسان
العسكر أطبال ب تُْرضَ ثمَّ والرصنايات، األطبال تلك رضبوا مرتفع، األرض من هو ما أو
الغداء وقت كان فإذا نوبًا، يغنون املغنون ويسارهم الحجاب يمني عن ويكون وأبواقه

أيام. خمسة امللك عالء مع وسافرت نزلوا
الراء)، وكرس الهاء بفتح اسمها (وضبط الهري مدينة وهو واليته موضع إىل ووصلنا
بحران، بها فيلتقي البحر يف السند نهر يصب وبها الكبري، البحر ساحل عىل حسنة مدينة
جباياتها عظمت وبذلك وغريهم، فارس وأهل اليمن أهل إليه يأتي عظيم مرىس ولها
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لكايف ستون املدينة هذه مجبى أن — املذكور امللك — عالء األمري أخربني أموالها، وكثرت
العرش، نصف ومعناه يك، ده (نيم) ثم ذلك من ولألمري اللك، مقدار ذكرنا وقد السنة

العرش. نصف ألنفسهم منها يأخذون لعماله البالد السلطان يعطي ذلك وعىل

املدينة هذه بخارج رأيتها غريبة ذكر

منها أميال سبعة مسافة عىل األرض من بسيط إىل فانتهينا امللك عالء مع يوًما وركبت
اآلدميني صور مثل عىل الحجارة من العد يحرصه ال ما هنالك فرأيت بتارنا، يُْعَرف
سواهما، أو رجل أو رأس صورة منه فيبقى أشكاله ودثرت منها كثري تغريَّ وقد والبهايم،
آثار وهنالك والعدس، والفول والحمص الرب من الحبوب صورة عىل أيًضا الحجارة ومن
دكانة وسطه ويف منحوتة حجارة من بيت فيها دار رسم رأينا ثمَّ دور، وجدرات سور
جانب يف وفمه طويل رأسه أن إالَّ آدمي، صورة عليها واحد حجر كأنها منحوتة، حجارة
بعض عىل وكتابة النتن شديدة مياه وهنالك كاملكتوف، ظهره خلف ويداه وجهه من
فيه كانت املوضع هذا أن يزعمون التاريخ أهل أن امللك عالء وأخربني بالهندي، الجدران
يف الدكانة عىل الذي هو ملكهم وأن حجارة، فُمِسُخوا الفساد أهلها أكثر عظيمة مدينة
الحيطان بعض يف التي الكتابة وأن امللك، دار ى تُسمَّ اآلن إىل وهي ذكرناها، التي الدار
نحوها، أو سنة ألف منذ ذلك وكان املدينة، تلك أهل هالك تاريخ هي بالهندي هنالك
مدينة إىل عنه وانرصْفُت الزاد يف أحسن ثم أيام، خمسة امللك عالء مع املدينة بهذه وأقمت
وسط ويف السند، نهر من خليج يشقها حسنة مدينة وهي املوحدة)، الباء (بفتح بكار
عىل واليته أيام كشلوخان َعَمَرها والصادر، للوارد الطعام فيها حسنة زاوية الخليج ذلك
ولقيت الحنفي، الدين صدر اإلمام الفقيه املدينة بهذه ولقيت ذكره، وسيقع السند بالد
محمد الدين شمس الزاهد العابد الشيخ بها ولقيت حنيفة، بأبي ى امُلسمَّ قاضيها بها
سافرت ثمَّ عاًما، وعرشين مائة عىل يزيد ِسنَّه أن يل ذُِكَر املعمرين، من وهو الشريازي
وهي الجيم)، وفتح الهمزة بضم اسمها (وضبط أوجه مدينة إىل فوصلت بكار مدينة من
امللك ذاك إذ بها األمري وكان جيدة، وعمارة حسنة أسواق لها السند نهر عىل كبرية مدينة
بعد تُُويفِّ املدينة وبهذه الكرماء، الشجعان أحد الكيجي الدين جالل الرشيف الفاضل

فرسه. عن َسَقَطها سقطة
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امللك لهذا مكرمة

واملحبة الصحبة بيننا ْت وتأكدَّ مودة، الدين جالل الرشيف امللك هذا وبني بيني ونشأْت
وأمرني — سنذكره كما — أباد دولة إىل السلطان سافر فلما دهيل، بحرضة واجتمعنا
غيبته، تطول والسلطان كبرية نفقة إىل تحتاج إنك الدين جالل يل: قال بالحرضة باإلقامة
دينار آالف خمسة نحو منها واستغليت ذلك ففعلت أعود، حتى واستغلها قربتي فخذ
الدين قطب الرشيف الزاهد العابد الشيخ أوجه بمدينة ولقيت جزائه، أحسن هللا جزاه
ألبسنيه الذي الثوب يََزل ولم الصالحني، كبار من وهو الخرقة، وألبسني العلوي حيدر
(وضبط ملتان مدينة إىل أوجه من سافرت ثم البحر، يف الهنود كفار سلبني أن إىل معي
الطريق ويف أمرائه، أمري ومسكن السند بالد قاعدة وهي معلوة)، وتاء امليم بضم اسمها
الكبار األودية من وهو آباد، بخرسو املعروف الوادي منها أميال عرشة مسافة عىل إليها
وكانت رحالهم، وتَُفتَّش البحث أشد املجتازين أمتعة عن يُبَْحث وبه املركب، يف إالَّ يجاز ال
كل عىل ويأخذوا التجار، يَْجِلبه ما كل من الربع يأخذوا أن إليها وصولنا حني يف عادتهم
وأََمَر املغارم، تلك السلطان َرَفَع بسنتني للهند وصولنا بعد ثم مغرًما، دنانري سبعة َفَرس
يف أخذنا وملا العبايس، العباس أبي للخليفة بايع ملا والعرش الزكاة إالَّ الناس من يؤخذ أالَّ
وكان طائل، فيه يكن لم ألنه رحيل؛ تفتيش َعَيلَّ َعُظَم الرحال وُفتَِّشت الوادي هذا إجازة
أحد َوَصَل أن تعاىل هللا لُْطف ومن عليه، يُطََّلَع أن أَْكَرُه فكنت كبريًا، الناس أعني يف يظهر
تفتيش وال ببحث يل يُْعَرض أالَّ فأمر ملتان، صاحب امللك قطب جهة من األجناد كبار
الوادي، شاطئ عىل الليلة تلك وبتنا لطائفه، من يل هيأه ما عىل هللا فحمدت كذلك، فكان
الذي وهو األصل، سمرقندي وهو دهقان واسمه الربيد، ملك صبيحتها يف علينا وَقِدَم
به فتََعرَّْفُت إليها، يصل ومن بها يحدث وما وعمالتها، املدينة تلك بأخبار للسلطان يَْكتُب

ملتان. أمري إىل صحبته يف وَدَخْلُت

حاله وترتيب ملتان أمري ذكر

وصاَفَحِني إيلَّ قام عليه دخلت ملَّا وفضالئهم، األمراء كبار من امللك قطب هو ملتان وأمري
أعظم من وهو واللوز، الزبيب من وشيٍّا وفرًسا مملوًكا له وأَْهَديُْت جانبه، إىل وأَْجَلَسِني
األمري هذا جلوس وكان خراسان، من يُْجَلب وإنما ببالدهم، ليس ألنه إليهم؛ يهدى ما
وال الخطيب ساالرو ى ويُسمَّ القايض منه مقربة وعىل البسط، عليها كبرية دكانة عىل
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والعساكر رأسه، عىل وقوف السالح وأهل األجناد، أمراء ويساره يمينه وعن اسمه، أَذُْكر
أُْعِطَي راميًا العسكر يف يثبت أن يريد من أتى فإذا كثرية ِقِيسٌّ وهنالك يديه، بني تُْعَرض
ومن مرتبه يكون نَْزعه َقْدر فعىل الشدة، يف متفاوتة وهي فيها ينزع الِقِيسِّ تلك من قوًسا
أيًضا وهنالك برمحه، ويرميها فرسه فيجري منصوبة، طبلة فهنالك فارًسا يثبت أن أراد
الَجيِّد فهو برمحه رفعه فإن يحاذيه، حتى فرسه فيجري صغري، حائط يف معلق خاتم
فرسه فيجري األرض يف موضوعة كرة فهنالك فارًسا راميًا يثبت أن أراد ومن عندهم،
عىل َدَخْلنَا وملا مرتبه، يكون اإلصابة من ذلك يف اإلنسان من يظهر ما قدر وعىل ويرميها،
ألصحاب هي املدينة خاِرَج داٍر يف بإنزالنا أََمَر — ذكرناه كما — عليه وَسلَّْمنا األمري هذا
أَْمر يأتي حتى أحًدا يضيفوا أالَّ وعادتهم — ِذْكُره َم تََقدَّ الذي — الدين ركن العابد الشيخ

بتضييفه. السلطان

عىل الوافدين الغرباء من املدينة هذه يف به اجتمْعُت من ِذْكر
الهند ملك حرضة

إخوته بها عليه َوَرَد ثمَّ وولده، بأهله َقِدَم ترمذ، قايض الدين قوام زاده خداوند فمنهم
ومنهم سمرقند، كبار أحد شاه مبارك ومنهم الدين، وبرهان الدين وضياء الدين عماد
الدين بدر ومنهم زاده، خداوند أخت ابن زاده ملك ومنهم بخارى، كبار أحد بغا أرن
إىل وصولنا من مىض وملا وأتباعه، اُمه وُخدَّ أصحابه معه هؤالء من واحد وكل الفصال،
محمد وامللك البوشنجي الدين شمس وهو السلطان، اب ُحجَّ أحد َوَصَل شهران ملتان
الفتيان من ثالثة معهم وَقِدَم زاده، خداوند الستقبال السلطان بََعثَُهما الكتوال، الهروي
املذكور، زاده خداوند زوجة الستقبال — السلطان أم وهي — جهان املخدومة بََعثَتْهم
وسألوني: إيلَّ جميًعا وأتوا الوفود، من قدم من ولتجهيز وألوالدهما، لهما بالخلع وأتوا
وبهذا — السلطان وهو — عالم خوند خدمة يف لإلقامة َقِدْمُت أني فأخربْتُهم قدمت؟ ملاذا
إن إالَّ الهند، بالد يدخل خراسان من يأتي ممن أحد يُْرتََك أالَّ أََمَر وكان بالده، يف يُْدَعى
وكتبوا والعدول، القايض استدعوا لإلقامة قدمت أني أَْعَلْمتُُهْم فلما اإلقامة، برسم كال

ذلك. من بعضهم وأبى أصحابي، من اإلقامة أراد من وعىل عيلَّ عقًدا
عمارة يف يوًما أربعني مسرية وبينها ملتان وبني الحرضة، إىل للسفر ْزنَا وتََجهَّ
الدين، قوام ضيافة يف إليه يحتاج ما معه بُِعَث الذي وصاحبه الحاجب وأخرج متصلة،
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منزل كلِّ إىل ليًال يتقدم الحاجب وكان طبَّاًخا، عرشين نحو ملتان من واستصحبوا
كل وينزل ا، ً ُمتَيَرسِّ الطعام يكون حتى زاده خداوند يصل فما وسواه، الطعام فيجهز
الذي الطعام حرضوا وربما وأصحابه، بمضاربه حدة عىل الوفود من ذََكْرنَاهم ممن واحد
يجعلون أنهم الطعام ذلك وترتيب واحدة، مرة إالَّ أنا ه أَْحُرضْ ولم زاده، لخداوند يُْصنَع
كباًرا قطًعا املشوي اللحم ويقطعون — الجراديق ِشبْه وهو الرقاق وخبزهم — الخبز
أقراًصا ويجعلون ِقْطَعًة، َرُجٍل ُكلِّ أمام ويَْجَعلُون ستٍّا، أو قطع أربع الشاة تكون بحيث
الصابونية، الحلواء وسطها يف ويجعلون ببالدنا، ك امُلَرشَّ الخبز تُْشِبه بالسمن مصنوعة
من مصنوع األجري ومعناه الخشتي، يسمونه حلواء برغيف منها قرص كل ويَُغطُّون
األخرض والزنجبيل والبصل بالسمن املطبوخ اللحم يجعلون ثمَّ والسمن، والسكر الدقيق

صينية. صحاف يف
والجوز باللوز مطبوخ مهروس لحم وهو سموسك، يسمونه شيٍّا يجعلون ثمَّ
كل أمام يضعون بالسمن، مقلوة رقاقة جوف يف موضوع واألبازير، والبصل والفستق
ثمَّ الدجاج، وعليه بالسمن املطبوخ األرز يجعلون ثمَّ أربًعا، أو ذلك من ِقَطع خمس إنسان
عىل الحاجب ويقف القاهرية، يجعلون ثمَّ الهاشمي، ويسمونها القايض لقيمات يجعلون
حرضلخدمته، من جميع ويخدم السلطان، فيها التي الجهة إىل ويخدم األكل قبل السماط
بأقداح ويؤتى لألكل، جلسوا ذلك فعلوا فإذا الركوع، نحو الرأس حط عندهم والخدمة
ذلك ويسمون املاء، يف محلوًال الجالب وهو النبات، بماء مملوءة والزجاج والفضة الذهب
األكل، يف ُعون يَْرشَ ذلك فعند هللا، بسم الحاجب: يقول ثمَّ الطعام، قبل ويرشبونه الرشبة
— ِذْكُرهما َم تََقدَّ وقد — والفوفل بالتنبول أتوا رشبوه فإذا الفقاع، بأكواز أتوا أكلوا فإذا
أوًَّال خدمتهم مثل ويخدمون فيقومون هللا، بسم الحاجب قال والفوفل التنبول أخذوا فإذا
سطرناه ما حسب عىل الرتتيب هذا يجرون وهم ملتان مدينة من وسافرنا وينرصفون،
أول وهي الهاء)، (بفتح أبوهر مدينة دخلناه بلد أول وكان الهند، بالد إىل وصلنا أْن إىل
من هنالك وليس وأشجار، أنهار ذات العمارة، كثرية حسنة صغرية الهندية، البالد تلك
حبة بمقدار منه الحبة تكون الجرم عظيم عندهم لكنه النبق، عدا ما يشء بالدنا أشجار

بسواها. وال ببالدنا يشء منها يُوَجد ليس كثرية أشجار ولهم الحالوة، شديد العفص
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وفواكهها الهند بالد أشجار ذكر

أشجار تُْشِبه شجرة وهي املوحدة)، الباء وفتح النون، وسكون العني، (بفتح العنبة فمنها
نام فمن ثقيل، أنه غري الظالل أكثر وِظلُّها أوراًقا، وأكثر أجراًما أعظم أنها إالَّ النارنج،
ما أخذوا نضجه تمام قبل أخرض كان فإذا الكبري، اص اإلجَّ قدر عىل وثمرها وعك، تحته
ون يَُصريِّ وكذلك ببالدنا، والليمون الليم يَُصريَّ كما ُوه وَصريَّ امللح، عليه وجعلوا منه سقط
لقمة كل بأثر يأخذون الطعام، مع ذلك ويأكلون الفلفل، وعناقيد األخرض الزنجبيل أيًضا
فأكلوها حباتها اْصَفرَّت الخريف أوان يف العنبة نضجت فإذا اململوحات، هذه من يسريًا
حالوتها يمازج حلوة وهي ا، مصٍّ يمصها وبعضهم بالسكني، يقطعها فبعضهم كالتفاح،
النارنج نوى تُْزَرع كما األشجار، منها فتنبت يزرعونها كبرية نواة ولها حموضة، يسري
املوحدة، الباء وفتح الكاف، وكرس املعجم، الشني (بفتح والربكي الشكي ومنها وغريها،
أصل من يخرج وثمرها الجوز، كأوراق أوراقها عادية أشجار وهي أيًضا)، الكاف وكرس
فوق كان وما أطيب، ومطعمه أشد وحالوته الربكي، فهو باألرض منه اتصل فما الشجرة،
يف اْصَفرَّ فإذا البقر، جلود تشبه وجلوده الكبار، القرع يشبه وثمره الشكي، فهو ذلك
من ذلك بني فما واملائتان، املائة حبة كل داخل يف فيكون وه، وَشقُّ َقَطُعوه الخريف أوان
الفول تُْشِبه نواة حبة ولكل اللون، أصفر صفاق وحبة حبة كل بني الخيار، تُْشِبه حبات
هنالك، يوجد ليس إذ الفول؛ كطعم َطْعُمها يكون ُطِبَخْت أو النواة تلك ُشِويَْت وإذا الكبري،
هو والربكي الشكي وهذا أخرى، سنة إىل فتبقى األحمر الرتاب يف النوى هذه ويدخرون
الدال)، وضم النون، وسكون املثناة، التاء (بفتح التندو ومنها الهند، ببالد فاكهة خري
ومنها الحالوة، شديد وهو ولونها، املشمش حبات قدر يف وحباته اآلبنوس، شجر ثمر وهو
اللون، أسود وهو الزيتون ثمرة ويشبه عادية وأشجاره املعقودة)، الجيم (بضم الجور

كثري. عندهم وهو الحلو، النارنج ومنها كالزيتون واحدة ونواه
والحامض، الحلو بني يكون ثالث صنف ومنه الوجود، فعزيز الحامض النارنج ا وأمَّ
والواو)، امليم (بفتح املهوا ومنها أكله، يعجبني وكنت ا، جدٍّ طيِّب وهو الليم قدر عىل وثمره
اص اإلجَّ مثل وثََمُره وُصْفرة، ُحْمرة فيها أن إالَّ الجوز كأوراق وأوراقه عادية وأشجاره
مجوفة العنب حبة بمقدار صغرية حبة منه حبة كل أعىل ويف الحالوة، شديد الصغري
أن العجب ومن صداًعا، الرأس يف يُْحِدث أكلها من اإلكثار أن إالَّ العنب، كطعم وطعمها
من عوًضا آكلها وُكنُْت التني، كمطعم مطعمها كان الشمس يف يُبَِّسْت إذا الحبوب هذه
وسكون الهمزة، (بفتح األنكور الحبة هذه ون يَُسمُّ وهم الهند، ببالد يوجد ال إذ التني
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بأرض والعنب العنب، بلسانهم وتفسريه والراء)، والواو املعقودة الكاف وضم النون،
مرتني ويثمر أَُخر، وببالد دهيل بحرضة مواضع يف إال بها يكون وال ا، جدٍّ عزيز الهند
فاكهة فواكههم ومن به، ويستصبحون الزيت منه يصنعون الثمر هذا ونوى السنة، يف
األرض، عليها يحفرون وراء)، مد وياء املهمل السني وكرس الكاف، (بفتح َكِسريَا يسمونها
مرتني ويثمر الرمان، بالدنا فواكه من الهند وببالد القسطل، تشبه الحالوة شديدة وهي
الهمزة (بفتح أنار يسمونه وهم ثََمٌر له ينقطع ال املهل ذيبة جزائر ببالد ورأيته السنة، يف
الرمان. ونار الزهر بالفارسية ُجْل فإن الجلنار، تسمية يف األصل هو ذلك وأظن والنون)،

بها ويقتاتون الهند أهل يزرعها التي الحبوب ذكر

الزرع زرعوا القيظ أوان يف عندهم املطر نزل فإذا السنة، يف مرتني يزدرعون الهند وأهل
الكذرو عندهم الخريفية الحبوب هذه ومن زراعته، من يوًما ستني بعد وحصدوه الخريفي
وهذا الدخن من نوع وهو واو)، وبعدها الراء وضم املعجم، الذال وسكون الكاف، (بضم
الشاماخ ومنها أنيل، شبه وهو (بالقاف) القال ومنها عندهم، الحبوب أكثر وهو الكذر،
غري من الشاماخ هذا نبت وربما القال، من حبٍّا أصغر وهو املعجمتني)، والخاء (بالشني
نَبََت ما ِلَجْمع يَْخُرجون واملساكني والفقراء الورع، وأهل الصالحني طعام وهو زراعة،
بها ب يَْرضِ مقرعة بيمناه وتكون بيساره كبرية قفة أحدهم فيُْمِسك زراعة، غري من منه
الشاماخ هذا وَحبُّ السنة، جميع به يقتاتون ما منه فيجمعون القفة، يف فيسقط الزرع
ويبقى قرشه فيطري الخشب مهاريس يف يَُدقُّ ثمَّ الشمس يف ُجِعَل ُجِمَع وإذا ا، جدٍّ صغري
خبزه، من أطيب وهي الجواميس بحليب يطبخونها عصيدة منه ويصنعون أبيض، لُبُّه
املنج ومنها الجلبان، من نوع وهو املاش ومنها وتعجبني، الهند ببالد كثريًا آكلها وكنت
صايف ولونه مستطيلة حبوبه أن إالَّ املاش من نوع وهو وجيم)، ونون مضموم (بميم
والشني (بالكاف كرشي ويسمونه بالسمن، ويأكلونه األرز مع املنج ويطبخون الخرضة،
ومنها املغرب، ببالد كالحريرة عندهم وهو يوم كل يف يفطرون وعليه والراء)، املعجم
حبوبه أن إالَّ الكذرو، مثل وهو امليم) (بضم املوت ومنها الفول، من نوع وهي اللوبيا

بأكله. الدواب وتَْسُمن عندهم، الدواب علف من وهو أصغر،
يجرشونه الحمص أو املوت هذا من الدواب علف وإنما له قوة ال عندهم والشعري
أن بعد املاش أوراق القصيل من عوًضا ويطعمونها الدواب ويطعمونه باملاء، ويبلونه
يف تُْرَكب وال أربعة، أو أرطال ثالثة مقدار يوم كل يف أيام عرشة السمن الدابة تسقى
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الحبوب وهذه نحوه، أو شهًرا ذكرنا كما املاش أوراق يُْطِعمونها ذلك وبعد األيام، تلك
الحبوب ازدرعوا زراعتها من يوًما ستني بعد حصدها وإذا الخريفية، هي ذكرناها التي
كانت التي األرض يف زراعتها وتكون والعدس، والحمص والشعري القمح وهي الربيعية،
يزرعونه فإنهم األرز ا وأمَّ الرتبة، طيبة كريمة وبالدهم فيها، مزدرعة الخريفية الحبوب
السكر وقصب السمسم ويزدرعون عندهم، الحبوب أكرب من وهو السنة، يف مرات ثالث
من سافرنا فأقول بسبيله كنَّا ما إىل (ولنعد) ِذْكُرها، َم تََقدَّ التي الخريفية الحبوب مع
وربما الهنود كفار يسكنها منيعة، جبال أطرافها يف يوم مسرية صحراء يف أبوهر مدينة
يسكنون املسلمني ذمة تحت رعية فمنهم كفار، أكثرهم الهند بالد وأهل الطريق، قطعوا
يف القرية تكون الذي الخديم أو العامل يقدمه املسلمني من حاكم عليهم ويكون القرى،

الطريق. ويقطعون بالجبال يمتنعون محاَربون عصاة ومنهم إقطاعه،

الهند ببالد َشِهْدتُها غزوة أول وهي الطريق، بهذا لنا غزوة ِذْكر

نصف إىل بها وأقمت النهار، أول منها الناس خرج أبوهر مدينة من السفر أََرْدنَا وملا
ومنهم عرب منهم فارًسا، وعرشون اثنان ونحن خرجنا ثمَّ أصحابي، من ملة يف النهار
أصحابي وكان وفارسان، الكفار من رجًال ثمانون الصحراء تلك يف علينا فخرج أعاجم،
وَقتَْلنا فرسه، وَغِنْمنا منهم الفارسني أحد فَقتَْلنا القتال، أشد فقاتلناهم وعتي، نجدة ذوي
وَمنَّ ثانية، نشابة فريس وأصابت نشابة وأصابتني رجًال، عرش اثني نحو رجالهم من
بفرس له عوضناه فرس أصحابنا ألحد وجرح لها، قوة ال نشابهم ألن منها؛ بالسالمة هللا
حصن إىل الرءوس تلك وأوصلنا أصحابنا، من الرتك فأكله املجروح فرسه وذَبَْحنَا الكافر،
املذكور بكهر أبي حصن إىل الليل نصف يف وصولنا وكان ُسوِرِه، عىل فعلقناها بكهر أبي
منه وسافرنا راء)، وآخره الهاء وفتح الكاف، وسكون املوحدة، الباء بفتح اسمه (وضبط
وفتح الجيم، وضم الهمزة، بفتح اسمها (وضبط أجودهن مدينة إىل يومني بعد فوصلنا
البذاواني، الدين فريد الصالح للشيخ هي صغرية مدينة نون)، وآخره والهاء املهمل الدال
فلقيته سألقاه أني باإلسكندرية األعرج الدين برهان الويل الصالح الشيخ أخربني الذي
بالوسواس مبتًىل الشيخ وهذا املدينة، بهذه عليه وأنعم الهند ملك شيخ وهو هلل، والحمد
دخلت ثوبه، َغَسَل أحد بثوب ثوبه أُْلِصَق وإذا منه، يدنو وال أحًدا يصافح فال باهلل، والعياذ
ولديه ولقيت ذلك، دون أنا وقال: فعجب، الدين برهان الشيخ سالم وأبلغته ولقيته زاويته
وُزْرُت الدين، وَعَلَم بعده، الشياخة توىلَّ أبوه مات وملا أكربهما، وهو الدين ُمِعزَّ الفاضلني
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(وهي السنبل بلد بذاون مدينة إىل منسوبة البذاواني الدين فريد الصالح القطب جده قرب
عن االنرصاف أردت وملا نون)، وآخرها الواو وضم املعجم، والذال املوحدة، الباء بفتح
له، سطح أعىل يف وهو فرأيته والدي رؤية من لك بُدَّ ال الدين: علم يل قال املدينة هذه
بسكر إيلَّ وبعث يل ودعا جانب إىل مائلة وهي ذؤابة، لها كبرية وعمامة بيض ثياب وعليه

ونبات.

بالنار أنفسهم يحرقون الذين الهند أهل ذكر

أصحابنا، بعض ومعهم عسكرنا من يهرعون الناس رأيت الشيخ هذا عن انرصفت وملا
وامرأته لحرقه، النار َجت وأُجِّ مات الهنود من كافًرا أن فأخربوني الخرب؟ ما فسألتهم
معه، احرتَقْت حتى امليت عانََقت أنها وأخربوا أصحابي جاء احرتقا وملا معه، نفسها تَْحِرق
يتبعونها والناس راكبة، متزينة الهنود كفار من املرأة أرى البالد تلك يف كنت ذلك وبعد
كان وإذا الهنود، كرباء وهم الرباهمة ومعها يديها بني واألبواق واألطبال وكافر، مسلم من
مدَّة بعد اتفق ثمَّ فيحرقونها، لهم فيأذن إحراقها يف السلطان استأذنوا السلطان ببالد ذلك
السند، سامرة من مسلم وأمريها بأبحري، تُْعَرف الكفار ُسكَّانها أَْكثَُر بمدينٍة كنت أني
لقتالهم، املسلم األمري وخرج يوًما الطريق فقطعوا والعصاة، الكفار منها مقربة وعىل
رعية من فيه مات شديد، قتال بينهم وَوَقَع والكفار، املسلمني من رعية معه وَخَرَجْت
وإحراق ، أنفسهنَّ إحراق عىل فاتفقنَّ زوجات ثالث منهم لثالثة وكان نفر، سبعة الكفار
زوجها بعد نفسها أَْحَرَقْت َمْن لكن واجب، غري إليه مندوب أَْمر عندهم زوجها بعد املرأة
الثياب، خشن لبست نفسها تَْحِرق لم ومن الوفاء، إىل ونُِسبُوا بذلك رشًفا بيتها أَْهُل أَْحَرَز

نفسها. إحراق عىل تُْكَره ال ولكنها وفائها، لعدم ممتَهنة بائسة أهلها عند وأقامت
ثالثة ذلك قبل أََقْمَن أنفسهن، إحراق عىل ذكرناُهنَّ الالتي الثالث النسوة تعاَهَدت وملا
جهة، كل من النساء إليهن ويأتي الدنيا، ْعن يَُودِّ كأنهن ب وُرشْ وأَْكل وطرب، غناء يف أيام
ويف متعطرة، متزينة وهي فركبته، بفرس منهنَّ واحدة كل أُِتيَْت الرابع اليوم صبيحة ويف
يحفون والرباهمة َوْجَهها، فيها تنظر مرآة يرساها ويف بها، تلعب نارجيل جوزة يمناها
يقول الكفار من إنسان وكل واألنفار، واألبواق األطبال يديها وبني معها، وأقاربها بها،
وتضحك نعم. تقول: وهي صاحبي، أو أمي، أو أخي، أو أبي، إىل السالم أبلغي لها:
ثالثة نحو معهنَّ نا َفِرسْ االحرتاق، يف ُصنِْعِهنَّ كيفية ألرى أصحابي مع وَرِكبُْت إليهم،
أربع أشجاره وبني الظالل، متكاثف واألشجار املياه كثري ُمْظِلم موضع إىل وانتهينا أميال

294



الثاني الجزء

الظالل عليه تكاثفت قد ماء صهريج القباب وبني الحجارة، من صنم قبة كل يف قباب،
أعاذنا جهنم بقع من بقعة املوضع ذلك فكان الشمس، تخللها فال األشجار، وتزاحمت
عليهن ما وَجرَّْدَن فيه، وانغمسن الصهريج إىل نََزْلَن القباب تلك إىل َوَصْلَن وملا منها، هللا
فُرِبَط مخيط، غري خشن قطن بثوب منهن واحدة كل وأُِتيَْت به، ْقَن فتََصدَّ وحيلٍّ ثياب من
ذلك من قرب عىل َمْت أُْرضِ قد والنريان وكتفيها، رأسها عىل وبعضه وسطها عىل بعضه
الجلجالن زيت وهو (كنجد) كنجت روغن عليها وُصبَّ منخفض، موضع يف الصهريج

اشتعالها. يف فزاد
عرشة نحو ومعهم الرقيق، الحطب من حزم بأيديهم رجًال عرش خمسة نحو وهنالك
النار حجبت وقد املرأة، مجيء ينتظرون وقوف واألبواق األطبال وأهل كبار خشب بأيديهم
إىل وصلت ملا إحداهن فرأيت إليها، النظر يدهشها لئال بأيديهم؛ الرجال يمسكها بملحفة
من (آنش) أزاطش ماراميرتساني لهم: وقالت بعنف، الرجال أيدي من نزعتها امللحفة تلك
تخوفونني! أبالنار الكالم: هذا ومعنى تضحك، وهي مارا، رهاكني إست أواطش ميدانم
فيها، بنفسها وَرَمْت للنار ِخْدمة رأسها عىل يديها َجَمَعْت ثمَّ محرقة. نار أنها أعلم أنا
عليها، الحطب من بأيديهم ما الرجال ورمى واألبواق، واألنفار األطبال بَت ُرضِ ذلك وعند
وملا الضجيج، وكثر األصوات وارتفعت تتحرك لئال فوقها من الخشب تلك اآلخرون وَجَعَل
وانرصْفُت، وجهي فغسلوا باملاء تداركوني أصحابي لوال فريس، عن أسقط ِكْدُت ذلك رأيت
وهو الكنك، نهر يف أنفسهم منهم كثري يُْغِرُق الغرق؛ يف أيًضا الهند أهل يَْفَعل وكذلك
وإذا الجنة، من إنه يقولون: وهم امُلْحَرقني هؤالء برماد يُْرَمى وفيه يحجون، إليه الذي
أمور من يشء ألجل نفيس أُْغِرق أني تظنوا ال حرضه: ملن يقول نفسه ليُْغِرَق أحدهم أتى
املهمل) والسني الكاف (بضم وكساي كساي. إىل التَّقرب قصدي إنما مال، لقلة أو الدنيا
ورموا وأحرقوه أخرجوه مات فإذا نفسه، يُْغِرق ثمَّ بلسانهم، — وجل عز — هللا اسم
أجودهن مدينة من سافرنا فنقول: األول كالمنا إىل (ولنعد) املذكور، البحر يف برماده
مفتوحني، بسينني اسمها (وضبط رسستي مدينة إىل منها أيام أربعة مسرية بعد فوصلنا
طيِّب، وأرزها األرز كثرية كبرية مدينة وياء)، مكسورة مثناة تاء ثمَّ ساكنة راء بينهما

ا. جدٍّ كثري مجبى ولها دهيل، حرضة إىل يُْحَمل ومنها
مدينة إىل منها سافرنا ثمَّ وأنسبته، بمقداره البوشنجي الدين شمس الحاجب أخربني
وياء)، مكسور مهمل وسني ساكن، ونون وألف املهملة، الحاء بفتح اسمها حانيس(وضبط
من رجل بانيه أن ذكروا عظيم سور ولها عمارة، وأكثرها وأَتَْقِنها املدن أحسن من وهي
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حكايات عندهم وله الراء)، وفتح املعلوة التاء (بضم تورة ى يُسمَّ الكفار سالطني كبار
قطلوخان وأخوه الهند قضاة قايض الجهان صدر الدين كمال املدينة هذه ومن وأخبار،
حتى بمكة وجاور هللا إىل انقطع الذي الدين وشمس الدين نظام وأخواهما السلطان، ُمَعلِّم
أميال عرشة عىل وهي أباد، مسعود إىل يومني بعد فوصلنا حانيس من سافرنا ثمَّ مات،
هوشنج املعظم للملك هما أباد ومسعود وحانيس أيام ثالثة بها وأقمنا دهيل، حرضة من
وكرك كرك، كمال امللك ابن جيم)، وبعدها النون وسكون املعجم الشني وفتح الهاء (بضم
الهند سلطان وكان ِذْكره، وسيأتي الذئب ومعناه مضمومة)، أوالهما معقودين (بكافني
عرشة دهيل حرضة وبني وبينها قتوج، مدينة بناحية عنها غائبًا حرضته قصدنا الذي
أيًضا بها وكان الدنيا، اسم وجهان جهان، املخدومة وتدعى والدته بالحرضة وكانت أيام،
أصحابه إلينا الوزير فبعث األصل، الرومي إياس بن بأحمد ى امُلسمَّ جهان خواجة وزيره
للقائي َعيَّنَهم الذين من فكان صنفه، من كان َمْن منَّا واحد كل للقاء َ وَعنيَّ ْونا، ِليَتََلقَّ
امللتاني الدين عالء والفقيه الغرباء، حاجب وهو املازندراني، والرشيف البسطامي الشيخ
وبعث بخربنا السلطان إىل وكتب وتشديدها)، النون وفتح القاف (بضم بقنره املعروف
يف الجواب وأتاه السلطان إىل فوصل ذكرناه، حسبما الرجالة بريد وهي الدواة مع الكتاب

أباد. بمسعود أقمناها التي الثالثة األيام تلك
وهم األمراء، وبعض واملشايخ والفقهاء القضاة لقائنا إىل خرج األيام تلك وبعد
وخرج امَلِلك، هم يقولون األمري وغريها مرص ديار أهل يقول فحيث ملوًكا، األمراء ون يَُسمُّ
من رحلنا ثمَّ السلطان، عند املنزلة كبري وهو الزنجاني، الدين ظهري الشيخ لقائنا إىل
وهي الالم)، وفتح املعقودة الباء (بفتح بالم ى تسمَّ قرية من بمقربة فنزلنا أباد مسعود
الحظوة عنده له وممن السلطان، ندماء أحد األوهري مطهر الدين نارص الرشيف للسيد
بكرس اسمها (وضبط الهند بالد قاعدة دهيل حرضة إىل وصلنا اليوم ذلك غد ويف التامة،
الجامعة الضخمة، الشأن العظيمة املدينة وهي الالم)، وكرس الهاء، وسكون املهمل، الدال
أعظم وهي نظري، الدنيا بالد يف له يُْعَلم ال الذي السور وعليها والحصانة، الُحْسن بني

باملرشق. كلها اإلسالم مدن بل الهند، مدن

وصفها ذكر

متصالت، متجاورات مدن أربع اآلن وهي العمارة، كثرية الساحة كبرية دهيل ومدينة
سنة افتتاحها وكان الكفار، بناء من القديمة وهي دهيل، االسم بهذا املسماة إحداها
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ياء وبينهما والراء، املهمل السني (بكرس سريي ى تسمَّ والثانية وخمسمائة، وثمانني أربع
الخليفة حفيد الدين لغياث السلطان أعطاها التي وهي الخالفة، داَر أيًضا ى وتسمَّ مد)،
الدين قطب وابنه الدين عالء السلطان سكنى كان وبها عليه، َقِدَم ا َلمَّ العبايس املستنرص
الهند سلطان والد تغلق، السلطان بانيها باسم أباد تغلق ى تسمَّ والثالثة وسنذكرهما،
الدين، قطب السلطان يدي بني يوًما وقف أنه لها بنائه سبب وكان عليه، َقِدْمنَا الذي
إذا متهكًما: السلطان له فقال مدينة، هنا تبني أن ينبغي كان عالم خوند يا له: فقال
والرابعة باسمه، وسماها فبناها سلطانًا كان أن هللا َقَدر ِمْن فكان فابْنِها، سلطانًا كنت
َقِدْمنَا الذي اآلن الهند ملك شاه محمد السلطان بسكنى ة مختصَّ وهي بناه، جهان ى تسمَّ
منه فبنى واحد، سور تحت األربع املدن هذه يضم أن أراد وكان بناها الذي وهو عليه،

بنائه. يف يلزم ما ِلِعَظِم باقيه بناء وترك بعًضا

وأبوابها دهيل سور ذكر

بيوت وفيه ذراًعا، عرش أحد حائطه َعْرض نظري، له يوجد ال دهيل بمدينة املحيط والسور
ومخازن األنبارات، ويسمونها للطعام مخازن وفيها األبواب، وحفاظ السمار يسكنها
تطرقه وال يتغري ال طائلة مدًة بها الزرع ويبقى والرعادات، للمجانيق ومخازن للعدد،
طيِّب، طعمه ولكن ، اسودَّ قد ولونه املخازن تلك بعض من يخرج األرز شاهدت ولقد آفة،
سنة، تسعني منذ بلبن السلطان اختزان من ذلك وكل منها يخرج الكذرو أيًضا ورأيت
مفتحة طيقان وفيه آخرها، إىل املدينة أول من والرجال الفرسان السور داخل يف ويميش
باآلجر، وأعاله بالحجارة َمبْنِيٌّ السور هذا وأسفل الضوء، منها يدخل املدينة جهة إىل
دروازة، الباب ون يَُسمُّ وهم بابًا، وعرشون ثمانية املدينة ولهذه متقاربة، كثرية وأبراجه
(بضم ُجل ودروازة الزرع، حبة وبها املندوى ودروازة الكربى، وهي بذاون دروازة فمنها
قد قرية اسم بالم ودروازة رجل، اسم شاه ودروازة البساتني، موضع وهي الجيم)،
مدينة إىل نسبة غزنة ودروازة كذلك، كمال ودروزاة رجل، اسم نحيب ودروازة ذكرناها،
البجالصة ودروازة املقابر، وبعض العيد مصىل وبخارجها خراسان، طرف يف التي غزنة
مقربة وهي دهيل، مقابر الدروازة هذه وبخارج املهمل)، والصاد والجيم الباء (بفتح
ويزرعون له، قبَّة ال كان وإن محراب من قرب كل عند بُدَّ وال القباب، بها يبنون حسنة
وسواها، والنرسين بيل) (راي وريبول شنبو) (كل شنبه قل مثل املزهرة األشجار بها

الفصول. من فصل يف تنقطع ال هنالك واألزاهري
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دهيل جامع ذكر

املنحوتة البيض الحجارة من ذلك كل وفرشه، وسقفه حيطانه الساحة؛ كبري دهيل وجامع
قبَّة عرشة ثالث وفيه أصًال، به خشبه وال إلصاق، أَتَْقَن بالرصاص ملصقة نحت، أبدع
العموُد الجامِع وسط ويف الصحون، من أربعة وله الحجر من أيًضا ومنربه حجارة، من
جوش هفت ى يسمَّ أنه حكمائهم بعض يل ذََكَر هو، املعادن أي ِمْن يَْدِري ال الذي الهائل
ذلك ومعنى معجم)، شني وآخره مضموم وجيم معلوة، وتاء الفاء، وسكون الهاء (بفتح
املجلو ولذلك السبابة، مقدار العمود هذا من جىل وقد منها مؤلف وأنه معادن، سبعة
الذي فكان عمامة، به وأدرنا ذراًعا ثالثون وطوله الحديد، فيه يؤثر وال عظيم بريق منه
كبريان صنمان املسجد أبواب من الرشقي الباب وعند أذرع، ثمانية منها بدائرته أحاط
إىل داخٍل كلُّ عليهما ويطأ بالحجارة أُْلِصَقا قد باألرض مطروحان النحاس، من ا جدٍّ
اْفتُِتَحْت فلما األصنام، بيت وهو بدخانة املسجد هذا موضع وكان منه، خارٍج أو املسجد
اإلسالم، بالد يف لها نظري ال التي الصومعة املسجد من الشمايل الصحن ويف مسجًدا، ُجِعَل
الصومعة وحجارة بيض، فإنها املسجد سائر لحجارة خالًفا الحمر بالحجارة مبنيَّة وهي
الذهب من وتفافيحها الناصع، األبيض الرخام من وفحلها االرتفاع، سامية وهي منقوشة،

الفيلة. فيه تصعد بحيث ممرها وسعة الخالص،
وهي أعالها، إىل بالحجارة يصعد بنيت حني الفيل رأى أنه به أَِثُق من حدثني
وأراد بلبن، الدين غياث السلطان ابن الدين نارص بن الدين معز السلطان بناء من
الثلث مقدار فبنى منها، أعظم صومعة الغربي بالصحن يبني أن الدين قطب السلطان
وهذه تشاؤًما، ذلك ترك ثمَّ إتمامها محمد السلطان وأراد تمامها، دون واخرتم منها
الفيلة من ثالثة تصعده بحيث ممرها، وسعة ضخامتها يف الدنيا عجائب من الصومعة
بالصحن أنها ذكرنا التي الصومعة جميع الرتفاع مساٍو؛ منها مبني الثلث وهذا متقارنة،
وسموها ارتفاعها عىل األسوار وعاينت املدينة دور معظم فرأيت مرة وصعدتها الشمايل،
من لناظرها ويظهر الصغار، الصبيان كأنهم أسفلها يف الناس يل وظهر منحطة،
أراد الدين قطب السلطان وكان َوَسَعِتها، ِجْرمها لعظم بذلك؛ ليس ارتفاعها أن أسفلها
الحائط غري منه يَتِمَّ فلم الخالفة، دار املسماة بسريي جامًعا مسجًدا أيًضا يبني أن
يكن لم كمل ولو والخرض، والحمر والسود البيض بالحجارة وبناؤه واملحراب، القبيل
فيه، النفقة ليقدروا البناء عرفاء وبعث إتمامه محمد السلطان وأراد البالد، يف مثل له
بعض وأخربني له، استكثاًرا ذلك فرتك لًكا وثالثون خمسة إتمامه يف ينفق أنه فزعموا
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قبل قتل قد الدين قطب السلطان كان ملا به تشاءم لكنه استكثاًرا يرتكه لم أنه خواصه
تمامه.

بخارجها العظيمني الحوضني ذكر

أهل ب يَْرشَ ومنه للمش، الدين شمس السلطان إىل املنسوب العظيم الحوض دهيل وبخارج
وعرضه ميلني، نحو وطوله املطر ماء من يجتمع وماؤها مصالها، من بالقرب وهو املدينة
مصنوعة بالحجارة، مبنيَّة املصىل ناحية من منه الغربية والجهة طوله، من النصف عىل
وبجانب املاء، إىل عليها يُنَْزل َدَرج دكان كل وتحت بعض، من أعىل بعضها الدكاكني أمثال
عظيمة قبة الحوض وسط ويف واملتفرجني، للمتنزهني مجالس فيها حجارة قبَّة دكان كل
يف إالَّ إليها سبيل يكن لم الحوض يف املاء َكثَُر فإذا طبقتني، مجعولة املنقوشة الحجارة من
الفقراء بها يقيم األوقات أكثر ويف مسجد وداخلها الناس، إليها َدَخَل املاء قلَّ فإذا القوارب،
قصب فيها ُزِرَع الحوض هذا جوانب يف املاء جفَّ وإذا عليه، املتوكلون هللا إىل املنقطعون
وفيما الجرم، صغري الحالوة شديد وهو األخرضواألصفر، والبطيخ والقثاء والخيار السكر
وعىل الدين، شمس السلطان حوض من أكرب وهو الخاص حوض الخالفة ودار دهيل بني
ولهم آباد، طرب يسمى وموضعهم الطرب أهل حوله ويسكن قبة، أربعني نحو جوانبه
النساء أن وأُْخِربُْت كثرية، سواه ومساجد جامع ومسجد األسواق، أعظم من هنالك سوق
ويؤم مجتمعات املساجد بتلك رمضان شهر يف الرتاويح يصلني هنالك الساكنات املغنيات
يف الطرب أهل الرجال شاهدت ولقد املغنون، الرجال وكذلك كثري وعددهن األئمة، بهنَّ
سمع فإذا ركبته، تحت مصىل منهم واحد لكل مهن بن غدا الدين سيف األمري عرس

وصىل. فتوضأ قام األذان

بعضمزاراتها ذكر

التعظيم؛ كثري الَربَكة ظاهر وهو الكعكي بختيار الدين قطب الصالح الشيخ قرب فمنها
الفقر من َشاِكني الديون عليهم الذين أتاه إذا كان أنه بالكعكي الشيخ هذا تسمية وسبب
أتاه َمْن يعطي أزواجهن، إىل به يجهزوهن ما يجدون وال بنات لهم الذين أو القلة، أو
— هللا رحمه — بالكعكي ذلك أجل من ُعِرَف حتى الفضة من أو الذهب من كعكة منهم
ومنها والنون)، الراء وسكون الكاف (بضم الكراليل الدين نور الفاضل الفقيه قرب ومنها
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ومكانه النور، ساطع الَربَكة ظاهر وهو كرمان، إىل نسبة الكرماني الدين عالء الفقيه قرب
بهم. تعاىل هللا نََفَع كثري صالحني رجال قبور املوضع وبذلك املصىل، قبلة بظهر

وصلحائها بعضعلمائها ذكر

الصالحني، كبار من وهو املوحدة)، (بالباء الكبا محمود العالم الصالح الشيخ فمنهم
والصادر الوارد يطعم وهو ظاهر، له مال ال ألنه الكون؛ من ينفق أنه يزعمون والناس
مرات رأيته بها، واْشتُِهَر كثرية كرامات له وَظَهَرْت واألثواب، والدراهم الذهب ويعطي
إىل منسوب كأنه النييل، الدين عالء العالم الصالح الشيخ ومنهم بركته، يل وَحَصَلْت كثرية
البزواني الدين نظام الصالح العالم الشيخ أصحاب من كان — أعلم وهللا — مرص نيل
رءوسهم ويحلقون يديه بني منهم كثري فيتوب جمعة، يوم كل يف الناس يَِعُظ وهو

بعضهم. عىل ويُْغَىش ويتواجدون

حكاية

َربَُّكْم اتَُّقوا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا يديه: بني القارئ فقرأ يعظ وهو األيام بعض يف شاهدته
ُكلُّ َوتََضُع أَْرَضَعْت ا َعمَّ ُمْرِضَعٍة ُكلُّ تَذَْهُل تََرْونََها يَْوَم * َعِظيٌم ءٌ َيشْ اَعِة السَّ َزْلَزَلَة إِنَّ
ثم َشِديٌد﴾، ِهللا َعذَاَب َوَلِكنَّ ِبُسَكاَرى ُهْم َوَما ُسَكاَرى النَّاَس َوتََرى َحْمَلَها َحْمٍل ذَاِت
فأعاد عظيمة، صيحة املسجد ناحية من الفقراء أحد فصاح الدين، عالء الفقيه َكرََّرها
ومنهم جنازته، وَحَرضَ عليه صىل فيمن وكنت ميتًا ووقع ثانية الفقري فصاح اآلية، الشيخ
ونون)، وراء الهاء وسكون الكاف (بضم الكهراني الدين صدر العابد الصالح الشيخ
ويزوره عباءة ولباسه ونبذها، جميًعا الدنيا عن وتََجرََّد الليل، ويقوم الدهر يصوم وكان
يُْطِعم ُقًرى يقطعه أن منه السلطان فرغب عنهم احتجب وربما الدولة، وأهل السلطان
يَْقبَْلها، فلم دينار آالف بعرشة إليه وأتى يوًما وزاره ذلك، فأبى والواردين الفقراء منها
َفتَِحلَّ أُْضَطرَّ حتى أفطر ال فقال: ذلك يف له قيل وأنه ثالث، بعد إالَّ يفطر ال أنه وذكروا
عرصه ووحيد دهره فريد الخاشع الورع العابد العالم الصالح اإلمام ومنهم امليتة، يل
دهيل خارج يسكنه كان غار، إىل نسبة والراء) املعجم (بالغني الغاري هللا عبد الدين كمال

مرات. ثالث الغار بهذا زرته البذاوني الدين نظام الشيخ زاوية من بمقربة

300



الثاني الجزء

له كرامة

فقال يده، من انتزاعه إىل فذهبُْت الرتك، من رجل بيد وأَْلَفيْتُه مني فأَبََق غالم يل كان
املصالحة يف راغبًا الرتكي وكان تأخذْه، فال لك يصلح ال الغالم هذا إنَّ الشيخ: يل
وأُِتَي سيده َقتََل أشهر ستة بعد كان فلما له، وتََرْكتُه منه أََخذْتُها دينار بمائة فصاَلْحتُه
الكرامة هذه الشيخ لهذا شاهدت وملا فقتلوه، سيده ألوالد بتسليمه فأمر السلطان، إىل به
وأقمت واملساكني للفقراء عندي كان ما جميع ووهبُْت الدنيا، وتركت والزْمتُه إليه انقطْعُت
معه أََزْل ولم الليل، أكثر ويقوم يوًما وعرشين أيام عرشة يواصل أراه فكنت مدة، عنده
ذلك وسأذكر بالخري، يختم تعاىل وهللا ثانية الدنيا يف ونشبت السلطان عني بعث حتى

الدنيا. إىل رجوعي وكيفية تعاىل، هللا شاء إن بعد فيما

امللوك من تََداَوَلَها وَمْن دهيل فتح ِذْكر

بن محمد الدين كمال — والسند بالهند القضاة قايض — مة العالَّ اإلمام الفقيه حدثني
أربع سنة الكفايف أيدي من اْفتُِتَحْت دهيل مدينة أن الجهان، بصدر امللقب الغزنوي الربهان
وأخربني بها، األعظم الجامع محراب عىل مكتوبًا ذلك أنا قرأت وقد وخمسمائة، وثمانني
آخر الياء وسكون الهمزة بفتح (واسمه أيبك الدين قطب األمري يد عىل اْفتُِتَحْت أنها أيًضا
وهو الجيوش، مقدم ومعناه (ساالر)، سياه ب يَُلقَّ وكان املوحدة)، الباء وفتح الحروف،
وخراسان، غزنة ملك الغوري سنام بن محمد الدين شهاب املعظم السلطان مماليك أحد
الهند، فتح ابتدأ الذي سبكتكني، بن محمود الغازي السلطان ابن إبراهيم ملك عىل املتغلب
هللا ففتح عظيم، بعسكر الدين قطب األمري بعث املذكور، الدين شهاب السلطان وكان
أنه جلساؤه إليه وألقى السلطان إىل به وُسِعَي شأنه، وَعُظَم وسكنها الهور مدينة عليه
فبَاَدَر الدين، قطب إىل الخرب هذا وبََلَغ وخاَلَف، عىص قد وأنه الهند، بملك االنفراد يريد
فلما إليه، به وشوا الذين عند ِعْلَم وال السلطان، عىل وَدَخَل ليًال غزنة عىل وَقِدَم بنفسه
وجاء يظهر، ال بحيث الرسير تحت أيبك وأَْقَعَد رسيره عىل السلطان َقَعَد بالغد كان
شأن عن السلطان سألهم الجلوس بهم استقرَّ فلما به، سعوا الذين والخواص الندماء
َب فَرضَ لنفسه، امُلْلَك ادعى أنه عندنا صحَّ قد وقالوا: وخاَلَف، عىص أنه له فذََكُروا أيبك،
يف فُسِقَط عليهم وخرج لبيك، قال: أيبك، يا وقال: بيديه، َق فَصفَّ برجله رسيره السلطان
وإياكم الزلة، هذه لكم غفرت قد السلطان: لهم فقال األرض، تقبيل إىل وفزعوا أيديهم
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دهيل مدينة وفتح إليها فعاد الهند بالد إىل يعود أن وأََمَرُه أيبك، يف الكالم إىل والعودة
. تُُويفِّ أن إىل بها الدين قطب وأقام العهد، هذا إىل اإلسالم بها واستقرَّ وسواها،

للمش الدين شمس السلطان ذكر

أول وهو معجم)، وشني امليم وكرس الثانية، وسكون األوىل، الالم بفتح اسمه (وضبط
أيبك الدين قطب لألمري مملوًكا تََملُّكه َقبْل وكان به، مستقالٍّ دهيل بمدينة امللك ويل من
فأتاه بالبيعة، الناس وأخذ بامللك استبدَّ الدين قطب مات فلما عنه، نائبًا عسكره وصاحب
بني وقعدوا عليه فدخلوا الكاساني، الدين وجيه ذاك إذ القضاة قايض يقدمهم الفقهاء
به، يكلموه أن أرادوا ما عنهم السلطان وفهم العادة، عىل جانبه إىل القايض وقعد يديه
القايض فقرأه عتقه، يتضمن عقًدا لهم وأخرج عليه قاعد هو الذي البساط طرف فرفع
صالًحا عادًال وكان سنة، عرشين مدته وكانت بامللك واستقلَّ جميًعا وبايعوه والفقهاء
مظلوم كل يلبس أن وأمر املظلومني، وإنصاف املظالم رد يف اشتدَّ أنه مآثره ومن فاضًال،
فرأى ركب أو للناس قعد متى فكان البياض، يلبسون جميًعا الهند وأهل مصبوًغا ثوبًا
إنَّ فقال: ذلك يف أعيا أنه ثم ظلمه، ممن وأنصفه قضيته يف نظر مصبوغ، ثوب عليه أحًدا
قرصه باب عىل فجعل إنصافهم، تعجيل وأريد بالليل املظالم عليهم تجري الناس بعض
من سلسلتان أعناقهما ويف هنالك برجني عىل موضوعني الرخام، من مصورين أسدين
السلطان فيسمعه الجرس فيحرك ليًال يأتي املظلوم فكان كبري، جرس فيهما الحديد،
الذكور األوالد من خلف الدين شمس السلطان تويف وملا وينصفه، للحني أمره يف وينظر
هي رضية ى تُسمَّ وبنتًا الدين، ونارص الدين، ومعز بعده، الوايل الدين ركن وهم ثالثة،

ذكرناه. كما الدين ركن بعده فتوىلَّ منهم، الدين معز شقيقة

الدين شمس السلطان ابن الدين ركن السلطان ذكر

فقتله، الدين معز أخيه عىل بالتعدي أمره اْفتَتََح أبيه موت بعد الدين ركن بويع وملا
خرج الُجَمع أيام بعض يف كان فلما َقتَْلها، فأراد عليه ذلك فأنكرت شقيقته، رضية وكانت
األعظم للجامع املجاور القديم القرص سطح عىل رضية فصعدْت الصالة، إىل الدين ركن
من وكلمتْهم للناس وتعرضْت املظلومني ثياب عليها ولبسْت — خانة دولة يسمى وهو —
وِفْعله أبيها أيام وذَكََّرتْهم معه، قتيل يريد وهو أخاه َقتََل أخي إنَّ لهم: وقالت السطح أعىل
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فقبضوا املسجد، يف وهو الدين ركن السلطان إىل ذلك عند فثاروا إليهم، وإحسانه الخري
نارص أخوهما وكان بأخيه، قصاًصا فَقتَلُوه يُْقتَل، القاتل لهم: فقالت إليها به وأتوا عليه

رضية. تولية عىل الناس فاتفق صغريًا، الدين

رضية السلطانة ذكر

بامللك واستقلَّت َفَولَّْوها، امُلْلك رضية أخته تولية عىل العساكر اجتمعت الدين ركن ُقِتَل وملا
وجهها، تسرت وال الرجال يركب كما والقربان والرتكش بالقوس تركب وكانت سنني، أربع
وُزوَِّجت فُخِلَعْت وتَْزِويجها، َخْلِعها عىل الناس فاتفق الحبشة، من لها بعبد اتُِّهَمْت أنها ثم

الدين. نارص أخوها امُلْلَك ووِيلَ أقاربها، بعض من

الدين شمس السلطان ابن نارصالدين السلطان ِذْكر

رضية أن ثم مدة، بامللك واستقلَّ األصغر، أخوها الدين نارص َوِيلَ رضية ُخِلَعْت وملا
وخرج لقتاله، وتهيأا الفساد أهل من تبعهما ومن مماليكهما يف وَرِكبَا عليه َخاَلَفا وزوجها
اللقاء فوقع بعده، امللك متويل بلبن الدين غياث عنه النائب مملوكه ومعه الدين نارص
رأتُْه َحرَّاثًا فقصدْت اإلعياء، وأجهدها الجوع فأدركها بنفسها وَفرَّْت رضية عسكر وانهزم
وكانت النوم عليها وغلب فأكلتها، خبز كرسة فأعطاها تأكله ما منه فَطَلبَْت األرض يحرث
مرصًعا، قباءً ثيابها تحت فرأى نائمة، وهي الحراث إليها نََظَر نامت فلما الرجال، زي يف
فذهب ثيابها بعض وأخذ فدانه، يف وَدَفنََها فرسها وطرد وَسَلبَها فَقتََلها امرأة أنها فعلم
فأقر فرضبه الحاكم وهو الشحنة به وأتوا شأنه، السوق أهل فأنكر ببيعها، السوق إىل
عليها وبُنَِي هنالك وُدِفنَْت نُوها وَكفَّ لُوها وَغسَّ فاستخرجوها مدفنها عىل وَدلَُّهم بقتلها،
الجون بنهر املعروف الكبري النهر شاطئ عىل وهو به، ويُتََربَّك يَُزار اآلن وقربها قبة،
األمر له واستقام بعدها، بامُلْلك الدين نارص واستقلَّ املدينة، من واحد فرسخ مسافة عىل
بثمنها، فيقتات ويبيعها العزيز الكتاب من نسًخا ينسخ صالًحا ملًكا وكان سنة، عرشين
نائبه إنَّ ثم الكتابة، ُمْحَكم ُمتَْقن بخطه مصحف عىل الدين كمال القايض وقفني وقد

نذكره. ظريف خرب هذا ولبلبن بعده، وملك َقتََله بلبن الدين غياث
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بلبن الدين غياث السلطان ذكر

بلبن َقتََل وملا نون)، وآخره مفتوحات والجميع الم بينهما موحدتني بباءين اسمه (وضبط
له نائبًا قبلها كان وقد سنة، عرشين بعده بامُلْلك استقلَّ الدين نارص السلطان مواله
بنى أنه مكارمه ومن فاضًال، حليًما عادًال السالطني خيار من وكان أخرى، سنة عرشين
أَِمَن، خائًفا َدَخَلها ومن دينه، ُقِيضَ الديون أهل من َدَخَلها فمن األمن، دار وسماها داًرا
أُْرِيضَ الجنايات ذوي من َدَخَلها ومن املقتول، أولياء عنه أُْرِيضَ أحًدا َقتََل وقد دخلها ومن

قربه. ُزْرُت وقد مات ملا ُدِفَن الدار وبتلك يطلبه، من أيًضا

حكاية

له: فقال دميًما، حقريًا قصريًا وكان هذا، بلبن بها رأى ببخارى الفقراء أحد أن يُذَْكر
كالمه، فأعجبه خوند يا لبيك له: فقال — االحتقار عن تُْعِرب لفظة وهي — تركك يا
وأَْخَرَج نعم، فقال: — بالسوق يباع رمان إىل وأشار — الرمان هذا من يل اْشَرتِ يل: فقال
له: قال الفقري، أخذها فلما الرمان ذلك من له واشرتى سواها، عنده يكن لم ُفَليَْسات
ضمريه، يف ذلك واستقرَّ وَرِضيُت، َقِبْلُت وقال: نفسه، يد بلبن فَقبََّل الهند ُمْلك وَهبْنَاك
وبخارى بسمرقند املماليك له يشرتي تاجًرا للمش الدين شمس السلطان بعث أن واتفق
السلطان عىل باملماليك ُدِخَل فلما بلبن، جملتهم من كان مملوك مائة فاشرتى وترمذ،
خوند يا بلبن: له فقال هذا، أقبل ال فقال: دمامته، من ذََكْرنَاه ِلَما بلبن إال جميعهم أعجبه
ِني اْشَرتِ له: فقال لنفيس، اشرتيتهم وقال: منه فضحك املماليك؟ هؤالء اشرتيت ملن عالم
يف وُجِعَل شأنه فاْحتُِقَر املماليك، جملة يف وجعله وَقِبَله، نعم، فقال: — وجل عز — هلل أنا
مماليكك أحد إن الدين: شمس للسلطان يقولون النجوم بعلم املعرفة أهل وكان السقائني،
أقوالهم إىل يلتفت ال وهو ذلك له يلقون يزالون وال عليه، ويستويل ابنك يد من امُلْلَك يأخذ
نفسه يف وأَثََّر ذلك له فذكرت أوالده، أم الكربى للخاتون ذلك ذََكُروا أن إىل وعدله، لصالحه
له: فقالوا رأيتموه؟ إذا ابني ُمْلك يأخذ الذي اململوك أتعرفون فقال: املنجمني، عىل وبعث

بها. نعرفه عالمة عندنا نعم،
طبقة طبقة يديه بني فُعِرُضوا لذلك، وجلس مماليكه بَعْرض السلطان فأََمَر
السقاءون فقال الزوال، َوْقُت وحان بَْعُد، نََرُه لم ويقولون: إليهم ينظرون واملنجمون
ليشرتي السوق إىل أحدنا ونبعث الدراهم من شيئًا فلنَْجَمع ُجْعنَا، قد إنا لبعض: بعضهم
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يجد فلم منه، أحقر فيهم يكن لم إذ بلبن بها وبعثوا الدراهم فجمعوا نأكله، ما لنا
وهو العرض يف السقائني نوبة وجاءت وأبطأ، أخرى سوق إىل فتوجه أرادوه ما بالسوق
فلما بلبن، أنه عىل وعرضوه صبي كاهل عىل وجعلوه وماعونه ه زقَّ فأخذوا بعد، يَأِْت لم
التي الصورة املنجمون يََر ولم العرض، وانقىض أيديهم بني الصبي جاز باسمه نُوِدَي
نجابته َظَهَرْت إنه ثمَّ قضائه، إنفاذ من هللا أراد ملا العرض تمام بعد بلبن وجاء تََطلَّبُوها،
نارص السلطان تزوج ثمَّ األمراء، من ثمَّ األجناد، جملة من صار ثمَّ السقائني، أمريَ فُجِعَل
قتله ثمَّ سنة، عرشين مدة عنه نائبًا جعله امُلْلَك ويل فلما امللك، ييل أن قبل بنته الدين
للسلطان وكان — ذلك ِذْكر تََقدَّم كما — أخرى سنة عرشين ملكه عىل واستوىل بلبن
بمدينة ساكنًا السند ببالد ألبيه واليًا وكان عهده، ويل الشهيد الخان أحدهما ولدان بلبن
السلطان وَوَلُد خرسو، وكي قباد، كي ولدين وترك الترت، مع له حرب يف وُقِتَل ملتان،
استشهد ا فلمَّ وبنجالة، اللكنوتي ببالد ألبيه واليًا وكان الدين، نارص ى يَُسمَّ الثاني بلبن
نفسه ابن عن به وَعَدَل خرسو، كي ولده إىل العهد بلبن السلطان َجَعَل الشهيد الخان
معز يسمى جده مع دهيل بحرضة ساكن ولد أيًضا الدين لنارص وكان الدين، نارص
كما حي ذاك إذ وأبوه نذكره، عجيب خرب يف جده بعد امللك توىل الذي وهو الدين،

ذكرناه.

بلبن الدين غياث السلطان ابن نارصالدين بن الدين معز السلطان ذكر

وجعل اللكنوتي، ببالد غائب الدين نارص وابنه ليًال الدين غياث السلطان تويف وملا
السلطان نائب األمراء ملك كان قصصناه، حسبما خرسو كي الشهيد ابنه البن العهد
فيها دلس بيعة كتب أنه وهي له تمت حيلة عليه فأدار خرسو، لكي عدوٍّا الدين غياث
عىل ودخل بلبن، السلطان حفيد الدين معز بايعوا بأنهم الكبار، األمراء خطوط عىل
منهم، عليك وأخاف عمك ابن بايعوا قد األمراء إنَّ له: فقال له كاملتنصح خرسو كي
وكيف فقال: السند، بالد إىل هاربًا بنفسك انج قال: الحيلة؟ فما خرسو كي له فقال
ذلك عىل فشكره لك، أفتح وأنا بيدي املفاتيح إنَّ له: فقال مسدودة؟ واألبواب الخروج
وسد وأخرجه، الباب له وفتح ومماليكه خاصته يف فَرِكَب اآلن، اركب فقال: يده، وَقبََّل
عمي؟ البن العهد ووالية بذلك يل كيف فقال: فبايعه، الدين معز عىل واستأذن أثره يف
امللك، دار إىل به ومىض ذلك عىل فشكره وبإخراجه، الحيلة من عليه أدار بما فأعلمه
له واستقام الناس سائر بايعه أصبح فلما ليًال، فبايعوا والخواص األمراء إىل وبعث
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امللك وارث أنا فقال الخرب، به فاتصل واللكنوتي، بنجالة ببالد حيٍّا أبوه وكان امللك،
حرضة قاصًدا جيوشه يف فتجهز الحياة؟ بقيد وأنا به ويستقل امللك ابني ييل وكيف
وهي كرا بمدينة مًعا فتوافيا عنها، ملدافعته قاصًدا أيًضا جيوشه يف ولده وتجهز دهيل
ييل مما شاطئه عىل الدين نارص فنزل إليه، الهنود تحج الذي الكنك نهر ساحل عىل
عىل وعزما بينهما والنهر األخرى الجهة ييل مما الدين معز السلطان ولده ونزل كرا

القتال.
البنه، الرحمة الدين نارص قلب يف فألقى املسلمني دماء حقن أراد تعاىل هللا إنَّ ثمَّ
السلطان قلب يف وألقى ذلك، يف أرغب أن أحق وأنا رشف، فذلك ولدي ملك إذا وقال:
يف والتقيا جيوشه عن منفرًدا مركب يف منهما واحد كل فركب ألبيه، الرضاعة الدين معز
ووليتك، ملكي وهبتك قد أبوه: له فقال له واعتذر أبيه رجل السلطان فقبل النهر، وسط
معه فمىض بالدي إىل الوصول من لك بُدَّ ال ابنه: له فقال لبالده، الرجوع وأراد وبايعه
اللقاء ذلك وسمي يديه، بني ووقف امللك رسير عىل أبوه وأقعده القرص ودخل دهيل، إىل
والتجايف امللك وتواهب الدماء حقن من فيه كان ملا السعدين؛ لقاء بالنهر بينهما كان الذي
سنني، بعد بها فمات بالده إىل الدين نارص وعاد ذلك، يف الشعراء وأكثرت املنازعة، عن
محمد ابنه وأطلقه تغلق السلطان أرسه الذي بهادور الدين غياث منهم ذرية بها وترك
بعض رأيت كاألعياد، وكانت ذلك بعد أعوام أربعة الدين ملعز امللك واستقام وفاته، بعد
بنى الذي وهو وكرمه، الدين معز وجود أسعارها ورخص خرياتها يصف أدركها من
أهل بعض يل وحكي البالد، يف لها نظري وال دهيل، جامع من الشمايل بالصحن الصومعة
ويبس دواؤها األطباء أعجز علة فأعثرته والرشب، النكاح يكثر كان الدين معز أن الهند
والالم املعجم الخاء (بفتح الخلجي فريوزشاه الدين جالل نائبه عليه فقام شقيه، أحد

والجيم).

الدين جالل السلطان ذكر

جالل نائبه عليه خالف شقيه، أحد يَبَِس ِمْن ذكرناه ما الدين معز السلطان اعرتى وملا
الجيشاني، بقبة تُْعَرف قبة بجانب هنالك تلٍّ عىل فوقف املدينة، ظاهر إىل وخرج الدين
يف ويَْدُخل الدين جالل يُبَاِيع منهم يبعثه من كل فكان لقتاله، األمراء الدين معز فبعث
السلطان أن ذلك َشاَهَد َمْن وحدثني أيام، ثالثة القرص يف وحرصه املدينة دخل ثمَّ جملته،
من الرشفاء أحد إليه فبعث يأكله ما يَِجْد فلم األيام، تلك يف الجوُع أصابه الدين ُمِعزَّ
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فاضًال، حليًما وكان الدين جالل بعده وويل فُقِتَل، القرص عليه ودخل أََوَدُه أقام ما جريانه
باسمه، املعروف القرص وبنى سنني امللك له واستقام سنذكره، كما القتل إىل أداه وحلمه
وسيُذَْكر بأخته زوجه ملا مهنى ابن غدا األمري لصهره محمد السلطان أعطاه الذي وهو
زوجه الدين عالء اسمه أخ وابن الدين، ركن اسمه ولد الدين جالل للسلطان فكان ذلك،
القمح كثرية الهند بالد أخصب من وهي ونواحيها، ومانكبور كرا مدينة ه ووالَّ بابنته
ثمانية مسرية وبينهما دهيل، إىل تُْجَلب ومنها الرفيعة الثياب بها وتُْصنَع والسكر، واألرز

يوًما. عرش
حتى الدين جالل السلطان عمه إىل يشكوها يزال فال تؤذيه الدين عالء زوجة وكانت
امللك وحب منصوًرا مظفًرا شجاًعا شهًما الدين عالء وكان بسببها، بينهما الوحشة وقعت
أنه فاتفق الكفار، غنائم من بسيفه يستفيده ما إالَّ مال له يكن لم أنه إالَّ نفسه، يف ثابت
بالد كريس وهي وسنذكرها، أيًضا الكتكة بالد ى وتَُسمَّ الدويقري، ببالد الغزو إىل مرة ذهب
الغزوة تلك يف الدين بعالء فعثرت الكفار سالطني أكرب سلطانها وكان واملرهتة، املالوة
ففرقه عظيًما، كنًزا تحته فوجد هنالك بالحفر فأمر طنينًا له فسمع حجر، عند له دابة
غري من املدينة من ومكنه بالطاعة، سلطانها له فأذعن الدويقري إىل ووصل أصحابه يف
الغنائم، من شيٍّا عمه إىل يبعث ولم كرا مدينة إىل فرجع عظيمة هدايا له وأهدى حرب،
أنا الدين جالل السلطان فقال إليه، الوصول من فامتنع إليه فبعث به عمه الناس فأغرى
بساحل حل حتى املراحل وطوى عساكره يف فتجهز ولدي، محل فإنه به وآتى إليه أذهب
النهر وركب الدين نارص أبيه لقاء إىل خرج ملا الدين معز السلطان نزل حيث كرا، مدينة
به، الفتك عىل عازًما ثاٍن مركب يف أيًضا أخيه ابن وركب أخيه، ابن إىل الوصول برسم
وقتله أخيه ابن عانََقُه النهر وسط اْلتََقيَا فلما فاقتلوه، عانَْقتُه أنا إذا ألصحابه: وقال

وعساكره. ُمْلِكه عىل واحتوى وعدهم، كما أصحابه

الخلجي شاه محمد الدين عالء السلطان ذكر

واجتمعوا دهيل إىل بعضهم وعاد عمه، عساكر أكثر إليه وفرَّ بامللك استقل عمه ُقِتَل وملا
الدين ركن وفرَّ الدين عالء السلطان إىل جميًعا فهربوا دفاعه، إىل وخرج الدين ركن عىل
خيار من وكان سنة، عرشين األمر له واستقام امللك، دار الدين عالء ودخل السند، إىل
عن ويسأل بنفسه الرعية أمور يتفقد وكان كثريًا، عليه يُثْنُون الهند وأهل السالطني،
سأله أنه ويُذَْكر ذلك، برسم يوم كل يف الرئيس يسمونه وهم املحتسب، ويحرض أسعارهم
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برفع فأمر الرتب، يف البقر عىل املغرم لكثرة ذلك أن فأخربه اللحم غالء سبب عن يوًما
وبيعوها والغنم البقر بها اشرتوا لهم: وقال األموال، وأعطاهم ار التجَّ بإحضار وأََمَر ذلك
يف هذا مثل وفعل ذلك ففعلوا بيعها. عىل أجرة لكم ويكون املال، لبيت ثمنها ويرتفع
الزرع وباع املخازن َفتََح الزرع ثََمُن غال إذا وكان أباد، دولة من بها يؤتى التي األثواب
عينه، بثمن الزرع ببيع فأمر مرة ذات ارتفع السعر أن ويُذَْكر السعر، يرخص حتى
للناس وباع املخزن، زرع غري زرًعا أحد يبيع أالَّ فأمر الثمن، بذلك بيعه من الناس فامتنع
فأذن البيع، يف لهم يؤذن أن فرغبوا بالسوس، زرعهم فساد املحتكرون فخاف أشهر ستة
لجمعة يركب ال وكان بها، بيعه من امتنعوا التي األوىل القيمة من بأقل يبيعوه أن عىل لهم
يحبه وكان شاه سليمان يسمى أخ ابن له كان أنه ذلك وسبب سواهما؛ وال لعيد وال
بعمه هو فعل ما به يفعل أن نفسه يف وأضمر معه وهو الصيد إىل يوًما فركب ويعظمه،
برتس، عبيده بعض وغطاه فرصعه بنشابة رماه للغداء نزل ا فلمَّ الفتك، من الدين جالل
القرص فدخل وركب َقهم، فَصدَّ مات، قد إنه العبيد: له فقال عليه ليُْجِهز أخيه ابن وأتى
وفرَّ عليه، العساكر واجتمعت وركب غشيته، من الدين عالء السلطان وأفاق الحرم عىل

يركب. ال ذلك بعد وكان فقتله، إليه به وأُِتَي فأُْدِرَك أخيه ابن
وهو خان ومبارك خان، بكر وأبو خان، وشادي خان، خرض األوالد من له وكان
الحظ ناقص عنده مهتضًما الدين قطب وكان الدين وشهاب امللك، َوِيلَ الذي الدين قطب
وقال شيئًا، يعطه ولم واألطبال األعالم وهي املراتب، إخوته جميع وأعطى الحظوة، قليل
فهال يعطيني، الذي هو هللا له: فقال إخوتك، أعطيت ما مثل أعطيك أن بُدَّ ال يوًما: له
أم زوجته وكانت منه، مات الذي املرض أصابه السلطان إنَّ ثم منه، وَفِزَع الكالم هذا أباه
فَعاَهَدْت سنجر، يسمى أخ لها بلسانهم، القمر واملاء حق، ماء وتسمى خان خرض ولده
وكان السلطان أمراء أكرب نائب ملك بذلك وعلم خان، خرض ولدها تمليك عىل أخاها
املغرب، دنانري من وخمسمائة ألفان وهي تنكة، بألف اشرتاه السلطان ألن األلفي؛ يسمى
معطيه فإني سنجر عيلَّ دخل إذا لخواصه: فقال عليه، اتفقوا بما السلطان إىل فوىش
فعلوا عليه َدَخَل ا فلمَّ واذبحوه، األرض به وارضبوا بأكمامه فأمسكوا لبسه فإذا ثوبًا،
دهيل من يوم مسرية عىل سندبت له يقال بموضع غائبًا خان خرض وكان وقتلوه، ذلك
لوالده ويدعوا راجًال املسافة تلك يميش أن عليه كان لنذر به مدفونني شهداء لزيارة توجه
عادة وتلك جيبه، ومزق شديًدا حزنًا عليه حزن خاله َقتََل أباه أن بلغه ا فلمَّ بالراحة،
ا فلمَّ ذلك، فَكِرَه َفَعَله ما والده فبلغ عليهم، يعز من لهم مات إذا يفعلونها الهند ألهل
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أن وأََمَرُه املذكور، نائب مللك وَسلََّمه ورجاله يداه فُقيَِّدت به وأمر والمه، َعنََّفه عليه دخل
آخر الياء وضم الالم، وكرس املعقودة، الكاف (بفتح وضبطه كاليور حصن إىل به يَذَْهب
كفار بني منقطع حصن وهو ثانية، ياء بزيادة كيالري أيًضا له ويقال راء)، آخره الحروف
الحصن هذا إىل أوصله ا فلمَّ مدة، أنا سكنته وقد دهيل من عرش مسرية عىل منيع الهنود
هذا تقولوا ال لهم: وقال الزماميون، وهم وللمفردين الحصن أمري وهو للكتوال، سلمه
املرض إنَّ ثم العدو، يحفظ كما فاحفظوه له عدو أعدى هو إنما فتكرموه، السلطان ابن
له فقال العهد، ألوليه خان خرض بابني يأتي من ابعث نائب مللك فقال بالسلطان اشتدَّ

هللا. رحمه السلطان تويف أن إىل يصل ذا هو قال عنه سأله فمتى بذلك، وماطله نعم

الدين شهاب السلطان ابنه ذكر

امللك رسير عىل الدين شهاب األصغر ابنه نائب ملك أقعد الدين عالء السلطان تويف وملا
وبعث خان، وشادي خان بكر أبي أعني وسمل عليه، نائب ملك وتغلب الناس، وبايعه
وسجن وسجنوا هنالك املسجون خان خرض أخيهما عيني بسمل وأمر كاليور إىل بهما
يسمى خواصه من مملوكان الدين عالء للسلطان وكان عينيه، تسمل لم لكنه الدين قطب
وهي — الدين عالء زوجة الكربى الخاتون إليهما فبعثت بمبرش، واآلخر ببشري أحدهما
قد ملك نائب الفتى هذا إنَّ وقالت: موالهما، بنعمة فذكرتهما — الدين معز السلطان بنت
نفعل، ما سرتين لها: فقال الدين، قطب يقتل أن يريد وإنه تعلمانه، ما أوالدي يف فعل
الليلة تلك عليه فدخال بالسالح عليه ويدخال ملك، نائب عند يبيتا أن عادتهما وكانت
سطح فوق املطر أيام فيه ينام الخرمقة، يسمونه بامللف مكسو الخشب من بيت يف وهو
وتنى اململوك، به فرضبه إليه ورده فقلبه أحدهما يد من السيف أخذ أنه فاتفق القرص،
وأخرجاه، يديه بني فرمياه الدين قطب مجلس إىل به وأتيا رأسه واحتَزَّا صاحبه عليه
َخْلعه عىل عزم ثمَّ له، نائب كأنه أياًما يديه بني وأقام الدين شهاب أخيه عىل فدخل

فخلعه.

الدين عالء السلطان بن الدين قطب السلطان ذكر

إخوته مع فُحِبَس كاليور إىل به وبعث أصبعه وَقَطَع الدين، شهاب أخاه الدين قطب وخلع
وهي إياد، دولة إىل دهيل حرضة من خرج ذلك بعد إنه ثمَّ الدين، لقطب امللك واستقام
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وسواه، الصفصاف من األشجار تكتنفه بينهما والطريق منها، يوًما أربعني مسرية عىل
ويف ترتيبه، ذكرنا وقد الربيد، وهي داوات ثالث منه ميل كل ويف بستان، يف به املايش فكأن
وكذلك يوًما، األربعني مسرية سوق يف يميش فكأنه إليه املسافر يحتاج ما جميع داوة كل
للسلطان قرص منزلة كل ويف أشهر، ستة مسرية واملعرب التلنك بالد إىل الطريق يتصل
السلطان خرج وملا الطريق، ذلك يف زاد َحْمل إىل الفقري يفتقر فال والصادر للوارد وزاوية
خرض أخيه ولد وتولية عليه الخالف عىل األمراء بعض اتفق الحركة هذه يف الدين قطب
ابن فأخذ ذلك السلطان فبلغ السلطان مع وكان أعوام، عرشة نحو وِسنُّه املسجون خان
أحد وبعث دماغه، نثر حتى الحجارة إىل برأسه َب وَرضَ برجليه وأمسك املذكور أخيه
جميًعا، بقتلهم وأََمَرُه وأعمامه الولد هذا أبو حيث كاليور، إىل شاه ملك ويسمى األمراء
ضحوة شاه ملك علينا َقِدَم قال: الحصن هذا قايض مبارك الدين زين القايض فحدثني
عليه ودخل لونه وتغريَّ خاف بقدومه سمع فلما بمحبسه، خان خرض عند وكنت يوم
نعم، فقال: ساملة؟ نفيس له فقال عالم، خوند حاجة يف قال جئت؟ فيما له: فقال األمري
وكانوا الزماميون، وهم واملفردين الحصن صاحب وهو الكتوال واستحرض عنه وخرج
شهاب إىل وأتوا فقرءوه، السلطان بأمر واستظهر العدول، وعن عني وبعث رجل ثالثمائة
وشادي خان بكر أبي عنق رضبوا ثمَّ جزع، غري متثبت وهو عنقه فرضبوا املخلوع الدين

خان.
دونها الباب فسدوا معه أمه وكانت وذهل، فزع خان خرض عنق ليرضبوا أتوا وملا
فُدِفنُوا سنني بعد وأُْخِرُجوا غسل، وال تكفني بدون حفرة يف جميًعا وسحبوهم وقتلوه،
وحصن وعرشين، ثماٍن سنة بمكة ورأيتها مدة خان خرض أم وعاشت آبائهم، بمقابر
املاء جباب وبداخله جبل يحاذيه ال الصخر، من منحوت كأنه شاهق رأس يف هذا كاليور
والرعادات، املجانيق عليها منصوبًا الحصن، إىل مضافة األسوار عليها برئًا عرشين ونحو
صورة الحصن باب وعند والفرس، الفيل يصعدها متسعة طريق يف الحصن إىل ويصعد
فيل أنه يشك لم البعد عىل اإلنسان رآه وإذا فيال، صورة وعليه الحجر من منحوت فيل
مساجدها املنحوتة البيض بالحجارة كلها مبنيَّة حسنة مدينة الحصن وأسفل حقيقة،
وأكثر واملجالس والقباب بها امللك دار وكذلك األبواب عدا ما فيها خشب وال ودورها،
بني ألنها جهاد يف يزالون ال السلطان جيش من فارس ستمائة وفيها كفار، سوقتها
يَُخاِلف من وال ينازعه َمْن يَبَْق فلم بامللك، واستقلَّ إخوته الدين قطب َقتََل وملا الكفار،
نارص عنده منزلة وأعظمهم أمرائه أكرب لديه الحظي خاصته عليه تعاىل هللا بعث عليه
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هللا فبعث امللك، يف تَُطْل لم تَه ُمدَّ أن إال بملكه واستقلَّ وَقتََله به فَفتََك خان، خرسو الدين
شاء إن مستوًىف كله ذلك ح يُْرشَ حسبما تغلق السلطان وهو َخْلعه بَْعد َقتََلُه َمْن أيًضا عليه

ونسطره. هذا أثر تعاىل هللا

نارصالدين خان خرسو السلطان ذكر

فتح وكان الصورة، حسن شجاع وهو الدين قطب أمراء أكرب من خان خرسو وكان
ستة مسرية دهيل وبني وبينهما الهند، بالد أخصب من وهي املعرب وبالد جنديري بالد
لقطب وكان يديه، عىل حتفه ذلك فَجرَّ ويُْؤثُِره، شديًدا حبٍّا يحبه الدين قطب وكان أشهر،
وهو دار (كليد) وكليت أمرائه، أكرب وهو الجهان صدر خان قايض يسمى ُمَعلِّم الدين
النوبة، أهل ومعه السلطان باب عىل ليلة كل يبيت أن وعادته القرص، مفاتيح صاحب
القرص، أبواب بني فيما نْي صفَّ ويكونون ليال، أربع بني مناوبة يبيتون رجل ألف وهم
الليل تمَّ وإذا سماطيهم، بني فيما إالَّ أحد يدخل فال يديه، بني منهم واحد كل وسالح
منهم غاب من ويكتبون عليهم، يتطوفون وُكتَّاب أمراء النوبة وألهل النهار، نوبة أهل أتى
من يراه ما ويسوءه خان خرسو أفعال يكره خان قايض السلطان معلم وكان حرض، أو
يسمع فال السلطان إىل ذلك يلقي يزال وال منهم، وأَْصلُه إليهم وَميِْله الهنود، لكفار إيثاره
األيام بعض يف كان فلما يديه، عىل َقتِْله ِمْن هللا أراد ملا يريد وما دعه، له: ويقول منه
بتلك عادتهم ومن يُْسِلُموا، أن يريدون الهنود من جماعة إنَّ للسلطان: خان خرسو قال
قالدة ويعطيه حسنة كسوة فيكسوه السلطان، إىل أُْدِخَل اإلسالم أراد إذا الهندي أن البالد
أن يستحيون إنهم فقال: بهم، ائتني السلطان: له فقال قدره، عىل ذهب من وأساور
خان خرسو فجمع ليًال بهم ائتني له: فقال ملتهم، وأهل أقربائهم ألجل نهاًرا إليك يدخلوا
والسلطان الحر، أوان وذلك خانان، خان أخوه فيهم وكربائهم الهنود شجعان من جماعة

الفتيان. بعض إالَّ الوقت ذلك يف عنده يكون وال القرص، سطح فوق ينام
وعليه الخامس الباب إىل ووصلوا السالح يف شاكون وهم األربعة األبواب دخلوا فلما
من أسمع أن بُدَّ ال وقال: الدخول من فمنعهم بالرش وأََحسَّ شأنهم أَنَْكَر خان قايض
عليه هجموا الدخول من َمنََعُهم ا فلمَّ يدخلون، وحينئٍذ دخولهم يف اإلذَن بنفيس عالم خوند
الذين الهنود هم خان: خرسو فقال هذا؟ ما السلطان فقال بالباب، الضجة وعلت فقتلوه
يريد وقام السلطان، فخاف الضجيج وزاد الدخول، من خان قايض فمنعهم ليُْسِلُموا أتوا
خان خرسو واحتضنه الباب فقرع عنده، والفتيان مسدوًدا بابه وكان القرص، إىل الدخول
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ذا هو خان: خرسو لهم فقال الهنود ودخل فرصعه، منه أقوى السلطان وكان خلفه، من
خرسو وبعث صحنه، إىل القرص سطح من به ورموا رأسه وقطعوا فقتلوه فاقتلوه فوقي
َوَجُدوه طائفة دخلت فكلما اتََّفَق، بما يَْعَلُمون ال وهم وامللوك األمراء عن حينه من خان
جميع إىل — األوامر وهي — املراسم وكتب بأمره أعلن أصبح وملا فبَايَُعوه، امللك رسير عىل
محمد السلطان ولد شاه تغلق أال وأذعنوا جميًعا له فطاعوا خلعة أمري لكل وبعث البالد،
طرحها خان خرسو خلعة وصلته فلما السند، بالد من بور بدبال أمريًا ذاك إذ وكان شاه،
كما قتله أن إىل أمره آل ثمَّ فهزمهم، خانان خان أخاه إليه وبعث فوقها، وجلس باألرض
النهي منها منكرة أموًرا وأظهر الهنود آثر خان خرسو ملك وملا تغلق، أخبار يف سنرشحه
عندهم ذَبََحَها َمْن وجزاء ذَبَْحها يجيزون ال فإنهم الهنود، كفار قاعدة عىل البقر ذبح عن
ولالستشفاء للربكة أبوالها؛ ويرشبون البقر يعظمون وهم ويحرق، جلدها يف يخاط أن
إىل خان خرسو بغض مما ذلك وكان بأرواثها، وحيطانهم بيوتهم ويلطخون مرضوا، إذا
سنذكره. كما ملكه أيام امتدت وال واليته مدة تَُطْل فلم تغلق، إىل عنه وأمالهم املسلمني

شاه تغلق الدين غياث السلطان ذكر

حدثني قاف)، وآخره الالم وضم املعجم، الغني وسكون املعلوة، التاء بضم اسمه (وضبط
الدين شمس الصالح الشيخ بن الدين ركن العابد العامل العالم الصالح اإلمام الشيخ
منها: بزاويته امللتاني القريش زكريا الدين بهاء العابد العالم اإلمام الويل ابن هللا عبد أبي
الواو، وسكون والراء، القاف (بفتح بالقرونة املعروفني األتراك من كان تغلق السلطان أن
الحال ضعيف وكان والرتك، السند بالد بني التي بالجبال قاطنون وهم النون)، وفتح
املعقودة) الكاف (بضم والكلواني كلوانياله وكان التجار، بعض خدمة يف السند بالد فقدم
أخوه ذاك إذ السند وأمري الدين عالء السلطان أيام عىل وذلك (جلوبان)، الخيل راعي هو
الباء (بكرس البياة يف فرتبه بجانبه وتََعلََّق تغلق فخدمه والالم)، الهمزة (بضم خان أولو
الفرسان يف فأثبت نجابته ظهرت ثمَّ الرجالة، وهم الحروف) آخر الياء وفتح املوحدة،
الكبار األمراء من بعد كان ثمَّ خيله، أمري خان أولو وجعله الصغار األمراء من كان ثم
بعملها أمر الذي وهو بملتان، الجامع مقصورة عىل مكتوبًا ورأيت الغازي، بامللك وسمي
ويل وملا الغازي، بامللك سميت فحينئٍذ فهزمتهم مرة، وعرشين تسًعا الترت قاتلت أني
املوحدة)، الباء وفتح املهمل، الدال بكرس (وهي وعمالتها بور دبال مدينة واله الدين قطب
الجيم (بفتح جونة يسمى وكان خيله، أمري الهند سلطان اآلن هو الذي ولده وجعل

شاه. بمحمد تسمى ملك وملا والنون)،
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تغلق أراد ا فلمَّ الخيل، إمارة عىل أبقاه خان خرسو َ وُويلِّ الدين قطب ُقِتَل ملا ثمَّ
خان كشلو إىل وكتب القتال، يف عليهم يعتمد الذين أصحابه من ثالثمائة له كان الخالف
بنرصته، القيام منه يَْطلُب — أيام ثالثة بور دبال وبني وبينهما بملتان يومئٍذ وهو —
إىل فكتب بدهيل خان كشلو ولد وكان ثأره، َطَلِب عىل ويَُحرِّضه الدين، قطب نعمة ويُذَكِّره
يُْعِلُمه شاه محمد ولده إىل تغلق فكتب تريد، ما عىل ألعنتك عندي ولدي كان لو أنه تغلق
الحيلة ولده دار خان، كشلو ولد معه ويستصحب إليه يفر أن ويأمره عليه، عزم بما
تحتاج وهي وتبدنت سمنت قد الخيل إنَّ له: فقال أراد، كما له وتمت خان خرسو عىل
بها فيسري أصحابه يف يوم كل يركب فكان تضمريها، يف له فأذن التضمري، وهو الرباق
— الزوال وقت إىل يوًما غاب أن إىل ساعات أربع إىل واستمرَّ والثالث، والساعتني الساعة
بأبيه ولحق خرب له يوجد فلم طلبه يف بالركوب السلطان فأمر — طعامهم وقعت وذلك
معه وخرج العساكر وجمع الخالف تغلق أَْظَهَر وحينئٍذ خان، كشلو ولد معه واستصحب
هزيمة، رش فهزماه لقتالهما، خانان خان أخيه السلطان وبعث أصحابه، يف خان كشلو
وأمواله، خزائنه وأخذت أصحابه، وقتل أخيه إىل خانان خان ورجع إليهما، عسكره وفرَّ
بموضع دهيل بخارج ونزل عساكره يف خان خرسو إليه وخرج دهيل حرضة تغلق وقصد
وأعطى فُفِتَحْت بالخزائن وأمر الريح، رحى ذلك ومعنى باد)، (آسيا أباد بأصيا يُْعَرف
قتال أشد الهنود وقاتلت تغلق، وبني بينه اللقاء وَوَقَع ، َعدٍّ وال بوزن ال بالبدر، األموال
لهم: فقال الثالثمائة األقدمني أصحابه يف وانفرد محلته، ونهبت تغلق عساكر وانهزمت

ُقِتْلنَا. أُْدِرْكنا حيثما الفرار أين إىل
فقصد قليل، إالَّ معه يبَق ولم عنه، وتفرقوا بالنهب خان خرسو عساكر واشتغلت
رأسه، فوق يرفع الذي (جرت)، بالشطر يُْعَرف هنالك والسلطان موقفه وأصحابه تغلق
فال والصني بالهند ا وأمَّ األعياد، يف بها ويرفع والطري القبة مرص بديار يسمى الذي وهو
وبني بينهم القتال حمى وأصحابه تغلق قصده ا فلمَّ حرض، وال سفر يف السلطان يفارق
بثيابه ورمى فرسه، عن فنزل وهرب أحد معه يَبَْق ولم السلطان أصحاب وانهزم الهنود،
ودخل الهند فقراء يفعل كما كتفيه بني شعره وأرسل واحد، قميص يف وبقي وسالحه
ودخل باملفاتيح الكتوال فأتاه املدينة، وقصد تغلق عىل الناس واجتمع هنالك، بستانًا
بل خان: كشلو فقال السلطان، تكون أنت خان: لكشلو وقال منه، بناحية ونزل القرص
فيتوىل سلطانًا تكون أن أَبَيَْت فإن خان: كشلو له فقال وتَنَاَزَعا، السلطان، تكون أنت
بعد كان وملا والعامُّ، الخاصُّ وبايََعه امللك رسير عىل وقعد حينئذ، وَقِبَل هذا فَكِرَه ولدك،
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القيم فوجد به وطاف فخرج بالبستان، ُمْختٍَف وهو خان بخرسو الجوع اشتدَّ ثالث
ذََهَب فلما طعام، يف فاْرَهنْه اذهب وقال خاتمه فأعطاه عنده يكن فلم طعاًما، فسأله
عىل فأدخله — الحاكم وهو — الشحنة إىل ورفعوه أَْمَره الناس أَنَْكَر السوق إىل بالخاتم
عليه فقبض به ليأتي محمًدا ولده فبعث الخاتم، إليه دفع بمن فأعلمه تغلق السلطان
الربذون، وهو مضمومة) والثانية مفتوحة أوالهما مثناتني (بتاءين تتو عىل راكبًا به وأتاه
بالطعام، ثمَّ بالرشبة، له فأمر بالطعام، فآتني جائع إني له: قال يديه بني َمثَُل فلما
وال امللوك فعل معي افعل تغلق يا وقال: قائًما قام أكل فلما بالتنبول، ثمَّ بالقفاع، ثمَّ
به هو َقتََل الذي املوضع يف وذلك رقبته، بَْت فُرضِ به وأََمَر ذلك، لك له: فقال تفضحني،
وبعد الدين، قطب برأس هو َفَعَل كما السطح، أعىل من وجسده برأسه ورمى الدين قطب
عادًال وكان أعوام أربعة لتغلق امللك واستقام مقربته، يف وُدِفَن وتكفينه بغسله أََمَر ذلك

فاضًال.

ذلك له يَِتمَّ فلم عليه القيام من ولده رامه ما ذكر

املعلوة التاء بكرس (وضبطها التلنك بالد ليفتح ولده بعث امللك بدار تغلق استقرَّ وملا
دهيل، مدينة من أشهر ثالثة مسرية عىل وهي معقودة)، وكاف النون وسكون والالم،
امليم وضم املعلوة التاء (بفتح تمور امللك مثل األمراء كبار فيه عظيًما عسكًرا معه وبعث
كافور ملك ومثل نون)، وآخره والكاف املعلوة التاء (بكرس تكني امللك ومثل راء)، وآخره
والراء الحروف آخر والياء مفتوحة املوحدة (بالباء بريم ملك ومثل امليم)، (بضم املهردار
الفقهاء من نديم له وكان املخالفة، أراد التلنك أرض إىل بلغ فلما وسواهم، مفتوحة)
الناس أن وَظنُّه ،َ تُُويفِّ تغلق السلطان أن الناس إىل يلقي أن فأمره بعيد، يُْعَرف الشعراء
كل ورضب األمراء، أنكره الناس إىل ذلك أُْلِقي فلما ذلك، سمعوا إذا مرسعني يبايعونه
وقام تمور ملك منه فمنعهم َقتَْله وأرادوا أحد، من معه يَبَْق فلم وَخاَلَف طبله منهم واحد
املوافقون، األصحاب معناه موافق ياران سماهم الفرسان من عرشة يف أبيه إىل ففرَّ دونه،
أراد كان بما أبوه وَعِلَم إليها فعاد تلنك، إىل بالعود وأََمَرُه والعساكر األموال أبوه فأعطاه
الطرف محدود األرض يف عمود له َب فُرضِ املهردار، كافور بملك وأمر عبيًدا الفقيه فقتل
َمْن وفرَّ الحال، تلك عىل وتُِرَك أسفل إىل ورأسه طرفه جنبه من َخَرَج حتى عنقه يف وُرِكَز
غياث السلطان ابن الدين نارص السلطان ابن الدين شمس السلطان إىل األمراء من بقي

عنده. واستقروا بلبن الدين
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وفاته إىل بذلك اتصل وما اللكنوتي بالد إىل تغلق مسري ذكر

لولده وعهد تويف الدين شمس إنَّ ثم الدين، شمس السلطان عند الهاربون األمراء وأقام
بورة بهادور الدين غياث األصغر أخوه عليه غلب ثم أبيه، مجلس فجلس الدين شهاب
وفرَّ إخوته، وسائر خان قطلو أخاه وَقتََل امللك عىل واستوىل األسود، بالهندية ومعناه
وخلف أخيهما، لقتال بنفسه معهما َز فتََجهَّ تغلق إىل منهم الدين ونارص الدين شهاب
سلطانها وأرس عليها فتغلب اللكنوتي بالد إىل السري وَجدَّ ملكه، يف عنه نائبًا محمًدا ولده
الدين نظام الويل دهيل بمدينة وكان حرضته، إىل أسريًا به وَقِدَم بهادور، الدين غياث
وكان الدعاء، ويسأله خدامه ويعظم إليه يرتدد السلطان ابن شاه محمد يزال وال البذاوني
التي حاله يف الشيخ كان إذا امه: لُخدَّ السلطان ابن فقال عليه تغلب حال الشيخ يأخذ
قال: الشيخ رآه ا فلمَّ عليه، فدخل أَْعَلُموه الحال أََخذَتْه ا فلمَّ بذلك، فأَْعِلُموني عليه تغلب
كاهله، عىل نعشه محمد ابنه فَحَمَل السلطان غيبة أيام يف الشيخ تويف ثمَّ امللك، لك وهبنا
رشاء من استكثاره عليه ونقم أمور منه رابته قد وكان وتوعده، فأنكره أباه ذلك فبلغ
املنجمني أن وبلغه عليه، حنقه فزاد الناس قلوب واستجالبه العطايا، وإجزاله املماليك،
وقرب سفره من عاد وملا فيتوعدهم، ذلك سفره بعد دهيل مدينة يدخل ال أنه زعموا
وشني الكاف (بضم الكشك يسمونه وهم — قًرصا له يبني أن ولده أمر الحرضة من
بنائه أكثر وجعل أيام، ثالثة يف فبناه بور أفغان ى يَُسمَّ هنالك واٍد عىل — مسكن) معجم
فيها النظر تََوىلَّ بهندسة وأَْحَكَمُه خشب، سواري عىل قائًما األرض عىل مرتفًعا بالخشب
السلطان وزراء كبري إياس بن أحمد واسمه جهان، بخواجة ذلك بعد املعروف زاده امللك
وطئت متى أنه فيه اخرتعوها التي الحكمة وكانت العمارة، شحنة ذاك إذ وكان محمد،

وسقط. القرص ذلك َوَقَع منه جهة الفيلة
الفيلة يعرض أن يف ولده واستأذنه وتفرقوا، الناس وأطعم بالقرص السلطان ونزل
السلطان مع يومئٍذ كان أنه الدين ركن الشيخ وحدثني له، فأذن مزينة، وهي يديه بني
خوند يا للشيخ: فقال السلطان ابن محمد فجاء محمود، لديه املؤثر السلطان ولد ومعهما
حسبما واحدة جهة من باألفيال وأُِتَي فنزلت، الشيخ: يل قال ، َفَصلِّ انزل العرص وقت هذا
فسمعت الشيخ: قال محمود، وولده السلطان عىل الكشك سقط وطئتها فلما دبروه،
واملساحي بالفوس يؤتي أن ابنه فأمر َسَقَط، قد الكشك فوجدت أَُصلِّ ولم فُعْدُت الضجة،
السلطان ووجدوا فحفروا الشمس، غربت وقد إالَّ بهما يُْؤَت فلم باإلبطاء وأشار عنه، للحفر
أنه بعضهم وزعم ميتًا، أُْخِرَج أنه بعضهم فزعم املوت، ليقيه ولده عىل َظْهَره حنا قد
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باسمه املسماة البلدة بخارج بناها التي مقربته إىل ليًال وُحِمَل عليه، فأُْجِهَز حيٍّا أُْخِرَج
تغلق خزائن كانت وبها املدينة، لهذه بنائه يف السبب ذََكْرنا وقد بها، فُدِفَن أباد تغلق
لها كان الشمس طلعت فإذا مذهبة، قراميده جعل الذي األعظم القرص وبها وقصوره،
الكثرية، األموال بها واختزن إليها، النظر إدامة من البرص يمنع وبصيص عظيم نور
جميع فرصف واحدة قطعة فكان إفراًغا، الذهب فيه وأفرغ صهريًجا بنى أنه ويُذَْكر
بناء يف جهان خواجة الوزير هندسة من ذكرناه ما وبسبب ويل، ملا شاه محمد ولده ذلك
يكن فلم لديه، وإيثاره شاه محمد ولده عند حظوته كانت تغلق، عىل سقط الذي الكشك

غريهم. وال الوزراء من عنده َمْرتَبَتَه يَبْلُغ وال لديه املنزلة يف يدانيه أحد

الدين غياث السلطان ابن شاه محمد املجاهد أبي السلطان ِذْكر
عليه َقِدْمنَا الذي والسند الهند ملك شاه تغلق

عليه، مخاِلٍف وال له مناِزٍع غري من امُلْلك عىل محمد ابنه استوىل تغلق السلطان مات وملا
ما وكل املجاهد، بأبي واكتنى بمحمد ى تسمَّ ملك ا فلمَّ جونة، اسمه كان أنه ْمنَا َقدَّ وقد
كمال الشيخ من معظمه أو وتلقيته به، أُْخِربُْت مما فهو الهند سالطني شأن من ذََكْرُت
شاهدته مما فمعظمها امللك هذا أخبار ا وأمَّ القضاة، قايض الغزنوي الربهان بن الدين

ببالده. كوني أيام

وصفه ذكر

أو يَُغنِّي فقري عن بابه يخلو فال الدماء، وإراقة العطايا إسداء يف الناس أحب امللك وهذا
والبطش الفتك يف وحكاياته والشجاعة، الكرم يف حكاياته الناس يف ُشِهَرْت وقد يُْقتَل، حي
وشعائر والحق، للعدل إظهاًرا وأكثرهم تواضًعا ذلك مع الناس أشد وهو الجنايات، بذوي
امللوك من وهو تركها، عىل والعقوبة الصالة أمر يف اشتداد وله محفوظة، عنده الدين
وسنذكر الكرم، عليه األغلب ولكن نقيبتهم، بمن املعتاد وخرق سعادتهم اطََّرَدْت الذين
أن ورسله ومالئكته باهلل أشهد وأنا تقدمه، عمن بمثلها يُْسَمع لم عجائب يف أخباره من
بعض أن وأعلم شهيًدا، باهلل وكفى يقني حق للعادة الخارق الكرم من عنه أنقله ما جميع
ولكنه عادة، املستحيل قبيل من ويعدونه الناس، من كثري عقل يف يَُسُع ال ذلك من مآثره
وأكثر فيه، الحق قول إالَّ يسعني ال منه وافر بحظٍّ وأخذت صحته، وَعَرْفُت عايَنْتُه يشء

املرشق. بالد يف بالتواتر ثابت ذلك
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ذلك وترتيب ومشوره أبوابه ذكر

كثرية، أبواب ولها والراء)، املهمل السني (بفتح رسى دار تسمى بدهيل السلطان ودار
واألبواق األنفار أهل به ويقعد به، موكلون الرجال من جملة فعليه األول الباب ا فأمَّ
فالن، جاء فالن جاء ِبهم َرضْ يف ويقولون رضبوها كبري أو أمري جاء فإذا والرصنايات،
الجالدون عليها يقعد دكاكني األول الباب وبخارج والثالث، الثاني البابني يف أيًضا وكذلك
أََحٍد بقتل السلطان أََمَر متى أنه عندهم العادة فإن — الناس يقتلون الذين وهم —
فيه كبري دهليز والثاني األول البابني وبني ثالثًا، هنالك ويبقى املشور باب عىل ُقِتَل
الثاني الباب ا وأمَّ األبواب، حفاظ من النوبة أهل عليها يَْقُعد جهتيه، من مبنيَّة دكاكني
عليها يقعد كبرية دكانة الثالث الباب وبني وبينه به، املوكلون البوابون عليه فيقعد
مجوهرة الذهب من كألة رأسه وعىل بيده، يمسكه ذهب عمود يديه وبني النقباء نقيب
بة، ُمذَهَّ شاشية منهم واحد كل رأس عىل يديه بني والنقباء الطواويس، ريش أعالها يف
الثاني الباب هذا ويفيض فضة، أو ذهب من نصابه سوط وبيده منطقة، وسطه ويف
كتاب فيها يقعد دكاكني فعليه الثالث الباب ا وأمَّ الناس، به يقعد ُمتَِّسع كبري مشور إىل

الباب.
لكل ويَُعنيِّ لذلك، السلطان َعيَّنَُه َمْن إالَّ أحد الباب هذا عىل يدخل أالَّ عوائدهم ومن
الكتاب، يكتب الباب هذا إىل يأتي من وكل معه، يدخلون وناسه أصحابه من عدًدا إنسان
النهار، آخر إىل الساعات من بعدهما ما أو الثانية، أو األوىل الساعة يف جاء فالنًا أن
من بالباب يحدث ما بكل أيًضا ويكتبون اآلخرة، العشاء بعد بذلك السلطان ويطالع
عوائدهم ومن السلطان، إىل يكتبونه ما كل يوصل من امللوك أبناء من عني وقد األمور،
يدخل فال عذر، لغري أو لعذر فصاعًدا أيام ثالثة السلطان دار عن غاب من أنه أيًضا
بني قدم غريه، أو مرض من عذر له كان فإن السلطان، من بإذن إالَّ بعدها الباب هذا
فالفقيه األسفار من القادمون أيًضا وكذلك السلطان، إىل إهداءها يناسب مما هدية يديه
واألمراء ونحوها، واملسواك والسبحة املصىل يهدي الفقري وشبه والكتاب، املصحف يهدي
الهائل املشور إىل يفيض الثالث الباب وهذا والسالح، والجمال الخيل يهدون أشبههم ومن
ألف ذلك ومعنى وراء)، وألف والزاي الهاء (بفتح أسطون هزار املسمى الساحة، الفسيح
يجلس نقش أبدع منقوشة خشب، سقف عليها مدهونة خشب، من سواري وهو سارية

العام. الجلوس السلطان يجلس املشور وبهذا تحتها، الناس
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للناس جلوسه ترتيب ذكر

مفروشة مصطبة عىل وجلوسه النهار، أول جلس وربما العرص بعد جلوسه وأكثر
يساره وعن متكأ، يمينه وعن كبرية، مخدة ظهره خلف ويجعل مرتبة، فوقها بالبياض
فإذا كلهم، الهند أهل جلوس وهو الصالة، يف للتشهد اإلنسان كجلوس وقعوده ذلك، مثل
الحجاب وكبري الحجاب، وخلفهم الوزير، خلف الكتاب ووقف الوزير، أمامه وقف جلس
يتلوه ثمَّ السلطان، من الحجاب أدنى وهو ونائبه، السلطان عم ابن ملك فريوز هو
وسيد الحجاب، ورشف ونائبه، الدار ووكيل حاجب، خاص نائب يتلوه ثمَّ حاجب، خاص
جلوس وعند مائة، نحو وهم النقباء الحجاب يتلوا ثمَّ أيديهم، تحت وجماعة الحجاب
السلطان رأس عىل يقف ثمَّ هللا بسم أصواتهم بأعىل والنقباء الحجاب ينادي السلطان
يمني عن السلحدارية من مائة ويقف الذباب، بها يرشد املذبة وبيده قبوله، الكبري امللك
وامليرسة امليمنة يف ويقف ، والِقِيسُّ والسيوف الدرق بأيديهم يساره عن ومثلهم السلطان،
الفقهاء، كبار ثمَّ القضاة، سائر ثمَّ الخطباء، خطيب ويليه القضاة قايض املشور بطول
األعزة كبار ثمَّ الكبار، األمراء ثمَّ وأصهاره، السلطان أخوة ثمَّ املشايخ، الرشفاء كبار ثمَّ
فمنها سلطانية، بجهازات ملجمة مرسجة فرًسا بستني يؤتى ثمَّ القواد، ثمَّ الغرباء، وهم
ومنها — املذهب األسود الحرير من ودوائرها لجمها التي وهي — الخالفة بشعار هو ما
النصف فيوقف السلطان غري بذلك يركب وال املذهب، األبيض الحرير من ذلك يكون ما

السلطان. يراها بحيث الشمال عن والنصف اليمني عن الخيل هذه من
إعداًدا بالحديد؛ أنيابها مكسوة والذهب، الحرير بثياب مزينة فيًال بخمسني يؤتى ثمَّ
به، يؤدبه الحديد من الطربزين شبه وبيده فياله فيل كل عنق وعىل الجرائم، أهل لقتل
املقاتلة، من عرشين يسع العظيم الصندوق شبه فيل كل ظهر وعىل منه، يراد ملا ويقومه
ذلك أركان يف ويكون جرمه، وعظم الفيل ضخامة حسب عىل ودونه ذلك من وأكثر
رءوسها، وتحط السلطان تخدم أن معلمة الفيلة وتلك مركوزة، أعالم أربعة الصندوق
اليمني عن نصفها أيًضا ويوقف عالية، بأصوات هللا بسم الحجاب قال خدمت فإذا
للوقوف املعينني الناس من يأتي من وكل الواقفني، الرجال خلف الشمال عن ونصفها
ارتفاع ويكون هللا، بسم الحجاب ويقول الحجاب موقف عند يخدم امليرسة، أو امليمنة يف
أو امليمنة من موقفه إىل انرصف خدم فإذا يخدم، الذي صوت ارتفاع بقدر أصواتهم
هداك والنقباء الحجاب له ويقول يخدم الهنود كفار من كان ومن أبًدا، يتعداه ال امليرسة
أحد يمكن فال والسيوف، الرتسة بأيديهم كلهم الناس وراء من السلطان عبيد ويقف هللا،

السلطان. يدي بني القائمني الحجاب يدي بني إالَّ بينهم الدخول
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إليه الهدايا وأصحاب الغرباء دخول ذكر

عىل السلطان إىل الحجاب دخل بهدية، السلطان عىل قدم ممن أحد بالباب كان وإن
الدار وكيل ثمَّ خلفه، ونائبه حاجب خاص ثمَّ خلفه، ونائبه حاجب أمري يقدمهم ترتيبهم
ويعلمون مواضع، ثالثة يف ويخدمون الحجاب ورشف الحجاب سيد ثمَّ خلفه، ونائبه
الرجال بأيدي ساقها التي الهدية جعلوا به يأتوا أن أمرهم فإذا الباب، يف بمن السلطان
الوصول قبل فيخدم صاحبها، ويستدعي السلطان يراها بحيث الناس؛ أمام بها يقومون
يف وقف كبريًا رجًال كان فإن الحجاب موقف عند يخدم ثمَّ مرات، ثالث السلطان إىل
به، ويرحب خطاب ألطف بنفسه السلطان ويخاطبه خلفه وقف وإالَّ حاجب أمري صف
فتحرض هديته بعض ويطلب يعانقه، أو يصافحه فإنه التعظيم يستحق ممن كان وإن
لخاطر جربًا استحسانها؛ وأظهر بيده قلبها الثياب أو السالح من كانت فإن يديه، بني
ذلك يف عادتهم عىل رأسه لغسل بمال له وأمر عليه وخلع به، ورفًقا له، وإيناًسا مهديها،

املهدى. يستحقه ما بمقدار

إليه عماله هدايا دخول ذكر

الذهب من األواني صنعوا البالد، مجابي من املجتمعة واألموال بالهدايا العمال أتى وإذا
اآلجر شبه قطًعا والفضة الذهب من وصنعوا وسواها، واألباريق الطسوت مثل والفضة
ويقف معلوة)، وتاء املعجم الشني وسكون املعجمة، الخاء (بكرس الخشت يسمونها
قطعة، ممسك منهم واحد كل بأيديهم، والهدية ا صفٍّ — السلطان عبيد وهم — العراشوان
ثمَّ البغال، ثمَّ امللجمة، املرسجة الخيل ثمَّ منها، يشء الهدية يف كان إن الفيلة يقدم ثمَّ
قدم حني يوم ذات هديته قدم جهان خواجة الوزير رأيت ولقد األموال، عليها الجمال
هذا عىل إليه الهدية فأدخلت بيانة، مدينة ظاهر يف بها ولقيه آباد دولة من السلطان
بأحجار مملوءة وصينية الياقوت، بأحجار مملوءة صينية جملتها يف ورأيت الرتتيب،
سعيد أبي السلطان عم ابن كاون حاجي وكان الفاخر، باللؤلؤ مملوءة وصينية الزمرد،
هللا شاء إن بعد فيما ذلك وسنذكر منها حظٍّا فأعطاه ذلك، حني عنده حاًرضا العراق ملك

تعاىل.
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بذلك يتصل وما للعيدين خروجه ذكر

والُكتَّاِب واألعزِة، الدولة وأرباِب والخواص امللوك إىل السلطان بعث العيد ليلة كانت وإذا
كانت فإذا جميًعا، تعمهم التي الخلَع األخبار وأهِل والعبيد والُقوَّاِد والنقباءِ اِب والُحجَّ
فيًال عرش ستة منها ويكون والجواهر، والذهب بالحرير كلها الفيلة ُزيِّنَت العيد صبيحة
— شطًرا عرش ستة عليها ويُْرَفع السلطان، بركوب ة مختصَّ هي إنما أحد، يركبها ال
فيل كل وعىل خالص، ذهب منها شطر كل قائمة بالجوهر، مرصعة الحرير من — جرتًا
وهي — الغاشية أمامه وتُْرَفع منها فيًال السلطان ويركب بالجواهر، مرصعة حرير مرتبة
ومماليكه، عبيده يديه بني ويميش الجواهر، بأنفس مرصعة وتكون — رسجه ستارة
وبعضهم ذهب منطقة وسطه وعىل ذهب، شاشية رأسه عىل تكون منهم واحد وكل
واحد كل رأس وعىل ثالثمائة، نحو وهم النقباء أيًضا يديه بني ويميش بالجوهر، يرصعها
ويركب ذهب، نصابها مقرعة يده ويف ذهب، منطقة وسطه وعىل ذهب، أقروف منهم
نارص الجهان صدر القضاة وقايض الغزنوي، الدين كمال الجهان صدر القضاة قايض
والشامليني والعراقيني الخراسانيني من األعزة وكبار القضاة، وسائر الخوارزمي، الدين
الخراسانيني، ْون يَُسمَّ عندهم الغرباء وجميع فيل، عىل منهم واحد كل واملغاربة، واملرصيني

ون. يَُكربِّ وهم الفيلة عىل أيًضا املؤذنون ويركب
بفوجه أمري كل تنتظره؛ والعساكر الرتتيب هذا القرصعىل باب من السلطان ويخرج
وأمامهم املشاة، من ذكرناه من وأمامه السلطان فيقدم وأعالمه، طبوله معه حدة عىل
والطبول األعالم وهي مراتبه السلطان وخلف تعاىل، هللا يَذُْكرون واملؤذنون القضاة
مبارك السلطان أخو يتلوهم ثمَّ دخلته، أهل جميع وخلفهم والرصنايات، واألنفار واألبواق
يليه ثمَّ وعساكره، بمراتبه خان بهرام السلطان أخ ابن يليه ثمَّ وعساكره، بمراتبه خان
امللك يليه ثمَّ وعساكره، بمراتبه الوزير يليه ثمَّ وعساكره، بمراتبه فريوز ملك عمه ابن
وهذا وعساكره، بمراتبه قبولة الكبري امللك يليه ثمَّ وعساكره، بمراتبه الرجا ذي ابن مجري
الدين عالء امللك ثقة ديوانه صاحب أخربني املال، كثري الجاه عظيم عنده القدر كبري امللك
وثالثون ستة ومرتباتهم عبيده ونفقة نفقته أن الرشاييش، بابن املعروف املرصي عيل
وعساكره، بمراتبه بغرة امللك يليه ثمَّ وعساكره، بمراتبه نكبية امللك يليه ثمَّ السنة، لكايف
وهؤالء وعساكره، بمراتبه امللك قطب امللك يليه ثمَّ وعساكره، بمراتبه مخلص امللك يليه ثمَّ
باملراتب، العيد يوم معه يركبون الذين وهم السلطان، يفارقون ال الذين الكبار األمراء هم
هو مدرًعا يكون اليوم ذلك يف يركب من وجميع مراتب، دون األمراء من غريهم ويركب
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بابه عىل وقف املصىل باب إىل السلطان وصل فإذا السلطان، مماليك وأكثرهم وفرسه
ويخطب، اإلمام ويصيل السلطان نزل ثمَّ األعزة، وكبار األمراء وكبار القضاة بدخول وأمر
النون (بكرس النيزة يسمونه برمح فنحره بجمل السلطان أتى األضحى عيد كان فإن
ويعود الفيل يركب ثمَّ الدم، من توقيًا حرير فوطة ثيابه عىل يجعل أن بعد الزاي)، وفتح

قرصه. إىل

العظمى واملبخرة األعظم الرسير وذكر العيد، يوم جلوس ذكر

وهي كله، املشور عىل الباركة ب وتُْرضَ الزينة، بأبدع ويَُزيَّن العيد يوم القرص ويُْفَرش
ويُْصنَع ناحية، كل من القباب ها وتحفُّ كثرية ضخام أعمدة عىل تقوم عظيمة خيمة شبه
باملشور، صفوف ثالثة منها ويُْجَعل األزهار، شبه فيها ن ملوَّ حرير من أشجار شبه
صدر يف األعظم الرسير ويُنَْصب مغطاة، مرتبة عليه ذهب كريس شجرتني كل بني ويُْجَعل
وعرشون ثالثة وطوله بالجواهر، القوائم ع مرصَّ كله الخالص الذهب من وهو املشور،
منها قطعة وكل فتتصل، قطعه وتُْجَمع منفصل وهو ذلك، من النصف نحو وعرضه شربًا،
بالجواهر ع املرصَّ الشطر ويُْرَفع املرتبة، فوق وتُْجَعل الذهب لثقل رجال جملة يحملها
عالية بأصوات والنقباء الحجاب ينادي الرسير عىل يصعد وعندما السلطان، رأس عىل
واملشايخ، والرشفاء، والعلماء، والخطباء، القضاة فأولهم للسالم الناس يتقدم ثمَّ هللا، بسم
شيوخ ثمَّ العساكر، أمراء ثمَّ الوزير، ثمَّ األعزة، ثمَّ وأصهاره، وأقاربه السلطان وإخوة

تدافع. وال تزاحم غري من واحد إثر واحد يسلم األجناد كبار ثمَّ املماليك،
ذهب بدنانري يأتي عليه بها منعم قرية بيده من كل أن العيد يوم يف عوائدهم ومن
مال منها فيجتمع هنالك، ذهب طست يف فيلقيها اسمه عليها مكتوب خرقة يف مرصورة،
حسب عىل الطعام لهم وضع السالم من الناس فرغ فإذا شاء، ملن السلطان يعطيه عظيم

مراتبهم.
منفصلة، الذهب خالص من برج شبه وهي العظمى املبخرة اليوم ذلك يف وينصب
ويف الرجال، من جملة منها الواحدة القطعة وتحمل وصلوها، اتصالها أرادوا فإذا
األشهب والعنرب والفاقيل، القماري العود يوقدون املبخرون فيها يدخل بيوت ثالثة داخلها
والفضة الذهب براميل الفتيان بأيدي ويكون كله املشور دخانها يعم حتى والجاوي؛
ال املبخرة وهذه الرسير وهذا صبٍّا، الناس عىل يصبونه الزهر وماء الورد، بماء مملوءة

خاصة. العيدين يف إالَّ يخرجان
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بعيدة باركة وتُنَْصب ذلك، دون ذهب رسير عىل العيد أيام بقية يف السلطان ويجلس
رستيز، امللك عماد منها األول الباب عىل ويقف داخلها يف السلطان يجلس أبواب ثالثة لها
أمراء اليمني عىل ويقف بغرة، يوسف الثالث الباب وعىل نكبية، امللك الثاني الباب وعىل
ملك الباركة وشحنة مراتبهم عىل الناس ويقف كذلك، اليسار وعن السلحدارية، املماليك
ويقف الصفوف، ويسويان الناس يرتبان فضة عصا نائبه وبيد ذهب، عصا بيده طغى
امللوك بنات فأولهم الطرب أهل يأتي ثمَّ والنقباء، الحجاب ويقف خلفه والكتاب الوزير
لألمراء السلطان ويهبهن ويرقصن، فيغنني السنة تلك يف املسبيات الهنود من الكفار
وأقاربه إلخوانه ويهبهن ويرقصن، فيغنني الكفار بنات سائر بعدهن يأتي ثمَّ واألعزة،
اليوم يف يجلس ثمَّ العرص، بعد لذلك السلطان جلوس ويكون امللوك، وأبناء وأصهاره
ويهبهن ويرقصن، فيغنني باملغنيات ويؤتى الرتتيب ذلك عىل أيًضا العرص بعد بعده الذي
العبيد، يعتق الرابع اليوم ويف عليهم، وينعم أقاربه يزوج الثالث اليوم ويف املماليك، ألمراء
اليوم ويف بالجواري، العبيد يزوج السادس اليوم ويف الجواري، يعتق الخامس اليوم ويف

منها. ويكثر الصدقات يعطي السابع

سفره من قدم إذا ترتيبه ذكر

ستة منها فيًال، عرش ستة عىل ورفعت الفيلة زينت أسفاره من السلطان قدم وإذا
املرصعة الستارة وهي الغاشية أمامه وحملت مرصع، ومنها مزركش منها شطًرا، عرش
الحرير، بثياب وتكىس طبقات، عىل مقسومة الخشب قباب وتُْصنَع النفيس، بالجوهر
رواقص، ومنهن حلية، وأحسن لباس أجمل عليهن املغنيات الجواري طبقة كل يف ويكون
محلوًال الجالب بماء مملوء الجلود، من مصنوع كبري حوض قبة كل وسط يف ويحصل
منه يرشب من وكل غريب، أو وبلدي وصادر، وارد من الناس جميع منه يرشب باملاء،
مركب عليها يطأ الحرير، بثياب مفروًشا القباب بني ما ويكون والفوفل، التنبول يعطى
بثياب القرص باب إىل املدينة باب من به يمر الذي الشارع حيطان وتزين السلطان
ورأيته خلفه والعساكر األفواج وتكون آالف، وهم عبيده من املشاة أمامه ويميش الحرير،
الفيلة عىل الصغار الرعادات من أربع أو ثالث نُِصبَت وقد الحرضة، عىل قدماته بعض يف
وصل حتى املدينة إىل دخوله حني من فيلتقطونها الناس، عىل والدراهم بالدنانري ترمي

قرصه. إىل
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الخاص الطعام ترتيب ذكر

فهو الخاص ا فأمَّ العامِّ، وطعام ، الخاصِّ طعام صنفني: عىل السلطان بدار والطعام
لذلك ويحرض الحارضين، مع مجلسه يف يأكل أن وعادته منه، يأكل الذي السلطان طعام
ومن مجلس، وأمري رستيز امللك وعماد السلطان، عم ابن حاجب وأمري الخواص األمراء
أراد وربما معهم، فأكل دعاه األمراء كبار أو األعزة من تكريمه أو ترشيفه السلطان شاء
ويعطيه خبزة عليها وجعل بيده الصحاف إحدى فأخذ الحارضين من أحد ترشيف أيًضا
وربما األرض إىل اليمنى بيده ويخدم اليرسى، كفه عىل ويجعلها املعطى فيأخذها إياها،
ويأكله الحارض يصنع كما فيخدم املجلس، عن غائب هو من إىل الطعام ذلك من بعث
له يحرضون الذين جملة فرأيت الخاص الطعام لهذا مرات حرضت وقد حرضه، من مع

رجًال. عرشين نحو

العام الطعام ترتيب ذكر

النقباء ونقيب هللا، بسم يصيحون النقباء وأمامه املطبخ من به فيؤتى العام الطعام ا وأمَّ
وسمع الرابع الباب من دخلوا فإذا فضة، عمود بيده معه ونائبه ذهب، عمود بيده أمامهم
فإذا وحده، السلطان إالَّ قاعًدا أحد يبقى وال أجمعني قياًما قاموا أصواتهم، باملشور من
يمدح بكالم وتكلم أمامهم أمريهم ووقف ا، صفٍّ النقباء اصطفت باألرض الطعام وضع
من باملشور من جميع ويخدم لخدمته النقباء ويخدم يخدم ثمَّ عليه، ويثني السلطان فيه
ماشيًا كان إن وقف ذلك، حني النقباء نقيب كالم سمع من أنه وعادتهم وصغري، كبري
الكالم، ذلك يفرغ حتى مقامه عن يتزحزح وال أحد يتحرك وال واقًفا، كان إن موقفه ولزم
ثانية، مرة الناس وجميع النقباء ويخدم ويخدم ذلك، نحو كالًما نائبه أيًضا يتكلم ثمَّ
علم قد السلطان كان وإن الطعام بحضور معرفني الباب كتاب ويكتب يجلسون وحينئٍذ
فإذا السلطان إىل به فيأتي بذلك، موكل امللوك أبناء من لصبي املكتوب ويعطى بحضوره،
والشواء الرقاق وطعامهم وإطعامهم، الناس لرتتيب األمراء؛ كبار من شاء من عني قرأه
وفرسنا ذلك ذكرنا وقد والسمك، والدجاج واألرز بالحلواء اململوءة الجوانب ذات واألقراص

ترتيبهم.
والرشفاء والفقهاء والخطباء القضاة الطعام سماط صدر يف يكون أن وعادتهم
يف إالَّ أحد يقعد وال الناس، سائر ثمَّ الكبار، األمراء ثمَّ السلطان، أقارب ثمَّ واملشايخ،
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السقاة وهم الرشيدارية، أتى جلسوا فإذا البتة تزاحم بينهم يكون فال له، معني موضع
فيرشبون باملاء، املحلول بالنبات مملوءة والزجاج والنحاس والفضة الذهب أواني بأيديهم
أمام ويجعل األكل، يف يرشعون ثمَّ هللا بسم الحجاب قال رشبوا فإذا الطعام قبل ذلك
أحد مع أحد يأكل وال وحده، منه يأكل السماط عليه يحتوي ما جميع من إنسان كل
قال أخذوه فإذا القصدير، أكواز يف بالفقاع أتوا األكل من فرغوا فإذا واحدة، صحفة يف
الفوفل من غرفة إنسان كل فيعطى والفوفل التنبول بأطباق يؤتى ثمَّ هللا، بسم الحجاب
فإذا أحمر، حرير بخيط مربوطة مجموعة التنبول من ورقة عرشة وخمس املهشوم،
لإلطعام املعني األمري ويخدم جميًعا فيقومون هللا، بسم الحجاب قال التنبول الناس أخذ
واألخرى الظهر، قبل إحداهما اليوم: يف مرتان وطعامهم ينرصفون ثمَّ لخدمته، ويخدمون

العرص. بعد

والكرم الجود يف بعضأخباره ذكر

به وكفى أقول ما ِصْدق تعاىل هللا ويعلم وعاينته، وشاهدته تُه حَرضْ ما منها أذكر وإنما
كاليمن الهند أرض من تقرب التي والبالد متواتر مستفيض أحكيه الذي أن مع شهيًدا،
فإنه الغرباء، عىل جوده سيما وال حقيقة، يعلمونها بأخباره مملوءة وفارس وخراسان
ويوليهم اإلنعام، عليهم ويُْسِبغ اإلحسان، لهم ويجزل ويؤثرهم الهند أهل عىل يفضلهم
من ومنع األعزة سماهم أن إليهم إحسانه ومن العظيمة، املواهب ويوليهم الرفيعة، الخطط
وسأذكر حاله، وتغري خاطره انكرس غريبًا دعي إذا اإلنسان إنَّ وقال: الغرباء، يدعوا أن

تعاىل. هللا شاء إن ومواهبه الجزيلة عطاياه من يحىص ال مما بعًضا

وحكايته التاجر الكازروني الدين لشهاب عطائه ذكر

قد السلطان وكان بربويز، امللقب الكازروني التجار مللك صديًقا هذا الدين شهاب كان
الدين شهاب صديقه إىل فبعث الوزارة يَُولِّيَه أن ووعده كنباية، مدينة ار التجَّ ملك أقطع
بورقة املزين املقطوع امللف من رساجة وهي للسلطان هدية وأعد فأتاه، عليه ليقدم
وبغال املزين امللف من ذلك كل راحة وخباء وتابع وخباء يناسبها مما وصيوان الذهب،
القدوم يف آخذًا وجده التجار، ملك صاحبه عىل الهدية بهذه الدين شهاب قدم فلما كثري،
خواجة الوزير وعلم للسلطان، وبهدية بالده مجابي من عنده اجتمع بما الحرضة عىل
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بالد وكانت بسببه، وقلق ذلك من فغار الوزارة، والية من السلطان به وعده بما جهان
وتخدم إليه وانقطاع بجانبه تعلق وألهلها الوزير والية يف املدة تلك قبل والجزرات كنباية
يرضبوا أن إليهم الوزير فدس بالجبال، يمتنعون عصاة وبعضهم كفار وأكثرهم له،
الدين شهاب ومعه واألموال بالخزائن خرج فلما الحرضة، إىل خرج إذا التجار ملك عىل
عليهم فرضب أكثرهم، ونام العساكر وتفرقت عادتهم عىل الضحى عند يوًما نزلوا بهديته،
الدين شهاب وهدية والخزائن األموال وسلبوا التجار ملك فقتلوا عظيم جمع يف الكفار

بنفسه. هو ونجا
بالد مجبى من الدين شهاب يعطى أن فأمر بذلك، السلطان إىل املخربون وكتب
ما وقال: قبوله، من فأبى ذلك عليه فعرض بالده، إىل ويعود دينار ألف ثالثني نهروالة
فأعجبه بذلك السلطان إىل فكتبوا يديه، بني األرض وتقبيل السلطان رؤية إالَّ قصدي
دخولنا يوم السلطان عىل دخوله يوم وصادف مكرًما، الحرضة إىل بوصوله وأمر قوله،
كان فلما جزًال، عطاء الدين شهاب وأعطى بإنزالنا وأمر جميًعا علينا فخلع عليه، نحن
شهاب عن اليوم ذلك يف وسأل سنذكره، كما تنكة آالف بستة السلطان يل أمر ذلك بعد
ثمَّ ندري، ما معناه أثم نميد عالم خوند يا الفلكي: ابن الدين بهاء له فقال هو، أين الدين
بروهمني السلطان له فقال مرًضا، به أن سمعت معناه (دار)، دارد زحمت شنيدم له قال
معناه شود، (خوش) أوخش تادل أوبريي أوبيش زربكري تنكة لك يك خزانة در: زمان
يبقى حتى إليه واحملها الذهب، من تنكة ألف مائة منها وُخذْ الخزانة إىل الساعة امِش
السلع من أحب ما بها يشرتي أن السلطان وأمر إياها، فأعطاه ذلك ففعل طيِّبًا، خاطره
مجهزة مراكب بثالثة له وأمر هو، يتجهز حتى شيئًا الناس من أحد يشرتي وال الهندية،
وبنى هرمز بجزيرة ونزل فسافر، فيها ليسافر وزادهم البحرية، مرتب ومن آالتها من
عنده كان ما جميع فني وقد الدين شهاب أيًضا ورأيت ذلك، بعد رأيتها عظيمة داًرا بها
يخرج قلما الهندية البالد هذه مال وهكذا إسحاق، أبا سلطانها يستجدي بشرياز وهو
تفني آفة عليه هللا بعث البالد من غريها إىل ووصل به خرج وإذا النادر، إالَّ منها به أحد
هرمز ملك بني كانت التي الفتنة يف له أخذ فإنه هذا، الدين لشهاب اتفق ما كمثل بيده، ما

ماله. من سليبًا وخرج عنده ما جميع أخيه وابني

الدين ركن الشيوخ لشيخ عطائه ذكر

له يبعث أن منه وطلب العباس، أبي مرص بديار الخليفة إىل هدية بعث قد السلطان وكان
العباس أبو الخليفة إليه فبعث الخالفة، يف منه اعتقاًدا والسند؛ الهند بالد عىل التقدمة أَْمر
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وأعطاه إكرامه يف باَلَغ عليه قدم ا فلمَّ الدين، ركن مرص بديار الشيوخ شيخ مع طلبه ما
ويف طائلة، أمواًال وأعطاه رصفه ثمَّ ويعظمه عليه دخل متى له يقوم وكان جزًال، عطاء
وقال الخالص، الذهب من ذلك كل ومسامريها الخيل صفائح من جملة أعطاه ما جملة
بالد إىل منها البحر لريكب كنباية إىل َه فتََوجَّ بها، أفراسك فانعل البحر من نزلت إذا له:
ما أيًضا فأخذ الكوملي، ابن مال وأخذه الدين جالل القايض خروج قضية فوقعت اليمن،
له قال السلطان رآه ا فلمَّ السلطان، إىل الكوملي ابن مع بنفسه وفرَّ الشيوخ لشيخ كان
معناه ورسنهي، زرنريي خري صنم (دلرباي) بادكري بري زر) (كه كزر أمدي ممازًحا
قال هنا ها تخليه ورأسك ذهبًا تحمل فال الحسان، الصور مع تأكله الذهب لتحمل جئت
وأعطيك املخالفني إىل سائر أنا فها خاطرك اجمع له قال ثمَّ االنبساط، معنى عىل ذلك له
وأخلف وعده بما له وىف أنه الهند بالد عن االنفصال بعد وبلغني لك، أخذوه ما أضعاف

مرص. ديار إىل بذلك وصل وأنه منه، ضاع ما جميع له

نارصالدين الرتمذي للواعظ عطائه ذكر

الرجوع أحب ثمَّ عام، مدة إحسانه تحت وأقام السلطان عىل قدم الواعظ الفقيه هذا وكان
بالد يقصد السلطان خرج ا فلمَّ ووعظه، كالمه سمع يكن ولم ذلك، يف له فأذن وطنه إىل
املقارصي، األبيض الصندل من منرب له يهيئ أن فأمر انرصافه، قبل سماعه أحب املعرب
عىل وخلع عظيم ياقوت حجر بأعاله وألصق الذهب، من وصفائحه مسامريه وجعلت
املنرب له ونصب مثلها، وعمامة بالجوهر مرصعة مذهبة سوداء عباسية خلعة الدين نارص
ويساره، يمينه عن والخواص رسيره عىل السلطان وقعد إفراج، وهي الرساجة بداخل
يكن ولم وذكر، ووعظ بليغة خطبة فخطب مجالسهم، واألمراء والفقهاء القضاة وأخذ
وعانََقه إليه السلطان قام املنرب عن نزل ا فلمَّ ساعدته، سعادته لكن طائل فعله فيما
رساجة إىل جملتهم يف وكنت يديه بني يمشوا أن َحَرضَ َمْن جميع وأََمَر فيل، عىل وأَْرَكبَُه
الحرير، من وصيوانها امللوَّن الحرير من جميعها السلطان، رساجة مقاِبلة له بَْت ُرضِ
التي الذهب أواني الرساجة من بجانب وكان معه، وجلسنا فجلس كذلك، أيًضا وخباؤها
اثنان وِقْدران القاعد الرجل جوفه يف يََسُع بحيث كبري؛ تنور وذلك إياها، السلطان أعطاه
ومحمل أرجل أربعة لها ومائدة وتميسندة وركوة أكواز وجملة عددها، أَذُْكر ال وصحاف
الرساجة؛ أوتاد من َوتََديِْن السمناوي الدين عماد وَرَفَع خالص، ذهب من ذلك كل للكتب
كما إالَّ يكونا ولم وفضة، ذهب من أنهما بذلك يوهم مقصدر، واآلخر نحاس أحدهما
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بعضهم رسح العبيد من ومئني دراهم دينار ألف مائة قدومه حني أعطاه كان وقد ذكرنا،
بعضهم. وحمل

األردوييل العزيز لعبد عطائه ذكر

الدين وبرهان تيمية، بن الدين تقي عىل بدمشق قرأ محدثًا، فقيًها هذا العزيز عبد وكان
السلطان عىل قدم ثمَّ وغريهم، الذهبي الدين وشمس املزي، الدين وجمال الربكح، بن
ريضهللا — وابنه العباس َفْضل يف أحاديث عليه رسد أنه يوًما واتفق وأَْكَرَمه، إليه فأَْحَسَن
العباس، بني يف ِلُحبِّه السلطان ذلك فأَْعَجَب أوالدهما، الخلفاء مآثر من وشيئًا — عنهما
وقال بيده عليه فصبها الفاتنكة، فيها ذهب بصينية يؤتى أن وأََمَر الفقيه َقَدَمي وَقبََّل

تقدم. فيما الحكاية هذه ذكرنا وقد الصينية، مع لك هي

األندكاني الدين لشمس عطائه ذكر

بقصيدة السلطان فمدح مطبوًعا، شاعًرا حكيًما األندكاني الدين شمس الفقيه وكان
ألف منها بيت لكل فأعطاه بيتًا، وعرشين سبعة أبياتها عدد وكان الفاريس، باللسان
أَْلَف ِشْعٍر بيِت عىل يُْعَطْوَن كانوا الذين املتقدمني عن يُْحَكى مما أَْعَظم وهذا دراهم، دينار

السلطان. عطاء ُعْرش وهو درهم

الشونكاري الدين لعضد عطائه ذكر

ببالده، الذكر شهري الصيت، عظيم القدر كبري فاضًال، إماًما فقيًها الدين عضد وكان
دينار آالف عرشة شونكارة بلده إىل إليه فبعث بمآثره، وسمع أخباره السلطان فبلغت

عليه. َوَفَد وال قط يََرُه ولم دراهم

الدين للقايضمجد عطائه ذكر

قايضشرياز، الدين مجد الشهرية الكرامة ذي الصالح العالم القايض خرب أيًضا بلغه وملا
إىل إليه بعث أيًضا هذا بعد خربه بعض وسيمر األول، السفر يف أخباره سطرنا الذي

دراهم. دينار آالف عرشة الدمشقي زاده الشيخ صحبة شرياز مدينة
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الصاغرجي الدين لربهان عطائه ذكر

يأخذ ما كثريًا إنه حتى يملكه، ملا باذًال اإليثار كثري األئمة، الوعاظ أحد الدين برهان وكان
وطلب دينار، ألف أربعني إليه فبعث السلطان إىل خربه فبلغ الناس، عىل ويؤثر الديون
أن وأبى الخطا بالد إىل وتوجه منها، دينه وقىض الدنانري فقبل حرضته إىل يصل أن منه

يديه. بني العلماء يقف سلطان إىل أميض ال وقال إليه، يصل

وحكايته كاون لحاجي عطائه ذكر

ملًكا موىس أخوه وكان العراق، ملك سعيد أبي السلطان عم ابن كاون حاجي وكان
الجزل، العطاء وأعطاه مثواه فأكرم السلطان عىل كاون حاجي فوفد العراق، بالد ببعض
إحداهما صينيات ثالث منها وكان بهديته، جهان خواجة الوزير أتى وقد يوًما ورأيته
كاون حاجي وكان جواهر، مملوءة واألخرى زمرًدا، مملوءة واألخرى يواقيت، مملوءة
العراق يريد ومىض عريًضا، ماًال أيًضا أعطاه إنه ثمَّ جزيًال، حظٍّا ذلك من فأعطاه حاًرضا
وبايعه امللك وادعى أخيه إرث فطلب خان، سليمان مكانه وويل تويف قد أخاه فوجد
تقدم الذي الدين عضد اإلمام بها التي شونكارة بمدينة ونزل فارس بالد وقصد العساكر،
فقال خرجوا، ثمَّ ساعة إليه الخروج عن شيوخها تأخر بخارجها نزل ا فلمَّ آنًفا، ذكره
ألهل وقال منهم، يقبل فلم له فاعتذروا مبايعتنا إىل الخروج تعجيل عن منعكم ما لهم:
وكانوا أعناقهم، ورضبوا فجردوها السيوف جردوا معناه (جقار)، تخار قلنج سالحه
إىل وكتبوا لذلك، فغضبوا فعله بما األمراء من املدينة هذه يجاور من فسمع كبرية جماعة
أهل عىل جرى بما فأعلموه — الكبار الفقهاء األمراء من وهو — السمناني الدين شمس
طالبني البالد أهل واجتمع عساكره، يف فتجرد قتاله عىل اإلعانة منه وطلبوا شونكارة،
بقرص هو وكان فهزموه ليًال عسكره عىل ورضبوا املشايخ، من كاون حاجي قتله من بثأر
إىل به وبعثوا رأسه، وقطعوا عليه فعثروا الطهارة بيت يف فاختفى به فأحاطوا املدينة،

منه. تشفيًا البالد عىل أعضاءه وفرقوا خان سليمان

وأخباره عليه الخليفة ابن قدوم ذكر

الخليفة بن العزيز عبد بن يوسف بن القاهر عبد بن محمد الدين غياث األمري وكان
ما ملك ابن مشري طرة الدين عالء السلطان عىل وفد قد البغدادي، العبايس باهلل املستنرص
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— عنهما هللا ريض — العباس بن قثم قرب عىل التي الزاوية وأعطاه فأكرمه النهر، وراء
أحب بدعوتهم، وقيامه العباس بني يف السلطان بمحبة سمع ملا ثم أعواًما، بها واستوطن
الحرباوي، الرشقي أبي بن محمد القديم صاحبه أحدهما برسولني له وبعث عليه القدوم
الذي الرتمذي الدين نارص وكان السلطان عىل فقدما الصويف، الهمداني محمد والثاني
هو فشهد نسبه، بصحة البغداديون لديه وشهد ببغداد الدين غياث لقي قد ِذْكُره، َم تََقدَّ
وبعث دينار آالف خمسة أعطاهما السلطان إىل رسواله وصل ا فلمَّ بذلك، السلطان عند
يعظمه يده بخط كتابًا له وكتب إليه، بها ليتزود الدين غياث إىل دينار ألف ثالثني معهما
وكتب السند بالد إىل وصل ا فلمَّ إليه، َرَحَل الكتاب وصله ا فلمَّ عليه، القدوم منه ويسأل فيه
بعث رسستي إىل َوَصَل ملا ثمَّ العادة، عىل يستقبله من السلطان بعث بقدومه املخربون
الفقهاء، من وجماعة الغزنوي الدين كمال القضاة قايض الجهان صدر الستقباله أيًضا
بنفسه السلطان َخَرَج الحرضة خارج آباد بمسعود نزل ا فلمَّ الستقباله، األمراء بعث ثمَّ
السلطان، له فخدم وخدم السلطان له َل فَرتَجَّ الدين غياث َل تََرجَّ اْلتََقيَا ا فلمَّ الستقباله،
كتفه عىل وجعله األثواب أحد السلطان فأخذ ثياب، جملتها يف هدية استصحب قد وكان
وحلف له وقدمه بيده أحدها السلطان فأخذ الخيل قدمت ثمَّ معه، الناس يفعل كما وخدم

ركب. حتى بركابه وأمسك يركب أن
وهذا إياه وأعطاه بيده التنبول وأخذ مًعا، يظلهما والشطر وسايره السلطان ركب ثمَّ
العباس أبا الخليفة بايعت أني لوال له وقال أحد، مع يفعله ال فإنه به، أكرمه ما أعظم
رسول قال الدين: غياث له وقال البيعة، تلك عىل أيًضا وأنا الدين غياث له فقال لبايعتك،
فجاوبه أحييتنا، وأنت له»، فهي مواتًا أرًضا أحيا «من تسليًما: وسلم عليه هللا صىل هللا
فيها أَنَْزَلُه السلطان لنزول ة امُلَعدَّ الرساجة إىل وصال وملا وأَبَرِّه، جواب بألطف السلطان
دار إىل دخال بالغد كان ا فلمَّ الحرضة، بخارج الليلة تلك وباتا غريها، للسلطان ورضب
الدين عالء بناه الذي القرص يف أيًضا الخالفة وبدار بسريي، املعروفة باملدينة وأنزله امُلْلك
فيه له وأََعدَّ إليه، معه يمضوا أن األمراء جميع السلطان وأََمَر الدين، قطب وابنه الخلجي
يغتسل مغتسل جملتها من كان حتى والفضة، الذهب أواني من إليه يحتاج ما جميع
من جملة له وبعث العادة، عىل رأسه لغسل دينار ألف أربعمائة له وبعث ذهب، من فيه
زيادة له وبعث دينار، ثالثمائة يوم كل يف نفقته عن له َ وَعنيَّ والجواري، والخدم الفتيان
ما وجميع إقطاًعا، سريي مدينة جميع وأعطاه الخاص، بالطعام املوائد من عدًدا إليها
قرية، مائة وأعطاه وأرضه، املخزن بساتني من بها يتصل وما الدور، من عليه اْحتََوْت
ويكون املذهبة بالرسوج بغلة ثالثني وأعطاه لدهيل، املضافة الرشقية البالد ُحْكم وأعطاه
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ال خاصٍّ موضع يف إالَّ السلطان، داَر أتى إذا دابته عن ينزل أالَّ وأمره املخزن، من علفها
كما له يخدموا أن وصغري كبري من جميًعا الناس وأََمَر السلطان، سوى راكبًا أحد يدخله
الكريس عىل كان وإن رسيره، عن له ينزل السلطان عىل دخل وإذا للسلطان، يخدمون
وإذا واحد، بساط عىل السلطان مع ويجلس لصاحبه، منهما واحد كل وخدم قائًما قام
املجلس خارِج إىل انرصف وإذا لصاحبه، منهما واحد كل وخدم لقيامه السلطان قام قام

اليوم. يف مرتني هذا يفعل ينرصف؛ ثمَّ شاء، ما عليه يقعد بساط له ُجِعَل

إياه تعظيمه من حكاية

يخرجوا أن األمراء كبار السلطان فأمر بنجالة، بالد من الوزير قدم بدهيل ُمقامه أثناء ويف
باملدينة القباب وُصِنَعت كثريًا، تعظيًما وَعظََّمه استقباله إىل بنفسه خرج ثمَّ استقباله، إىل
واألعيان، والقضاة والفقهاء أيًضا للقائه الخليفة ابن وخرج َقِدَم، إذ للسلطان تُْصنَع كما
— يدعوه وبذلك — زاده املخدوم دار إىل اْمِض للوزير: قال لقرصه السلطان عاد ا فلمَّ
كثرية، وأثوابًا الذهب من تنكة ألفي له وأهدى إليه الوزير فسار املخدوم، ابن ذلك ومعنى

كذلك. أنا ُت وحَرضْ األمراء، كبار من وغريه قبولة األمري وحرض

نحوها حكاية

قديمة، عداوة الخليفة ابن وبني بينه وكان ببهرام، املسمى غزنة ملك السلطان عىل َوَفَد
بها له يبنى أن وأمر الخليفة، البن التي سريي مدينة دور ببعض بإنزاله السلطان فأمر
الذي البساط عىل فجلس السلطان دار إىل ومىض منه فغضب الخليفة ابن ذلك فبلغ دار،
جميع إنَّ له: وقل عالم، خوند عىل َسلِّم له: فقال الوزير إىل وبعث عليه، الجلوس عاَدتُه
معكم أقيم ال وأنا ونما، عندي زاد بل منه، يشء يف أترصف لم بمنزيل هو أعطانيه ما
السلطان أَْمر سببه أنَّ فأَْعَلَمُه هذا، سبب عن أصحابه بَْعَض الوزيُر فسأل وانرصف، وقام
فَرِكَب بذلك، فأَْعَلَمُه السلطان عىل الوزير فدخل سريي، مدينة يف غزنة مللك الدار ببناء
خارج فرسه عن ونزل له فاستأذن الخليفة ابن منزل وأتى ناسه، من عرشة يف حينه من
أَْعَلم ما وِهللا السلطان: له وقال ُعذَْره، فقبل له واعتذر فتلقاه الناس، ينزل حيث القرص
له فقال ُقِتْلُت، ولو أفعله ال ما هذا له: فقال عنقي، عىل قدمك تََضَع حتى عني راٍض أنك
قبولة الكبري امللك وأََخذَ األرض يف رأسه َوَضَع ثمَّ ذلك، من لك بُدَّ ال رأيس وَحقِّ السلطان:
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راٍض أنك علمت اآلن وقال: قام ثم السلطان، عنق عىل فوضعها بيده الخليفة ابن ِرْجل
عيٍد يوم تُه َحَرضْ ولقد َمِلٍك، عن بمثلها يُْسَمع لم غريبة حكاية وهذه قلبي، وطاب عيلَّ
الحرير عقد مكان َجَعَل قد مفرجة، السلطان عند من خلع بثالث الكبري امللك جاءه وقد
من نزل حتى ببابه الكبري امللك وقام الكبري، البندق َقْدر جوهر حباِت بها تَُعلَّق التي
الخليفة وابن الحد، به يحيط وال العد يحرصه ال ما هو أعطاه والذي إياها، فكساه قرصه
وكأنه سامعها منها يعجب عجيبة أخبار البخل يف وله تعاىل، هللا خلق أبخل كله ذلك مع

ذلك. يف أخباره بعض ولنذكر الكرم، من السلطان بمنزلة البخل من كان

الخليفة ابن بخل من حكاية

أحمد سميته يل ولًدا تركت وعنده منزله، إىل الرتدد كثري وكنت مودة، وبينه بيني وكانت
أصحابك تَْجَمع وال وحدك تأكُل ِلَم يوًما: له فقلت بهما، هللا َفَعَل ما أدري وال سافرت، ا َلمَّ
فكان طعامي، يأكلون وهم كثرتهم عىل إليهم أنظر أن أستطيع ال يل: فقال الطعام؟ عىل
يف ويترصف أحب ملن الطعام من الرشيف أبي بن محمد صاحبه ويعطي وحده يأكل
ورأيته به، رساج ال ُمْظِلًما به يسكن الذي قرصه دهليز فأرى إليه أتردد وكنت باقيه،
فَكلَّْمتُه َمَخاِزَن، منها مأل وقد بستانه، بداخل الحطب من الصغار األعواد يجمع مراًرا
البستان خدمة يف وفتيانه ومماليكه أصحابه يخدم وكان إليها، يحتاج يل فقال ذلك يف
فُطِلبُْت َديٌْن مرًة عيلَّ وكان يخدمون، ال وهم طعامي يأكلوا أن أرىض ال ويقول: وبنائه،
بذلك نفيس تسمح فلم دينك عنك أؤدي أن هممت لقد وهللا األيام: بعض يف يل فقال به،

عليه. ساَعَدتْني وال

حكاية

صاحبه، الرشيف أبي بن محمد أحدهم أربعة، رابع وأنا بغداد عن خرجت قال: مرة حدثني
العني يف أحدنا فوجد القرى ببعض ماء عني عىل فنزلنا عندنا، زاد وال أقدامنا عىل ونحن
لرشائه أحدنا فبعثنا خبًزا، به نشرتي أن عىل فاتفقنا بدرهم؟ نصنع وما فقلنا: درهًما،
بقرياط، وتبنًا بقرياط خبًزا يبيع وإنما وحده، الخبز يبيع أن القرية بتلك الخبَّاز فأبى
لقمة، لقمة الخبز وقسمنا تأكله، لنا دابة ال إذ التبن فطرحنا والتبن الخبز منه فاشرتى
وتؤثر أوالك ما عىل هللا تحمد أن لك ينبغي له: فقلت تراه، ما إىل اليوم حايل انتهى وقد
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يفعل وال بيشء، يجود قط أََرُه ولم ذلك، أستطيع ال فقال: بالتصدق، واملساكني الفقراء
الشح. من باهلل ونعوذ — معروًفا

حكاية

التي املستنرصية املدرسة باب عىل قاعد وأنا الهند بالد من عودتي بعد ببغداد يوًما كنت
يشتد الحال ضعيف شابٍّا فرأيت — عنه هللا ريض — املستنرص املؤمنني أمري جده بناها
األمري ابن هو تراه الذي الشاب هذا الطلبة: بعض يل فقال املدرسة، عن خارج رجل خلف
بالد من قدمت إني له: فقلت فدعوته الهند، ببالد الذي املستنرص الخليفة حفيد محمد
خلف يشتد ومىض األيام، هذه يف خربه جاءني قد فقال: أبيك، بخرب أعرفك وإني الهند
ببعض إمام هو الشاب وهذا الحبس، يف الناطر هو يل: فقيل الرجل عن فسألت الرجل،
فطال الرجل، من أجرته يطلب وهو اليوم، يف واحد درهم أجرة ذلك عىل وله املساجد،
السلطان من إليه الواصلة الخلع يف التي الجواهر من جوهرة إليه بعث لو وهللا منه عجبي

الحال. هذه مثل من باهلل ونعوذ بها، ألغناه

مهنى بن هللا هبة بن غدا الدين سيف لألمري السلطان أعطاه ما ذكر
الشام عرب أمري

داخل الدين جالل السلطان بقرص وأنزله مثواه أَْكَرَم السلطان عىل األمري هذا َقِدَم وملا
كبري مشور فيه عظيم قرص وهو األحمر، القرص معناه لعل بكشك، ويُْعَرف دهيل، مدينة
يدخل الذي الثاني املشور وعىل املشور، هذا عىل ترشف قبة بابه عىل هائل ودهليز ا، جدٍّ
املشور، هذا يف يديه بني الكرة وتلعب بها يقعد الدين جالل السلطان وكان القرص، إىل منه
وذلك وغريها، وبسًطا وفرًشا أثاثًا مملوء فرأيته به، نزوله عند القرص هذا َدَخْلُت وقد
ما بجميع مات إذا السلطان قرص يرتكوا أن بالهند عادتهم فإن فيه، منتفع ال متمزق كله
إىل وصعدت به ُطْفُت َدَخْلتُه وملا لنفسه، قًرصا بعده املتويل ويبني له، يتعرضون ال فيه
الدين جمال األديب الطيب الفقيه معي وكان َعْربة، عنها نشأت ِعْربة فيه يل فكانت أعاله
بها وله أبيه، مع قدمها الهند بالد مستوطن املولد، البجائي األصل الغرناطي املغربي،

(خفيف): عايناه عندما فأنشدني أوالد

ع��ظ��اَم��ا ص��ارت ال��ع��ظ��ام ف��ال��رءوس َع��نْ��ُه��ْم ال��طِّ��ي��َن َس��ِل وس��الط��ي��نُ��ُه��م
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العرب، يف املحبة شديد السلطان وكان نذكره، كما ُعْرِسه وليمة كانت القرص وبهذا
إحسانًا إليه وأحسن العطاء له أجزل األمري هذا وصله فلما بفضائلهم، معرتًفا لهم مؤثًرا
أحد منكبور بالد من البايزيدي ملك أعظم هدية عليه قدمت وقد مرة، وأعطاه عظيًما
املذهبة بالرسوج مرسجة الخيل من عرشة أخرى مرة وأعطاه الخيل، عتاق من فرًسا عرش

خوندة. فريوز بأخته ذلك بعد زوجه ثمَّ املذهبة، اللجم عليها

السلطان بأخت الدين سيف األمري ج تزوُّ ذكر

فتح امللك ونفقاتها الوليمة بشأن للقيام َ َعنيَّ غدا، لألمري أخته بتزويج السلطان أمر وملا
مكسور، واآلخر مسكن أولهما وواوين مفتوح، معجم (بشني بشونوبس املعروف هللا
فأتى األيام، تلك يف معه والكون غدا األمري ملالزمة وعينني مهمل)، سني آخره نون بينهما
كل يف ورضب املذكور، األحمر بالقرص املشورين بها فظلل بالصيوانات هللا فتح امللك
التربيزي الدين شمس وأتى الحسان، بالفرش ذلك وفرش ا، جدٍّ ضخمة قبة منهما واحد
السلطان، مماليك وكلهن والرواقص املغنيات والنساء املغنون الرجال ومعه املطربني أمري
وذبحت داران والتنبول والرشبدارية والحلوانيني والشوائني والخبازين الطباخني وأحرض
واألعزة الكبار األمراء ويحرض يوًما عرش خمسة الناس يطعمون وأقاموا والطيور، األنعام
هذا إىل ليًال السلطان دار من الخواتني جاء بليلتني الزفاف ليلة قبل كان فلما ونهاًرا، ليًال
غريبًا عربيٍّا وكان الدين سيف األمري واستحرض الفرش، بأحسن وفرشته فزينه القرص،
تكون أن أمر قد السلطان وكان له، معينة مرتبة عىل وأجلسنه به فخففن له، قرابة ال
مقام الخواتني من أخرى امرأة تكون وأن غدا، األمري أم مقام خان مبارك أخيه أم ربيبته
أجلسنه وملا أهله، بني كأنه يكون حتى خالته؛ مقام وأخرى عمته، مقام وأخرى أخته،
ويرقصن، يَُغنِّني رأسه عىل باقيهن وأقام ورجليه، يديه يف الحناء له َجَعْلَن املرتبة عىل

أصحابه. خواصِّ مع هو وأقام الزفاف، َقْرص إىل وانرصْفَن
جهة من يكونون وجماعة جهته، من يكونون األمراء من جماعة السلطان َ وَعنيَّ
به تكون الذي املوضع باب عىل الزوجة جهة من التي الجماعة تَِقَف أن وعادتهم الزوجة،
أو الزوجة، أصحاب غلبوا أن إالَّ يدخلون فال بجماعته الزوج ويأتي زوجها، عىل جلوتها
بخلعة إليه أتى املغرب بعد كان وملا عليهم، يقدروا لم إن الدنانري من اآلالف يعطونهم
من عليها مما لونها يظهر فال عليها الجواهر غلبت قد مرصعة، مزركشة زرقاء حرير
خلعه ما رأيت وقد الخلعة، هذه من أجمل خلعة قط أَر ولم ذلك، مثل وبشاشية الجوهر
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العلماء، ملك وابن السمناني، الدين عماد امللوك ملك ابن مثل أصهاره سائر عىل السلطان
األمري ركب ثمَّ هذه، مثل فيها يكن فلم البخاري، جهان صدر وابن اإلسالم، شيخ وابن
إكليل شبه وصنعوا أعدها عىصقد منهم واحد كل يد ويف وعبيده، أصحابه يف الدين سيف
األمري به وأتوا وصدره، به املتكلل َوْجه يغطي رفرف وله وريبول، والنرسين الياسمني من
والحرض، امللك بأمور له عهد ال البادية عرب من وكان ذلك، من فأبى رأسه عىل ليجعله
الحرم باب ويسمونه — الرصف باب وأتى رأسه عىل جعله حتى عليه وحلفت فحاولته
عارضهم من كل ورصعوا عربية حملة بأصحابه عليهم فحمل الزوجة، جماعة وعليه —
ودخل ِفْعله فأعجبه السلطان ذلك وبلغ ثبات، من الزوجة لجماعة يكن ولم عليهم، فغلبوا
واملشور، بالجوهر ع ُمَرصَّ بالديباج، ُمَزيَّن عاٍل منرب فوق العروس ُجِعَلت وقد املشور، إىل
إجالًال قدم؛ عىل وقوف وكلهن املطربة اآلالت أنواع أحرضن قد واملطربات بالنساء مآلن

منه. درجة أول عند وخدم فنزل املنرب من قرب حتى بفرسه فدخل وتعظيًما، له
الدرجة تحت وجلس فأخذه بيدها، التنبول فأعطته صعد حتى قائمة العروس وقامت
النساء ولقطتها أصحابه، من الحارضين رءوس عىل الذهب دنانري ونثرت بها وقفت التي
وأخذ األمري قام ثمَّ الباب، خارج ترضب واألنفار واألبواق واألطبال حينئذ يغنني واملغنيات
عليه الدنانري ونثرت والبسط الفرش به يطأ فرسه فركب تتبعه، وهي ونزل زوجته بيد
والخواتني قرصه، إىل أعناقهم عىل العبيد وحملها محفة يف العروس وجعلت أصحابه، وعىل
إليهم خرج كبري أو أمري بدار مروا وإذا ماشيات، النساء من وغريهن راكبات يديها بني
بالغد كان وملا قرصه، إىل أوصلوها حتى همته قدر عىل والدراهم الدنانري عليهم ونثر
لكل السلطان وأعطى والدراهم، والدنانري الثياب زوجها أصحاب جميع إىل العروس بعثت
امللك وأعطى دينار، مائتي إىل دينار ألف من داهم وبدرة ملجًما، مرسًجا فرًسا منهم واحد
الهند ببالد وعادتهم الطرب، ألهل وكذلك والبدر، املنوعة الحرير ثياب للخواتني هللا فتح
ذلك جميًعا الناس وأطعم العرس، صاحب يعطيهم إنما الطرب ألهل شيئًا أحد يعطي أالَّ
وكنباية والجزات املالوة بالد غدا لألمري يعطى أن السلطان وأمر العرس وانقىض اليوم،
عربيٍّا وكان شديًدا، تعظيًما وعظمه عليها، عنه نائبًا املذكور هللا فتح وجعل ونهروالة،
ليلة عرشين بعد النكبة إىل ذلك فأداه البادية جفاء عليه وغلب ذلك، قدر يقدر فلم جافيًا

زفافه. من
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غدا األمري سجن ذكر

فمنعه الدخول فأراد السلطان، دار إىل وصل أنه اتفق زفافه من يوًما عرشين بعد كان وملا
فأْمَسَك م، التََّقحُّ وأراد منه يسمع فلم البوابني من الخواص وهم دارية، (الربدة) الربد أمري
وكان أدماه، حتى هنالك كانت بعًىص األمري فرضبه ُه، وَردَّ الضفرية وهي بدبوقته البواب
محمود السلطان ذرية من وهو غزنة، بقايض أبوه يُْعَرف األمراء كبار من املرضوب هذا
السلطان عىل فدخل باألخ، هذا ابنه ويخاطب باألدب يخاطبه والسلطان سبكتكني بن
القايض له: قال ثم هنيهة السلطان فَفكََّر غدا األمري َصنََع بما فأخربه ثيابه، عىل والدَُّم
عليها، املوت من بُدَّ وال ناسه، من ألحد السلطان يغفرها ال جريمة وتلك بينكما، يفصل
يقف أن ترت امللك السلطان فأمر باملشور الدين كمال القايض وكان لغربته، احتمله وإنما

القايض. عند معهما
أو رضبته، أنت لألمري وقال معهما فحرض العربية يُْحِسن مجاوًرا ا حاجٍّ ترت وكان
رضبته، أنا نعم فقال: مغرتٍّا، جاهًال الدين سيف وكان الحجة، يعلمه أن لقصد ال قل
بسجنه القايض فأمر الدين، سيف يقبل فلم بينهما اإلصالح فرام املرضوب والد وأتى
السلطان، من خوًفا عنه سألت وال عليه، ينام فراًشا زوجته له بعثت ما فوهللا الليلة، تلك
عني وفهم األمراء بعض فلقيني بالسجن، زيارته وأردت أموالهم فودعوا أصحابه وخاف
شهاب الشيخ زيارة يف يل اتفقت بقضية وذَكََّرني أََونَِسيب؟ يل فقال زيارته أريد أني
ولم فرجْعُت ِذْكره يقع حسبما ذلك عىل قتيل السلطان أراد وكيف الجام، شيخ بن الدين
كان ا عمَّ وأرضب أعماله السلطان فأظهر سجنه، من الظهر عند غدا األمري وتخلص أَُزْرُه،
وكانت امللوك، ملك بن بمغيث يسمى صهر للسلطان وكان نفيه، وأراد بواليته له أََمَر
لها، قهره بسبب ماتت أنها جواريها فذََكَر ماتت، أن إىل ألخيها تشكوه السلطان أخت
موش ويجيل كتب ثم يعنيه، اللقيط يجيل بخط السلطان فكتب مغمز نسبه يف وكان
شبه وهو الريبوع يأكلون البادية عرب ألن غدا؛ األمري بذلك يعني الفريان آكل معناه خوار
فرتادف أهله، ووداع داره دخول فأراد ليخرجوه النقباء فجاءه بإخراجهما وأمر الفأر،
عن فسألني بها فِبتُّ السلطان دار إىل ذلك حني ْهُت وتوجَّ باكيًا، فخرج طلبه يف النقباء
يُنَْفى، وال يَُردَّ حتى الدين سيف األمري يف ألتكلم جئت له: فقلت األمراء، بعُض مبيتي
حتى ليلة مائة مبيتي بلغ ولو السلطان بدار ألبيتن وهللا له: فقلت ذلك، يكون ال فقال:
الالهوري، قبولة ملك األمري خدمة يف يكون أن وأمره برده فأمر السلطان ذلك فبلغ يرد،
أعاده ثم وتهذب، تأدب حتى لسفره ويسافر لركوبه يركب خدمته يف أعوام أربعة فأقام

قدره. ورفع العساكر عىل وقدمه البالد، وأقطعه أوًَّال عليه كان ما إىل السلطان
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الدين قوام زاده خداوند البنَْي وزيره بنتَْي السلطان تزويج ذكر
عليه معنا قدم الذي

يف وباَلَغ عظيًما، إحسانًا إليه وأحسن جزًال، عطاء السلطان أعطاه زاده خداوند قدم وملا
فأتى غائبًا ذاك إذ الوزير وكان جهان، خواجة الوزير بنتَي يف ولديه زوج ثمَّ إكرامه،
قايض قرأ حتى ووقف الوزير، عن نائب كأنه النكاح عقد وحرض ليًال داره إىل السلطان
والبدر األثواب بيده السلطان وأخذ قعود، واملشايخ واألمراء والقضاة الصداق القضاة
ذلك السلطان يَْجَعَل أن وأَبَْو األمراء وقام زاده، خداوند وولدي القايض يدي بني فجعلها
وانرصف. مقامه يقوم أن األمراء كبار بعض وأََمَر بالجلوس فأمرهم بنفسه، أيديهم بني

وإنصافه السلطان تواضع يف حكاية

فمىض القايض إىل ودعاه موجب، غري من أخاه َقتََل أنه الهنود كبار من رجل عليه ادعى
قبل القاَيض أََمَر قد وكان وخدم، فسلم القايض مجلس إىل معه سالح وال قدميه عىل
يدي بني ووقف املجلس إىل فصعد يتحرك، وال له يقوم فال مجلسه إىل جاءه إذا أنه ذلك

فأرضاه. أخيه دم من خصمه يُْرِيضَ أن عليه فَحَكَم القايض

مثلها حكاية

عند ذلك يف فتخاصما ماليٍّا، ا حقٍّ ِقبََلُه له أنه املسلمني من رجٌل مرًة السلطان عىل وادعى
فأعطاه. املال بإعطاء السلطان عىل الُحْكم َه فتََوجَّ القايض،

مثلها حكاية

ه فتََوجَّ القايض، إىل ورفعه موجب غري من بَُه َرضَ أنه امللوك أبناء من صبي عليه وادعى
يومئٍذ فشاَهْدتُه القصاص، من أمكنه وإالَّ ذلك، َقِبَل إن باملال يرضيه أن عليه الحكم
كما بَنَِّني َلتَْرضِ رأيس وحقِّ له: وقال عًصا وأعطاه الصبي واستحرض ملجلسه عاَد وقد
(الكالء) الكأل رأيت حتى رضبًة وعرشين إحدى بها بَُه وَرضَ العصا الصبي فأخذ رضبتك،

رأسه. عن طاَرْت قد
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الصالة إقامة يف اشتداده ذكر

تَْركها عىل يَُعاِقب الجماعات، يف بمالزمتها آمًرا الصالة، إقامة يف شديًدا السلطان وكان
يبعث وكان مغنيًا أحدهم كان تَْركها، عىل نفر تسعة واحد يوم يف َقتََل ولقد العقاب، أشد
إىل انتهى حتى ُعوِقَب؛ الصالة إقامة عند بها ُوِجَد فمن األسواق، إىل بذلك املوكلني الرجال
وأََمَر الصالة، ضيعوا إذا املشور باب عىل الخدم دواب يمسكون الذين بني الستائر عقاب
ذلك عن يسألون فكانوا اإلسالم، ورشوط والصالة الوضوء فرائض بعلم الناس يُْطَلب أن

ويكتبونه. واألسواق باملشور ذلك يتدارسون الناس وصار ُعوِقَب، يحسنه لم فمن

الرشع أحكام إقامة يف اشتداده ذكر

قعوده يكون أن خان مبارك أخاه أََمَر أَْن ذلك يف َفَعَل ومما الرشع، إقامة يف شديًدا وكان
وللقايض بالبسط، مفروشة هنالك مرتفعة قبة يف الدين كمال القضاة قايض مع باملشور
كان فمن يمينه عن السلطان أخو ويقعد السلطان، كمرتبة املخاد بها تحف مرتبة بها
عند السلطان أخي رجال يحرضه لصاحبه، أدائه من وامتنع األمراء كبار من حق عليه

منه. لينصف القايض

املظلومني إلنصاف وقعوده واملظالم، للمغارم رفعه ذكر

الناس من يؤخذ وأالَّ بالده، عن املكوس برفع السلطان أمر وأربعني إحدى سنة يف كان وملا
وخميس اثنني يوم كل يف املظالم يف للنظر بنفسه يجلس وصار خاصة، والعرش الزكاة إالَّ
وسيد حاجب، وخاص حاجب أمري إالَّ اليوم ذلك يف يديه بني يقف وال املشور، أمام برحبة
يديه، بني الوقوف من الشكوى أراد ممن أحد يمنع وال غري، ال الحجاب ورشف الحجاب
من القصص ألخذ املشور؛ من األربعة األبواب يف يجلسون األمراء كبار من أربعة وعني
من الرفع األول الباب صاحب أخذ فإن فريوز، ملك عمه ابن هو منهم والرابع املشتكني،
إىل به مىض منه يأخذوه لم وإن الرابع، أو الثالث أو الثاني أخذه وإالَّ فحسن، الشاكي
أنه عنده صحَّ فإن السلطان إىل شكا وإالَّ منه أخذه فإن املماليك، قايض الجهان صدر
األيام سائر يف القصص من يجتمع ما وكل أدبه، منه يأخذه فلم منهم أحد إىل به مىض

اآلخرة. العشاء بعد السلطان به يطالع
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الغالء يف إطعامه ذكر

ستة إىل القمح من بلغ حتى الغالء واشتدَّ والسند، الهند بالد عىل القحط استوىل وملا
بحساب املخزن من أشهر ستة نفقة دهيل أهل لجميع يعطى أن السلطان أمر دنانري،
وخرج عبد، أو حر كبري أو صغري اليوم يف إنسان لكل املغرب، أرطال من ونصف رطل
واحد لكل ويعطى الناس، ويُْحِرضون الحارات بأهل األزمة يكتبون والقضاة الفقهاء

بها. يقتات أشهر ستة عولة

أفعاله من نُِقَم وما السلطان هذا فتكات ذكر

كثري للعادة، الخارق وكرمه باملساكني ورفقه وإنصافه تواضعه من قدمنا ما عىل وكان
الناس أرى ما كثريًا وكنت النادر، يف إالَّ مقتول عن بابه يخلو ال الدماء، إراقة عىل التجارس
قطعة إىل ونظرت الفرس بي فنفر يوًما جئت ولقد هنالك، ويطرحون بابه عىل يقتلون
قطع، ثالث قطع رجل صدر هي أصحابي: بعض فقال هذه؟ ما فقلت: األرض، يف بيضاء
ويف والرشف، والصالح العلم أهل من أحًدا يحرتم وال والكبرية، الصغرية عىل يعاِقب وكان
أو ُقِتَل، للقتل كان فمن ُمئون، واملقيدين واملغلولني املسلسلني من املشور عىل يَِرُد يوم كل
الناس من سجنه يف من بجميع يوم كل يؤتى أن وعادته َب، ُرضِ للرضب أو ُعذَِّب، للعذاب
فيه يتنظفون راحتهم، يوم وهو فيه يخرجون ال فإنهم الجمعة يوم عدا ما املشور، إىل

البالء. من هللا أعاذنا ويسرتيحون

ألخيه قتله ذكر

صورة أجمل من وكان الدين، عالء السلطان بنت وأمه خان، مسعود اسمه أخ له وكان
من فإنه العذاب، من خوًفا فأقرَّ ذلك عن وسأله عليه بالقيام فاتهمه الدنيا، يف رأيتها
من عليهم أهون القتل أن الناس فريى يعذب ذلك مثل من السلطان عليه يدعيه ما أنكر
عىل أيام ثالثة هنالك مطروًحا وبقي السوق، وسط يف عنقه فرضبت به فأمر العذاب،
بالزنا العرتافها بسنتني؛ ذلك قبل املوضع ذلك يف رجمت قد املقتول هذا أم وكانت عادتهم،

الدين. كمال القايض فرجمها
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واحدة ساعة يف رجًال وخمسني لثالثمائة قتله ذكر

ببعض الكفار قتال إىل بغرة يوسف امللك مع تتوجه العسكر من حصة عني مرة وكان
منهم، قوم وتخلف العسكر معظم معه وخرج يوسف فخرج دهيل، بحوز املتصلة الجبال
وجد من عىل ويقبض باملدينة يطاف أن فأمر بذلك، يعلمه السلطان إىل يوسف فكتب
أجمعني بقتلهم فأمر منهم وخمسني ثالثمائة عىل وقبض ذلك ففعل املتخلفني، أولئك من

فقتلوا.

وقتله الدين شهاب للشيخ تعذيبه ذكر

بخراسان الجام مدينة تُنَْسب الذي الخراساني، الجام شيخ ابن الدين شهاب الشيخ وكان
أربعة يواصل وكان الفضالء، الصلحاء املشايخ كبار من ذلك قصصنا حسبما جده إىل
ا فلمَّ به، ويتربكان ويزورانه يعظمانه وتغلق الدين قطب السلطانان وكان يوًما، عرش
الفقهاء يخدم أن عادته فإن خدمته، بعض يف الشيخ يخدم أن أراد محمد السلطان ويل
يستعملون يكونوا لم — عنهم هللا ريض — األول الصدر أن ا محتجٍّ والصلحاء واملشايخ
بذلك السلطان وشافهه الخدمة من الدين شهاب الشيخ فامتنع والصالح، العلم أهل إالَّ
الفقيه الشيخ وأمر ذلك من السلطان فغضب واالمتناع اإلبانة فأظهر العام، مجلسه يف
أفعل ال وقال: ذلك من الدين ضياء فأبى لحيته، ينتف أن السمناني الدين ضياء املعظم
التلنك، بالد إىل الدين ضياء ونفي فنتفت، منهما واحد كل لحية بنتف السلطان فأمر هذا
سبعة بها فأقام آباد دولة إىل الدين شهاب ونفي بها، فمات ورنكل قضاء مدة بعد ه والَّ ثمَّ
ال العمَّ بقايا ديوان وهو املستخرج ديوان عىل وجعله وعظمه فأكرمه عنه بعث ثم أعوام،
عليه للسالم يأتوا أن األمراء وأمر تعظيمه يف زاد ثمَّ والتنكيل، بالرضب منهم يستخرجها
عىل السكنى إىل السلطان انتقل وملا فوقه، السلطان دار يف أحد يكن ولم أقواله، ويمتثلوا
الناس وأمر — الجنة شبه معناه — دوار برسك املعروف القرص هنالك وبنى الكنك نهر
له فأذن بالحرضة، اإلقامة يف له يأذن أن الدين شهاب الشيخ منه طلب هنالك بالبناء
جوفه يف صنع كبريًا كهًفا بها فحفر دهيل، من أميال ستة مسافة عىل موات أرض إىل
وجمع األرض تلك وعمر جون، نهر من املاء وجلب والحمام، والفرن واملخازن البيوت
مدة عام ونصف عامني هنالك وأقام قاحطة السنون كانت ألنها مستغلها؛ من كثريًا ماًال
ويستدونه ليًال الغار ويدخلون نهاًرا، األرض تلك يخدمون عبيده وكان السلطان، مغيب
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السلطان عاد وملا هنالك، منيع جبل يف ألنهم الكفار؛ رساق خوف وأنعامهم أنفسهم عىل
عند وعانقه السلطان فعظمه منها، أميال سبعة عىل وَلِقيَه الشيخ استقبله ِته َحْرضَ إىل

غاره. إىل وعاد لقائه
من وكان النذرباري، امللك مخلص إليه فبعث إتيانه من فامتنع أيام بعد عنه بعث ثمَّ
فعاد أبًدا ظامًلا أخدم ال له: فقال السلطان، بَْطش وَحذََّره القول يف له فتََلطََّف امللوك كرباء
القائل أنت له: فقال به فأتي به يؤتى أن فأمر بذلك فأخربه السلطان إىل امللك مخلص
ملدينة تخريبه منها أموًرا؛ َد وَعدَّ وكذا، كذا ُظْلِمك وِمْن ظالم، أنت نعم، فقال: ظالم؟ إني
أني هذا يُثِْبت وقال: الجهان، لصدر ودفعه سيفه السلطان فأخذ أهلها، وإخراجه دهيل
فيقتل؟ بذلك يشهد أن يريد ومن الدين شهاب له فقال السيف، بهذا عنقي واقطع ظالم

نفسك. ُظْلم تَْعِرف أنت ولكن
وأقام يديه، وغل قيود بأربعة فقيده الدويدارية رأس نكبية للملك بتسليمه وأََمَر
املشور إىل به يؤتى منها يوم كل ويف يرشب، وال يأكل ال مواصًال يوًما عرش أربعة كذلك
أن وأريد عنه أرجع ال فيقول: قولك، عن ارجع له: ويقولون واملشايخ الفقهاء ويجمع
مخلص مع بطعام السلطان إليه بعث عرش الرابع اليوم كان فلما الشهداء، زمرة يف أكون
بذلك أخرب فلما إليه، بطعامك ارجع األرض من رزقي رفع قد وقال يأكل أن فأبى امللك،
رطالن وهي العذرة، من (أساتري) أستار خمسة الشيخ يطعم أن ذلك عند أمر السلطان
كفار من طائفة وهم — األمور هذه بمثل املوكلون ذلك فأخذ املغرب، أرطال من ونصف
ويف ذلك، وَسَقْوه باملاء العذرة وحلوا بالكلبتني فمه وفتحوا ظهر عىل فمدوه — الهنود
األعزة ووجوه واملشايخ الفقهاء وُجِمَع الجهان، صدر القايض دار إىل به أُِتَي بعده اليوم

تعاىل. هللا رحمه عنقه بَت فُرضِ ذلك فأبى قوله، عن يرجع أن منه وطلبوا فوعظوه

معه وفقيَهنْي الكاساني الدين املدريسعفيف للفقيه قتله ذكر

زرع هنالك يزرع وأن امللك، دار خارج آبار بحفر أََمَر قد القحط سني يف السلطان وكان
فبلغ للمخزن، ذلك زرع وكلفهم النفقة، من الزراعة عىل يلزم وما البذر الناس وأعطى
السلطان إىل به فويش منه املراد يحصل ال الزرع هذا فقال: الدين عفيف الفقيه ذلك
فذهب مدة بعد رسحه إنه ثم امللك، أمور يف نفسك تدخل يشء ألي له: وقال فسجنه،
خالصك، عىل هلل الحمد له: فقاال الفقهاء، من له صاحبان إليها طريقه يف ولقيه داره إىل
حتى دورهم إىل يصلوا فلم وتفرقوا الظاملني، القوم من نجانا الذي هلل الحمد الفقيه: فقال
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عفيف يعني بهذا اذهبوا فقال: يديه، بني ثالثتهم فأحرض بهم فأمر السلطان، ذلك بلغ
وارضبوا الصدر، وبعض الذراع من الرأس يقطع أن وهو حمائل عنقه فارضبوا الدين،
تقتلنا؟ جريمة فبأي نحن ا وأمَّ بقوله، العقاب فيستحق هو ا أمَّ له: فقال اآلخرين، أعناق
رحمهم جميًعا فُقِتلُوا عليه، وافقتما فكأنكما تنكراه فلم كالمه سمعتما إنكما لهما: فقال

تعاىل. هللا

خدمته يف كانا السند أهل من لفقيهني أيًضا قتله ذكر

وقال البالد، بعض إىل َعيَّنَه أمري مع يمضيا أن السنديني الفقيهني هذين السلطان وأمر
تأمرانه بما يترصف معكما األمري هذا ويكون لكما، والرعية البالد أحوال سلمت إنما لهما:
إنما لهما: فقال ليتبعه، الحق َوْجه له ونبني عليه كالشاهدين نكون إنما له: فقاال به،
فقاال له، معرفة ال الذي الرتكي هذا إىل ذلك وتنسبا وتضيعاها أموايل تأكال أن َقْصدكما
إىل بهما اذهبوا هذا، غري تَْقِصدا لم لهما: فقال هذا، َقَصْدنا ما عالم خوند يا هلل حاشا له:
يريد السلطان لهما: فقال إليه بهما فذُِهَب بالعذاب، املوكل وهو النهاوندي زاده الشيخ
فقال ذكرنا، ما إالَّ قصدنا ما وهللا فقاال: أنفسكما، تعذبا وال إياه قولكما بما فأَِقرَّا َقتْلكما
صدر عىل وُجِعَل أقفائهما عىل فبُِطَحا العذاب، من يعني يشء بعض ذَوِّْقهما لزبانيته:
ثمَّ صدورهما، بلحم فذهب هنيهة بعد ُقِلَعْت ثمَّ محماة، حديد صفيحة منهما واحد كل
إالَّ يقصدا لم أنهما أنفسهما عىل فأََقرَّا الجراحات، تلك عىل فُجِعَل والرماد البول أُِخذَ
دمائهما يف دعوى وال لهما حق فال للقتل مستحقان مجرمان وأنهما السلطان، قاله ما
فيه وكتب العقد عىل َل فَسجَّ القايض، عند به واعرتفا بذلك خطهما وكتبا أخرى، وال دنيا
أن ورأيا العذاب، أشد َلُعذِّبَا أُْكِرْهنَا قاال ولو إجبار، وال إكراه غري عن كان اعرتافهما أن

تعاىل. هللا رحمهما فُقِتَال األليم، بالعذاب املوت من لهما خري العنق ب َرضْ تعجيل

هود للشيخ قتله ذكر

بن الدين بهاء بن الدين ركن الويل الصالح الشيخ حفيد بهود املسمى زاده الشيخ وكان
عماد أخوه وكذلك السلطان، عند معظًما الدين ركن الشيخ وجده امللتاني، زكرياء أبي
عماد ُقِتَل وملا وسنذكره، كشلوخان وقيعة قوم وقتل بالسلطان شبيًها كان الذي الدين
والوارد الصادر ويطعم منها ليأكل قرية مائة الدين ركن ألخيه السلطان أعطى الدين
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وناَزَعُه هود، الشيخ لحفيده الزواية من بمكانه وأوىص الدين ركن الشيخ فتويف بزاويته،
السلطان عىل فَقِدَما عمي، بمرياث أحق أنا وقال: الدين ركن الشيخ أخي ابن ذلك يف
حسبما لهود املشيخة السلطان فأعطى يوًما، ثمانون ملتان وبني وبينهما آباد بدولة وهو
بتضييفه وأََمَر السلطان وأَْكَرَمه فتًى، الشيخ أخي ابن وكان كهًال، وكان الشيخ له أوىص
فيه له وتُْصنَع ملتان إىل به يمر بلد كل أهل لقائه إىل يخرج وأن يدخله، منزل كل يف
وكنت للقائه، واألعيان واملشايخ والقضاة الفقهاء خرج للحرضة األمر َوَصَل فلما دعوة،
عليه فسلمنا مجنوبة، وخيله الرجال يحملها دولة يف راكب وهو فتلقيناه إليه خرج فيمن
الفرس يركب أن له ينبغي كان إنما وقلت: الدولة، ركوبه يف فعله من كان ما أنا وأنَْكْرُت
بأن واعتذر الفرس فركب كالمي فبلغه واملشايخ، القضاة من للقائه خرج من ويساير
دعوة به له وُصِنَعْت الحرضة ودخل الفرس، ركوب من َمنََعُه أََلٍم بسبب كان أوًَّال فعله
ومد واألعزة والفقهاء واملشايخ القضاة وحرض كثري عدد السلطان مال من فيها أُنِْفَق

العادة. عىل بالطعام وأتوا السماط
القضاة قايض فأعطي استحقاقه، قدر عىل حرض من لكل الدراهم أُْعِطيَت ثمَّ
السلطانية، الدعوة يف لهم عادة وهذه ديناًرا وخمسني مائتني أنا وأُْعِطيُت دينار، خمسمائة
ليجلسه السلطان بعثه الشريازي الدين نور الشيخ ومعه بلده إىل هود الشيخ انرصف ثمَّ
بزاويته واستقرَّ هنالك السلطان مال من الدعوة له ويصنع بزاويته، جده سجادة عىل
الشيخ أن يَذُْكر السلطان إىل كتب السند بالد أمري امللك عماد إنَّ ثمَّ أعواًما، بها وأقام
فنفد بالزاوية، أحًدا يطعمون وال الشهوات، يف وإنفاقها األموال بجمع يشتغلون وقرابته
وصار بعًضا، ورضب بعضهم وسجن بها امللك عماد فطلبهم باألموال، بمطالبتهم األمر
لهم ووجد عندهم كان ما استخلص حتى أيام مدة دينار ألف عرشين يوم كل منهم يأخذ
بسبعة بيعا والياقوت بالجوهر مرصعان نعالن جملتها من والذخائر، األموال من كثري
الشيخ عىل الحال اشتدَّ فلما له، لرسية وقيل هود الشيخ لبنت كانا إنهما قيل: دينار، آالف
يبعثه أن فأمره السلطان، إىل بذلك امللك عماد وكتب عليه فقبض األتراك، بالد يريد هرب
عليه قبض الذي رسح إليه وصال فلما الثقاف، حكم يف كالهما عليه قبض الذي ويبعث
تذهب أن أردت إنما السلطان له فقال بعذر، فاعتذر تفر؟ أن أردت أين هود للشيخ وقال
وتأتي كذا معي السلطان فعل وقد زكرياء الدين بهاء الشيخ ابن أنا فتقول األتراك إىل

تعاىل. هللا رحمه عنقه بَْت فُرضِ عنقه، ارضبوا لقتالنا، بهم
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ألوالده وقتله العارفني تاج البن َسْجنه ذكر

للعبادة منقطًعا كول بمدينة ساكنًا العارفني تاج ابن الدين شمس الصالح الشيخ وكان
ثم إليه، السلطان فذهب يَأِْتِه، فلم عنه فبعث كول، مدينة إىل السلطان ودخل القدر، كبري
السلطان عىل خاَلَف األمراء من أمريًا أن ذلك بعد واتفق يََرُه، ولم انرصف منزله قاَرَب ملا
الشيخ بمجلس األمري هذا ِذْكر َوَقَع أنه للسلطان فنُِقَل الناس، وبايََعُه الجهات، ببعض
الشيخ إىل األمراء بعض السلطان فبعث للُمْلك، يَْصلُح إنه وقال: عليه فأثنى الدين شمس
للمجلس حاَرضيْن كانا أنهما ذُِكَر ألنه ومحتسبها؛ كول قايض وَقيَّد أوالده وَقيَّد فَقيََّده
عيني َسَمَل أن بعد جميًعا فُسِجنُوا بهم وأمر املخاِلف، األمري عىل الشيخ ثناء فيه َوَقَع الذي
مع يخرجان واملحتسب القايض وكان بالسجن، الشيخ ومات املحتسب، وعيني القايض
أوالد أن السلطان بلغ قد وكان السجن، إىل ان يَُردَّ ثم الناس، فيسأالن السجانني، بعض
من أَْخَرَجُهم أبوهم مات فلما ويصحبونهم، وعصاتهم الهنود كفار يخالطون كانوا الشيخ
ذلك، من فاغتاظ َفَعْلنا؟ وما له: فقالوا تفعلون، كنتم ما إىل تعودوا ال لهم: وقال السجن،
يرى كان بمن أخربني فقال: املذكور القايض استحرض ثم فُقِتلُوا، جميًعا بقتلهم وأََمَر
البلد، كفار من كثريين رجال أسماء فأمىل أفعالهم، مثل ويفعل ُقِتلُوا الذين هؤالء رأي
بَت فُرضِ عنقه بُوا اْرضِ البلد، يخرب أن يحب هذا قال: السلطان عىل أماله ما عرض فلما

تعاىل. هللا رحمه عنقه

الحيدري للشيخ قتله ذكر

شهري اْلَقْدر عظيم وهو الهند، ساحل من كنباية بمدينة ساكنًا الحيدري عيل الشيخ وكان
عليه، بالسالم بدءوا قدموا وإذا الكثرية، النذور بالبحر التجار له ينذر الصيت بَِعيد الذِّْكر
عليه للسالم الشيخ أتى فإذا عليه، وندم النذر أحدهم نذر وربما بأحوالهم، يكاشف وكان
القايض خالف فلما به، واشتهر مرات ذلك له واتفق به، بالوفاء وأمر له نذر بما أَْعَلَمُه
للقايضجالل دعا الحيدري الشيخ أن السلطان بلغ الجهات بتلك وقبيلته األفغاني جالل
بنفسه إليهم السلطان خرج فلما بايعه، أنه أيًضا وذكر رأسه، من شاشيته وأعطاه الدين
عليه معنا الوافدين أحد بخت أمري امللك رشف السلطان خلف جالل القايض وانهزم
الشيخ فأحرض بقولهم يحكم فقهاء معه وجعل الخالف، أهل عن بالبحث وأمره بكنباية،
فلما بقتله، فحكموا له، ودعا شاشيته للقائم أعطى أنه وثبت يديه، بني الحيدري عيل
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فأمر ذلك، بسبب عنه يعفي أنه وظنوا لذلك الناس وعجب شيئًا، يفعل لم السياف رضبه
تعاىل. هللا رحمه بها فَرضَ عنقه ب بَرضْ آخر سياًفا

وأخيه لطوغان قتله ذكر

فأحسن السلطان عىل فوفدا فرغانة، مدينة أهل كبار من وأخوه الفرغاني طوغان وكان
إىل الرجوع أرادا مقامهما طال فلما مدة، عنده وأقاما جزيًال، عطاء وأعطاهما إليهما،
فوسطا، بتوسيطهما فأمر السلطان، إىل أصحابهما أحد بهما فويش الفرار وحاوال بالدهما،
بأحد أحد وىش إذا البالد بتلك عادتهم وكذلك لهما، ما جميع بهما وىش للذي وأعطي

ماله. أعطي فقتل به وىش ما وثبت

التجار ملك البن قتله ذكر

وقيامه امللك عني خالف َوَقَع فلما بعارضيه، اإلنبات صغري شابٍّا التجار ملك ابن وكان
مقهوًرا، جملته يف فكان هذا، ار التجَّ ملك ابن عىل غلب سنذكره كما للسلطان وقتاله
وصهره التجار ملك ابن جملتهم من كان أصحابه، وعىل عليه وقبض امللك عني هزم فلما
بالنشاب فرموهما امللوك أبناء وأمر خشب، يف أيديهما من فعلقا بهما فأمر امللك، قطب ابن
الدين: كمال القضاة لقايض التربيزي عيل أمري خواجة الحاجب قال ماتا وملا ماتا، حتى
وأمر موته، قبل هذا قلت هال فقال: السلطان ذلك فبلغ القتل، عليه يجب لم الشاب ذلك
يف فرأيته السيافني، ألمري ماله جميع وأعطي وسجن نحوها، أو مقرعة مائتي فرضب به
هو، أنه فظننت فرسه، وركب رأسه، عىل قلنسوته وجعل ثيابه، لبس قد اليوم ذلك ثاني
إىل ونفاه ثانية، عليه غضب ثم عليه كان ما إىل ه وردَّ رسحه، ثمَّ شهوًرا بالسجن وأقام
باز آمدي أكربار كتابع ظهر عىل له فوقع يستعطفه، إليه وكتب بهراة، فاستقر خراسان

إليه. فرجع فارجع، تُبَْت ُكنَْت إن معناه: (أي)

مات حتى الخطباء لخطيب رضبه ذكر

جاء أن فاتفق السفر، يف الجواهر خزانة يف النظر بدهيل الخطباء خطيب ويل قد وكان
الخطيب برضب فأمر منها، بيشء وذهبوا الخزانة، تلك عىل فرضبوا ليًال، الكفار رساق

تعاىل. هللا رحمه مات حتى
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واملقعد األعمى وقتل أهلها ونفي لدهيل تخريبه ذكر

كانوا أنهم ذلك وسبب عنها، دهيل ألهل إجالؤه السلطان عىل يُنَْقم كان ما أعظم ومن
خوند رأس وحق عليها ويكتبون عليها، ويختمون وسبه، شتمه فيها بطائق يكتبون
فعزم وسبه، شتمه فيها وجد فضها فإذا ليًال، باملشور ويرمونها غريه، يقرؤها ما عالم
وأََمَرُهم ثمنها، لهم ودفع ومنازلهم، دورهم جميًعا أهلها من واشرتى دهيل، تخريب عىل
فانتقل ثالث، بعد أحد بها يبقى أالَّ مناديه فنادى ذلك، فأبوا آباد دولة إىل عنها باالنتقال
بأزقتها عبيُده فوجد بها، بَِقَي عمن بالبحث فأمر الدور، يف بعضهم واختفى معظمهم،
وأمر املنجنيق، يف به فُرِمَي باملقعد فأََمَر بهما فأتوا أعمى، واآلخر مقعد أحدهما َرُجَلنْي؛
منه ووصل الطريق يف فتمزق يوًما، أربعني مسرية آباد دولة إىل دهيل من األعمى يَُجرَّ أن
خاوية املدينة وبقيت وأمتعتهم، أثقالهم وتركوا جميًعا، أهلها خرج ذلك فعل وملا ِرْجله،
إىل فنظر قرصه، سطح إىل ليلة السلطان صعد قال به أَِثُق من ثَني فحدَّ عروشها، عىل
كتب ثم خاطري، وتهدن قلبي طاب اآلن فقال: رساح، وال دخان وال نار بها وليس دهيل،
التساعها دهيل تعمر ولم بالدهم، فخربت ليعمروها، دهيل إىل ينتقلوا أن البالد أهل إىل
إال بها ليس خالية إليها دخلنا ملا وجدناها وكذلك الدنيا، مدن أعظم من وهي وضخامتها
جمًال فلنذكر أيًضا عليه نقم ومما السلطان هذا مآثر من كثريًا ذكرنا وقد عمارة، قليل

أيامه. يف الكائنة والحوادث الوقائع من

بورة بهادور عىل منة من واليته أول أمره به افتتح ما ذكر

بورة، بهادور الدين غياث السلطان أحرض الناس وبايََعه أبيه بعد امللك السلطان ويل وملا
والخيل األموال من العطاء وأَْجَزَلُه قيوده وَفكَّ عليه فَمنَّ تغلق السلطان أرسه كان الذي
تلك تكون أن عىل وعاَهَدُه خان، إبراهيم أخيه ابن معه وبعث مملكته، إىل ورصفه والفيلة،
يرصف أن وعىل لهما، ويُْخَطب السكة يف مًعا أسماؤهما وتُْكتَب بينهما، مشاطرة اململكة
الدين غياث فانرصف السلطان، عند رهينة يكون برباط املعروف محمد ابنه الدين غياث
يف األدب وأساء امتنع أنه وادعى ابنه، يبعث لم أنه إال عليه، رشط ما والتزم مملكته، إىل
فقاتلوا الترتي، دلجيل وأمريهم خان إبراهيم أخيه ابن إىل العساكر السلطان فبعث كالمه،

البالد. عىل به وِطيَف بالتبن، وحيش جلده، وسلخوا فقتلوه، الدين غياث
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بذلك اتصل وما عمته ابن ثورة ذكر

الشني وسكون الكاف (بضم أسب كشت الدين بهاء ى يُسمَّ أخت ابن تغلق للسلطان وكان
ببعض أمريًا فجعله مسكنني)، املوحدة والباء املهمل (بالسني وأسب معلوَّة)، وتاء املعجم
إليه السلطان فبعث بطًال، شجاًعا وكان ابنه بيعة من امتنع خاله مات فلما النواحي،
الجمع، عىل أمري جهان خواجة والوزير مجري، امللك مثل الكبار األمراء فيهم العساكر،
السلطان، لعسكر اْلَكرَّة كانت ثم اْلَعْسَكَريِْن، ِكَال وَصَربَ القتال، واشتد الفرسان، فاْلتََقى
كمثل عندهم والراي كنبيلة، بالراي يُعرف الكفار ملوك من ملك إىل الدين بهاء ففر
(بفتح وهو به هو الذي اإلقليم اسم وكنبيلة السلطان عن عبارة الروم بلسان هو ما
جبال يف بالد له الراي وهذا مفتوح)، والم وياء املوحدة الباء وكرس النون وسكون الكاف
السلطان، عساكر اتبعته الدين بهاء إليه هرب فلما الكفار، سالطني أكابر من وهو منيعة،
يؤخذ أن وخاف الزرع، من عنده ما ونفد الكافر، عىل األمر واشتد البالد، تلك وحرصوا
ومن وعيايل نفيس هالك عىل عازم وأنا تراه، ملا بلغت قد الحال إن الدين: لبهاء فقال باليد،
فإنه عنده فأقم — له سماه الكفار من لسلطان — فالن السلطان إىل أنت فاذهب تبعني،
فيها وأحرق فأججت عظيمة بنار كنبيلة راي وأمر إليه، أوصله من معه وبعث سيمنعك،
فكانت فلتفعل، موافقتي أرادت فمن نفيس، قتل أريد أني وبناته لنسائه وقال أمتعته،
بنفسها وترمي يديه، بني األرض وتَُقبِّل واملقارصي، بالصندل وتدهن تَْغتَِسل منهن املرأة

جميًعا. هلكن حتى النار يف
ثم النساء، سائر من أراد ومن دولته وأرباب ووزرائه أمرائه نساء ذلك مثل وَفَعَل
املوت أراد من كفعله وفعل الدرع، عدا ما السالح ولبس بالصندل، وأدهن الراي اغتسل
املدينة ودخلت جميًعا، قتلوا حتى فقاتلوا السلطان عسكر إىل وخرجوا ناسه، من معه
جميًعا، فأسلموا السلطان بهم فأتى ولًدا، عرش أحد كنبيلة راي أوالد من وأرس أهلها فأرس
وبختيار نًرصا منهم عنده فرأيت أبيهم، ولفعل ألصالتهم وعظماء أمراء، السلطان وجعلهم
وكنيته ومنه السلطان يرشب الذي املاء عىل به يختم الذي الخاتم صاحب وهو واملهردار
السلطان عساكر توجهت كنبيلة رأى قتل وملا ومودة، صحبة وبينه بيني وكانت مسلم أبو
عىل أقدر ال أنا السلطان: ذلك فقال به، وأحاطوا الدين بهاء إليه لجأ الذي الطفار بلد إىل
فقيدوه السلطان، عسكر إىل وأسلمه الدين، بهاء عىل فقبض كنبيلة، راي فعله ما أفعل أن
يف وبصقن فشتمنه النساء من قرابته إىل بإدخاله أمر إليه به أتي فلما به، وأتوا وغلوه
وأهله، ألوالده وبعث األرز مع لحمه وطبخ فسلخ الحياة بقيد وهو بسلخه وأمر وجهه،
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بالتبن فُحِيشَ بجلده وأمر أكله، فأبت لتأكله للفيلة وطرح صحفة، عىل باقيه وجعل
أمرائها وأمري السند بالد إىل وصال فلما البالد، عىل بهما وِطيَف بورة بهادور بجلد وُقِرَن
يعظمه السلطان وكان امللك، أَْخذ عىل ومعينه تغلق السلطان صاحب كشلوخان يومئٍذ
فبلغ الجلدين، بدفن كشلوخان أََمَر بالده، من َوَفَد إذا الستقباله ويخرج بالعم ويخاطبه

به. الفتك وأراد ِفْعلُه عليه فشق السلطان، ذلك

وقتله كشلوخان ثورة ذكر

يريد أنه كشلوخان وعلم عنه بََعَث الجلدين َدْفن يف ِفْعِله ِمْن كان ما بالسلطان اتصل وملا
وأهل واألفغان الرتك إىل وبعث العساكر، وجمع األموال وأعطى وخاَلَف فامتنع عقابه،
كثرة، عليه أربى أو السلطان، عسكر عسكره كافأ حتى الجم العدد منهم فأتاه خراسان،
أبوهر، بصحراء ملتان من يومني مسرية عىل اللقاء فكان لقتاله، بنفسه السلطان وخرج
الدين عماد الشيخ منه عوًضا الشطر تحت فجعل لقائه، عند بالحزم السلطان وأخذ
انفرد القتال حمى فلما به، شبيًها وكان هذا حدثني وهو امللتان، الدين ركن الشيخ شقيق
أن معتقدين الشطر قصد كشلوخان عسكر وقصد عسكره، من آالف أربعة يف السلطان
عساكر فاشتغلت ُقِتَل السلطان أن العسكر يف وشاع الدين، عماد فقتلوا تحته السلطان
فقتله معه بمن السلطان فقصده القليل، إال معه يَبَْق ولم عنه، وتفرقوا بالنهب، كشلوخان
قاضيها عىل وقبض ملتان مدينة السلطان ودخل ففروا جيشه بذلك وعلم رأسه، وجز
معلًقا رأيته وقد بابه، عىل فعلق كشلوخان برأس وأمر فسلخ، بسلخه وأمر الدين، كريم
صدر والبنه الدين عماد أخي الدين ركن للشيخ السلطان وأعطى ملتان، إىل وصلت ملا
الدين بهاء لجدهم املنسوبة بزاويتهم ويطعموا منها، ليأكلوا عليهم إنعاًما قرية مائة الدين
مدينة وهي بور، كمال مدينة إىل يذهب أن جهان خواجة وزيره السلطان وأمر زكريا،
دخول حرض أنه الفقهاء بعض فأخربني خالفوا، قد أهلها وكان البحر، ساحل عىل كبرية
له: فقال جلودهما بسلخ فأمر والخطيب، القايضبها يديه وأحرضبني قال: إياها، الوزير
فقال السلطان، أمر بمخالفتنا فقاال: القتل؟ استوجبتما بما لهما: فقال ذلك، بغري اقتلنا
لسلخهما: للمتولني وقال القتلة؟ بهذه أقتلكما أن أمرني وقد أمره، أنا أخالف فكيف لهما:
يطرحون باهلل والعياذ سلخوا إذا فإنهم فيها، يتنفسان وجوههما تحت حفًرا لهما احفروا

حرضته. إىل السلطان وعاد السند، بالد تمهدت ذلك فعل وملا وجوههم، عىل
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السلطان جيش عىل قراجيل بجبل الوقيعة ذكر

أشهر ثالثة مسرية يتصل كبري جبل هذا قراجيل وجبل معقودة)، وجيم قاف اسمه (وأول
بعث السلطان وكان الكفار، سالطني أكرب من وسلطانه عرش، مسرية دهيل وبني وبينه
سواهم ورجالة فارس ألف مائة ومعه الجبل هذا حرب إىل الدويدارية رأس نكبية ملك
آخر الياء وفتح املهمل الدال وسكون الجيم بكرس (وضبطها جديدة مدينة فملك كثري،
أعىل إىل الكفار وفر وأحرق، وخرب وسبى يليها ما وملك الجبل أسفل وهي الحروف)،
واٍد منه أسفل وعن واحد طريق وللجبل ملكهم، وخزائن وأموالهم بالدهم وتركوا الجبل،
عىل املسلمني عساكر فصعدت آخر، خلفه منفرد فاِرٌس إال فيه يجوز فال الجبل، وفوقه
وسكون والراء الواو بفتح (وضبطها الجبل بأعىل التي ورنكل مدينة وتملكوا الطريق ذلك
قاضيًا إليهم فبعث بالفتح السلطان إىل وكتبوا فيها، ما عىل واحتووا الكاف)، وفتح النون
وضعفوا العسكر، عىل املرض غلب املطر نزول وقت كان فلما باإلقامة، وأمرهم وخطيبًا
الجبل عن الخروج يف واستأذنوه السلطان، إىل األمراء فكتب ، الِقِيسُّ وانحلت الخيل وماتت
ذلك، يف لهم فأذن فيعودون، املطر نزول فصل ينرصم ما بخالل أسفله إىل والنزول
الناس عىل وفرقها واملعادن الخزائن من عليها استوىل التي األموال نكبية األمري فأخذ
بتلك لهم قعدوا بخروجهم الكفار علم فعندما الجبل، أسفل إىل ويوصلوها لريفعوها
ويطرحونها قطًعا، العادية األشجار يقطعون وصاروا املضيق، عليها وأخذوا املهاوي،
منهم، الباقون وأرس الناس، من الكثري فهلك أهلكته إال بأحد تمر فال الجبل، أعىل من
األمراء من ثالثة إال العسكر من يفلت ولم والسالح، والخيل واألمتعة األموال الكفار وأخذ
يف أثرت الوقيعة وهذه أذكره، ال لهما وثالث شاه، دولة امللك الدين وبدر نكبية كبريهم
مال عىل الجبل أهل بعدها السلطان وصالح بينًا، ضعًفا وأضعفته كبريًا أثًرا الهند جيش

بإذنه. إال عمارتها عىل لهم قدرة وال الجبل، أسفل البالد لهم ألن إليه؛ يؤدونه

بذلك اتصل وما املعرب، ببالد الدين جالل الرشيف ثورة ذكر
الوزير أخت ابن َقتْل من

الرشيف — أشهر ستة مسرية دهيل وبني وبينها — املعرب بالد عىل َر أَمَّ قد السلطان وكان
اله وُعمَّ السلطان نُوَّاب وَقتََل لنفسه، امُلْلَك وادعى فخاَلَف شاه، أحسن الدين جالل
ويس طه ساللة الدينار صفحتي إحدى يف يكتب وكان باسمه، والدراهم الدنانري ورضب
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الرحمن بتأييد الواثق األخرى الصحفة ويف والدين، الدنيا جالل واملساكني الفقراء أبو
له يقال بموضع فنزل قتاله، يريد بثورته سمع ملا السلطان وخرج السلطان، شاه أحسن
يأتي األيام تلك ويف الناس، حوائج لقضاء أيام ثمانية به وأقام قرصالذهب، معناه زر كشك
وكان مغلولون، مقيدون وهم ثالثة أو األمراء من وأربعة جهان خواجة الوزير أخت ابن
أربع مسرية عىل وهي ظهار مدينة إىل فوصل مقدمته، يف املذكور وزيره بعث قد السلطان
الذين األمراء مع فاتفق بطًال، شجاًعا أخته ابن وكان أياًما، بها وأقام دهيل من وعرشين
ببالد القائم الرشيف إىل واألموال الخزائن من عنده بما والهروب خاله َقتْل عىل بهم أتي
أدخلوه من أحد فوىشبهم الجمعة، صالة إىل خروجه عند بالوزير الفتك عىل وعزموا املعرب،
يرومونه ما آية أن الوزير وأخرب الحاجب، نرصة امللك يسمى وكان الوزير، إىل أمرهم يف
السلطان. إىل بهم فبعث كذلك، فوجدهم عنهم الوزير فبعث ثيابهم، تحت الدروع لبسهم
يرعد وهو اللحى، طوال وكان أحدهم فرأيت وصولهم، حني السلطان يدي بني وكنت
الوزير، أخت بابن وأمر الناس، لقتل املعلمة للفيلة فطرحوا بهم فأمر يس، سورة ويتلو
أنيابها تكىس الناس تقتل التي الفيلة وتلك ذلك، وسنذكر فقتله ليقتله خاله إىل فرد
فإذا الفيل، عىل الفيال ويركب كالسكاكني، أطراف لها الحرث، سكك شبه مسنونة حدائد
ويطرحه بنابيه، يتلقفه ثمَّ الهواء، إىل به ورمى خرطومه عليه لف يديه بني بالرجل رمي
ما حسب عىل الفيال يأمره ما به ويفعل صدره، عىل يده ويجعل يديه، بني ذلك بعد
تركه برتكه أمر وإن الحدائد، بتلك قطًعا الفيل قطعه بتقطيعه أمره فإن السلطان، أمره
الكالب فرأيت املغرب بعد السلطان دار من وخرجت بهؤالء، فعل وكذلك فسلخ مطروًحا
الحركة لهذه السلطان تجهز وملا باهلل، والعياذ بالتبن جلودهم ملئت وقد لحومهم، تأكل
األمري فثار آباد، دولة بلغ أن إىل سفره يف ومىض سنذكره، كما بالحرضة باإلقامة أمرني
لحشد بالحرضة أيًضا بقي قد جهان خواجة الوزير وكان ذلك وخرج ببالده هالجون

العساكر. وجمع الحشود

هالجون ثورة ذكر

وادعى األهوار، بمدينة هالجون األمري ثار بالده عن وبَُعَد آباد دولة إىل السلطان بلغ وملا
جهان خواجة بالوزير ذلك واتصل له، وزيًرا َه وصريَّ ذلك عىل قلجند األمري وساعده امُلْلك
من مقيًما كان من وكل الخراسانيني وجمع العساكر، وجمع الناس فحشد بدهيل، وهو
السلطان وأعانه مقيًما بها كنت ألني أصحابي؛ الجملة يف وأخذ أصحابه أخذ بدهيل ام الُخدَّ
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تمور امللك والثاني العساكر، مرتب ومعناه صفدار ملك فريان أحدهما كبريين؛ بأمريين
األودية أحد ضفة عىل اللقاء فكان بعساكره، هالجون وخرج الساقي، وهو الرشبدار
املدينة الوزير ودخل النهر، يف عساكره من كثري وغرق وهرب هالجون فانهزم الكبار،
محمد َقتْلهم توىل الذي وكان القتل، أنواع من ذلك بغري آخرين وقتل أهلها بعض فسلخ
— السلطان (سك) صك أيًضا ويسمى ملك بأجدر املعروف وهو الوزير نائب النجيب بن
وكان األسواق، أسد السلطان ويسميه القلب، قايس ظامًلا وكان — الكلب عندهم والصك
نحو املخالفني نساء من الوزير وبعث وعدوانًا، رشًها بأسنانه الجنايات أرباب عض ربما
فيهن له الفقهاء أحد وكان هنالك، بعضهن ورأيت به، فسجن كاليور حصن إىل ثالثمائة

السجن. يف منه َوَلَدْت حتى إليها يدخل فكان زوجة،

السلطان عسكر يف الوباء وقوع ذكر

مدينة نزل املعرب ببالد الرشيف قتال إىل قاصد وهو التلنك بالد إىل السلطان وصل وملا
وواو الكاف وضم الراء وفتح الدال وسكون املوحدة الباء بفتح اسمها (وضبط بدركوت
النون وسكون والالم املعلوة التاء بكرس (وضبطها التلنك بالد قاعدة وهي معلوة)، وتاء
يف ذاك إذ الوباء ووقع أشهر، ثالثة مسرية املعرب بالد وبني وبينها معقودة)، وكاف
الذي شاه دولة ملك مثل األمراء وكبار واملماليك العبيد ومات معظمهم، فَهَلَك عسكره
السفر يف حكايته َمْت تََقدَّ وقد الهوري، هللا عبد أمري ومثل بالعم يخاطبه السلطان كان
ثالث فربط املال، من استطاع ما الخزانة من يرفع أن السلطان أََمَرُه الذي وهو األول،
آباد دولة إىل عاد بالعسكر حل ما السلطان رأى وملا ورفعها، بأعضاده خريطة عرشة
من القدر به سبق ما لوال يده عن يخرج امللك وكاد األطراف، وانتقضت البالد وخالفت

سعادته. استحكام

هوشنج امللك وفرار بموته اإلرجاف ذكر

فنشأت ذلك وشاع بموته، الناس فأرجف طريقه، يف َمِرَض آباد دولة إىل السلطان عاد وملا
بينه وكان آباد، بدولة كرك الدين كمال امللك ابن هوشنج امللك وكان عريضة، فتن عنه
بموت أرجف فلما موته، بعد وال حياته يف ال أبًدا غريه يباِيع أالَّ عهد السلطان وبني
وكوكن آباد دولة بني مانعة بجبال يسكن بربرة، يسمى كافر سلطان إىل هرب السلطان
أثر واقتفى آباد، دولة إىل السري فَجدَّ الفتنة، وقوع وخاف بفراره السلطان فعلم تانه،
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ولو دخييل أَُسلِّم ال وقال: فأبى إليه يَُسلِّمه أن الكافر وأرسل بالخيل، وحرصه هوشنج
عىل وعاَهَد السلطان، فراسل نفسه عىل هوشنج وخاف كنيلة، براي آل ملا األمر بي آل
منه ليستوثق السلطان معلم خان قطلو هنالك ويبقى آباد، دولة إىل السلطان يرحل أن
أالَّ وعاهده قطلوخان، إىل هوشنج ونزل السلطان، فرحل األمان، عىل إليه وينزل هوشنج،
فُرسَّ السلطان عىل وقدم وأصحابه، وعياله بماله وخرج منزلته، يحط وال السلطان، يقتله
ويقولون إليه، الناس يستنيم عهد صاحب خان قطلو وكان عليه، وخلع وأرضاه بقدومه
له قام عليه دخل ومتى شديد، له وتعظيمه عليه السلطان عند ومنزلته عليه الوفاء يف
بالقيام يتعبه لئال يدعوه؛ الذي هو يكون حتى عليه يدخل ال ذلك بسبب فكان إجالًال،

واملساكني. للفقراء باإلحسان ُموَلع اإليثار كثري الصدقات يف ُمِحبٌّ وهو له،

حاله ومآل الثورة من إبراهيم الرشيف به َهمَّ ما ذكر

السلطان بدار واألقالم الكاغد صاحب وهو دار بالخريطة املعروف إبراهيم الرشيف وكان
ببالد القائم هو وأبوه املعرب بالد إىل السلطان تحرك وملا ورسستي، حانيس بالد عىل واليًا
وكان السلطنة، يف إبراهيم طمع السلطان بموت أرجف فلما شاه، أحسن الرشيف املعرب
تتهجد صالحة وكانت نسب، حور بأخته متزوًجا وكنت الصورة، حسن كريًما شجاًعا
فيهما، هللا فعل ما أدري وال بنتًا مني وولدت وجل، عز هللا ذكر من أوراد ولها بالليل،
معه السند أمراء من أمري به اجتاز بالثورة إبراهيم هم فلما تكتب، ال لكنها تقرأ وكانت
عندي فأقم القطع، وفيه مخوف الطريق إنَّ إبراهيم: له فقال دهيل، إىل يحملها األموال
فيستويل السلطان موت يتحقق أن قصده وكان املأمن، إىل وأوصلك الطريق يصلح حتى
شمس بن امللك ضياء يسمى وكان األمري، ذلك رسح حياته تحقق فلما األموال، تلك عىل
إبراهيم الرشيف وصل ونصف، سنتني غيبته بعد الحرضة إىل السلطان وصل وملا امللك،
يعجل أن السلطان فأراد به، هم كان بما السلطان وأعلم غلمانه، بعض به فويش إليه
ذبحته، إىل ينظر مذبوح بغزال السلطان إىل يوًما أتى أن فاتفق فيه، ملحبته تأنى ثم بقتله
فأخرب آكله، وأنا جيدة زكاته إن فقال: إبراهيم فرآه اطرحوه الذكاة يجيد ليس فقال
ما عىل قرره ثم وُغلَِّل فُقيَِّد به فأمر أخذه، إىل ذريعة وجعله ذلك فأنكر بقوله، السلطان
يريد إنما أنه إبراهيم وعلم امللك، ضياء بها مر التي األموال أخذ أراد أنه من به رمى
بذلك، فأقر له خريًا املوت فرأى يَُعذَّب، أن وخاف معذرة، تنفعه ال وأنه أبيه، بسبب قتله
بموضع مطروًحا أقام أحًدا السلطان َقتََل متى أنه وعادتهم هنالك، وتُِرَك فُوِسَط به فأمر
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خندق إىل فحملوه بذلك، موكلون الكفار من طائفة أََخذَُه الثالث بعد كان فإذا ثالثًا، َقتْله
فيَْعِرفونه، املقتول أهل يأتي لئال الخندق؛ حول يسكنون وهم به، يطرحونه املدينة خارج
ُفِعَل وكذلك يدفنه، حتى قتيله عن له فتجافوا ماًال، الكفار لهؤالء بعضهم أعطى وربما

تعاىل. هللا رحمه إبراهيم بالرشيف

التلنك ببالد السلطان نائب خالف ذكر

نائبًا خان نرصة امللك تاج ترك وكان موته، خرب وشاع التلنك من السلطان عاد وملا
لنفسه ودعا السلطان، عزاء فعمل ذلك، بلغه خواصه قدماء من وهو التلنك، ببالد عنه
يف خان قطلو معلمه فبعث السلطان، إىل خربه فبلغ بدركوت، بحرضة الناس وبايعه
عىل الحصار واشتدَّ الناس، من أمم فيه هلك شديد، قتال بعد فحرصه عظيمة، عساكر
األمان عىل خان نرصة إليه فخرج نقبها، يف خان قطلو وأخذ منيعة، وهي بدركوت أهل

والعسكر. املدينة أهل وأمن السلطان، إىل به وبعث فأمنه، نفسه يف

امللك عني وقيام الكنك لنهر السلطان انتقال ذكر

إليه تَُحجُّ الذي الكنك نهر إىل بعساكره السلطان انْتََقَل البالد عىل القحط استوىل وملا
من خياًما صنعوا ذلك قبل وكانوا بالبناء، الناس وأََمَر دهيل، من عرش مسرية عىل الهنود
كهوًفا يصنعون كانوا حتى الناس وتؤذي فيها، تقع ما كثريًا النار فكانت األرض، حشيش
يف أنا وَوَصْلُت بالرتاب، عليها وسدوا بها أمتعتهم َرَمْوا النار وقعت فإذا األرض، تحت
القحط شديدة السلطان حيث النهر بغربي التي البالد وكانت السلطان، ملحلة األيام تلك
ظفر ومدينة عوض مدينة ومنها ماهر، بن امللك عني وأمريها خصبة، برشقيه التي والبالد
منها ؛ َمنٍّ أَْلَف خمسني يحرض يوم كل امللك عني األمري وكان وغريها، اللكنو ومدينة آباد
والبغال الخيل ومعظم الفيلة تُْحَمل أن السلطان فأمر الدواب، لعلف وحمص وأرز قمح

بحفظها. امللك عني وأوىص هنالك، لرتعى املخصبة الرشقية الجهة إىل
اسم أذكر وال هللا وفضل هللا ونرص هللا شهر وهم إخوة، أربعة امللك لعني وكان
عني ويبايعوا ودوابه، السلطان فيلة يأخذوا أن عىل امللك عني أخيهم مع فاتفقوا اآلخر،
ومن لهم، يتم األمر وكاد بالليل، امللك عني إليهم وهرب السلطان، عىل ويقوموا امللك،
ويَُعرِّفه عليه، عينًا يكون له مملوًكا صغرٍي أو كبرٍي أمرٍي كل مع يَْجَعَل أن الهند ملك عادة
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يسميهن ونسوة أمرائه عىل له عيونًا يَُكنَّ الدور يف جواري أيًضا ويجعل حاله، بجميع
الكناسات فيخرب عندهن، بما الجواري ويخربهن استئذان، بال الدور يدخلن الكناسات،
مع فراشه يف كان األمراء بعض أن ويذكرون السلطان، بذلك فيُْخَرب املخربين، بذلك
عنه فبعث منها، يسمع فلم يفعل أالَّ السلطان برأس فَحلََّفتْه مماستها فأراد زوجته،
ملك بابن يُْعَرف مملوك للسلطان وكان هالكه، سبب وكان بذلك وأخربه صباًحا السلطان
يف فُسِقَط النهر، وجوازه بفراره السلطان فأخرب املذكور، امللك عني عىل عني هو شاه
وعساكر امللك عني عند ذلك كل والزرع والفيلة الخيل ألن عليه؛ القاضية أنها وظن يده
وشاَوَر لقتاله، يأتي وحينئٍذ العساكر، ويجمع حرضته، يقصد أن فأراد مفرتقة، السلطان
ألنه القائم؛ هذا من خوًفا الناس أشد والغرباء خراسان أمراء وكان ذلك، يف الدولة أرباب
وقالوا: له ظهر ما فكرهوا لهم، السلطان إلظهار الغرباء يف مبغضون الهند وأهل هندي،
طالب عليه وانثال العساكر، ورتب أَْمره فاشتد الخرب، بََلَغُه ذلك فعلت إن عالم خوند يا

قوته. استحكام قبل معاجلته واألَْوىل الفتن، ودعاة الرش
السلطان فعمل جميعهم ووافقه األوهري، مطهر نارصالدين بهذا تََكلََّم من أول وكان
وأدار حينهم، من فأتوا والعساكر، األمراء من منه قرب من إىل الليلة تلك وكتب بإشارتهم،
عنده من اآلالف بعث فارس مائُة مثًال محلته عىل قدم إذا فكان حسنة، حيلة ذلك يف
ساحل يف السلطان وتََحرَّك له، مدد جميعهم كان املحلة إىل معهم ودخلوا ليًال، للقائهم
وبني وبينها وحصانتها، ملنعتها بها ويتحصن ظهره، وراء قنوج مدينة ليجعل النهر
ا صفٍّ وجعله للحرب، جيشه عبأ وقد مرحلة أول فرحل أيام، ثالثة به كان الذي املوضع
صغري خباء ومعه جانبه، إىل وفرسه سالحه يديه بني منهم واحد كل نزولهم، عند واحًدا
يف السلطان يدخل ولم منهم، بعد عىل الكربى واملحلة مجلسه إىل ويعود ويتوضأ به يأكل
من فتًى بي فصاح بخبائي، منها يوم يف وكنت بظل، استظل وال خباء الثالثة األيام تلك
السلطان إن فقال: إليه فخرجت الجواري، معي وكان واستعجلني سنبل، اسمه فتياني
تبقى أالَّ فأمر األمراء، عنده فشفع جاريته، أو امرأته معه َمْن ُكلُّ يُْقتََل أن الساعة أََمَر
فلم كنبيل، له يقال أميال ثالثة عىل هنالك حصن إىل يُْحَمْلَن وأن امرأة، باملحلة الساعة
الثاني اليوم يف كان فلما تعيئة، عىل الليلة تلك وِبتْنَا السلطان، مع وال باملحلة امرأة تَبَْق
فوقها األبراج عليها املدرعة الفيلة فوج كل مع وَجَعَل أفواًجا، عسكره السلطان َرتََّب

أهبة. عىل الليلة تلك وباتوا للحرب، وتهيئوا العسكر، َع وتََدرَّ املقاتلة،
السلطان فخاف النهر، أجاز الثائر امللك عني بأن الخرب بلغ الثالث اليوم كان وملا
الحني يف فأمر السلطان، مع الباقني األمراء مراسلة بعد إال يفعله لم أنه وتوقع ذلك، من
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أمريامريان يسمى صاحب يل وكان منها، حظٍّا يل وبعث خواصه، عىل العتاق الخيل بقسم
فلم به، جمح حركه فلما اللون، أشهب منها فرًسا فأعطيته الشجعان، من الكرماني
يف اليوم ذلك السلطان وجد تعاىل، هللا رحمه فمات ظهره عن ورماه إمساكه، يستطع
ليلته وبات إليها، القائم يسبقه أن يخاف وكان قنوج، مدينة العرصإىل بعد فوصل مسرية
ومعنا فريوز، ملك عمه ابن مع املقدمة يف ونحن علينا ووقف بنفسه الناس يرتب تلك
خواصه، إىل فأضافنا خراسان، وأمراء مطهر الدين نارص والسيد مهني ابن غدا األمري
رضب القائم فإن الخري، ذلك عاقبة يف وكان تفارقوني، أن ينبغي ما عىل أعزة أنتم وقال:
كبرية، الناس يف ضجة فقامت جهان، خواجة الوزير وفيها املقدمة، عىل الليل آخر يف
فاْستَلَّ بالسيوف، إال الناس يقاتل وال مكانه، من أحد يربح أالَّ السلطان أََمَر فحينئٍذ
شعار يكون أن السلطان وأمر القتال، وَحِمَي أصحابهم إىل ونهضوا سيوفهم، العسكر
من أنه علم بغزنة أجابه فإن دهيل، له قال فارًسا أحدهم لقي فإذا وغزنة، دهيل جيشه

قاتله. وإال أصحابه
فقصد الدليل، به فأخطأ السلطان، موضع عىل يرضب أن َقَصَد إنما القائم وكان
والخراسانيون والرتك األعاجم الوزير عسكر يف وكان الدليل، عنق فرضب الوزير، موضع
عند فانهزموا ألًفا، الخمسني نحو القائم جيش وكان القتال، فصدقوا الهنود، أعداء وهم
النون وسكون املوحدة الباء (بفتح بالبنجي املعروف إبراهيم امللك وكان الفجر، طلوع
فاتفق امللك، عني بالد من قرية وهي سنديلة، بالد السلطان أقطعه قد الترتي وجيم)
فيَلة عىل التجار ملك وابن امللك قطب بن داود وكان نائبه، وجعله الخالف، عىل معه
محلة عىل رضبوا ملا هذا داود وكان حاجبه، داود وجعل أيًضا فوافقاه وخيله السلطان
كالمه، ويَْعِرف ذلك يسمع والسلطان شتْم، أقبح ويشتمه السلطان بسبِّ يَْجَهُر الوزير
قد إبراهيم! ملك يا ترى ماذا الترتي: إبراهيم لنائبه امللك عني قال الهزيمة وقعت فلما
ألصحابه إبراهيم فقال بأنفسنا؟ ننجوا أن لك فهل منهم، النجدة وذو العسكر أكثر فر
لذنبي كفارة ذلك ليكون السلطان؛ عىل سأقبض فإني يفرَّ أن امللك عني أراد إذا بلسانهم:
يا أين إىل إبراهيم: له قال الفرار امللك عني أراد فلما لخاليص، وسببًا معه الخالف يف
فسقط فرسه، أصحابه ورضب بدبوقته، وأمسك بذلك، ى يَُسمَّ وكان الدين، عالء سلطان
فمنعهم، ليأخذوه الوزير أصحاب وجاء فقبضه، عليه بنفسه إبراهيم ورمى األرض، إىل

الوزير. إىل فأوصله فرتكوه ذلك دون أموت أو للوزير أوصله حتى أتركه ال وقال:
بعض جاءني ثم السلطان، إىل بها يؤتى واألعالم الفيلة إىل الصبح عند أنظر وكنت
يسري، إالَّ يَُمرَّ فلم ْقه، أَُصدِّ فلم الوزير، به وأُِتَي امللك، عني عىل ُقِبَض قد فقال: العراقيني،
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عند وهو امللك، عني عىل ُقِبَض فقد أبرش وقال: بيدي فأخذ الرشبدار، تمور امللك وجاءني
فنََهبَت الكنك، نهر عىل امللك عني محلة إىل معه ونحن ذلك، عند السلطان فتحرك الوزير،
قطب بن داود وأخذ فغرقوا، النهر امللك عني عسكر من كثري واقتحم فيها، ما العساكر
السلطان ونزل واألمتعة، والخيل األموال ونُِهبَت معهم، كثري وخلق التجار ملك وابن امللك
بخرقة العورة مستور عريان وهو ثور عىل أُْرِكَب وقد امللك بعني الوزير وجاء املجاز، عىل
السلطان، إىل الوزير ودخل الرساجة، باب عىل فوقف عنقه، يف وباقيه بحبل مربوطة
يف ويبصقون يسبونه فجعلوا امللك، عني إىل امللوك أبناء وجاء به، عناية الرشبة فأعطاه
فعلت؟ الذي هذا ما له: فقال الكبري امللك السلطان وبعث إليه، أصحابه ويصفعون وجهه
كبول، بأربعة وُقيَِّد الزمالة ثياب من ثوبًا يُْكَىس أن السلطان به فأمر جوابًا، يجد فلم
مدينة ووصلوا هاربني، النهر إخوته وجاز ليحفظه، للوزير وُسلَِّم عنقه، إىل يداه وُغلَّْت
امللك: عني أخيهم لزوجة وقالوا املال، من عليه قدروا وما وأوالدهم، أهلهم فأخذوا عوض،
مع أنفسهن يحرقن الالئي الكفار كنساء أكون أفال فقالت: معنا وبنيك بنفسك اخليص
السلطان، ذلك وبلغ فرتكوها لعيشه، وأعيش زوجي ملوت أموت أيًضا فأنا أزواجهن؟
فقتله، اإلخوة أولئك من نرصهللا سهيل الفتى وأدرك رقة، لها وأَْدَرَكتْه َخرْيِها َسبََب فكان
يف وُجِعْلَن الوزير، إىل فُسلِّْمن وامرأته، وأخته امللك عني بأم وأُِتَي برأسه، السلطان وأُِتَي

محبسه. إىل ويعود معهن ويجلس إليهن، يدخل فكان امللك، عني خباء بقرب خباء
مع الذين الناس لفيف برساح السلطان أََمَر الهزيمة يوم من العرص بعد كان وملا
الذي البنجي إبراهيم بملك وأُِتي به، يعبأ ال ومن والعبيد والسوقة الزمالة من امللك عني
الوزير: فقال املخالفني من فإنه هذا اقتل عالم خوند نوايا امللك العسكر ملك فقال ذكرناه،
املغرب بعد كان وملا بالده، إىل ورسحه السلطان، عنه فعفا بالقائم، نفسه فدى قد إنه
وأتي القائم، أصحاب كبار من رجًال وستني باثنني وأتي الخشب، بربج السلطان جلس
وترمي أنيابها، عىل املوضوعة بالحدائد تقطعهم فجعلت أيديها، بني فطرحوا بالفيلة
واقف امللك وعني ذلك، عند ترضب والطبول واألنفار واألبواق وتتلقفه، الهواء إىل ببعضهم
النهر جواز عىل السلطان وأقام محبسه، إىل أعيد ثم عليه، منهم ويطرح مقتلهم، يعاين
عىل الفيلة وفرق الفيلة، عىل وخزائنه أمتعته وأجاز القوارب، وقلة الناس لكثرة أياًما
ونحن السلطان وقصد رجيل، عليه أجزت منها بقيل إيل وبعث أمتعتهم، ليجيزوا خواصه
وياء وألف وراء مسكن وهاء املوحدة الباء بفتح اسمها (وضبط بهرايج مدينة إىل معه
شديد كبريٌ واٍد وهو الرس، نهر عدوة يف حسنة مدينة وهي وجيم)، مكسورة الحروف آخر
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فتح الذي رعود ساال البطل الصالح الشيخ قرب زيارة برسم السلطان وأجازه االنحدار،
حتى وتزاحموا للجواز، الناس وتكاثر شهرية، وغزوات عجيبة أخبار وله البالد، تلك أكثر
األمري أصحاب من عربي إالَّ منهم يَنُْج لم نفس، ثالثمائة نحو فيه كان كبري مركب غرق
من َسِلَم الذي العربي وكان تعاىل، هللا فَسلََّمنا صغري، مركب يف نحن ركبنا وكنا غدا،
قد فوجدنا مركبنا، يف معنا يصعد أن أراد وكان عجيب، اتفاق وذلك بسالم يسمى الغرق
ضجة فقامت معنا كان أنه الناس ظن خرج فلما غرق، الذي املركب يف فركب النهر ركبنا
بسالمتنا، استبرشوا بعُد رأونا ملا ثم غرقنا، أنا وتوهموا الناس سائر ويف أصحابنا يف
تلك ويف الزحام، لكثرة دخولها إىل سبيًال نجد لم قبة يف وهو املذكور الصالح قرب وزرنا
وهو برأسه، الناس وأتى فُقِتَل الكركدن منها علينا فخرج قصب، غيضة دخلنا الوجهة

ذكرناه. وقد بأضعاف الفيل رأس من أكرب ورأسه الفيل دون

كر شاه عيل ومخالفة لحرضته السلطان عودة ذكر

ونصف، عامني مغيب بعد حرضته إىل عاد — ذكرنا كما — امللك بعني السلطان ظفر وملا
عمل عىل مًعا وجعلهما التلنك، ببالد القائم خان نرصة عن أيًضا وعفا امللك، عني عن وعفا
الدقيق من نفقة لهما َ وَعنيَّ وأركبهما، وكساهما السلطان بساتني عىل النظر وهو واحد،
كر شاه عيل وهو خان قطلو أصحاب أحد أن ذلك بعد الخرب وبلغ يوم، كل يف واللحم
والسرية، الصورة َحَسَن شجاًعا وكان السلطان، عيل خالف — األطرش كر ومعنى —
أن معلمه السلطان وأََمَر إليه، العساكر وخرجت ُمْلكه، مدينة وجعلها بدركوت، عىل فغلب
به واشتدت أبراجها، ونُِقبَْت ببدركوت وحرصه عظيمة، عساكر يف فخرج قتاله، إىل يخرج
إىل ونفاه عنه فعفا مقيًدا، السلطان إىل به وبََعَث خان، قطلو نَه فأَمَّ األمان فطلب الحال،
ملا إليه العودة فأراد وطنه، إىل اشتاق ثم مدة بها فأقام خراسان، طرف من غزنة مدينة
لتثري جئت إنما له: فقال السلطان به وأُِتَي السند، ببالد عليه فُقِبَض حينه، من هللا قضاه

عنقه. بَْت فُرضِ به وأََمَر ثانية، الفساد

وأخذه بخت أمري فرار ذكر

عىل معنا وفدوا الذين أحد امللك برشف امللقب بخت أمري عىل َوَجَد قد السلطان وكان
دهيل، إىل الوزير خدمة يف وبعثه واحد، ألف إىل ألًفا أربعني من مرتبه فحط السلطان،
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بدهيل، أصحابه عند ماله وكان التلنك، يف الوباء يف الهروي هللا عبد أمري مات أن واتفق
هربوا السلطان لقاء إىل دهيل من الوزير خرج فلما الهروب، عىل بخت أمري مع فاتفقوا
يوًما، أربعني مسرية وهو أيام سبعة يف السند أرض إىل ووصلوا وأصحابه، بخت أمري مع
بخت أمري ويركب عوًما، السند نهر يقطعوا أن عىل وعزموا مجنوبة، الخيل معهم وكان
الحرير من حباًال أعدوا قد وكانوا يصنعونها، قصب معدية يف العوم يحسن ال ومن وولده
جالل إىل منهم رجلني فبعثوا بالعوم، عبوره من خافوا النهر إىل وصلوا فلما ذلك، برسم
بعثوا وقد النهر، يعربوا أن أرادوا اًرا تجَّ هنا ها إنَّ له: فقاال أوجة مدينة صاحب الدين
وأمر الرسج، ذلك مثل التجار يعطي أن األمري فأنكر الجواز، لهم لتبيح الرسج بهذا إليك
من لحقهم ملا نيام وهم وأصحابه امللك برشف ولحق أحدهما، ففر الرجلني عىل بالقبض
برضب الدين جالل وأمر وفروا، مذعورين فركبوا الخرب فأخربهم السهر، ومواصلة اإلعياء
يف فركب نائبه الدين جالل فأمر امللك، رشف بقضية فاعرتف عليه، ُقِبَض الذي الرجل
العسكر فرموا فأدركوهم، أثرهم فاقتفوا ركبوا، قد فوجدوهم نحوهم وقصدوا العسكر

بالنشاب.
وغلب ذراعه يف فأثبته بسهم الدين جالل األمري نائب امللك رشف بن طاهر ورمى
فأََمَرُه شأنهم، يف الوزير إىل وكتب أيديهم، وَغلَّ فقيدهم، الدين جالل إىل بهم فأتى عليهم،
فأمر السجن، يف طاهر فمات بها، وُسِجنُوا إليها فبعثهم الحرضة، إىل يبعثهم أن الوزير
عنه، عفا ثم مدة ذلك عىل فبقي يوم، كل يف مقرعة مائة امللك رشف يرضب أن السلطان
يركب كان أن إىل حاله فانتهت جنديري، بالد إىل نجلة أمري الدين نظام األمري مع وبعث
وهو السلطان عىل األمري ذلك وفد ثمَّ مدة، ذلك عىل وأقام يركبه، فرس له يكن ولم البقر،
السلطان يدي بني اللحم يقطع الذي وهو شنكري)، (جا شاشنكرية السلطان فجعله معه،
مرض أن إىل حاله وانتهت مقداره، ورفع به نوه ذلك بعد إنه ثمَّ الطعام، مع ويميش
األول، السفر يف الحكاية هذه قدمنا وقد ذلك، وأعطاه بالذهب بوزنه وأمر السلطان فزاره
نظام األمري خدمة يف البقر بها كان التي جنديري بالد وأعطاه بأخته، زوجه ذلك وبعد

األحوال. ومحول القلوب مقلب فسبحان الدين،

بأرضالسند أفغان شاه خالف ذكر

وكان بها األمري وقتل السند بالد من ملتان بأرض السلطان عىل خالف أفغان شاه وكان
فهرب يقاومه ال أنه فعلم لقتاله، السلطان َز وتََجهَّ لنفسه، السلطنة وادعى زاد، به يسمى
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مما السلطان فاغتاظ عليها، يُْقَدر ال منيعة بجبال ساكنون وهم األفغان، بقومه ولحق
سببًا ذلك فكان ببالده األفغان من وجدوه من عىل يقبضوا أن عماله إىل وكتب َفَعَله،

جالل. القايض لخالف

القايضجالل خالف ذكر

ومدينة كنباية مدينة من بمقربة قاطنني األفغانيني من وجماعة جالل القايض وكان
نائب مقبل ملك إىل كتب األفغانيني، عىل بالقبض عماله إىل السلطان كتب فلما بلوذرة،
وكانت معه، ومن القايضجالل عىل القبض يف يحتال أن ونهروالة الجزرات ببالد الوزير
أبيه زوجة السلطان بربيبة متزوًجا الحكماء ملك وكان الحكماء، مللك إقطاًعا بلوذرة بالد
صحبة يف ذاك إذ الحكماء وملك غدا األمري تََزوََّجها التي هي تغلق من بنت ولها تغلق،
يأتي أن الحكماء ملك مقبل أََمَر الجزرات بالد إىل وصلوا فلما نظره، تحت بالده ألن مقبل؛
كانوا ألنهم خفية؛ يف َحذََّرُهم بالده إىل الحكماء ملك وصل فلما وأصحابه، بالقايضجالل
فركبوا بالسالح، إال عليه تدخلوا فال عليكم ليقبض َطَلبَُكم مقبًال إن وقال: بالده، أهل من
عليهم القبض يمكن ال أنه له فظهر جملة، إال ندخل ال وقالوا وأتوه مدرع ثالثمائة نحو يف
ودخلوا عليه، فخلفوا تأمينهم، وأظهر بالرجوع، فأََمَرُهم منهم، وخاف مجتمعون، وهم
التاجر، الكوملي ابن مال ونهبوا الناس وأموال بها السلطان خزانة ونهبوا كنباية، مدينة
لقتالهم مقبل ملك وجاء هذا، أثره وسنذكر بإسكندرية، الحسنة املدرسة عمر الذي وهو
آالف سبعة يف لقتالهم بنبل جهان وامللك الخمار عزيز امللك وجاء شنيعة، هزيمة فهزموه
وادعى عليهم فانثالوا والجرائم الفساد أهل بهم وتسامع أيًضا، فهزموهم الفرسان من
وكان فهزمها، العساكر إليه السلطان وبعث أصحابه، وبايعه السلطنة جالل القايض

أيًضا. فخالفوا األفغان من جماعة آباد بدولة

مل امللك ابن خالف ذكر

نائبه إىل السلطان فكتب األفغان، من جماعة يف آباد بدولة ساكنًا مل امللك ابن وكان
بأحمال إليه وبعث عليهم، يقبض أن — خان قطلو معلمه أخو الدين نظام وهو — بها
عىل أمري لكل يبعث أن الهند ملك وعادة الشتاء، بخلع وبعث والسالسل القيود من كثرية
الخلع جاءت وإذا الصيف، وخلعة الشتاء خلعة السنة؛ يف خلعتني عسكره ولوجوه مدينة
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واحد كل وأخذ دوابهم، عن نزلوا بها اآلتي إىل وصلوا فإذا للقائها، والعسكر األمري يخرج
خرج إذا الدين لنظام السلطان وكتب السلطان، لجهة وخدم كتفه، عىل وَحَمَلها خلعته،
الذين الفرسان أحد وأتى ذلك، عند عليهم فاقبض الخلع ألخذ دوابهم عن ونزلوا األفغان
فانعكست احتال، ممن الدين نظام فكان بهم يراد بما فأخربهم األفغان، إىل الخلع أوصلوا
عليه حملوا فرسه عن الدين نظام ونزل الخلع، لقوا إذا معه، األفغان وركب فركب عليه،
الخزائن، فأخذوا املدينة، ودخلوا أصحابه، من كثريًا وقتلوا عليه، فقبضوا أصحابه، وعىل
شوكتهم. فقويت املفسدون عليهم وانثال مل، ملك ابن الدين نارص أنفسهم عىل وقدموا

كنباية إىل بنفسه السلطان خروج ذكر

يبدأ أن عىل وعزم بنفسه، خرج آباد ودولة بكنباية األفغان فعله ما السلطان بلغ وملا
مقدمة، آالف أربعة يف صهره البايزيدي ملك أعظم وبعث آباد، دولة إىل يعود ثم بكنباية
عسكر يف وكان بها، وقاتَلوه ببلوذرة وحرصوه فهزموه جالل القايض عساكر فاستقبَلتْه
ويقتل العساكر يف يفتك يزال فال الشجعان، أحد وهو جلول يسمى شيٌخ جالل القايض
حفرة يف به فكبا فرسه دفع أنه يوًما واتفق مبارزته، عىل أحد يتجارس فال املبارزة، ويطلب
بسور جسده وصلبوا السلطان، إىل برأسه فبعثوا درعني، عليه ووجدوا وُقِتَل عنه فسقط
للقايض يكن فلم بعساكره، السلطان وصل ثم البالد، إىل ورجليه يديه وبعثوا بلوذرة،
املدينة ودخلت كله، ذلك فنهب وأوالدهم، أموالهم وتركوا أصحابه، يف ففر ثبات، من جالل
الذي بخت أمري امللك رشف صهره بها وترك عنها، رحل ثم أياًما، السلطان بها وأقام
العز، من ثمَّ الذل من عليه جرى وما وسجنه، بالسند وأخذه فراره، وقضية ذكره قدمنا
فأدى بأقوالهم ليحكم الفقهاء معه وترك الدين جالل طاعة يف كان عمن بالبحث وأمره
بنارص لحق جالل القايض هرب وملا قدمناه، حسبما الحيدري عيل الشيخ قتل إىل ذلك
يف واجتمعوا إليهم بنفسه السلطان فأتى جملته يف ودخل آباد بدولة مل ملك بن الدين
يقاتلوا وأن يفروا، أالَّ عىل وتحالفوا والعبيد والهنود والرتك األفغان من ألًفا أربعني نحو
استحر فلما عليه، عالمة هو الذي الشطر يرفع ولم لقتالهم، السلطان وأتى السلطان،
والقايض مل ملك ابن ولجأ هزيمة، أقبح وانهزموا دهشوا، عاينوه فلما الشطر رفع القتال
قلعة أمنع من وهي وسنذكرها، الدويقري قلعة إىل خواصهما من أربعمائة نحو يف جالل
ينزلوا أن لهم وبعث قلعتها، وهي الدويقري آباد دولة بمدينة السلطان واستقر الدنيا، يف
األطعمة لهم وبعث يؤمنهم، أن السلطان فأبى األمان، عىل إال ينزلوا أن فأبوا حكمه، عىل

بهم. عهدي آخر ذلك وعىل هنالك وأقام بهم، تهاونًا
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الكوملي وابن مقبل قتال ذكر

التجار، كبار من الكوملي بن الدين تاج وكان وخالفه، القايضجالل خروج قبل ذلك وكان
والسالح واملتاع والجمال املماليك منها جليلة بهدايا الرتك أرض من السلطان عىل فوفد
هديته قيمة تكن لم أنه ويُذَْكر لكٍّا، عرش اثني وأعطاه ِفْعلُه، السلطان فأعجب والثياب،
إليها فوصل الوزير، نائب املقبل امللك لنظر وكانت كنباية، مدينة ه ووالَّ واحًدا، لكٍّا إال
املراكب يف والهدايا التحف وجاءته وغريها، سيالن وجزيرة املليبار بالد إىل املراكب وبعث
ابن إىل مقبل امللك بعث الحرضة إىل الجهات تلك أموال يبعث لم وملا حاله، وضخمت
فامتنع العادة، عىل الجهات تلك هدايا مع واألموال الهدايا من عنده ما يبعث أن الكوملي
الوزير لنائب حكم وال خدامي، مع أبعثها أو بنفيس، أحملها أنا وقال ذلك، من الكوملي ابن
الوزير إىل مقبل فكتب والعطية، الكرامة من السلطان أواله بما واغرت للوزير، وال عيل
إلينا، وارجع فاتركها بالدنا عن عاجًزا كنت إن كتابه ظهر عىل الوزير له فوقع بذلك،
الكوملي، ابن فانهزم كنباية، بظاهر والتقيا ومماليكه عسكره يف تجهز الجواب بلغه فلما
أحد إلياس (الناخدا) الناخودة دار يف الكوملي ابن واستخفى الفريقني، من جماعة وقتل
األمان له وبعث الكوملي، ابن عسكر أمراء رقاب فرضب املدينة مقبل ودخل التجار، كرباء
مقبل وبعث البلد، ومجبى وهديته السلطان مال ويرتك به، املختص ماله يأخذ أن عىل
شاكيًا الكوملي ابن وكتب الكوملي، ابن من شاكيًا وكتب السلطان، إىل خدامه مع كله بذلك
القايضجالل خروج كان ذلك وبأثر بينهما، ليتنصف الحكماء ملك السلطان فبعث منه،

بالسلطان. ولحق مماليكه بعض يف الكوملي ابن وفر الكوملي ابن مال فنهب الدين،

بأرضالهند الواقع الغالء ذكر

األمر، واشتدَّ الغالء، وقع املعرب بالد يقصد خرج إذ حرضته عن السلطان مغيب مدة ويف
ولقد الخطب، وَعُظَم األحوال وضاقت ذلك، عىل زاد ثمَّ درهًما، ستني إىل املن وانتهى
منذ مات فرس جلد من قطًعا يقطعن نسوة ثالث فرأيت الوزير، لقاء إىل مرة خرجت
أخذوا البقر ذَبََحت إذا الناس وكان األسواق، يف وتباع تُْطبَخ الجلود وكانت ويأكلنه، أشهر
حانيس بني أكروهة تسمى بلدة دخلوا أنهم خراسان بعضطلبة وحدثني فأكلوها، دماءها
رجًال بيوته بعض يف فوجدوا به، ليبيتوا املنازل بعض فقصدوا خالية، فوجدوها ورسستي
اشتد وملا باهلل، والعياذ منها ويأكل النار يف يشويها وهو آدمي ِرْجل وبيده ناًرا أرضم قد
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والكتاب القضاة فكانت أشهر، ستة نفقة دهيل لجميع يعطى أن السلطان أََمَر الحال
أشهر ستة نفقة أحد لكل ويعطون الناس، ويكتبون والحارات باألزقة يطوفون واألمراء
أُْطِعم املدة تلك يف وكنت واحد، لكل اليوم يف املغرب أرطال من ونصف رطل بحساب
الناس فكان يُذَْكر، حسبما الدين قطب السلطان بمقربة أَْصنَُعه الذي الطعام من الناس
وما السلطان أخبار من ذََكْرنا قد وإذ فيه، بالقصد ينفع تعاىل وهللا بذلك، ينتعشون
كيفية ونذكر ذلك، من يخصنا ما إىل فلنعد الكفاية، فيه ما الحوادث من أيامه يف كان
السلطان عن خروجنا ثم الخدمة، عن خروجنا إىل الحال وتنقل حرضته، إىل أوًَّال وصولنا

تعاىل. هللا شاء إن بالدنا إىل منها وعودنا الصني إىل الرسالة يف

غائب وهو قدومنا عند السلطان دار إىل وصولنا ذكر

الثالث، ثمَّ الثاني ثمَّ األول الباب ودخلنا السلطان، باب قصْدنَا دهيل حرضة دخلنا وملا
مشور إىل نقيبهم بنا َم تََقدَّ إليهم وصلنا فلما — ِذْكُرهم َم تََقدَّ وقد — النقباء عليه ووجدنا
زاده، خداوند الدين ضياء فتقدم ينتظرنا، جهان خواجة الوزير به فوجدنا ُمتَِّسع، عظيم
برهان أخوهم تالني ثمَّ تلوتهم ثمَّ الدين، عماد أخوهما ثمَّ الدين، قوام أخوه تاله ثمَّ
خداوند أخت ابن زاده ملك ثم الرتكي، بغا أرن ثمَّ السمرقندي، مبارك األمري ثمَّ الدين،
املسمى الكبري املشور لنا ظهر الثالث الباب من دخلنا وملا الفصال، الدين بدر ثمَّ زاده،
العام، الجلوس السلطان يجلس وبه سارية، ألف ذلك ومعنى (أستون)، هزاراسطون
وأوصلنا بالركوع، نحن وخدمنا األرض، من رأسه قرب حتى ذلك عند الوزير فخدم
فرغنا فلما معنا، من جميع وخدم السلطان، رسير لناحية وخدمتنا األرض، إىل أصابعنا

وخرجنا. هللا بسم عالية بأصوات النقباء صاح الخدمة من

فضائلها وذكر السلطان أم لدار وصولنا ذكر

زوايا عمرت الصدقات، كثرية النساء، أفضل من وهي جهان، املخدومة تدعى السلطان وأم
ملك ملا أنه ذلك وسبب البرص؛ مكفوفة وهي والصادر للوارد الطعام فيها وجعلت كثرية،
الذهب رسير عىل وهي زي أحسن يف واألمراء امللوك وبنات الخواتني جميع إليها جاء ابنها
العالج بأنواع وعولجت للحني، برصها فذهب جميًعا، يديها بني فَخَدْمَن بالجوهر، املرصع
قبلها السلطان فَقِدَم مرة معه سافرت أنها بره ومن به، برٍّا الناس أشد وولدها ينفع، فلم
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بمرأًى املحفة يف وهي ِرْجلها وَقبََّل فرسه، عن َل وتََرجَّ الستقبالها خرج َقِدَمْت فلما بمدة،
الوزير خرج السلطان دار عن انرصفنا وملا فنقول: قصدناه ملا وْلنَُعْد أجمعني، الناس من
جهان، املخدومة سكنى وهنالك الحرم، باب يسمونه وهم الرصف، باب إىل معه ونحن
ودخل حاله، قدر عىل بهدية أتى قد منا واحد وكل الدواب، عن نزلنا بابها وصْلنَا فلما
بابها، عند والقايض الوزير فخدم الربهان، بن الدين كمال املماليك قضاة قايض معنا
كبارهم وتقدم جماعة الفتيان من خرج ثمَّ هدايانا، بابها كاتب وكتب كخدمتهم، وخدمنا
القرص إىل عادوا ثم الوزير، إىل رجعوا ثمَّ القرص، إىل عادوا ثمَّ ا، رسٍّ فكلموه الوزير إىل
من بقالل وأتوا بالطعام، أتوا ثمَّ هنالك، سقيف يف بالجلوس أمرنا ثمَّ وقوف، ونحن
مرافع ولها القدور مثل وهي الحروف) آخر والياء السني (بضم السني يسمونها الذهب
بأقداح وأتوا املوحدة)، الباء وبضم السني (بضم السبك يسمونها عليها تجلس الذهب من
ويكون ان، َصفَّ سماط كل وعىل سماطني، الطعام وجعلوا ذهب، كلها وأباريق وطسوت

الواردين. القوم كبري الصف رأس يف
فرشبنا، بالرشبة أتوا ثم لخدمتهم، وخدمنا والنقباء الحجاب خدم للطعام ْمنا تََقدَّ وملا
هللا بسم الحجاب قال ثم بالتنبول، ثم بالفقاع وأتوا أكلنا، ثم هللا بسم الحجاب وقال
أتوا ثم املذهبة، الحرير خلع علينا فخلع هنالك، موضع إىل دعينا ثم جميًعا، فخدمنا
ثم معه، ووقفنا الوزير ووقف هللا بسم الحجاب وقال عنده، فخدمنا القرص باب إىل بنا
كل فأعطي وقطن، وكتان حرير من مخيطة غري ثياب تحت القرص داخل من أخرج
فيه مثله وبطيفور اليابسة الفاكهة فيه ذهب بطيفور أتوا ثم منها، نصيبه منا واحد
الطيفور يأخذ ذلك له يخرج الذي أن عادتهم ومن التنبول، فيه ثالث وطيفور الجالب
بيده الطيفور الوزير فأخذ األرض، إىل األخرى بيده يخدم ثم كاهله، عىل ويجعله بيده
ثم كفعله ففعلت خريًا، هللا جزاه ومربة وتواضًعا منه إيناًسا أفعل كيف يعلمني أن قصد
لنا وبعثت منها بالم دروازة من وبمقربة دهيل بمدينة لنزولنا املعدة الدار إىل انرصفنا

الضيافة.

الضيافة ذكر

وبُُسط ُفُرش من إليه يُْحتاج ما فيها َوَجْدُت لنزويل، ْت أُِعدَّ التي الدار إىل وصلت وملا
الرجُل منها الرسيَر يَْحِمل الحمل، خفيفة بالهند تهم وأَِرسَّ الرقاد، ورسير وأواٍن وُحُرص
وهو رأسه، عىل غالمه يحمله السفر يف الرسير يستصحب أن أحد لكل بد وال الواحد،
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أو الحرير من ضفائر عليها وتنسج أعواد، أربعة عليها يعرض مخروطة، قوائم أربع
ذاته، من الرطوبة يعطي ألنه به؛ يرطبه ما إىل يَْحتَْج لم عليه اإلنسان نام فإذا القطن،
يجعلوا أن وعادتهم الحرير، من ذلك كل ولحاف ومخدتني بمرضبتني الرسير مع وجاءوا
َخْت تََوسَّ فمتى بيًضا، قطن أو كتان من تغشيها وجوًها (واللحف) واللحوف للمرضبات
أحدهما برجلني الليلة تلك وأتوا مصونًا، داخلها يف ما وبقي املذكورة، الوجوه غسلوا
هذا من لتأخذوا فقالوا: القصاب، ويسمونه الجزار واآلخر الخراص ويسمونه الطاحوني
أن وعادتهم اآلن، أذكرها ال ألوزان اللحم من وكذا كذا هذا ومن الدقيق، من وكذا كذا
السلطان، أم ضيافة ذكرناه الذي وهذا الدقيق، وزن بقدر يعطون الذي اللحم يكون
دار إىل ركبنا اليوم ذلك غِد من كان وملا وسنذكرها، السلطان ضيافة َوَصَلتْنا ذلك وبعد
يل: وقال دراهم، دينار ألف من بدرة كل بدرتني، فأعطاني الوزير، عىل وَسلَّْمنا السلطان،
جميع وكتب املرعز من خلعة وأعطاني رأسك، لغسل ومعناه (شستي) رسششتي هذه
واحد كلُّ أُْعِطَي منها األول فالصنف أصناف؛ أربعة فُجِعلُوا وغلماني وخدامي أصحابي
والصنف ديناًرا، وخمسني مائة منهم واحد كل أُْعِطَي الثاني والصنف دينار، مائتي منهم
وسبعني خمسة واحد كل أُْعِطَي الرابع والصنف دينار، مائة واحد كل أُْعِطَي الثالث
ذلك وبعد ونيًفا، دينار آالف أربعة أُْعُطوه ما جملة وكان أربعني، نحو وكانوا ديناًرا،
الدرمك، وهو املريا من ثلثها الدقيق من هندية رطل ألف وهي السلطان، ضيافة ُعيِّنَْت
والسيلف والسمن السكر ومن اللحم، من رطل وألف املدهون، وهو الخشكار من وثلثاها
عرشون الهندي والرطل التنبول، ورق من واأللف عددها، أَذُْكر ال كثرية أرطال والفوفل
زاده خداوند ضيافة وكانت مرص، أرطال من وعرشون وخمسة املغرب، أرطال من رطًال

ذكرناه. مما يناسبها ما مع اللحم، من ومثلها الدقيق من رطل آالف أربعة

ذلك يف فعلوا وما بنتي وفاة ذكر

وفاتها خرب فاتصل السنة، دون سنها يل بنت يَْت تُُوفِّ مقدمنا من ونصف شهر بعد كان وملا
لشيخنا هنالك مقربة بقرب بالم دروازة خارج بناها زاوية يف تُْدَفن أن فأََمَر بالوزير
اليوم عيشِّ يف الجواب فأتاه السلطان، إىل بخربها وُكِتَب بها فدفنَّاها القونوي، إبراهيم
يخرجوا أن وعادتهم أيام، عرشة مسرية الحرضة وبني السلطان متصيد بني وكان الثاني،
الحرير، وثياب بالبسط القرب جوانب ويفرشون َدْفنه، ِمْن الثالث صبيحة امليت قرب إىل

363



بطوطة ابن رحلة

وقل كالياسمني الفصول من فصل يف هنالك تنقطع ال وهي األزاهري، القرب عىل ويجعلون
أبيض صنفني عىل وهو والنرسين أبيض وهو وريبول أصفر زهر وهي شبو) (كل شبه
منها علقوا ثمار فيها يكن لم وإن بثمارها، والليمون النارنج أغصان ويجعلون وأصفر،
الناس ويجتمع النارجيل، وجوز اليابسة الفواكه القرب عىل ويصبون بالخيوط، حبات
يصب ثم الناس، فسقوه الجالب بماء أتوا ختموه فإذا القرآن فيقرءون باملصاحف ويؤتى
هذه َدْفن ِمْن الثالث صبيحة كان وملا وينرصفون، التنبول ويعطون صبٍّا، الورد ماء عليهم
قد الوزير فوجدت كله، ذلك من تيرس ما وأعددت العادة، عىل الصبح عند خرجت البنت
الفوشنجي الدين شمس الحاجب وجاء القرب، عىل فرضبت برساحة وأمر ذلك، برتتيب أمر
إال آت ولم املدينة، أهل كبار من وجملة الكرواني الدين والقايضنظام بالسند تلقانا الذي
فقعدت القرآن يقرءون وهم أيديهم بني والحاجب مجالسهم أخذوا وقد املذكورون والقوم
قام ثمَّ حسان، بأصوات القراء قرأ القراءة من فرغوا فلما القرب، من بمقربة أصحابي مع
جميًعا الناس قام اسمه ِذْكر وعند السلطان، عىل وثناء املتوفاة البنت يف رثاء فقرأ القايض

حسنًا. دعاء القايض ودعا جلسوا ثمَّ فخدموا قياًما
عليهم داروا ثمَّ الناس، عىل فصبوا الورد، ماء براميل وأصحابه الحاجب أخذ ثمَّ
وألصحابي، يل خلعة عرشة بإحدى أتي ثمَّ التنبول، عليهم فرقوا ثمَّ النبات، رشبة بأقداح
وانرصفت العادة، عىل للرسير فخدمنا السلطان، دار إىل معه وركبنا الحاجب ركب ثمَّ
ودور الدار مأل ما جهان املخدومة دار من الطعام جاء وقد إالَّ وصلت فما منزيل، إىل
بقاياها فأقامت والنبات األقراصوالحلواء وفضلت املساكني، وأكل جميًعا وأكلوا أصحابي،
جهان املخدومة دار من الفتيان جاء أيام وبعد السلطان، بأمر كله ذلك فعل وكان أياًما،
الرسير شبه وهي أيًضا، الرجال ويركبها النساء فيها يحمل التي املحفة وهي بالدولة،
معوج عندنا البوجات عىل الذي شبه عود وعليها القطن، أو الحرير ضفائر من سطحها
ويحمل أربعة يسرتيح نوبتني يف رجال ثمانية ويحملها املغلوق، الهندي القصب من
له كان فمن الناس، أكثر يترصف عليها مرص بديار كالحمري بالهند الدول وهذه أربعة،
يسرية جماعة منهم وبالبلد يحملونه، رجاًال اكرتى عبيد له يكن لم ومن حملوه، عبيد
النساء دول وتكون للكرى، الناس أبواب وعند السلطان باب وعند األسواق، يف يقفون
فحملوا السلطان، أم دار من بها الفتيان أتى التي الدولة هذه كانت وكذلك حرير، مغشاة
فأقامت تركية، جارية هدية عن معها أنا وبعثت املتوفاة، البنت أم هي التي جاريتي فيها
وأساور دينار ألف أعطوها وقد الثاني، اليوم يف وجاءت ليلة، عندهم البنت أم الجارية
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وخلعة بالذهب مزركًشا كتان وقميص أيًضا مرصًعا الذهب من وتهليًال مرصعة ذهب
لهم الذين وللتجار ألصحابي أعطيته كله بذلك جاءت وملا بأثواب، ونختًا مذهبة حرير
بجميع السلطان إىل يكتبون املخربين ألن لعريض؛ وصونًا نفيس عىل محافظًة الدين؛ عيلَّ

أحوايل.

الحرضة عن السلطان غيبة أيام يف إيل والوزير السلطان إحسان ذكر

يف دينار آالف خمسة فائدة يكون ما القرى من يل يَُعنيَّ أن السلطان أََمَر مقامي أثناء ويف
الباء (بفتح بديل تسمى قرية فمنها إليه، وخرجت الديوان وأهل الوزير يل فعينها السنة،
والسني املوحدة الباء (بفتح بسهي تسمى وقرية الالم)، وكرس املهملة الدال وفتح املوحدة
وهذه والراء)، والالم املوحدة الباء (بفتح بالرة تسمى قرية ونصف الهاء)، وكرس املهمل
والصدى هندبت، بصدى يُْعَرف بصدى امليل وهو كروًها عرش ستة مسافة عىل القرى
وهو جوطري، له صًدى كل أصداءً، مقسومة املدينة وأحواز قرية، مائة مجموع عندهم
ذلك يف وصل قد وكان مجابيها، يضم الذي وهو ومترصف، البالد تلك كفار من شيخ
واحدًة بهن جاء للذي فأعطيت منه، َجَواٍر عرش إيل الوزير فبعث الكفار، من سبٌي الوقت
اتفق ما أعرف ال وباقيهن منهن صغاًرا ثالثًا أصحابي وأخذ بذلك، ريض فما منهن
واملعلمات الحرض، مصالح يَْعِرْفن ال قذرات ألنهن الثمن؛ رخيص هنالك والسبي لهن،
وبالد متصل بَرٍّ يف الهند ببالد والكفار السبي، رشاء إىل أحد يفتقر فال األثمان؛ رخيصات
واألوعار، بالجبال الكفار يمتنع وإنما عليهم، غالبون واملسلمون املسلمني، مع متصلة
وال بعض، عىل بعضه ويَْلتَفُّ ويعظم مجوف، غري وقصبهم القصب، من غيضات ولهم
بداخلها السور مثل لهم وهي الغياض، تلك فيسكنون عظيمة، قوة وله النار، فيه تؤثر
إالَّ عليهم يُْقَدر فال املطر، ماء من يجتمع مما املياه فيها ولهم وزروعهم مواشيهم تكون
بآالت القصب تلك ويقطعون الغياض تلك يدخلون الذين الرجال من القوية بالعساكر

لذلك. معدة

السلطان غيبة أيام َشِهْدتُه الذي العيد ذكر

الخطيب ركب العيد يوم كان فلما الحرضة، إىل بعد يَُعْد لم والسلطان الفطر عيد وأظل
األربعة، أركانه يف أعالم أربعة وُرِكَزْت الرسير، شبه ظهره عىل له َد ُمهِّ وقد الفيل، عىل
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فقهاء وركب أمامه، ُون يَُكربِّ الفيلة عىل املؤذنون وركب السواد، ثياب الخطيب ولبس
املصىل، إىل الخروج حني بها يتصدق صدقة يستصحب منهم واحد وكل وقضاتها، املدينة
صىل ثم تعاىل، هلل ذاكرين الناس واجتمع ببسط، وُفِرَش ُقْطن صيوان املصىل عىل ونُِصَب
وُجِعَل السلطان، دار إىل وانرصفنا منازلهم، إىل الناس وانرصف وخطب الخطيب بهم

وانرصفوا. وأكلوا الغرباء وهم واألعزة واألمراء امللوك فحرضه الطعام

له ولقائنا السلطان قدوم ذكر

وسكون األوىل املعلوة التاء (بكرس تلبت بقرصيسمى السلطان نزل شوال رابع يف كان وملا
الحرضة، من أميال سبعة مسافة عىل وهي كاألوىل)، تاء ثم املوحدة الباء وفتح الالم
والفواكه والجمال الخيل من هديته إنسان كل ومع فخرجنا، إليه بالخروج الوزير فأَمَرنَا
باب إىل فوصلنا األتراك، بالد من املجلوبة والغنم واملماليك املرصية والسيوف الخراسانية
ويخلع مراتبهم، َقْدر عىل السلطان إىل يدخلون فكانوا القادمني، جميع اجتمع وقد القرص
السلطان فوجدت َدَخْلُت، إيلَّ النوبة َوَصَلت وملا بالذهب، املزركشة الكتان ثياب عليهم
الكايف الدين نارص الندماء ملك معه رأيت حتى اب، الُحجَّ أحد فظننته كريس عىل قاعًدا
حاجب أمري واستقبلني فخدمت، الحاجب فخدم السلطان، غيبة أيام َعَرْفتُه وكنت الهروي،
الندماء: ملك يل قال ثم لخدمته، ثانية وخدمت بفريوز، املسمى السلطان عم ابن وهو
من كان من وكل الدين، بدر الهند بأرض يدعونني وكانوا الدين، بدر موالنا هللا بسم
وأمسك وصافحني، بيدي أخذ حتى السلطان من فقربت موالنا، له يقال إنما الطلب أهل
قدومك الربكة، حلت الفاريس: باللسان يل ويقول خطاب، بأحسن يخاطبني وجعل يدي،
أهل به يسمع ما األنعام من وأعطيك املراحم، من معك أعمل خاطرك، اجمع مبارك،
املؤمن؟ عبد بالد يل فقال املغرب، بالد له فقلت: بالدي، عن سألني ثم إليك، فيأتون بالدك
وخلع مرات، سبع َقبَّْلتُها حتى يده، َقبَّْلُت جيًدا كالًما يل قال كلما وكان نعم، له: فقلت
القضاة قايض رءوسهم عىل ووقف سماط، لهم فمد الواردون، واجتمع وانرصفت عيل
املماليك قضاة وقايض الفقهاء، كبار من وكان الخوارزمي، الدين نارص الجهان صدر
الكيجي الدين جالل وامللك املاليك عرض امللك وعماد الغزنوي، الدين كمال الجهان صدر

واألمراء. الحجاب من وجماعة
الرتمذ قايض الدين قوام زاده خداوند عم بن الدين غياث زاده خداوند لذلك وحرض
بالده، من مراًرا إليه وتردد باألخ، ويخاطبه يعظمه السلطان وكان معنا، َقِدَم الذي
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الدين ضياء وإخوته الدين قوام زاده خداوند هم ذلك يف عليهم خلع الذين والواردون
وجيه جده وكان الدين تاج السيد ابن بخت أمري أخته وابن الدين وبرهان الدين وعماد
هللا هبة واألمري أيًضا، ووزيًرا هند أمري الدين عالء خاله وكان خراسان، وزير الدين
الفلكية املدرسة بنى الذي وهو بالعراق، الوزير نائب أبوه وكان التربيزي، الفلكي بن
جبل أهل من وهو كرسى، صاحب (جوبني) جور بهرام أوالد من كراي وملك بتربيز،
السمرقندي شاه مبارك واألمري والالزورد، البلخش الياقوت يُْجَلب منه الذي بدخشان
من َقِدَم الذي التاجر الكازروني الدين وشهاب الرتمذي، زاده وملك البخاري، بغا وأرون

طريقه. يف فُسِلَب السلطان إىل بالهدية تربيز

املراكب من به لنا أمر وما حرضته إىل السلطان دخول ذكر

السلطان مراكب من فرًسا منا واحد كل أُْعِطَي السلطان إىل خروجنا يوم من الغد ويف
صدر مع مقدمته يف وركبنا حرضته لدخول السلطان وركب محليان، ولجام رسج عليه
عًرشا ستة عليها ورفعت األعالم، عليها وجعلت السلطان، أمام الفيلة وُزيِّنَت الجهان،
وُحِمَلت منها، شطًرا السلطان رأس فوق وُرِفَع مرصعة، ومنها مزركشة منها شطًرا
َوَصَل فلما صغار، رعادات الفيلة بعض عىل وُجِعَل مرصعة، ستارة وهي الغاشية، أمامه
بني واملشاة مختلطة والدراهم بالدنانري الرعادات تلك يف رمى املدينة قرب إىل السلطان
إىل وصلوا أن إىل ينثرونها يزالوا ولم ذلك، يلتقطون حرض ممن سواهم السلطان يدي
بثياب املكسوة الخشب قباب وُصِنَعت األقدام، عىل املشاة من آالف يديه بني وكان القرص،

ذلك. ذكرنا حسبما املغنيات وفيها الحرير،

والوالية اإلحسان من به أَنَْعَم وما إليه دخولنا ذكر

الباب سقائف يف فجلسنا املشور، باب أتينا السلطان دخول يوم ثاني الجمعة يوم كان وملا
فأمر الفوشنجي، الدين شمس الحاجب وخرج بالدخول، لنا حصل اإلذن يكن ولم الثالث،
للدخول وعني أصحابنا بعض ودخول دخولنا يف لهم وأَِذَن أسماءنا، يكتبوا أن الُكتَّاب
قايض وقعد امليزان، وهو والقبان بالبدر جاءوا ثم معنا، ودخلوا فدخلنا ثمانية معي
من نصيبه إنسان لكل فعينوا الغرباء، وهم األعزة من الباب من ودعوا والُكتَّاب، القضاة
تصدَقْت دينار، ألف مائة املال مبلغ وكان دينار، آالف خمسة منها يل فحصل البدر، تلك
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يستدعينا ذلك بعد السلطان وكان اليوم، ذلك وانرصفنا ابنها، قدم ملا السلطان أم به
األيام: بعض يف لنا قال ولقد كالم، بأجمل ويخاطبنا أحوالنا، عن ويسأل يديه، بني للطعام
مقام والكهل والدي مقام منكم فالكبري مكافأتكم، عىل نَْقِدْر فما بقدومكم، رشفتمونا أنتم
فشكرناه إياها أعطيكم هذه مدينتي من أعظم ملكي يف وما ولدي، مقام والصغري أخي
وزادني السنة، يف دينار ألف عرش اثني يل َ فَعنيَّ باملرتبات لنا أََمَر ذلك بعد ثم له، ودعونا
ويف بور، ملك قرية والثانية جوزة قرية إحداهما قبل؛ بها يل أََمَر التي الثالث عىل قريتني
إنَّ لنا: فقاال السند صاحب امللك وقطب الدين غياث زاده خداوند لنا بعث األيام بعض
أو القضاء أو اإلمارة أو الكتابة أو للوزارة يصلح منكم كان َمْن لكم: يقول عالم خوند
األموال تحصيل يريدون كانوا ألنهم الجميع؛ فسكت ذلك أعطيته املشيخة أو التدريس

بالدهم. إىل واالنرصاف
فمرياثي، الوزارة أما فقال: ِذْكُره، َم تََقدَّ الذي الدين تاج السيد ابن بخت أمري وتََكلََّم
وقال ذلك، مثل فقال الفلكي بن هللا هبة وتكلم أعرفه، ال ذلك وغري فشغيل، الكتابة وأما
إالَّ العربي يدعون ما البالد تلك وأهل سيدي يا أنت تقول ما بالعربي: زاده خداوند يل
فليست والكتابة الوزارة ا أمَّ له: فقلت للعرب، تعظيًما السلطان يخاطبه وبذلك بالتسويد،
ما األعاجم أن فتعلمون اإلمارة ا وأمَّ آبائي، وشغل فشغيل واملشيخة القضاء ا وأمَّ شغيل،
أسطون بهزار وكان كالمي، أعجبه السلطان إىل ذلك بلغ فلما العرب، بأسياف إالَّ أسلمت
أسطون، هزار خارج إىل انرصفنا ثم يأكل، وهو يديه بني فأكلنا عنا فبعث الطعام، يأكل
ثانية، السلطان فاستدعانا الجلوس، يمنعني كان دمل بسبب وانرصفت أصحابي، فقعد
املغرب باملشور فصليت العرص صالة بعد وجئت عني، له واعتذروا أصحابي فحرض
أكرب وهو الدين ضياء زاده خداوند فدخل فاستدعانا الحاجب خرج ثمَّ اآلخرة، والعشاء
بمجلس فجلس الكبار، األمراء من وهو داد أمري السلطان فجعله املذكورين، اإلخوة
هذه عىل مرتبه وجعل يديه، بني أحرضه كبري أو أمري عىل حق له كان فمن القايض،
بخمسني له فأمر املقدار، ذلك فائدها مجارش له عني السنة يف دينار ألف خمسني الخطة
السبع؛ صورة ومعناه الشري صورة تسمى مزركشة حرير خلعة عليه وخلع يد، عن ألًفا
ما بمقدار بطاقة الخلعة باطن يف خيَط وقد سبع، صورة وظهرها صدرها يف يكون ألنه

األول. الجنس من بفرس له وأمر الذهب، من فيها ُزْرِكش
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أعظمها ويكسون مرص، أهل كرسوج ورسوجهم أجناس، أربعة عندهم والخيل
عىل ويقف مشده، يف الوزير مع يجلس أن فأمره بخت أمري دخل ثم املذهبة، بالفضة
فائدها مجارش أُْعِطَي السنة، يف دينار ألف أربعني مرتبًا له وعني الدواوين، محاسبات
كخلعة عليه وخلع مجهًزا، فرًسا وأُْعِطَي يد، عن ألًفا أربعني وأُْعِطَي ذلك، بمقدار بمقدار
ومعناه دار، رسول فجعله الفلكي، ابن هللا هبة دخل ثم امللك، رشف ولقب قبله الذي
فائدها يكون مجارش أُْعِطَى السنة يف دينار ألف أربعني مرتبًا له َ وَعنيَّ اإلرسال، حاجب
وُجِعَل وخلعة، مجهًزا فرًسا وأُْعِطَي يد، عن ألًفا وعرشين أربعة وأُْعِطَي ذلك، بمقدار
والوزير الرسير إىل مستنًدا القرص سطح عىل السلطان فوجدت دخلت ثم امللك، بهاء لقبه
امللك يل قال عليه سلمت فلما يديه، بني واقف قبولة الكبري وامللك يديه بني جهان خواجة
ألف عرش اثني مرتبك وجعل دهيل، امللك دار قايض عالم خوند جعلك فقد اخدم الكبري:
من تأخذها نقًدا ألًفا عرش باثني لك وأمر بمقدارها، مجارش لك وعني السنة، يف دينار
وهي محاربني، بخلعة لك وأمر ولجامه، برسجه فرًسا وأعطاك هللا، شاء إن غًدا الخزانة

محراب. شكل وظهرها صدرها يف يكون التي
قضاء تحسب ال السلطان: يل فقال السلطان، إىل بي فتقدم بيدي وأخذ فخدمت
الجواب أحسن وال قوله أفهم وكنت عندنا، األشغال أكرب هو األشغال، أصغر من دهيل
عىل أنا موالنا يا له: فقلت عنه، الجواب يحسن وال العربي يفهم السلطان وكان عنه،
امللتاني الدين بهاء عينت قد يل فقال اللسان، أعرف ال وأنا حنفية وهؤالء مالك مذهب
وأنت العقود، عىل تسجل أنت وتكون ويشاورانك، عنك ينوبان البجنوري الدين وكمال
أنت بل العربي: باللسان يل فقال وخديمكم، عبدكم بل له: فقلت الولد، بمقام عندنا
كان إن بخت: أمري امللك لرشف قال ثم وإيناًسا، وفضًال منه تواضًعا ومخدومنا سيدنا
الفقراء، حال إقامة عىل قدر إن زاوية أعطيه فأنا اإلنفاق كثري ألنه يكفيه ال ترتب الذي
السلطان وفهم كذلك يكن ولم العربي يحسن أنه يظن وكان بالعربي، هذا له قل وقال:
(بكني) كني وتفيهم براوبكوي حكاية وإن (بخسبي) بخصبي يكجا بروو له فقال ذلك،
فارقدوا الليلة، امشوا معناه (بكوي) أوبكري جواب «و» بيايي من ييش هللا شاء إن تافردا
وتعلمني إيل تجيء هللا شاء إن بالغد كان فإذا الحكاية، هذه وفهمه واحد، موضع يف

بكالمه.
يخرج ال رضبت إذا عندهم والعادة النوبة، رضبت وقد الليل ثلث يف وذلك فانرصفنا
عند فبتنا مسدودة، دهيل أبواب ووجدنا معه، وخرجنا خرج حتى الوزير فانتظرنا أحد،
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يَتَِّجر الشيخ هذا وكان خان، برسابور يُْعَرف بزقاق العراقي العبادي الحسن أبي السيد
عنا، بعث بالغد كان وملا وخراسان، بالعراق واألمتعة األسلحة له ويشرتي السلطان، بمال
كاهله، عىل فجعلها باملال، البدرة منا واحد كلُّ وأخذ والخلع، والخيل األموال فقبضنا
عليها ُجِعَلْت أن بعد حوافرها فقبلنا باألفراس، وأتينا فخدمنا السلطان عىل كذلك ودخلنا
ثم عندهم، عادة كله وذلك فركبناها السلطان دار باب إىل بأنفسنا وقددناها الخرق،
سواي أحٌد ألصحابي يُْعَط ولم خلع، وعرش دينار بألفي ألصحابي السلطان وأََمَر انرصفنا
وَشَكَرُهم. يديه بني وخدموا السلطان، فأعجبوا ومنظر رواء لهم أصحابي وكان شيئًا،

مدة وتوقفه به يل أمر ثاٍن عطاء ذكر

شجرة تحت قاعد وأنا إيل واإلحسان القضاء توليتي من أيام بعد باملشور يوًما وكنت
فدعى الحجاب بعض فأتى الواعظ، العالم الرتمذي الدين نارص موالنا جانبي وإىل هنالك،
ثمَّ بالجوهر، مكلًال مصحًفا وأعطاه عليه فخلع السلطان، إىل فدخل الدين، نارص موالنا
لك أمر ألًفا عرش باثني خرد خط لك وآخذ شيئًا، أعطني فقال: الحجاب، بعض أتاني
بعض فقال كالمه، يف ُمِجدٌّ وهو عيلَّ الحيلة يريد وظننته ْقه أَُصدِّ فلم عالم، خوند بها
األصغر الخط ومعناه خرد بخط وجاء ثالثة، أو دينارين فأعطاه أعطيه، أنا األصحاب:
لفالن كذا املوفورة الخزانة من يعطى أن عالم خوند أمر ومعناه الحاجب، بتعريف مكتوبًا
األمراء؛ من ثالثة الرباءة تلك عىل يكتب ثم اْسَمه، امُلبِْلغ ويكتب بتعريفه، أي فالن بتبليغ
الكاغد خريطة صاحب وهو دار والخريطة السلطان، معلم خان قطلو األعظم الخان وهم
يذهب خطه منهم واحد كل كتب فإذا الدوات، صاحب الدوادار نكبية واألمري واألقالم
األرشاف، ديوان يف تثبت ثمَّ عندهم، الديوان كتاب فينسخها الوزارة ديوان إيلَّ بالرباءة
ثمَّ بالعطاء، للخازن الوزير من الحكم وهي الريوانة تكتب ثمَّ النظر، ديوان يف تثبت ثمَّ
اليوم ذلك السلطان به أمر ما بمبلغ يوم كل يف تلخيًصا ويكتب ديوانه، يف الخازن يثبتها
وقف التوقيف أراد ومن بتعجيله، أمر بعطائه التعجيل أراد فمن عليه، ويعرضه املال من
الفاستة عرش األثناء هذه توقفت فقد املدة، طالت ولو ذلك عطاء من بُدَّ ال ولكن له،
يحط ألحد بإحسان السلطان أمر إذا وعادتهم يأتي، حسبما غريها مع أخذتها ثمَّ أشهر،
تسعة أعطي آالف بعرشة أو الًفا تسعني أعطي ألف بمائة مثًال له أمر فمن العرشة، منه

آالف.
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بخالصديني وأمره للسلطان ومدحي قبيل لهم ما الغرماء طلب ذكر
مدة ذلك وتوقف

الهدية به صنعت وما طريقي، يف أنفقته ماًال التجار من استدنت قد ذكرته حسبما وكنت
ديونهم، طلب يف عيل ألحوا بالدهم إىل السفر أرادوا فلما إقامتي، يف أنفقته وما للسلطان،

(طويل): أولها طويلة بقصيدة السلطان فمدحت

ال��ف��َال ف��ي ن��ح��وك ال��س��ي��ر ن��ج��دُّ أت��ي��ن��ا ال��م��ب��ج��َال ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر إل��ي��ك
��َال أُهِّ ل��ل��زي��ارة ك��ه��ف وم��غ��ن��اك زائ��ًرا ع��الئ��ك م��ن م��ح��الٍّ ف��ج��ئ��ت
��َال ُم��َؤهَّ إم��اًم��ا ألع��اله��ا ل��ك��ن��ت رت��ب��ة ل��ل��م��ج��د ال��ش��م��س ف��وق أن ف��ل��و
ويَ��ْف��َع��َال ي��ق��ول أن ح��ت��ًم��ا س��ج��اي��اه ال��ذي األوح��د ال��م��اج��د اإلم��ام ف��أن��ت
س��ه��َال م��ج��دك ع��ن��د وق��ص��دي ق��ض��اه��ا أرت��ج��ي ج��ودك ف��ي��ض م��ن ح��اج��ة ول��ي
أج��م��َال ك��ان ذك��ره ح��ي��اك��م ف��إن ح��ي��اؤك��م ك��ف��ان��ي ق��د أم أأذك��ره��ا
ت��ع��ج��َال ال��غ��ري��م إن دي��ن��ه ق��ض��ا زائ��ًرا م��ح��ل��ك واف��ى ل��م��ن ف��ع��ج��ل

بيده طرفها وأمسك ركبته، عىل فجعلها كريس، عىل قاعد وهو يديه بني فقدمتها
الغزنوي الدين كمال لقايضالقضاة أقول منها بيتًا أكملت إذا وكنت بيدي، الثاني وطرفها
بلغت فلما العربي، الشعر يحبون وهم السلطان، ويعجب فيبينه، عالم لخوند معناه بني
حينئٍذ الحجاب فأخذ عليك، ترحمت ومعناه مرحمة قال البيت واىف ملن فعجل قويل إىل
يكملها، حتى اتركوه السلطان: فقال العادة عىل وأخدم موقفهم، إىل بي ليذهبوا بيدي
عرض يسمونه وهم رفًعا وكتبت مدة، وأقمت بذلك، الناس وهنأني وخدمت فأكملتها
خواجة إىل اْمِض له: فقال للسلطان فدفعه السند، صاحب امللك قطب إىل فدفعته داشت،
السلطان وأمره أياًما، ذلك وأبطأ نعم، فقال وأعلمه إليه فمىض دينه، يعطي له، فقل جهان
الوزير، وسافر الصيد إىل السلطان خرج ذلك أثناء ويف آباد، دولة إىل بالسفر خاللها يف
أنه وهو مستوًىف، أذكره عطاؤها به توقف الذي والسبب مدة، بعد إالَّ منها شيئًا آخذ فلم
فدرهوني السلطان دار أتيت أنا إذا لهم: قلت السفر إىل الدين عيل لهم كان الذين عزم ملا
متى أنه وعادتهم خلصهم، بذلك يعلم متى السلطان أن لعلمي البالد؛ تلك يف العادة عىل
السلطان، دار بباب له وقف خالصه، وأعوزه العناية ذوي من رجل عىل دين ألحد كان
تخلصني، حتى تدخل ما السلطان رأس وحق السلطان، دروهي له قال الدخول أراد فإذا

تأخريه. يف إليه يرغب أو يخلصه، حتى مكانه من يربح أن يمكنه فال
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لهم: فقلت هنالك بقرص ونزل أبيه، قرب زيارة إىل السلطان خرج أن يوًما فاتفق
ما السلطان دروهي يل فقالوا القرص بباب إيل وقفوا الدخول أردت فلما وقتكم، هذا
شمس قصة حاجب فخرج السلطان، إىل بذلك الباب كتاب وكتب تخلصنا، حتى تدخل
فرجع الدين، عليه لنا فقالوا: درهمتموه يشء ألي فسألهم الفقهاء كبار من وكان الدين
خمسة له فقالوا فسألهم الدين مبلغ كم اسألهم له: فقال بذلك، فأعلمه السلطان إىل
خوند إنَّ لهم: ويقول إليهم، يعود أن فأمره فأعلمه، إليه فعاد دينار، ألف وخمسون
السمناني الدين عماد وأمر به، تطلبوه فال منه أنصفكم وأنا عندي املال لكم يقول عالم
وينظروا بعقودهم الدين أهل ويأتي أسطون، بهزار يقعدوا أن الدين غياث زاده وخداوند
بثبوت وأعلماه السلطان إىل فدخال بعقودهم، الغرماء وأتى ذلك ففعًال ويتحققوها إليها
زاده خداوند أمر ثم فيها، شغله جهز فاض أنه أعلم أنا ممازًحا: وقال فضحك العقود
فبعث خرد خط يكتب أن وامتنع ذلك عىل الرشوة يف فطمع الخزانة من ذلك يعطيني أن
تنكة، خمسمائة طلب أنه خدامه بعض عنه يل وقال يأخذها، ولم فردها تنكة مائتي إليه
وعلمه إياه به فاعلم بذلك السمناني عماد بن امللك عميد وأعلمت ذلك، من فامتنعت
من كثريًا له وذكر بذلك، السلطان فأعلم عداوة، زاده خداوند وبني بينه وكانت الوزير،
يشء ألي وقال: املدينة، يف بحبسه فأمر عليه، السلطان خاطر فغري زاده، خداوند أفعال
أو َمنَْعتَه إذا شيئًا زاده خداوند يعطي هل يُْعَلم حتى ذلك ووقفوا أعطاه، ما فالن أعطاه

ديني. عطاء توقف السبب فبهذا أعطيته، إذا يمنعه

ذلك يف صنعت وما معه وخروجي الصيد إىل السلطان خروج ذكر

إليه، يُحتاج ما أعددت قد وكنت تربُّص، غري من معه خرجت الصيد إىل السلطان خرج وملا
منها بد وال مباح، هنالك بها وَرضْ أفراج، وهي رساجة فاشرتيت الهند، أهل ترتيب وعملت
باألزرق، منقوشة بيضاء وسواها حمراء بكونها السلطان رساجة وتمتاز الناس، لكبار
ويجعل كبريين، عمودين عىل ويرفع الرساجة، داخل به يظلل الذي وهو الصيوان واشرتيت
اليكوانية املسافر يكرتي أن هنالك والعادة اليكوانية، لهم ويقال أعناقهم، عىل الرجال ذلك
التبن، يُْطِعمونها ال ألنهم الدواب؛ لعلف العشب له يسوق من ويكرتي ذكرناهم، وقد
وقد الدولة يف يحمله من ويكرتي املطبخ، أواني يحملون الذين وهم الكهارين ويكرتي
ويفرشونها، الرساجة يرضبون الذين وهم الفراشني ويكرتي فارغة، ويحملها ذكرناها
ويحملون يديه، بني يمشون الذين وهم الدوادوية ويكرتي الجمال، عىل األحمال ويرفعون
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وخرجت والهمة، القوة وأظهرت منهم، له احتجت من جميع أنا فاكرتيت بالليل، املشاعل
يوم من العرص بعد كان فلما والثالثة، اليومني بعده أقام وغريي السلطان خروج يوم
الخروج إىل تسارع َمْن ويَْعِرف الناس، أحوال عىل يتطلع أن وَقْصده الفيل ركب خروجه
بامليمنة، موقفي يف ووقفت وَسلَّْمُت فجئت كريس عىل الرساجة خارج وجلس أبطأ، ومن
بالجلوس فأمرني عنه، الذباب يرشد الذي وهو ُمَدار، رسًجا قبولة الكبري امللك إيل فبعث
عليه فركب سلم، به وألصق بالفيل أتى ثم سوائي، اليوم ذلك يف يجلس ولم بي، عناية

الرساجة. إىل عاد ثم ساعة وجاَل الخواص معه وركب رأسه فوق الشطر وَرَفَع
وأنفاره وطبوله وعالماته بفوجه أمري كل أفواًجا؛ األمراء يركب أن َرِكَب إذا وعاَدتُه
الطرق وأهل الحجاب إالَّ السلطان أمام يركب وال املراتب، ذلك ويسمون ورصناياته
عن ويكون الرصنايات، يرضبون والذين الذي الصغار األطبال يتقلدون الذين والطبالة
والوزير القضاة قضاة منهم ذلك مثل يساره وعن رجًال عرش خمسة نحو السلطان يمني
اءون امَلشَّ يديه بني ويكون ميمنته، أهل من أنا وكنت األعزة وبعض الكبار األمراء وبعض
ذلك وخلف الجمال عىل واألطبال املذهب الحرير من وهي عالماته، خلفه ويكون واألدالء،
النزول، يكون أين أحد يَْعَلم وال الناس، وجميع األمراء وخلفهم دخلته وأهل مماليكه
حتى أحد رساجة ترضب وال بالنزول، أََمَر به النزول يعجبه بمكان السلطان أََمَر فإذا
ذلك خالل ويف منزله، يف أحد كل فينزلون بالنزول املوكلون يأتي ثم رساجته، ترضب
املسمنة والدجاج األغنام لحوم يديه بني وتَُقدَّم أشجار، بني أو نهٍر عىل السلطان ينزل
سفود، منهم واحد كل يد ويف امللوك أبناء ويحرض الصيد، أنواع من وغريها والكراكي
من ويجلس للسلطان، فترضب صغرية برساجة ويؤتى ذلك، ويشرتون النار ويوقدون
يف وكان معه، فيأكل شاء من ويستدعي بالطعام ويؤتى خارجها، الخواص من معه
الدين نارص السيد له فقال بخارجها، عمن يسأل الرساجة بداخل وهو األيام تلك بعض
الدين بسبب فقال ملاذا؟ فقال: متغري، وهو املغربي فالن ثم ندمائه، أحد األوهري مظهر
قبل فسافر بإعطائه الوزير أمر قد عالم خوند وكان الطلب يف يلحون وغرماؤه عليه الذي

بإنصافهم. أمر أو الوزير يقدم حتى الدين أهل يصرب أن موالنا أمر فإن ذلك
كل عالم خوند يا فقال: بالعم، يخاطبه السلطان وكان شاه، دولة امللك لهذا وحرض
يكرر أن وقصد ماذا الدين نارص سيدي يا يقول ما أدري وال بالعربية يكلمني هو يوم
فاْمِض امللك، دار دخلنا إذا السلطان فقال عليه، الذي يْن الدَّ ألجل يتكلم فقال: الكالم، ذلك
فقال حارض، زاده خداوند وكان املال ذلك فأْعِطِه الخزانة إىل عم يا ومعناه أومار يا أنت
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هذا وبعد طرمشريين، السلطان عند ببالدنا رأيته وقد اإلنفاق كثري إنه عالم خوند يا
السيد يل قال خرجت فلما جرى، بما عندي علم وال للطعام السلطان استحرضني الكالم
ويف زاده، لخداوند اشكر شاه دولة امللك يل وقال شاه دولة للملك اشكر الدين نارص
وأنا منزيل عىل طريقه وكان املحلة، يف ركب الصيد يف السلطان مع ونحن األيام تلك بعض
عندها، أصحابي فوقف الرساجة، عند خباء يل وكان الساقة، يف وأصحابي امليمنة يف معه
والرساجة األخبية تلك ملن ليسأال شاه دولة وملك امللك عماد فبعث السلطان، عىل وسلموا
الدين ونارص أنا أعود أن األمر نفذ بالغد كان فلما فتبسم، بذلك فأخرباه لفالن لهما فقيل
الحرضة. إىل وعدنا علينا فخلع البلد، إىل صبيح وملك قايضمرص وابن األوهري مطهر

للسلطان أهديته الذي الجمل ذكر

نعم له: فقلت الجمل يركب هل النارص امللك عن سألني األيام تلك يف السلطان وكان
الجمال تلك ولكن أيام، عرشة يف مرص من مكة إىل فيسري الحج، أيام يف املهاري يركب
بعثت الحرضة إىل عدت فلما منها، جمًال عندي أن وأخربته البالد، هذه كجمال ليست
رأيتها القريوا من به املهاري تركب الذي الكور صورة يل فصور مرص، عرب بعض عن
عىل وجعلت إكبار، له وصنعت بامللف، وكسوته ونفقته الكور فعمل النجارين بعض
يحسن اليمن أهل من رجل عندي وكان حرير، خطام له وجعلت حسنة، عباءة الجمل
السلطان، إىل والحلواء الجمل وبعثت وغريه، التمر يشبه ما منها فصنع الحلواء، عمل
فلما وجملني، بفرس له وبعثت شاه، دولة ملك يد عىل يدفعها أن حملها الذي وأمرت
فالن قال: ذلك؟ وما قال العجب، رأيت عالم خوند يا وقال السلطان عىل دخل ذلك وصله
السلطان به وأعجب الرساجة داخل الجمل فأدخل به، ائتوا فقال: رسج، عليه جمًال بعث
وعاد وخلعة، دراهم دينار بمائتي له وأمر يديه، بني ومشاه فركبه اركبه لراجيل: وقال

الحرضة. إىل عودته بعد جملني له وأهديت ذلك، فرسني فأعلمني إيل الرجل

بخالصديني وأمره والحلواء إليه أهديتهما اللذين الجملني ذكر
بذلك تعلق وما

كورين صنعت شأنه من كان بما فأخربني بالجمل بعثته الذي راجيل إىل عاد وملا
وكسوتهما املذهبة الفضة بصفائح مكسوٍّا ومؤخره واحد كل مقدم وجعلت اثنني،
مبطنني زردخانة من جلني لهما وجعلت الفضة، بصفائح مصفًحا رسنًا وصنعت بامللف،
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طيفوًرا، عرش أحد وصنعت املذهبة، الفضة من الخالخيل للجملني وجعلت بالكمخا،
وقعد الصيد من السلطان قدم فلما حرير، بمنديل طيفور كل وغطيت بالحلواء، ومألتها
يديه، بني فحركت بها فأمر بالجمال، عليه غدوت العام جلوسه بموضع قدومه يوم ثاني
ارفع ذلك معنى ورداري بايل الفلكي بن الدين لبهاء فقال أحدها خلخال فطار وهرولت
أسث حلوا طبقها درآ داري) (جه جداري فقال الطيافري إىل نظر ثم فرفعه، الخلخال
الدين نارص للفقيه فقال نعم، له: فقلت هي؟ حلواء األطباق، تلك يف معك ما ذلك معنى
ثم باملعسكر، ونحن إلينا، بعثها التي الحلواء مثل رأيت وال قط أكلت ما الواعظ الرتمذي
واستدعاني مجلسه، إىل وقام فرفعت الخاص جلوسه ملوضع ترفع أن الطيافري بتلك أمر
خوند يا له: فقلت قبل له بعثت الذي الحلواء من نوع عن سألني ثمَّ فأكلت، بالطعام وأمر
بتلك ائتوا فقال: منها تسألون نوع أي عن أدري وال كثرية، أنواعها الحلواء تلك عالم
عن فقال: عنها وكشفوا يديه بني وقدموها بها فأتوا طبًقا، الطيفور يسمون وهم األطباق

املقرصة. لها يقال هذه له: فقلت فيه، هي الذي الصحن وأخذ سألتك، هذا
يديه بني وكان القايض، لقيمات هي له فقلت هذه؟ اسم وما فقال: آخر نوًعا أخذ ثمَّ
عنه تعاىل هللا ريض العباس آل إىل وينتسب بالسامري، يُْعَرف بغداد شيوخ من تاجر
هذه ليست فقال: يخجلني، أن وأراد فحسدني والدي السلطان له ويقول املال، كثري وهو
ملك بإزائه وكان الفرس، جلد تسمى التي من قطعة وأخذ هذه، هي بل القايض لقيمات
السلطان، يدي بني الشيخ هذا يمازح ما كثريًا وكان الهروي، الكايف الدين نارص الندماء
فقال: ذلك؟ وكيف السلطان: له فقال الحق، والقايضيقول تكذب أنت خواجة: يا له فقال
فلما صدقت، وقال: السلطان فضحك به، أتى فإنه لقيماته القايضوهي هو عالم خوند يا
فلم وانرصفنا، التنبول وأخذنا ذلك، بعد الفقاع رشب ثمَّ الحلواء، أكل الطعام من فرغنا
إىل وعدت فبعثتهم املال يقبضون أصحابك ابعث فقال: الخازن وأتاني هنيهة، غري يكن
وثالثون وثالث ومائتان آالف ستة فيها بدر ثرث وهو بها املال فوجدت املغرب، بعد داري
ألًفا عرش االثني ورصف عيل دين هي التي ألًفا والخمسني الخمسة رصف وذلك تنكة
ونصف ديناران التنمة ورصف عادتهم عىل العرش حط بعد تقدم فيما بها يل أمر التي

املغرب. ذهب من دينار

بالحرضة باإلقامة يل وأمره السلطان خروج ذكر

وكنت بها، القائم وقتال املعرب بالد قصد برسم السلطان خرج األوىل جمادى تاسع ويف
للكهارين أشهر تسعة مرتب وأعطيت السفر، عىل وعزمت الدين، أصحاب خلصت قد
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جملة يف بإقامتي األمر فخرج — ِذْكُرهم َم تََقدَّ وقد — والدوادرية والكيوانية والفراشني
ينكر أن من خوًفا عادتهم وتلك له، حجة لتكون بذلك خطوطنا الحاجب وأخذ ناس،
كل وكذلك آالف، بعرشة مرص قايض البن وأمر دراهم، دينار آالف بستة يل وأمر املبلغ،
النظر أتوىل أن السلطان يل وأمر شيئًا، يعطوا فلم البلديون وأما األعزة، من أقام من
تعظيًما تربته يعظم السلطان وكان ِذْكُره، َم تََقدَّ الذي الدين قطب السلطان مقربة يف
رأسه، فوق ويجعله فيقبله نعله يأخذ قربه أتى إذا رأيته ولقد له، خديًما كان ألنه شديًدا؛
كما له خدم القرب وصل إذا وكان متكأة، فوق قربه عند امليت نعل يجعلوا أن وعادتهم
وزوجها حرمه مع وجعلها باألخت، ويدعوها زوجته يعظم وكان حياته، أيام يخدم كان
وملا جمعة، كل يف لزيارتها يميض وكان أجلها، من به واعتنى قايضمرص، البن ذلك بعد
خوند أفارق وال أودع ال أنا فقال: مرص قايض ابن فقام للوداع عنا بعث السلطان خرج
للوداع، بعده وقدمت للسفر، ْز فتََجهَّ اْمِض السلطان: له فقال الخري ذلك يف له فكان عالم،
بطاقة فأخرجت حاجة، من مالك فقال محمودة عاقبتها تكن ولم اإلقامة، أحب وكنت
وما بالقضاء يل أمر عالم خوند إن له: فقلت بلسانك، تكلم يل: فقال مسائل ست فيها
وقعود للقضاء بالقعود فأمرني حرمته، إال القضاء من مرادي وليس بعد لذلك قعدت
فإني بها، أفعل ماذا الدين قطب السلطان وروضة فقلت إيه؟ يل قال ثم معي، النائبني
معهم؟ وطعامنا بمرتباتهم يفي ال أوقافها ومحصول شخًصا وستني أربعمائة فيها رتبت
أعطه يعني بدية غلة من لك بد ال قال: ثم ألًفا، خمسون ومعناه هزار ينجاه للوزير فقال
واملن الروضة، غلة تأتي حتى السنة هذه يف ينفقها واألرز القمح وهي املغلة من ألف مائة
القرى بسبب سجنوا أصحابي إن فقلت: أيًضا؟ وماذا يل قال ثم مغربية، رطًال عرشون
االستظهار أو منها وصلني ما الديوان أهل فطلب بغريها عوضتها فإني أعطيتموني التي
دينار، آالف خمسة فقلت: منها؟ وصلك كم فقال ذلك، عني يرفع أن عالم خوند بأمر
للوزير فقال البناء إىل مفتقرة بها يل أمرتم التي وداري له: فقلت عليك، إنعام هي فقال:
كالم؟ لك بقي هل معناه له: فقلت نماند ديكر يل قال ثم عمروها، معناه أي كنيد عمارة
يبلغ من تجد فال تطلب لئال الدين؛ تأخذ أالَّ أوصيك معناه ديكرهست وصية يل فقال

أعطيتك. ما َقْدر عىل أَنِْفق إيل، خربك
﴿َوُكلُوا اْلبَْسِط﴾، ُكلَّ تَبُْسْطَها َوَال ُعنُِقَك إَِىل َمْغلُوَلًة يََدَك تَْجَعْل ﴿َوَال تعاىل: هللا قال
َقَواًما﴾، ذَِلَك بنَْيَ َوَكاَن يَْقُرتُوا َوَلْم ُفوا يُْرسِ َلْم أَنَْفُقوا إِذَا ﴿َوالَِّذيَن ُفوا﴾، تُْرسِ َوَال بُوا َواْرشَ
الحرضة، إىل وعدت وانرصفت فقبلتها بيده رأيس وأمسك فمنعني قدمه، أقبل أن فأردت
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ستمائة الديوان من منها أعطيت دينار، آالف أربعة فيها وأنفقت داري، بعمارة فاشتغلت
قطب السلطان مقربة برتتيب واشتغلت مسجًدا، بإزائها وبنيت الباقي، عليها وزدت دينار،
بزيادة ذراع مائة الهواء يف ارتفاعها يكون قبة عليه تبنى أن أمر قد السلطان وكان الدين،
ثالثون تشرتى أن وأمر العراق، ملك قازان عىل املبنية القبة ارتفاع عىل ذراًعا عرشين

العادة. عىل فائدها من العرش يل يكون أن عىل بيدي وجعلها عليها، وقًفا تكون قرية

املقربة ترتيب يف فعلته ما ذكر

والخيل بالفيلة ويؤتى الحياة، بقيد كرتتيبهم ترتيبًا ألمواتهم يرتبوا أن الهند أهل وعادة
قراء من ورتبت ذلك، بحسب الرتبة هذه يف أنا فرتبت مزينة، وهي الرتبة باب عند فرتبط
املعيدين ومن ثمانني الطلبة من ورتبت الختميني، يسمونها وهم وخمسني مائة القرآن
ورتبت ثمانني، الصوفية من ورتبت مدرًسا، لها ورتبت ثمانية، املكررين ويسمونهم
وجميع واملعرفني، الغيبة وكتاب واملداحني الحسان باألصوات والقراء واملؤذنني اإلمام
الفراشون وهم بالحاشية يُْعَرفون آخر صنًفا ورتبت باألرباب، عندهم يُْعَرفون هؤالء
الرشبة يسقون الذين والرشبدارية السقاءون وهم واألبدارية والدوادوية والطباخون
والطشت والشطرداوية والنيزدارية والسلحدارية التنبول يعطون الذين دارية والتنبول
يكون أن أمر السلطان وكان وستني، أربعمائة جميعهم فكان والنقباء والحجاب دارية
قليل ذلك أن فرأيت اللحم، من ومثلها الدقيق من منًا عرش اثني يوم كل بها الطعام
من ومثلها الدقيق من منٍّا وثالثني خمسة يوم كل أنفق فكنت كثري به أمر الذي والزرع
من وغريهم املرتبني أطعم وكنت والتنبول والسمن والنبات السكر من ذلك يتبع وما اللحم
امللك وسافر خربه، وشاع الطعام بهذا الناس فارتفق شديًدا الغالء وكان ووارد، صادر
مثل اثنان بدهيل كان لو له فقال الناس حال عن فسأله آباد بدولة السلطان إىل صبيح
يف أصنع وكنت ثيابه، من بخلعة إيل وبعث السلطان ذلك فأعجب الجهد، شكل ملا فالن
وفاة ويوم شعبان من النصف وليلة عاشوراء ويوم الكريم واملولد العيدان وهي املواسم
وأما واملساكني، الفقراء منها فيأكل لحًما ومثلها الدقيق من مائة الدين قطب السلطان

ذلك. يف عادتهم ولنذكر يخصه، ما منهم إنسان كل أمام فيجعل الوظيفة أهل
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الوالئم الناسيف إطعام يف عادتهم ذكر

كل أمام جعل الوليمة يف الطعام أكل من فرغ إذا أنه الرسا وببالد الهند ببالد وعادتهم
منسوج قوائم أربع له املهد شبه وعاء والقضاة واملشايخ والفقهاء الرشفاء من إنسان
معجونة أقراص وأربعة مشوي غنم ورأس الرقاق عليه وجعل الخوص من سطحه
وطبًقا اآلجر كأنها الحلواء من قطع بأربع مغطاة الصابونية بالحلواء مملوءة بالسمن
جديد، قطن بثوب الوعاء ذلك ويغطى والسموسك، الحلواء فيه الجلد من مصنوًعا صغريًا
النصف ومقدار الزلة ويسمونه غنم رأس نصف أمامه جعل ذكرناه من دون كان ومن
كل رجال ويرفع ذلك من الربع مثل أمامه جعل أيًضا هؤالء دون كان ومن ذكرناه، مما
أوزبك، السلطان حرضة الرسا بمدينة هذا يصنعون رأيتهم ما وأول أمامه، جعل ما أحد
الناس كرباء لدار أيًضا يبعثون وكذلك عهد به يل يكن لم إذ ذلك رحايل يرفع أن فامتنعت

الوالئم. طعام من

أمروها هزار إىل خروجي ذكر

الباقي يل ونفذ من آالف عرشة للزاوية بها املأمور الغلة من أعطاني قد الوزير وكان
البذخشاني، الدين شمس وأمريها الخمار، عزيز بها الخراج وايل وكان أمروها، هزار يف
بنفيس فخرجت الخمار، عزيز تعسف من وتشكوا اإلحالة، بعض فأخذوا رجايل، فبعثت
املطر، نزول أوان ذلك وكان أيام، ثالثة العمالة وهذه دهيل، وبني ذلك، الستخالص
املحسنني املغنيني من أخوين معي واستصحبت أصحابي، من ثالثني نحو يف فخرجت
وسكون املوحدة الباء (بكرس اسمها وضبط بجنور، بلدة إىل فوصلنا الطريق، يف يل يغنيان
فاستصحبتهم املغنيني، من إخوة ثالثة أيًضا بها فوجدت راء)، وآخره النون وفتح الجيم
حسنة، صغرية بلدة وهي أمروها إىل وصلنا ثم نوبة، واآلخران نوبة يل يغنون فكانوا
مًعا وأضافاني زاويتها وشيخ عيل أمري الرشيف قاضيها وجاء للقائي، عمالها فخرج
وبينه وبيننا الرسو، نهر عىل بور أفغان يقال بموضع الخمار عزيز وكان حسنة، ضيافة
يف وجزنا والنبات، الخشب من صنعناها معدية يف األثقال فأخذنا فيه، معدية وال النهر،
جاء ثم رساجة، لنا ورضب أصحابه من جماعة يف عزيز أخو نجيب وجاء الثاني، اليوم
قرية وخمسمائة ألًفا عمالته يف التي القرى وكانت بالظلم، معروًفا وكان الوايل، إىل أخوه
أنه عليه نزلنا الذي النهر عجائب ومن العرش، نصف فيها له السنة لكايف ستون ومجباها
غرف فما ثالثًا عليه أقمنا ولقد دابة، منه تسقى وال املطر، نزول أيام يف أحد منه يرشب ال
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الذهب، معادن بها التي قراجيل جبل من ينزل ألنه منه؛ نقرب كدنا وال غرفة أحد منه
أشهر ثالثة مسرية متصل الجبل وهذا مات، منه رشب فمن املسمومة الخشاش عىل ويمر
بهذا املسلمني جيش عىل اتفق ما ذكرنا وقد املسك، غزالن حيث تبت بالد إىل منه وينزل
النريان وأوقدوا السماع، وعملوا الحيدرية الفقراء من جماعة إيل جاء املوضع وبهذا الجبل،

ذلك. ذكرنا وقد ترضهم ولم فدخلوها
عزيز واليها وبني البذخشاني الدين شمس البالد هذه أمري بني نشأت قد وكانت
الوزير أحدهما شكاية وبلغت بداره، منه فامتنع لقتاله الدين شمس وجاء منازعة، الخمار
مملوك آالف أربعة وهم بأمروها املماليك أمري شاه امللك وإىل الوزير إىل فبعث بدهيل،
بعثاه الباطل عىل كان فمن قضيتها، يف ننظر أن الرومي الدين شهاب وإىل للسلطان
منها دعاَوى؛ الدين شمس عىل عزيز وادعى بمنزيل، جميًعا فاجتمعوا الحرضة، إىل مثقًفا
الخمر، بها فرشب املذكور عزيز خازن بدار نزل امللتاني بالريض يُْعَرف له خديًما أن
يل: فقال ذلك الريضعن فاستفهمت الخازن، عند الذي املال من دينار آالف خمسة ورسق
بملتان؟ أورشبتها له فقلت أعوام، ثمانية وذلك ملتان من خروجي منذ الخمر رشبت ما
وانرصفت عليه، ظهر للوث الدعوى بسبب وسجنته ثمانني بجلده فأمرت نعم، قال:
وتركت بقرة، ألصحابي أذبح يوم كل يف وكنت شهرين، نحو غيبتي فكانت أمروها عن
لنظره التي القرى أهل عىل فوزع عليه وحمله عزيز عىل املنفذ بالزرع ليأتوا أصحابي
وعليه البقر عىل إال يحملون ال الهند وأهل بقرة آالف ثالثة عىل يحملونها من ألف ثالثني
األجرام صغار وحمريهم كبري عيب عندهم الحمري وركوب األسفار يف أثقالهم يرفعون

الحمار. أركبوه رضبه بعد أحد إشهار أرادوا وإذا الالشة، يسمونها

لبعضاألصحاب مكرمة ذكر

فترصفت تنكة، وستني ألًفا سافر ملا عندي ترك قد األوهري الدين نارص السيد وكان
وكان الدين، قوام زاده خداوند املال ذلك يف أحال قد وجدته دهيل إىل عدت فلما فيها،
وأقمت ثلثه، نحو فأعطيته املال، يف ترصفت له أقول أن فاستقبحت الوزير، عن نائبًا قدم
لزيارتي، الجهان صدر الخوارزمي الدين نارص فأتى مرضت أني وشاع أياًما، بداري
إيل فبعث فأعلمه إليه فعاد القلب مريض إني له: فقلت مرًضا بك أرى ما قال رآني فلما
يف فقلت املال، بقية مني طلب ثمَّ ثانيًا، ألًفا ذلك قبل عندي له وكان دراهم، دينار بألف
مرسج بفرس إليه فبعثت املال، كثري ألنه املذكور الجهان صدر إال منه يخلصني ما نفيس:
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دينار ثمانمائة رسجه وقيمة قيمته ثان وبفرس دينار وستمائة ألف رسجه وقيمة قيمته
بالفضة مغشيان عمداهما وبسيفني فضة وبرتكش دينار ومائتا ألف قيمتهما وببغلتني
آالف ثالثة قيمة لجميعه وعمل ذلك، فأخذ ذلك إيل وابعث الجميع قيمة انظر له: وقلت
نفيس: يف وقلت بالحمى ومرضت خاطري فتغري األلفني، واقتطع ألًفا إيل فبعث دينار،
وبعثت ومملوكني، وجاريتني أفراس خمسة فأخذت افتضحت، الوزير إىل به شكوت إن
ُمِسنٌّ فتًى وهو السمناني، الدين عماد امللوك ملك بن محمد الدين مغيث للملك الجميع
محمد فعل بني فشتان املال، ذلك من وخلصت وأغزر، تنكة مائتي إيل وبعث ذلك عيل فرد

ومحمد.

السلطان محلة إىل خروجي ذكر

دولة إىل فعاد بعسكره، الوباء ووقع التلنك إىل وصل املعرب بالد إىل توجه ملا السلطان وكان
إىل األيام تلك يف وخرجت بالبناء، الناس وأمر عليه فنزل الكنك، نهر إىل وصل ثمَّ آباد،
وأعطاني األيام، تلك يف السلطان والزمت امللك، عني مخالفة من رسدناه ما واتفق محلته،
عني عىل الوقيعة معه وحرضت فيهم، وجعلني خواصه عىل قسمها ملا الخيل عتاق من
ساال البطل الصالح قرب لزيارة الرسوو ونهر الكنك نهر معه وجزت عليه، والقبض امللك

إليها. عاد ملا دهيل حرضة إىل معه وعدت كله ذلك استوفيت وقد (مسعود)، رعود

تعاىل لطفهللا من تداركني وما عقابي من السلطان به هم ما ذكر

بالغار الجام الشيخ ابن الدين شهاب الشيخ لزيارة يوًما ذهبت أني ذلك سبب وكان
أوالده سأل السلطان أخذه فلما الغار، ذلك رؤية قصدي وكان دهيل، خارج احتفره الذي
بمالزمتي عبيده من أربعة السلطان فأمر ُجْمَلتهم من أنا أناًسا فذكروا يزوره، كان عمن
مالزمتهم من يوم أول فكان يتخلص، قلما أحد مع ذلك فعل متى أنه وعادته باملشور،
ذلك فقرأتها الوكيل، ونعم هللا حسبنا قوله تالوة إىل تعاىل هللا فألهمني الجمعة، يوم يل
أختم منها كل يف أيام، خمسة إىل وواصلت باملشور، وبت مرة ألف وثالثني ثالثة اليوم
بعد وتخلصت أربًعا، وواصلت خمس، بعد انفطرت ثم خاصة، املاء عىل وأفطر القرآن

تعاىل. هلل والحمد الشيخ قتل
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الدنيا عن وخروجي الخدمة انقبايضعن ذكر

الخاشع الزاهد العابد العالم اإلمام الشيخ والزمت الخدمة، عن انقبضت مدة بعد كان وملا
وله األولياء، من وكان الغاري، هللا عبد الدين كمال العرص وحيد الدهر فريد الورع
الشيخ، هذا خدمة إىل وانقطعت اسمه، ذكر عند شاهدته ما منها ذكرت قد كثرية كرامات
عرشين، واصل وربما أيام عرشة يواصل الشيخ وكان واملساكني، للفقراء عندي ما ووهبت
إن يل: ويقول العبادة، يف نفيس عىل بالرفق ويأمرني ينهاني فكان أواصل، أن أحب فكنت
معي، بقي يشء بسبب تكاسل نفيس من يل وظهر أبقى، ظهًرا وال قطع أرًضا ال املنبت
ثيابه، ولبست لفقري ظهري ثياب وأعطيت وكثري، قليل من عندي ما جميع عن فخرجت

السند. ببالد غائب ذاك إذ والسلطان أشهر، خمسة الشيخ هذا ولزمت

الخدمة إىل الرجوع عن وإبايتي عني السلطان بعث ذكر
العبادة يف واجتهادي

عليه فدخلت بسيوستان، يومئٍذ وهو استدعاني الدنيا عن خروجي خرب السلطان بلغ وملا
وطلبت فأبيت، الخدمة إىل الرجوع مني وأراد وألطفه، كالم أحسن فكلمني الفقراء، زي يف
بالنسبة تُْعَرف بزاوية ونََزْلُت عنه، وانرصفت فيه يل فأذن الحجاز إىل السفر يف اإلذن منه
شهر بها فاعتكفت وأربعني، ثنتني سنة الثانية جمادى أواخر يف وذلك بشري، امللك إىل
أرز قليل عىل بعدها وأفطرت أيام، خمسة مواصلة إىل وانتهيت شعبان، من وعرشة رجب
أذاني الطعام أكلت إذا وكنت هللا، شاء بما وأتهجد يوم، كل القرآن أقرأ وكنت إدام، دون

ثانية. عني بعث ثم يوًما أربعني كذلك وأقمت الراحة، وجدت طرحته فإذا

الرسالة يف الصني إىل التوجه من به أمرني ما ذكر

ونفقة وثيابًا وغلمانًا وجواري مرسجة خيًال السلطان إيل بعث يوًما أربعون يل كملت وملا
جردتها فلما اعتكايف، أيام لبستها مبطنة زرقاء قطن جبة يل وكانت وقصدته، ثيابه فلبست
باطني، يف نوًرا أجد الجبة تلك إىل نظرت متى وكنت نفيس، أنكرت السلطان ثياب ولبست
عىل إكرامي يف زاد السلطان إىل وصلت وملا البحر، يف الكفار سلبني أن إىل عندي تزل ولم
أعلم فإني الصني، ملك إىل رسوًال عني لتتوجه إليك بعثت إنما يل: وقال أعهده، كنت ما

بعد. يُذَْكر َمْن معي للسفر َ وَعنيَّ له، أحتاج بما فجهزني والجوالن، األسفار يف حبك
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الهدية وِذْكر معي بعث من وِذْكر للصني الهدية بعث سبب ِذْكر

الكمخا، من ثوب وخمسمائة وجارية مملوك مائة السلطان إىل بعث قد الصني ملك وكان
وخمسة الخنسا، بمدينة تُْصنَع التي من ومائة الزيتون بمدينة تُْصنَع التي من مائة منهما
وخمسة مزركش، الرتاكش من وخمسة بالجوهر، مرصعة أثواب وخمسة املسك، من أمنان
قراجيل جبل بناحية الذي األصنام بيت بناء يف له يأذن أن السلطان من وطلب سيوف،
امليم وسكون املهمل السني (بفتح بسمهل به هو الذي باملوضع ويُعرف ذكره، املتقدم
وسلبوه، فخربوه بالهند اإلسالم جيش عليه وتغلب الصني، أهل يحج وإليه الهاء)، وفتح
اإلسالم ملة يف يجوز ال املطلب هذا بأن إليه كتب السلطان إىل الهدية هذه وصلت فلما

الجزية. يعطي ملن إال املسلمني بأرض كنيسة بناء يباح وال إسعافه،
هديته عن وكافأه الهدى، اتبع من عىل والسالم بناءه لك أبحنا بإعطائها رضيت فإن
من جارية ومائة مملوك، ومائة ملجمة، مرسجة الجياد من فرس مائة وذلك منها بخري
الحسن يف لها نظري وال القطن من وهي بريمية ثوب ومائة ورواقص، مغنيات الهند كفار
الجيم (بضم بالجز املعروفة الحرير ثياب من شقة ومائة دينار، مائة منها الثوب قيمة
من ثوب ومائة وأربعة ألوان بخمسة مصبوًغا إحداها حرير يكون التي وهي وزاي)،
باف، الشان من ثوب ومائة باف، الشريين من ثوب ومائة بالصالحية، املعروفة الثياب
ومائة خرض ومائة حمر ومائة بيض ومائة سود منها مائة املرعز من ثوب وخمسمائة
القباب من وست ورساجة امللف من فضلة ومائة الرومي، الكتان من شقة ومائة زرق،
أباريق ذات الذهب من طسوت وأربع منيلة فضة من حسك وست ذهب من حسك وأربع
شواش وعرش مزركشة، السلطنة ثياب من خلع وعرش الفضة، من طسوت وستة كمثلها،
بالجوهر، مرصع وأحدها مزركشة، تراكش وعرشة بالجوهر مرصعة إحداها لباسه من
قفاز وهو (دستبان)، بان ودشت بالجوهر الغمد مرصع أحدها السيوف من وعرشة
األمري الهدية بهذه معي للسفر السلطان وعني الفتيان، من عرش وخمسة بالجوهر مرصع
سلمت وإليه الرشبدار كافور والفتى العلم أهل فضالء من وهو الزنجاني، الدين ظهري
نركب الذي املوضع إىل ليوصلنا فارس؛ ألف يف الهروي محمد األمري معنا وبعث الهدية،
كبريهم يسمى رجًال، عرش خمسة وهم الصني ملك إرسال صحبتنا وتوجه البحر، منه

عظيمة. ومحلة كبري جمع يف وانفصلنا رجل، مائة نحو وخدامهم تريس،
لشهر عرش السابع يف سفرنا وكان ببالده، سفرنا مدة بالضيافة السلطان لنا وأمر
من للسفر يختارون ألنهم للسفر؛ اختاروه الذي اليوم وهو وأربعني ثالث سنة صفر
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السابع أو والعرشين والثاني عًرشا السابع أو عًرشا الثاني أو سابعه أو ثانيه الشهر أيام
حرضة من وثلث فرسخني مسافة عىل تلبت بمنزل مرحلة أول يف نزولنا فكان والعرشين،
بيانة مدينة إىل منه ورحلنا هيلو منزل إىل منه ورحلنا أو منزل إىل منها ورحلنا دهيل
النون)، وفتح تخفيفها مع الحروف آخر الياء وفتح املوحدة الباء بفتح اسمها (وضبط
وحيطانه املساجد أبدع من الجامع ومسجدها األسواق مليحة البناء حسنة كبرية مدينة
امللك قبله بها وكان للسلطان، داية هي وأمه الداية بن مظفر بها واألمري حجارة وسقفه
تجرب وفيه قريش يف ينتسب وهو ِذْكُره، َم تََقدَّ وقد امللوك كبار أحد الرجاء أبي بن مجري
أهلها من رأيت ولقد منهم، بكثري ومثل جملة املدينة هذه أهل من قتل كثري، ظلم وله
السلطان وقدم والرجلني، اليدين مقطوع وهو منزله أسطوان يف قاعًدا الهيئة حسن رجًال
عليه، بالقبض السلطان فأمر املذكور مجري امللك من الناس فتشكى املدينة هذه عىل مرة
عليه يكتبون البلد وأهل الوزير يدي بني بالديوان يقعد وكان الجامعة، عنقه يف وجعلت
أهل كبار ومن ذلك، بعد قتله ثم باألموال فأرضاهم بإرضائها، السلطان فأمره املظالم،
— عنه ريضهللا — العوام بن الزبري ذرية من الزبريي الدين عز العالم اإلمام املدينة هذه
ملك بأعظم املعروف البنتاني الدين عز امللك عند بكاليور لقيته الصلحاء الفقهاء كبار أحد
حسنة مدينة الكاف)، بضم اسمها (وضبط كول مدينة إىل فوصلنا بيانة من رحلنا ثم
الشيخ بها ولقينا أفيح، بسيط يف بخارجها ونزلنا العنبا، أشجارها وأكثر بساتني ذات
وبعد معمر البرص مكفوف وهو العارفني، تاج بابن املعروف الدين شمس العابد الصالح

حديثه. ذكرنا وقد سجنه، يف ومات السلطان سجنه ذلك

بكول شهدناها غزوة ذكر

وأحاطوا الجاليل، بلدة حارصوا الهنود كفار بعض أن بََلَغنا كول مدينة إىل بلغنا وملا
عىل أرشفوا وقد أهلها، يقاتلون والكفار فقصدناها، كول من سبعة مسافة عىل وهي بها،
وثالثة فارس ألف نحو يف وهم عليهم، الحملة صدقنا حتى بنا الكفار يعلم ولم التلف،
أصحابنا من واستشهد وأسلحتهم، خيلهم عىل واحتوينا آخرهم، عن فقتلناهم راجل آالف
الذي الساقي كافور الفتى واستشهد راجًال، وخمسون وخمسة فارًسا وعرشون ثالثة
وكان الجواب، انتظار يف وأقمنا بخربه، السلطان إىل فكتبنا بيده، مسلمة الهدية كانت
وكان الجاليل، بلدة نواحي عىل فيغريون منيع، هنالك جبل من ينزلون ذلك أثناء يف الكفار

مدافعتهم. عىل ليعينوه الناحية تلك أمري مع يوم كل يركبون أصحابنا
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بُعده شدة وخاليصمن باألرسوخاليصمنه، محنتي ذكر
تعاىل هللا أولياء من ويل يد عىل

وذلك فيه، نقيل بستانًا ودخلنا أصحابي، من جماعة يف ركبت األيام تلك بعض ويف
الجاليل قرى من قرية عىل أغاروا كفاًرا ولحقنا فركبنا الصياح، فسمعنا القيظ، فصل
فخرج أصحابنا، من خمسة يف وانفردت طلبهم، يف أصحابنا وتفرق فتقرقوا فاتبعناهم،
نحو واتبعني لكثرتهم، منهم ففررنا هنالك؛ غيضة من والرجال الفرسان من جملٌة علينا
كثرية األرض وتلك يدي، بني طريق وال منهم ثالثة إال عني انقطعوا ثم منهم، عرشة
ركوبه، إىل وعدت يده، واقتلعت عنه فنزلت الحجارة، بني فريس يدا فنشبت الحجارة،
الركابي ويسمى بالرسج معلق أحدهما سيفان؛ اإلنسان مع يكون أن بالهندان والعادة
فأخذْتُه فنزْلُت ذهبًا، حليته وكانت غمده، من الركابي سيفي فسقط الرتكش، يف واآلخر
فكان جوفه، يف ودخْلُت فنزلت عظيم، خندق إىل وصلت ثم أثري، يف وهم وركبت وتقلَّْدتُه
فمشيت طريق، وسطها يف ملتفة شعراء وسط يف واٍد إىل خرجت ثم بهم، عهدي آخر
بأيديهم الكفار من رجًال أربعني نحو عىل خرج ذلك يف أنا فبينما منهاه، أعرف وال عليه
متدرع، غري وكنت منهم ففررت واحد، رجل رمية يرموني أن وخفت بي، فأحدقوا ، الِقِيسُّ
وسلبوني فأخذوني ذلك، فعل من يقتلون ال وهم واستأرست األرض، إىل بنفيس فألقيت
موضع إىل بي فانتهوا الغابة، تلك إىل بي ودخلوا وقميصورسوال، جبة غري عيل ما جميع
فأكلت الجلبان، وهو ماش بخبز وأتوني األشجار، تلك بني ماء حوض عىل منها جلوسهم

املاء. من ورشبت منه
ببعضه، فأخربتهما شأني، عن وسأالني بالفارسية، كلماني مسلمان معهم وكان
هذا ولكن غريهم، أو هؤالء يقتلك أن بد ال يل: فقاال السلطان، جهة من أني وَكتَْمتُهما
ثالثة بي فوكل له وتلطَّْفُت املسلمني، برتجمة فَكلَّْمتُه منهم رجل إىل وأشاروا مقدمهم،
منهم ففهمت الثالثة، أولئك وكلمني خبيث، أسود واآلخر ابنه ومعه شيخ أحدهم منهم؛
ى ُحمَّ منهم األسود عىل هللا وسلط كهف، إىل النهار عيش واحتملوني بقتيل، أمروا أنهم
إيل وأشارا بينهم، فيما تكلموا أصبح فلما وابنه، الشيخ ونام عيل، رجليه فوضع مرعدة،
فرقَّ إليه وتلطَّْفُت الشيخ، فكلمت قتيل، يريدون أنهم وفهمت الحوض، إىل معهم بالنزول
كان وملا فررت، إن يف أصحابه يأخذه لكيال إياهما وأعطيته قمييص، كمي وقطعت يل،
معهم، بالنزول إيل فأشاروا أصحابهم، أنهم فظنوا الحوض، عند كالًما سمعنا الظهر عند
ثالثتهم وجلس فأبوا، صحبتهم يف يذهبوا أن عليهم فأشاروا آخرين، قوًما ووجدنا فنزلنا
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يف وأقول إليهم أنظر وأنا باألرض، معهم كان قنب حبل ووضعوا لهم، مواجه وأنا أمامي
أصحابهم من ثالثة جاء ثم ساعة، كذلك وأقمت القتل، عند يربطونني الحبل بهذا نفيس
الشيخ فأشار قتلتموه؟ ما يشء ألي لهم قالوا أنهم وفهمت معهم، فتكلموا أخذوني، الذين
يل: فقال الوجه، حسن شابٍّا الثالثة هؤالء أحد وكان بمرضه، اعتذر كأنه األسود إىل
إياها، فأعطيته عيل، كانت التي الجبة فأخذت اذهب، فقال نعم، فقلت أرسحك؟ أن أتريد
فيدركونني، لهم يبدو أن وخفت فذهبت، الطريق وأراني عنده، بالية منرية وأعطاني

الشمس. غابت أن إىل فيها واختفيت قصب، غيضة فدخلت
منه، فرشبت ماء إىل بي فأنضت الشاب، أََرنِيَها التي الطريق وسلكت خرجت ثم
فوصلت الطريق، سلكت أصبحت فلما تحته، فنمت جبل إىل فوصلت الليل، ثلث إىل ورست
فآكله النبق أجني فكنت والسدر غيالن أم شجر فيه عال الصخر من جبل إىل ضحى
أرض إىل الجبل ذلك من نزلت ثم اآلن، حتى به باقية هي آثاًرا ذراعي يف الشوك أثر حتى
مطوية ا جدٍّ متسعة برئ عندهم والباين باين، وهنالك الخروع أشجار وبها قطنًا مزدرعة
من القباب وجوانبه وسطه يف يكون وبعضها املاء، ورد إيل عليها ينزل درج لها بالحجارة،
ال التي الطرقات يف بعمارتها وأمراؤها البالد ملوك ويتفاخر واملجالس، والسقائف الحجر
ووجدت منه، رشبت الباين إىل وصلت وملا بعد، فيما منها رأيناه بعدما وسنذكر بها، ماء
ونمت باقيها، وادخرت منها فأكلت غسلها ملن سقطت قد الخردل، عساليج من شيٍّا عليه
فدخل مدرعني؛ فارًسا أربعني نحو الباين َوَرَد إذ كذلك أنا فبينما خروع، شجرة تحت
خمسني نحو بعدهم جاء ثم دوني، أبصارهم هللا وَطَمَس ذهبوا ثم املزرعة، إىل بعضهم
فلم تحتها كنت التي الشجرة إزاء شجرة إىل أحدهم وأتى الباين، إىل ونزلوا السالح، يف
الباين عىل وأقاموا نهاري، بقية بها وأقمت القطن، مزرعة يف ذاك إذ ودخلت بي، يشعر
ناموا، أو مروا قد أنهم فعلمت أصواتهم، هدأت الليل كان فلما ويلعبون، ثيابهم يغسلون
عليه آخر باين إىل انتهيت حتى ورست مقمر، والليل الخيل أثر واتبعت حينئذ، فخرجت
ودخلت عندي، كانت التي الخردل عساليج من وأكلت مائة، من ورشبت إليه فنزلت قبة،

بها. فنمت الطري يجمعه مما بالعشب مملوءة فوجدتها القبة
الجهد، من بي ملا بها أبايل فال حية، أظنه العشب تلك يف حيوان حركة أحس وكنت
كمثلها، فكانت سواها وسلكت خربة، قرية إىل تفيض واسعة، طريًقا سلكت أصبحت فلما
شبه وداخلها ماء حوض بينها ملتفة أشجار إىل وصلت بعضها ويف أياًما كذلك وأقمت
حتى هنالك أقعد أن فأردت وغريه، كالنجيل األرض نبات الحوض جوانب وعىل بيت،
وجدت طريق عىل فنهضت قوة، يسري وجدت أني ثم العمارة، إىل يوصلني من هللا يبعث
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الكفار، قرى إىل تفيض الطريق تلك فإذا ومنجل، بردعة عليه ثوًرا ووجدت البقر، أثر بها
فخفتهما، عريانني أسودين بها ورأيت خربة، قرية إىل بي فأنضت أخرى، طريًقا فاتبعت
بيوتها من بيت يف داًرا ووجدت القرية، دخلت الليل كان فلما هنالك، أشجار تحت وأقمت
فدخلتها الرجل، منه يسع نقب أسفلها ويف الزرع، الختزان يصنعونها كبرية خابية شبه
طائر فوقها وكان ونمت، عليه رأيس جعلت حجر وفيه بالتبن مفروًشا داخلها ووجدت
الحال تلك عىل وأقمت خائفني، فاجتمعنا يخاف كان وأظنه الليل، أكثر بجناحيه يرفرف
عامرة للكفار قرية إىل وصلت منها السابع ويف السبت، يوم وهو أرست يوم من أيام سبعة
برئ حول فوجدت يعطوني، أن فأبوا الطعام، فسألتهم خرض، ومنابت ماء حوض وفيها
طليعتهم فدعاني طليعة لهم كفار جماعة فوجدت القرية وجئت فأكلته، فجل أوراق بها
ألتفت فلم به، ليرضبني ورفعه مسلول بسيف أحدهم فأتى األرض، إىل وقعدت أجبه، فلم
كنت الذي القميص فأخذ شيئًا، عندي يجد فلم ففتشني الجهد، من بي ما لعظيم إليه

بي. املوكل للشيخ كميه أعطيت
فلم خراب، قرية إىل ووصلت املاء، وعدمت العطش، بي اشتد الثامن اليوم يف كان وملا
فيرشبون املطر، ماء به يجتمع أحواًضا يصنعوا أن القرى بتلك وعادتهم حوًضا، بها أجد
مصنوع حبل عليها مطوية، غري برئ إىل بي فأفضت طريًقا فاتبعت السنة، جميع منه
الحبل، يف رأيس عىل كانت خرقة فربطت بها، يستقى آنية فيه وليس األرض، نبات من
يروني، فلم به واستقيت خفي فربطت يروني، فلم املاء من بها تعلق ما وامتصصت
ورشبت اآلخر الخف فربطت البرئ، يف الخف ووقع الحبل، فانقطع ثيابًا به فاستقيت
فبينا هنالك، وجدتها وبخرق البرئ بحبل رجيل عىل أعاله فربطت قطعته ثم رويت، حتى
بيده اللون أسود رجل فإذا إليه، فنظرت شخص يل الح إذ حايل؛ يف وأفكر أربطها أنا
ورحمة السالم عليكم له: فقلت عليكم، سالم يل: فقال جراب، كاهله وعىل وعكاز إبريق
تائه، أنا له: فقلت أنت؟ من معناه كيس) (جه جيكس بالفارسية: يل فقال وبركاته، هللا
فقال أرشب، أن فأردت ماء، واستقى معه كان بحبل إبريقه ربط ثم كذلك، وأنا يل: فقال
منه فأكلت أرز، قليل مع مقلو أسود حمص غرفة منه فأخرج جرابه، فتح ثم اصرب، يل:
محمد، فقلت: اسمي عن وسألني وصليت، أنا وتوضأت ركعتني وصىل وتوضأ ورشبت
بسم يل: قال ثم به، ْرُت وُرسِ بذلك فتفاءلت الفارح، القلب يل: فقال اسمه عن وسألته
أَْستَِطع ولم أعضائي، يف فتوًرا وجدت ثم قليًال، معه فمشيت نعم، فقلت: ترافقني؟ هللا
فلما ألقاك، أن قبل امليش عىل قادًرا كنت له: فقلت شأنك؟ ما فقال: فقعدت، النهوض
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تستطيع وال ضعيف إنك له: فقلت عنقي، فوق اركب هللا، سبحان فقال: َعَجْزُت، لقيتك
قراءة: من أَْكِثْر يل: وقال عنقه، عىل فركبت ذلك، من بذلك ال هللا يقويني فقال: ذلك،
عىل لسقوطي إال أُِفْق فلم عيني، وغلبتني ذلك، من فأْكثَْرُت الوكيل، ونعم هللا حسبنا
لرعية فوجدتها فدخْلتُها عامرة، قرية يف أنا وإذا أثًرا، للرجل أََر ولم فاستيقْظُت األرض،

إيل. فجاء بي فأَْعَلُموه املسلمني من وحاكمها الهنود
حيث كول؛ مدينة وبني وبينها بوره تاج يل فقال القرية، هذه اسم ما له: فقلت
وقال واغتسلت، سخنًا طعاًما فأطعمني بيته، إىل الحاكم ذلك وحملني فرسخان، أصحابنا
بكول، التي املحلة أهل من مرصي عربي رجل عندي أودعهما وعمامة ثوب عندي يل:
كنت ثيابي من فوجدتهما بهما فأتى املحلة، إىل أصل أن إىل ألبسهما هاتهما له: فقلت
الذي الرجل يف وأفكرت ذلك، من تعجبي فطال كول، قدمنا ملا العربي لذلك وهبتهما قد
ذكرناه حسبما املرشدي هللا عبد أبو تعاىل هللا ويل به أخربني ما فتذكرت عنقه، عىل حملني
تقع شدة من ويخلصك أخي، بها وتلقى الهند، أرض ستدخل يل: قال إذ األول؛ السفر يف
دلشاد، بالفارسية وتفسريه الفارح، القلب فقال اسمه، عن سألته ملا قوله وتذكرت فيها،
املقدار إال صحبته من يل يحصل ولم األولياء، من وأنه بلقائه، أخربني الذي هو أنه فعلمت
بفرس إيل فجاءوا بسالمتي، لهم معلًما بكول أصحابي إىل الليلة تلك وأتيت ذكر، الذي
بسنبل يسمى بفتى وبعث وصلهم، قد السلطان جواب ووجدت بي، واستبرشوا وثياب
قد أيًضا ووجدتهم سفرنا، عىل نتمادى أن وأمرنا املستشهد، كافور من عوًضا الجامدار
كافور وعىل عيل فيها جرى ملا السفرة بهذه وتشاءموا أمري، من كان بما للسلطان كتبوا
عزمي، وقوي عليهم أكدت السفر يف السلطان تأكيد رأيت فلما يرجعوا، أن يريدون وهم
تقيم أو إليه، فلنرجع يعذرك، والسلطان السفرة هذه بداية يف اتفق ما ترى أال فقالوا:
من فرحلنا الجواب، أدركنا كان ما وحيث املقام، يمكن ال لهم: فقلت جوابه، يصل حتى
محمد ى يُسمَّ والسرية الصورة حسن شيخ فيها حسنة، زاوية وبه بوره، برج ونزلنا كول
وهو مكشوف، جسده وباقي أسفل، إىل رسته من ثوبًا إالَّ عليه يلبس ال ألنه العريان؛

به. هللا نفع مرص بقرافة القاطن العريان محمد الويل الصالح تلميذ

الشيخ هذا حكاية

إىل رسته من يسرت ثوب وهو تنورة، يلبس التجرد قدم عىل قائًما تعاىل هللا أولياء من وكان
وإدام طعام من بالزاوية بقي ما كل أخرج اآلخرة، العشاء صىل إذا كان أنه ويُذَْكر أسفل،
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وكانت معلوم، غري عىل وأصبح الرساج، بفتيلة ورمى املساكني، عىل ذلك وَفرََّق وماء،
يستبقون والفوالون الخبازون فكان وفوًال، خبًزا الصباح عند أصحابه يطعم أن عادته
يأخذ حتى اقعد ذلك: منه أخذ ملن ويقول الفقراء، يكفي ما مقدار منهم فيأخذ زاويته إىل
ملك قازان وصل ملا أنه حكاياته ومن كثريًا، أو قليًال اليوم ذلك يف عليه به يفتح ما أول
مدافعته، إىل النارص امللك وخرج قلعتها، ماعدا دمشق وملك بعساكره الشام إىل الترت
ذاك إذ النارص؛ وامللك قشحب له يقال بموضع دمشق من يومني مسرية عىل اللقاء ووقع
فقيد قيًدا وأخذ فنزل صحبته، يف العريان الشيخ وكان الوقائع، يعهد لم السن حديث
هزيمة سبب ذلك فيكون سنه، لحداثة اللقاء عن يتزحزح لئال النارص؛ امللك فرس به
كثري وغرق كثري، فيها منهم قتل شنعاء، هزيمة الترت وهزم النارص، امللك فثبت املسلمني،
الشيخ وأخربني بعدها، اإلسالم بالد قصد إىل الترت يعد ولم املياه، من عليه أرسل بما
السن، حديث وهو الوقيعة هذه حرض أنه — الشيخ هذا تلميذ — املذكور العريان محمد
قنوع مدينة إىل رحلنا ثم سياه، بآب املعروف املاء عىل ونزلنا بوره، برج من ورحلنا
العمارة حسنة كبرية مدينة وجيم)، ساكن وواو النون وفتح القاف بكرس اسمها (وضبط
َم تََقدَّ وقد عظيم سور وعليها دهيل إىل يحمل ومنها السكر، كثرية األسعار رخيصة حصينة
البدخشاني فريوز وأمريها بها أضافنا الباخرزي الدين معني الشيخ بها وكان ِذْكُرها،
الفضالء الصلحاء من جماعة بها ويسكن كرسى، صاحب «جوبني» جور بهرام ذرية من
بدولة القضاة قايض جدهم وكان جهان، رشف بأوالد يُْعَرفون األخالق بمكارم املعروفني

إليه. الهند ببالد الرياسة وانتهت املتصدقني، املحسنني من وهو آباد

له حكاية

بعده ويل الذي القايض عند أحدهم فادعى أعداء، له وكان القضاة، عن مرة ُعِزَل أنه يُذَْكر
القايض فبعث يحلفه، أن قصده وكان بينة، له تكن ولم قبله، دينار آالف عرشة له أن
القايض مجلس إىل فبعث دينار، آالف بعرشة فقال: عيل؟ ادعى بم لرسوله: فقال له
تلك بطالن عنده وصح الدين، عالء السلطان خربه وبلغ للمدعي، وسلمت آالف عرشة
فيها ووصلنا ثالثًا، املدينة بهذه وأقمنا آالف، عرشة وأعطاه القضاء، إىل فأعاده الدعوة،
دولة قايض امللك وجيه فيتوجه أثر، لفالن يظهر لم إن بأنه شأني يف السلطان جواب
ثم بور وزير بمنزل ثم هنول، بمنزل فنزلنا املدينة، هذه من رحلنا ثم منه، عوًضا آباد
وهي وراء)، وواو امليم بفتح اسمها (وضبط موري مدينة إىل وصلنا ثم البجالصة، بمنزل
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بحيدر املسمى الدين قطب املعمر الصالح الشيخ بها ولقيت حسنة، أسواق ولها صغرية
ينيف عمره أن وأخربني شعري، رغيف وزودني يل، فدعا مرض بحال وكان الفرغاني،
االعتكاف، ويُْكِثر كثريًا، ويواصل الدهر، يصوم أنه أصحابه يل وذكر وخمسني، مائة عىل

واحدة. يوم كل يف تمرة بأربعني فيها يقتات يوًما أربعني خلوته يف أقام وربما
فأقام تمرة، بأربعني الخلوة دخل الربقعي برجب املسمى الشيخ بدهيل رأيت وقد
مدينة إىل ووصلنا رحلنا ثم تمرة، عرشة ثالث منها معه وفضل خرج ثم يوًما، أربعني بها
كفار سكانها أكثر كبرية مدينة وهي وهاء)، الراء وسكون امليم (بفتح اسمها وضبط مره،
إىل يحمل ومنها بسواها، مثله ليس الذي الطيب القمح وبها حصينة وهي الذمة، تحت
وتُنَْسب الصني، بأرض إال مثله قمًحا أََر ولم ضخمة، الصفرة شديدة طوال وحبوبه دهيل
عظام األجسام، ضخام الهنود قبائل من قبيلة وهي الالم)، (بفتح املألوة إىل املدينة هذه
ووفور الخلوة، بطيب مشهورات وهن الفائق، الجمال لنسائهم الصور، حسان الخلق،
مدينة إىل سافرنا ثم املهل، ذيبة جزيرة ونساء املرهتة نساء وكذلك اللذة، من الحظ
مدينة وراء)، وواو مضمومة موحدة وباء وألف والم العني بفتح اسمها (وضبط عالبور
قتم اسمه كافر سلطان منها يوم مسرية وعىل الذمة، تحت الكفار سكانها أكثر صغرية
الباء وكرس النون وسكون الجيم (بفتح جنبيل سلطان وهو املعلوة)، والتاء القاف (بفتح

ذلك. بعد وقتل كيالري مدينة حارص الذي والم)، مد وياء املوحدة

حكايته

القرى كثرية اللجون نهر عىل وهي رابري، مدينة حارص قد الكافر السلطان هذا كان
الكافر السلطان واستعان الشجعان، أحد وهو األفغان خطاب أمريها وكان واملزارع،
بور سلطان يسمى وبلده الجيم) وضم الراء (بفتح رجو يسمى مثله كافر بسلطان
املدد، عليه فأبطأ اإلعانة، منه يطلب السلطان، إىل خطابًا فبعث رابري، مدينة وحارص
قبيلة من فجمع عليه، الكفار يتغلب أن فخاف الحرضة، من أربعني مسرية عىل وهو
العمائم وجعلوا الناس، سائر من أربعمائة ونحو املماليك من ومثلهم ثالثمائة نحو األفغان
تعاىل، هللا من نفوسهم وباعوا املوت، أرادوا إذا الهند أهل عادة وهي خيلهم، أعماق يف
عىل وحملوا الصبح، عند الباب وفتحوا الناس، سائر وتبعهم وقبيلته، خطاب وتقدم
سلطانيهم وقتلوا هللا، بإذن فهزموهم ألًفا، عرش خمسة نحو وكانوا واحدة، حملة الكفار

الرشيد. إال الكفار من ينُج ولم السلطان، إىل برأسيهما وبعثوا ورجو، قتم
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واستشهاده عالبور أمري ذكر

بهم ترضب الذين األبطال من وهو السلطان، عبيد من الحبيش بدر عالبور أمري وكان
خربه، شاع حتى ويسبي فيقتل بنفسه، منفرًدا الكفار عىل يغري يزال ال وكان األمثال،
وأخربت أكلة، يف آخرها عن الشاة يأكل ضخًما طويًال وكان الكفار، وهابه أمره واشتهر
وكان ببالدهم، الحبشة عادة عىل غدائه بعد السمن من ونصف رطل نحو يرشب كان أنه
للكفار، قرية عىل عبيده من جماعة يف مرة أغار أنه فاتفق الشجاعة، يف يدانيه ابن له
والقتارة بقتارة أحدهم فرضبه القرية، أهل عليه واجتمع مطمورة، يف الفرس به فوقع
فتكسوا فيها، يده الرجل يدخل الحرث سكة شبه حديدة معلوة)، وتاء معقود (بقاف
فيها، ومات الرضبة، بتلك فقتله تبقي، ال ورضبتها ذراعني مقدار منها ويفضل ذراعه،
وأخرجوا القرية، عىل فتغلبوا القتال، أشد عبيده وقاتل نساءها، وسبوا رجالها، وقتلوا
الفرس، ركب أنه الغريب االتفاق من فكان ولده، به فأتوا سامًلا، املطمورة من الفرس
فدفعوه أصحابه إىل الفرس وعاد قتل، حتى فقاتلهم الكفار عليه فخرج دهيل، إىل وتوجه

أيًضا. عليه الكفار فقتله له، صهر فركبه أهله، إىل
وضم الالم وكرس املعقود الكاف بفتح اسمها (وضبط كاليور مدينة إىل سافرنا ثم
حصن لها كبرية مدينة وهي كيالري، أيًضا فيه ويقال وراء)، وواو الحروف آخر الياء
يف ذكره مر وقد الحجارة، من وفيال فيل صورة بابه عىل شاهق رأس يف منقطع منيع
يكرمني كان فاضل، خان سري بن أحمد املدينة هذه وأمري الدين، قطب السلطان اسم
الكفار، من رجل توسيط يريد وهو يوًما عليه ودخلت السفرة، هذه قبل عنده إقامتي أيام
وكان بسجنه، فأمر بمحرضي، يقتل قط أحًدا رأيت ما فإني ذلك، تفعل ال باهلل له: فقلت
الباء بفتح اسمها (وضبط برون مدينة إىل كاليور مدينة من رحلنا ثم خالصه، سبب ذلك
الكفار بالد بني للمسلمني صغرية مدينة نون)، وآخره الواو وفتح الراء وسكون املعقودة
السبع أن أهلها بعض يل وذكر كثرية، بها والسباع األصل الرتكي بريم بن محمد أمريها
وكانوا كثريًا، أهلها من قتل حتى الناس فيفرتس مغلفة، وأبوابها ليًال، إليها يدخل كان
دخل أنه بها يل جار وكان أهلها، من التوفيزي محمد وأخربني دخوله، شأن يف يعجبون
عرس، دار يف جماعة مع كان أنه غريه وأخربني الرسير، فوق من صبيٍّا وافرتس ليًال، داره
بالسوق، مطروًحا فوجدوه طلبه، يف أصحابه فخرج أسد، فافرتسه لحاجة أحدهم فخرج
بعض أن العجب ومن بالناس، فعله كذلك أنه وذكروا لحمه، يأكل ولم دمه، رشب وقد
املعروفني السحرة من آدمي هو وإنما بسبع، ليس ذلك يفعل الذي أن أخربني الناس
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ولنذكر جماعة، به وأخربني أنكرته بذلك أخربت وملا سبع، صورة يف يتصور بالجوكية،
السحرة. هؤالء أخبار من بعًضا

الجوكية السحرة ذكر

يرشب، وال يأكل ال األشهر يقيم أحدهم أن منها عجائب، منهم تظهر الطائفة وهؤالء
منه يدخل موضع إال له يرتك فال عليه، وتبنى األرض تحت حفر لهم تحفر منهم وكثري
منجرور بمدينة ورأيت سنة، كذلك يقيم بعضهم أن وسمعت الشهور، بها ويقيم الهواء،
يرشب وال يأكل ال بأعالها وأقام طبلة، له رفعت قد منهم يتعلم ممن املسلمني من رجًال
أنهم يَذُْكرون والناس بعدي، أقام كم أدري فال كذلك وتركته يوًما، وعرشين خمسة مدة
طعام إىل املدة تلك يف يحتاج فال أشهر، أو معلومة أليام منها الحبة يأكلون حبوبًا يركبون
يف يقترص من ومنهم ويجالسهم، يعظمهم والسلطان مغيبة، بأمور ويخربون رشاب، وال
عودوا أنهم حالهم من والظاهر األكثرون، وهم اللحم يأكل ال من ومنهم البقل، عىل أكله
فيقع اإلنسان إىل ينظر من ومنهم وزينته، الدنيا يف لهم حاجة وال الرياضة، أنفسهم
قلب دون وجد امليت صدر عن وشق بالنظر قتل إذا أنه العامة وتقول نظرته، من ميتًا
كفتار. تسمى ذلك تفعل التي واملرأة النساء يف هذا يكون ما وأكثر قلبه، أكل ويقولون

حكاية

أن أمره نفذ التلنك ببالد والسلطان القحط بسبب الهند ببالد العظمى املجاعة وقعت ملا
الوزير، فجمعهم اليوم، يف للواحد ونصف رطل بحساب يقوتهم ما دهيل ألهل يعطى
خمسمائة منهم عندي فكان إطعامهم، ليتولوا والقضاة األمراء عىل منهم املساكني ووزع
يف أيام خمسة نفقة أعطيهم وكنت بها، وأسكنتهم داري يف سقائف لهم فعمرت نفس،
أكلت وقد كفتارة، إنها وقالوا منهم، بمرأة أتوني األيام بعض يف كان فلما أيام، خمسة
السلطان، نائب إىل بها يذهبوا أن فأمرتهم ميتًا، بالصبي وأتوا جانبها، إىل كان صبي قلب
وطرحوها ورجليها بيديها وربطوها باملاء جرات أربع ملوا بأن وذلك باختبارها، فأمر
فأمر بكفتار، تكن لم املاء عىل تطف لم ولو كفتار، أنها فعلم تغرق، فلم الجون نهر يف
به تنجز من أنه وزعموا رمادها، فأخذوا ونساء، رجاًال البلد بأهل وأتوا بالنار، بإحراقها

كفتار. سحر من السنة تلك يف أمن
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حكاية

بعض وعنده خلوة، يف وهو عليه فدخلت بالحرضة، عنده وأنا يوًما السلطان إيلَّ بعث
ألنهم رءوسهم؛ ويغطون باملالحف يلتحفون وهم الجوكية، هؤالء من ورجالن خواصه
هذا إن لهما: فقال فجلست، بالجلوس فأمرني آباطهم، الناس ينتف كما بالرماد ينتفونها
األرض عن ارتفع ثم أحدهما فرتبع نعم، فقال يره، لم ما فأرياه بعيدة بالد من العزيز
فأمر األرض، إىل فسقطت الوهم وأدركني منه، فعجبت مرتبًعا فوقنا الهواء يف صار حتى
نعًال صاحبه فأخذ مرتبع، حاله عىل وهو وقعدت فأفقت عنده دواء أسقى أن السلطان
عنق فوق علت أن إىل فصعدت كاملغتاظ، األرض بها فرضب معه، كانت شكارة من له
السلطان: يل فقال معنا، جلس حتى قليًال قليًال ينزل وهو عنقه، يف ترضب وجعلت املرتبع،
يأتوا أن ألمرتهم عقلك عىل أخاف أني لوال قال: ثم النعل، صاحب تلميذ هو املرتبع إن
أذهبت برشبة يل أمر حتى ومرضت الخفقان، وأصابني عنه، فانرصفت رأيت، مما بأعظم
إىل ثم أمواري منزل إىل برون مدينة من سافرنا فنقول، بسبيله كنا ملا ولنعد عني، ذلك
بها مثل قد األصنام فيها الكنائس وعليه ميل نحو طويل عظيم حوض وبه كجرا منزل
األربع أركانه وعىل طباق ثالث عىل الحمر الحجارة من قباب ثالث وسطه ويف املسلمون
يف صارت حتى وطالت شعورهم لبدوا وقد الجوكية، من جماعة هنالك ويسكن قباب،
ليتعلموا يتبعونهم املسلمني من وكثري الرياضة، من األلوان صفرة عليهم وغلبت طولهم،
فيربأ طويلة مدة إليهم يأوي جذام أو بََرٍص ِمْن عاهة به كانت َمْن أن ويَذُْكرون منهم،
تركستان، ملك طرمشريين السلطان بمحلة الطائفة هذه رأيت ما وأول تعاىل، هللا بإذن
إال يخرجون ال به مقيمني وكانوا األرض، تحت غاًرا لهم فحفر الخمسني، نحو وكانوا
كله وشأنهم العتمة، وبعد وآخره النهار أول يرضبونه القرن شبه ولهم حاجة، لقضاء

عجب.
حبوبًا املعرب بالد سلطان الدامغاني الدين غياث للسلطان َصنََع الذي الرجل ومنهم
منها فأكل فعلها، فأعجبه الحديد، برادة أخالطها من وكان الجماع، عىل يه تَُقوِّ يأكلها
قدره، وَرَفَع الجوكي هذا فأكرم الدين نارص أخيه ابن وويل فمات، الحاجة مقدار من أَْزيََد
وكرس النون وسكون املعقود الجيم بفتح اسمها (وضبط جنديري مدينة إىل سافرنا ثم
البالد تلك أمراء أمري يسكنها حافلة أسواق لها عظيمة مدينة وراء)، مد وياء املهمل الدال
ونون)، ألف ثم مفتوحات املثناة التاء ثم النون ثم املوحدة (بالباء البنتاني الدين عز
الفقيه يجالسه كان وممن العلم، أهل يجالس فاضًال خريًا وكان ملك، بأعظم املدعو وهو
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َم تََقدَّ التي بيانة مدينة إىل نسبة البياني الدين وجيه العالم والفقيه الزبريي، الدين عز
عنه النائب وكان الدين شمس وإمامهم خاصة، بقايض املعروف القايض والفقيه ِذْكُرها،
كبار من التلنكي سعادة العسكر أمور عىل ونائبه الدين قمر يسمى املخزن أمور عىل
غريها يف أو الجمعة يوم يف إال يظهر ال ملك وأعظم العساكر، تعرض يديه وبني الشجعان
وهي املعجم)، الظاء بكرس اسمها (وضبط ظهار مدينة إىل جنديري من رسنا ثم نادًرا،
تحمل املدينة هذه ومن القمح، خصوًصا كثري وزرعها البالد تلك عمالة أكرب املالوة مدينة
منقوش أعمدة بينهما الطريق وعىل يوًما، وعرشون أربعة وبينهما دهيل إىل التنبول أوراق
يومه يف سار ما عدد يعلم أن املسافر أراد فإذا عمودين، كل بني فيما األميال عدد عليها
ومدينة فعرفه، األعمدة يف الذي النقش قرأ يقصدها التي املدينة وإىل املنزل إىل له بقي وما

املهل. ذيبة أهل من الذي إبراهيم للشيح إقطاع ظهار

حكاية

هنالك، مواتًا أرًضا فأحيا بخارجها، ونزل املدينة هذه عىل قدم إبراهيم الشيخ هذا كان
الناس ويزرع مثلها، األرض بتك ليس الحالوة من الغاية يف فتأتي بطيًخا، يزدرعها وصار
السلطان قصد فلما واملساكني، الفقراء يطعم وكان مثله، يكون فال يجاوره، فيما بطيًخا
ظهار، مدينة وأقطعه واستطابه، فقبله بطيًخا، الشيخ هذا إليه أهدى املعرب بالد إىل
الوارد بها يطعم وكان عمارة، أحسن فعمرها عليها، ترشف بربوة زاوية يعمر أن وأمره
فقال لكٍّا، عرش ثالثة إليه وحمل السلطان، عىل قدم ثم أعواًما، ذلك عىل وأقام والصادر،
السلطان يعجب ولم منه، فقبضه به أحق املال وبيت الناس أطعمه كنت مما فضل هذا
أخت ابن أراد املدينة وبهذه الطعام، إطعام يف جميعه ينفق ولم املال جمع لكونه فعله؛
املعرب، ببالد القائم إىل ويسري أمواله، عىل ويستوىل بخاله، يفتك أن جهان خواجة الوزير
فقتل السلطان إىل وبعثهم األمراء، من جماعة وعىل عليه فقبض خاله، إىل خربه فنمى

الوزير. فقتله إليه أخته ابن وردَّ األمراء،

حكاية

يحبها، جارية له وكانت أصحابه، َقتََل كما يُْقتَل أن به أََمَر إليه الوزير أخت ابن رد وملا
جلده وُسِلَخ للفيلة طرح ثم مودًعا، وعانقها وأطعَمتْه التنبول وأطعمها فاستحرضها
هنالك برئ يف بنفسها فَرَمْت الدار، من الجارية خرجت الليل من كان فلما تبنًا، وملئ
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معها َلْحُمه وُدِفَن فأُْخِرَجْت الغد، من ميتة فُوِجَدْت فيه، ُقِتَل الذي املوضع من تقرب
ثم العاشقني، قرب بلسانهم ذلك وتفسري عاشقا، (كور) قبور ذلك َي وُسمِّ واحد، قرب يف
وياء الجيم وفتح الهمزة بضم اسمها (وضبط أجني مدينة إىل ظهار مدينة من سافرنا
من امللك عني بن الدين نارص امللك يسكنها وكان العمارة، كثرية حسنة مدينة ونون)،
هنالك قربه زرت وقد افتتاحها، حني سندابور بجزيرة استشهد العلماء الكرماء الفضالء
األصل، الغرناطي املغربي الدين جمال الطبيب الفقيه سكنى كان املدينة وبهذه وسنذكره،
الشأن العظيمة الضخمة املدينة وهي آباد دولة مدينة إىل أجني مدينة من سافرنا ثم
أحدها أقسام؛ ثالثة منقسمة وهي خطتها، واتساع قدرها رفعة يف دهيل لحرضة املوازية
(بفتح الكتكة يسمى الثاني والقسم وعساكره، السلطان بسكنى مختص وهو آباد دولة
يف نظري وال لها مثل ال التي قلعتها الثالث والقسم بينهما)، التي املعلوة والتاء الكافني
معقود وقاف الياء وسكون الواو وفتح املهمل الدال (بضم الدويقري وتسمى الحصانة
بها السلطان معلم خان قطلو األعظم الخان سكنى املدينة وبهذه وراء)، مد وياء مكسور
كلها عامرة أشهر ثالثة مسرية وعمالتها ذلك، إىل أضيف وما التلنك وبالد صاغر وببالد
قد األرض من بسيط يف حجر قطعة يف ذكرناها التي الدويقري وقلعة فيها، ونوابه لحكمه
بها ويسكن ليًال، ويرفع جلود من مصنوع بسلم إليها يصعد قلعة بأعالها وبني نحتت،
وبها بها، جبوب يف العظيمة الجرائم أهل سجن وفيها بأوالدهم، الزماميون وهم املفردون
تغلبها ألنها مدافعتها؛ تطيق وال منها تهرب والقطوط القطوط من أعظم ضخام فريان

منها. فعجبت هنالك رأيتها وقد عليها، تدار بحبل إال تصاد وال

حكاية

الفريان، جب ى يُسمَّ القلعة بهذه جب يف مرة سجن أنه األفغاني خطاب امللك أخربني
النوم يف رأيت أني ثم جهًدا، ذلك من وألقى فأقاتلها لتأكلني ليًال عيل تجتمع فكانت قال:
فلما فقرأتها، قال: عنك، هللا ويفرج مرة ألف مائة اإلخالص سورة اقرأ يل: يقول قائًال
فمرض يجاورني جب يف مسجونًا كان مل ملك أن خروجي سبب وكان أخرجت، أتممتها
يتفق لئال خطابًا اخرجوا فقال السلطان، ذلك فبلغ فمات، وعينيه أصابعه الفريان وأكلت
حني جالل والقايض املذكور مل ملك بن الدين نارص لجأ القلعة هذه وإىل ذلك، مثل له
بالحسن نساءهم هللا خص الذين املرهنة قبيل هم آباد دولة بالد وأهل السلطان، هزمهما
ليس ما الجماع بحركات واملعرفة الخلوة طيب من ولهن والحواجب، األنوف يف وخصوًصا
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طائلة، وأموالهم الجوهر يف تجاراتهم وأكثر تجارات، أصحاب املدينة هذه وكفار لغريهن،
وبدولة مرص، بديار األكارم مثل وهم السني بإهمال ساه واحدهم الساهة يسمون وهم
خراًجا وأكربها مجبى البالد أعظم من وهي السنة، يف مرتني ويثمران والرمان، العنب آباد
جميًعا، وعمالتها مغارمها التزم الهنود بعض أن وأخربت عمالتها، واتساع عمارتها لكثرة
واللك لك، مائة والكرور كروًرا، عرش بسبعة أشهر ثالثة مسرية — ذكرناها كما — وهي

جلده. وسلخ ماله وأخذ بقية، عليه فبقي بذلك، يَِف لم ولكنه دينار، ألف مائة

املغنيني سوق ذكر

األسواق أجمل من آباد، طرب سوق تسمى واملغنيات للمغنيني سوق آباد دولة وبمدينة
باب وللدار صاحبه، دار إىل يفيض باب له دكاٍن كلُّ الكثرية، الدكاكني فيه وأكربها،
أو املغنية فيه تجلس كبري، مهد شكل وسطه ويف بالفرش، مزين الحانوت ذلك سوى
عظيمة قبة السوق وسط ويف مهدها، يحركن وجواريها الحيل، بأنواع متزينة وهي ترقد،
وبني خميس كل يوم من العرص صالة بعد املطربني أمري فيها يجلس مزخرفة، مفروشة
إىل ويرقصن يديه، بني فيغنني أخرى، بعد طائفة املغنيات وتأتي ومماليكه، خدامه يديه
الرتاويح فيها األئمة ويصيل للصالة، املساجد السوق تلك ويف ينرصف، ثم املغرب وقت
بقبتها، ينزل السوق بهذه مر إذا بالهند الكفار سالطني بعض وكان رمضان، شهر يف
إىل سافرنا ثم أيًضا، املسلمني سالطني بعض ذلك فعل وقد يديه، بني املغنيات ويغني
موحدة وباء مسكن وراء مفتوحتني معجم وبذال بنون اسمها (وضبط نذربار مدينة
الصنائع يف اإلتقان أهل وهم — املرهتة يسكنها صغرية مدينة وراء)، وألف مفتوحة
األرز وأكلهم أيًضا، الكرتيون وهم الرباهمة هم املرهتة ورشفاء واملنجمون، واألطباء —
كغسل لألكل ويغتسلون ذبحه، وال الحيوان بتعذيب يرون وال السمسم، ودهن والخرض
يرشبون ال أجداد، سبعة وبينه بينهم كان فيمن إال أقاربهم يف ينكحون وال الجنابة،
رشبها ومن املسلمني، عند الهند ببالد هي وكذلك املعائب، أعظم عندهم وهي الخمر
حني إال عليه تفتح ال أشهر ثالثة مطمورة يف وُسِجن جلدة، ثمانني حد مسلم من

طعامه.
وفتح املهمل الصاد بفتح اسمها (وضبط صاغر مدينة إىل املدينة هذه من سافرنا ثم
كاسمها صاغر أيًضا يسمى كبري نهر عىل كبرية مدينة وهي راء)، وآخره املعجم الغني
صالح أهل املدينة هذه وأهل السكر، وقصب واملوز العنب فيها والبساتني النواعري، وعليه
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وكل والصادر، للوارد الزوايا فيها بساتني ولهم مرضية، كلها وأحوالهم وأمانة، ودين
عاد انقرضوا فإن ألوالده، فيه النظر ويجعل عليها، البستان يحبس زاوية يبني من
محررة ولكونها بأهلها، للتربك يقصدونها والناس كثرية، بها والعمارة للقضاة، النظر
اسمها (وضبط كنباية مدينة إىل املذكورة صاغر من سافرنا ثم والوظائف، املغارم من
وهي مفتوحة)، الحروف آخر وياء وألف املوحدة الباء وفتح النون وسكون الكاف بكرس
به املراكب وعاينت والجزر، املد وبه املراكب، تدخله الوادي، شبه وهو البحر من خور عىل
املدن أحسن من املدينة وهذه املاء، يف عامت املد كان فإذا الجزر، حني الوحل يف مرساة
أبًدا فهم الغرباء، التجار سكانها أكثر أن ذلك وسبب املساجد؛ وعمارة البناء إتقان يف
بها العظيمة الديار ومن ذلك، يف ويتنافسون العجيبة واملساجد الحسنة الديار بها يبنون
قط أََر ولم الندماء، ملك وكذبه الحلواء قضية معه يل اتفقت الذي السامري الرشيف دار
مسجد جانبها وإىل مدينة باب كأنه وبابها، الدار بهذه رأيته الذي الخشب من أضخم
دار ومنها مسجده، جانبها وإىل الكازروني التجار ملك دار ومنها باسمه، يُْعَرف عظيم

الشوايش. خياط ومعناه دوز كاله الدين شمس التاجر

حكاية

املذكور الدين شمس أراد األفغاني الدين جالل القايض مخالفة من قدمناه ما وقع وملا
عىل ِذْكُره، َم تََقدَّ الذي الحكماء وملك املدينة هذه أهل كفار من وكان إلياس، والناخودة
عليهم، فتغلب لها، سور ال إذ عليها؛ خندق حفر يف ورشعوا املدينة، بهذه منه يمتنعوا أن
عىل فاتفقوا عليهم، يتطلع أن وخافوا واحدة، دار يف املذكورون الثالثة واختفى ودخلها
اثنان فمات صفتها، ذكرنا وقد بقتارة، صاحبه منهم واحد كل فرضب أنفسهم، يقتلوا أن
وكان الحبالني، الدين نجم بها أيًضا التجار كبار من وكان الحكماء، ملك يمت ولم منهم،
وأمره عنه السلطان بعث ثم ومسجًدا، عظيمة داًرا بها وبنى املال، كثري الصورة حسن
وصلنا حني كنباية أمري وكان وماله، نفسه تلف سبب ذلك فكان املراتب، وأعطاه عليها،
األصبهاني زاده الشيخ صحبته يف وكان السلطان، عند املنزلة كبري وهو التلنكي مقبل إىل
السلطنة، بأمور معرفة وعنده عظيمة، أموال له الشيخ وهذا أموره، جميع يف عنه نائبًا
عنه وذكر السلطان، إىل خربه وبلغ الفرار، يف ويتحيل بالده، إىل األموال يبعث يزال وال
السلطان يدي بني وأحرض الربيد، عىل فبعثه يبعثه، أن مقبل إىل فكتب الهروب، يروم أنه
به املوكل مع الشيخ هذا فاتفق ينجو، فقلما بأحد وكل متى أنه عنده والعادة به، ووكل
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بمدينة مسجد ركن يف رآه أنه الثقات أحد يل وذكر جميًعا، وهربا إياه يعطيه مال عىل
يخافه. كان ممن وآمن أمواله، عىل فحصل بالدهم، إىل ذلك بعد وصل وأنه قلهات،

حكاية

العني أعور وهو املدينة، قايض جلس أن النادر من فكان بداره، يوًما مقبل امللك وأضافنا
اليرسى، أعور أنه إال وعوره صورته يف به الشبه شديد بغدادي رشيف مقابلته ويف اليمنى
فإني تزجرني، ال له: فقال القايض، فزجره ويضحك القايض إىل ينظر الرشيف فجعل
األمري فضحك اليرسى، أعور وأنا اليمنى أعور ألنك قال: ذلك، كيف قال منك، أحسن
معظمون الهند ببالد الرشفاء ألن عليه؛ يرد أن يستطع ولم القايض، وخجل والحارضون
وسكناه بكر ديار أهل من نارص الحاج الصالحني من املدينة بهذه وكان التعظيم، أشد
جالل القايض دخل ملا له واتفق طعامه، من وأكلنا إليه دخلنا الجامع قباب من بقبة
قتل كما يقتل لئال فهرب؛ له دعا أنه للسلطان وذكر أتاه، أنه به خال حني كنباية مدينة
فيها يطعم زاوية وله إسحاق، خواجه التاجر الصالحني من أيًضا بها وكان الحيدري،
وسافرنا كثرة، ويزيد ينمى هذا عىل وماله واملساكني الفقراء عىل وينفق والصادر، الوارد
جالنيس الري بالد من والجزر املد فيه خور عىل وهي كاوي بلدة إىل املدينة هذه من
وسكون القاف بفتح اسمها (وضبط قندهار مدينة إىل منها وسافرنا وسنذكره، الكافر
البحر. من خور عىل للكفار كبرية مدينة وهي وراء)، وألف وهاء املهمل الدال وفتح النون

سلطانها ذكر

السني وكرس النون وسكون والالم الجيم (بفتح جالنيس اسمه كافر قندهار وسلطان
قندهار إىل وصلنا وملا عام، كل هدية الهند مللك ويعطي اإلسالم، حكم تحت وهو املهمل)،
من إلينا وجاء به، فأنزلنا قرصه عن وخرج التعظيم أشد وعظمنا استقبالنا، إىل خرج
املراكب من ستة له إبراهيم، الناخودة ومنهم بهرة، خواجة كأوالد املسلمني كبار من عنده

البحر. ركبنا املدينة هذه ومن له، مختصة

البحر ركوبنا ذكر

وجعلنا املعقودة)، والكاف الجيم (بفتح الجاكر تسمى املذكور إلبراهيم مركب يف وركبنا
ألخي مركب يف أصحابنا خيل مع باقيها وجعلنا فرًسا، سبعني الهدية خيل من فيه
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معلوة)، وتاء مسكن وراء مد وواو ونون امليم (بفتح منورت ى يُسمَّ املذكور إبراهيم
باملاء لنا وجهزه وأصحابهما وسنبل الدين ظهري خيل فيه جعلنا مركبًا، جالنيس وأعطانا
وفتح املهمل العني (بضم العكريي ى يُسمَّ مركب يف ولده معنا وبعث والعلف، والزاد
مجذاًفا، ستون وفيه منه، أوسع أنه إال الغراب شبه وهو وراء)، الياء وسكون الكاف
ركوبي وكان الحجارة، وال السهم من يشء الجذافني ينال ال حتى القتال حني ويسقف
هذا زعماء وهم الحبشة املقاتلة من وخمسون راميًا خمسون فيه وكان الجاكر، يف أنا
يومني بعد ووصلنا وكفارهم، الهنود لصوص تحاماه منهم أحد باملركب كان وإذا البحر
خالية وهي الراء)، وفتح الياء وسكون املوحدة الباء بفتح اسمها (وضبط بريم جزيرة إىل
أن خرابها وسبب بها، حوض من املاء واستقينا بها فنزلنا أميال، أربعة الرب وبني وبينها
أراد — ِذْكُره َم تََقدَّ الذي — التجار ملك وكان بعد، تعمر فلم الكفار عىل دخولها املسلمني
منها سافرنا ثم املسلمني، بعض بها وأسكن املجانيق، بها وجعل سورها، وبنى عمارتها
مدينة وهي الثانية)، وفتح األوىل القاف (بضم وهي قوقة مدينة إىل الثاني اليوم يف ووصلنا
مع عشاري يف ونزلت الجزر، بسبب منها أميال أربعة عىل أرسينا األسواق، عظيمة كبرية
البلد وبني بيننا وبقي الطني، يف العشاري فوحل إليها، ألدخل الجزر حني أصحابي بعض
من الناس وخوفني أصحابي، من رجلني عىل أتوكا الوحل يف نزلنا ملا فكنت ميل، نحو
بأسواقها، وطفت إليها، وصلت ثم السباحة، أحسن ال وأنا إليها وصويل قبل املد وصول
به ووجدت املغرب، به صليت السالم عليهما وإلياس للخرض يُنَْسب مسجًدا بها ورأيت

املركب. إىل عدت ثم لهم شيخ مع الحيدرية الفقراء من جماعة

سلطانها ذكر

وواو الكاف وضم النون وسكون املهمل الدال (بضم دنكول يسمى كافر وسلطانها
املدينة، هذه عن أقلعنا وملا عاص، الحقيقة يف وهو الهند مللك الطاعة يظهر وكان والم)،
وسكون املهمل السني بفتح اسمها (وضبط سندابور جزيرة إىل أيام ثالثة بعد ووصلنا
ست وسطها يف جزيرة وهي وراء)، مد وواو موحدة وباء وألف املهمل الدال وفتح النون
ملح فهو املد كان وإذا طيب، عذب فماؤها الجزر كان وإذا خور، بها ويدور قرية وثالثون
عند املسلمون بناها والثانية الكفار، بناء من قديمة إحداهما مدينتان؛ وسطها ويف أجاج،
بغداد، مساجد يشبه عظيم جامع مسجد وفيها األول، الفتح الجزيرة لهذه استفتاحهم
وذكر ذكره، وسيأتي الهنوري محمد الدين جمال السلطان والد حسن الناخودة عمره
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ملا الجزيرة هذه وتجاوزنا هللا، شاء إن الثاني الفتح الجزيرة هذه لفتح معه حضوري
ماء، وحوض وبستان كنيسة فيها الرب، من قريبة صغرية جزيرة عىل ورسينا بها، مررنا

الجوكية. أحد بها ووجدنا

الجوكي هذا حكاية

بيت وهي بدخانة حائط إىل مستنًدا جوكيٍّا بها وجدنا الصغرى الجزيرة بهذه نزلنا وملا
ونظرنا يتكلم فلم فكلمناه، املجاهدة أثر وعليه منها، صنمني بني فيما وهو األصنام،
عند فسقطت عظيمة، صيحة صاح نظرنا حني ويف طعاًما، معه نََر فلم طعام، معه هل
دنانري له ودفعنا ذلك، من فعجبنا لنا، ودفعها يديه بني النارجيل جوز من جوزة صياحه
مطروحة الِجمال صوف من عباءة يديه بني وكانت فردَّه، بزاد وأتيناه يقبلها فلم ودراهم،
ففركها إياها فأعطيته يدي، يف فقلبها زيلغ سبحة بيدي وكانت يل، فدفعها بيدي، فَقلَّبْتُها
إشارته أصحابي يفهم فلم القبلة، سمت إىل ثم السماء، إىل وأشار وَقبََّلها، وشمها بيده
تلك من ويتعيش الجزيرة، تلك أهل من إسالمه يخفي مسلم أنه أشار أنه عنه أنا فهمت
وَقبََّلَها يدي فأخذ إنكارهم، فَفِهَم ذلك، أصحابي فأنكر يده، َقبَّْلُت وادعناه وملا الجوز،
ثوبي، فجذب خروًجا، أصحابي آخر وكنت فانرصفنا، باالنرصاف لنا وأشار َم، وتَبَسَّ
َجذَبََك، ِلَم أصحابي: يل قال عنه خرجنا فلما دنانري، عرشة فأعطاني إليه، رأيس فرَدْدُت
وقلت ثالثة، ولسنبل منها ثالثة الدين لظهري وأعطيت الدنانري، هذه أعطاني لهم: فقلت
وأشار تعاىل، هللا يَْعِرف أنه إىل يشري السماء، إىل أشار كيف ترون أال مسلم، الرجل لهما:
ا َلمَّ فرجعا ذلك، يَُصدِّق السبحة وأَْخذُه السالم، عليه الرسول معرفة إىل يشري القبلة، إىل

الساعة. تلك وسافرنا يجداه، فلم إليه ذلك لهما قلت
وسكون النون وفتح الهاء بكرس اسمها (وضبط هنور مدينة إىل وصلنا وبالغد
من ميل نصف عىل واملدينة الكبار املراكب تدخله كبري خور عىل وهي وراء)، الواو
أربعة مدة فيبقى وطغيانه، البحر هذا هيجان يشتد املطر وهو البشكال أيام ويف البحر،
الجوكية أحد جاءني إليها وصولنا يوم ويف فيه، للتصيد إال ركوبه أحد يستطيع ال أشهر
الجوكي يعني إليك، بعثها الربهمن يل: وقال دنانري ستة وأعطاني خلوة يف الهنود من
يقبله فلم منها ديناًرا وأعطيته منه فأخذتها الدنانري، وأعطاني السبحة أعطيته الذي
فأبيا منها نصيبكما فخذا شئتما إن لهما: وقلت بالقضية أصحابي وأخربت وانرصف،
معها جعلنا إياها أعطيتنا التي الستة الدنانري إنَّ يل: وقاال شأنه، من يعجبان وجعال
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الدنانري بتلك واحتفظت أمره، من عجبي فطال وجدناها، حيث الصنمني بني وتركنا مثلها
وقوة الحر يف وجهاد ودين صالح لهم املذهب شافعية هنور مدينة وأهل أعطانيها، التي
املتعبدين من ولقيت ذلك، وسنذكر لسندابور فتحهم بعد الزمان أذلهم حتى عرفوا وبذلك
استقذاًرا بيده الطعام يطبخ وكان بزاويته، أضافني الناقوري محمد الشيخ املدينة بهذه
الخلق حسن ورع وهو تعاىل، هللا كتاب معلم إسماعيل الفقيه بها ولقيت والغالم، للجارية
املدينة هذه ونساء اسمه، أذكر ال والخطيب عليا الدين نور بها والقايض النفس، كريم
إحداهن تحتزم مخيطة، غري ثيابًا يلبس إنما املخيط يلبس ال الساحلية البالد هذه وجميع
وتجعل وعفاف، جمال ولهن وصدرها، رأسها عىل باقيه وتجعل الثوب، طريف بأحد
العظيم، القرآن يحفظن جميًعا أنهن خصائصهن ومن أنفها، يف ذهب خرص إحداهن
ذلك أََر ولم األوالد لتعليم وعرشين وثالثة البنات لتعليم مكتبًا عرش ثالثة باملدينة ورأيت
يعطون املليبار بالد وأهل لهم، زرع وال البحر يف التجار من أهلها ومعاش سواها، يف
نحو وعسكره البحر، يف لقوته منه خوًفا معلوًما شيئًا عام كل يف الدين جمال للسلطان

ورجالة. فرسان بني آالف ستة

هنور سلطان ذكر

حكم تحت وهو وكبارهم، السالطني خيار من حسن بن محمد الدين جمال السلطان وهو
الجماعة، يف للصالة مواظب الدين جمال والسلطان سنذكره، هريب يسمى كافر سلطان
فيصيل الفجر، يطلع حتى املصحف يف فيتلو الصبح، قبل املسجد إىل يأتي أن وعادته
فيه، فريكع باملسجد فيبدأ الضحى عند ويأتي املدينة، خارج إىل يركب ثم الوقت، أول
لإلفطار يدعوني عنده إقامتي أيام وكان البيض، األيام يصوم وهو قرصه إىل يدخل ثم
عىل كرايسصغار أربع فتوضع إسماعيل، والفقيه عيل الفقيه ويحرض لذلك فأحرض معه،

كريس. عىل منا واحد كلُّ ويقعد إحداها عىل فيقعد األرض،

طعامه ترتيب ذكر

يسمونه نحاس طبق عليها ويُْجَعل خوتجة، يسمونها نحاس بمائدة يؤتى أن وترتيبه
فتقدم حرير، بثوب ملتحفة حسنة جارية وتأتي الالم)، وفتح املهمل الطاء (بفتح الطالم
واحدة، مغرفة األرز من بها فتغرف كبرية، نحاس مغرفة ومعها يديه، بني الطعام قدور
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والزنجبيل اململوح الفلفل عناقيد ذلك مع وتجعل السمن، فوقها وتصب الطالم، يف وتجعلها
فإذا املوالح، تلك من بيشء ويُتِْبعها لقمة، اإلنسان فيأكل والعنبا، اململوح األخرضوالليمون
مطبوخة دجاجة وأفرغت األرز، من أخرى غرفة َغَرَفْت الطال يف َجَعَلتْها التي الغرفة ت تَمَّ
من آخر لونًا وأفرغت َغَرَفْت الثانية املغرفة ت تَمَّ فإذا أيًضا، األرز بها فيؤكل سكرجة يف
أيًضا، األرز بها فيأكلون السمك، من بألوان أتوا الدجاج ألوان ْت تَمَّ فإذا به، تؤكل الدجاج
فإذا األرز، بها فيأكلون واأللباب بالسمن مطبوخة بالخرض أتوا السمك ألوان فرغت فإذا
أنه ُعِلَم ُوِضَع فإذا طعامهم، يختمون وبه الرائب اللبن وهو بالكوشان أتوا كله ذلك َفَرَغ
يف بهم يَُرضُّ البارد املاء ألن السخن؛ املاءَ ذلك عىل يرشبون ثم بعده، يؤكل يشء يَبَْق لم
آكل لم شهًرا عرش أحد أخرى كرة يف السلطان هذا عند أقمت ولقد املطر، نزول فصل
ثالث واملليبار املعرب وبالد وسيالن املهل بجزائر أيًضا وبقيت األرز، طعامهم إنما خبًزا،
مالحف السلطان هذا ولباس باملاء، إالَّ أستسيغه ال كنت حتى األرز إالَّ فيها آكل ال سنني
األخرى، فوق إحداهما ملحفتني ويلتحف فوطة وسطه يف يَُشدُّ الرقاق؛ والكتان الحرير
فوقه، بملحفتني واْلتََحَف قباء َلِبَس َرِكَب وإذا صغرية، عمامة عليه ويلفُّ ويعقصشعره،

الرجال. يحملها وأبواق طبول يديه بني ب وتُْرضَ
أيام ثالثة وبعد عنه، وسافرنا وزودونا أيام ثالثة املرة هذه يف عنده إقامتنا وكانت
الباء وفتح الحروف آخر الياء وسكون الالم وفتح امليم (بضم املليبار بالد إىل َوَصْلنا
من البحر ساحل عىل شهرين مسرية وطولها الفلفل بالد وهي وراء)، وألف املوحدة
من بيت ميل نصف كل ويف األشجار، ظالل بني جميعها يف والطريق كولم إىل سندابور
بيت كل وعند كافر، أو مسلم من وصادر وارد كل عليها يقعد دكاكني فيه الخشب،
كان ومن األواني، يف سقاه كافًرا كان فمن بها، موكل كافر ورجل منها يرشب برئ منها
ببالد الكفار وعادة يكف، أو له يشري حتى له يصب يزال وال يديه، يف سقاه مسلًما
وأعطوها كرسوها فيها طعم فإن أوانيهم، يف يطعم وال دورهم، املسلم يدخل أالَّ املليبار
الطعام، له طبخوا للمسلمني دار فيه يكون ال منها موضًعا املسلم دخل وإذا للمسلمني،
ويف والطري، الكالب يأكلونه عنه فضل وما اإلدام، عليه وصبوا املوز أوراق عىل له وصبوه
ما جميع منهم فيبيعون املسلمون، عندهم ينزل املسلمني ديار الطريق بهذا املنازل جميع
الذي الطريق وهذا مسلم، فيه سافر ملا ولوالهم الطعام، لهم ويطبخون إليه، يحتاجون
بستانه إنسان وكل عمارة، دون فوقه فما شرب موضع فيه ليس شهرين مسرية أنه ذكرنا
فإذا البساتني، يف يمر والطريق خشب، حائط الجميع وعىل وسطه يف وداره حدة عىل
إىل عليها ينزل آخر ودرج عليها، يصعد خشب درج هنالك كان بستان حائط إىل انتهى
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الخيل تكون وال بدابة، البالد تلك يف أحد يسافر وال الشهرين، مسرية هكذا اآلخر البستان
السلطان. عند إال

دولة يف يركب لم ومن املستأجرين، أو العبيد رقاب عىل دولة يف أهلها ركوب وأكثر
اكرتى وسواها تجارة من متاع أو رحل له كان ومن كان، من كائنًا قدميه عىل مىش
يحملون فوقها أو دونها فما املائة ومعه التاجر هنالك فرتى ظهورهم، عىل يحملونه رجاًال
فإذا حديد، مخطاف أعالها ويف حديد زج له غليظ، عود منهم واحد كل وبيد أمتعته،
أخذ اسرتاح فإذا منه، حمله وعلق باألرض، عوده ركز عليها يسرتيح كأنه يجدد ولم أعيا
السارق يقتلون وهم الطريق، هذا من آَمَن طريًقا أََر ولم به، ومىض معني غري من حمله
صاحبه، يأخذه حتى أحد يلتقطه لم الثمار من يشء سقط فإذا الواحدة، الجوزة عىل
الحاكم، إىل خربه وبلغ جوزة، أحدهم فالتقط الطريق، عىل مروا الهنود بعض أن وأخربت
منه، برز حتى خشب لوح يف وأدخل األعىل، طرفه وبرى األرض، يف فركز بعود فأمر
عربة وترك ظهره، من خرج حتى بطنه عىل وهو العود يف وركز اللوح، عىل الرجل ومد
فيتعظوا، الناس لرياها كثريًا الطرق بتلك الصورة هذه عىل العيدان هذه ومن للناظرة،
نجوز، حتى الطريق عن تنحوا رأونا فإذا الطريق، هذه يف بالليل الكفار نلقى كنا ولقد
دورهم، يدخلونهم وال يؤاكلونهم ال — ذكرنا كما — أنهم غري بها، الناس أعز واملسلمون
ألًفا، خمسني عسكره يبلغ الذي القوي منهم الكفار من سلطانًا عرش اثنا املليبار بالد ويف

آالف. ثالثة عسكره الذي الضعيف ومنهم
بالد وبني الضعيف، بيد ما انتزاع يف منهم القوي يطمع وال البتة، بينهم فتنة وال
أمان باب ويسمونه عمالته مبدأ هو الذي اسم فيه منقوش خشب باب وصاحبه أحدهم
أمن اآلخر أمان باب ووصل أحدهم بالد من جناية بسبب كافر أو مسلم فر وإذا فالن،
والجيوش، العدد صاحب القوي كان وإن أخذه، عنه هرب الذي يستطع ولم نفسه، عىل
إال ذلك يفعل َمْن أََر ولم أوالدهم، دون ملكهم األخت ابن يورثون البالد تلك وسالطني
املليبار بالد أهل من السلطان أراد فإذا بعد، فيما وسنذكرهم (اللثام)، الثلم أهل مسوقة
أغصان بعض الحوانيت عىل فعلق غلمانه بعض أمر والرشاء، البيع من الناس منع

األغصان. تلك عليها دامت ما يشرتي وال أحد يبيع فال بأوراقها األشجار

الفلفل ذكر

فيها فتصعد النارجيل، إزاء يغرسونها وهم العنب، بدوايل شبيهة الفلفل وشجرات
آذان تشبه شجره وأوراق للدوايل، كما الغزل وهو عسلوج، لها ليس الدوايل، كصعود
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إذا قنينة أبي كحب أحبها صغاًرا، عناقيد ويثمر العليق، أوراق يشبه وبعضها الخيل،
يصنع كما الشمس يف الحرص عىل وفرشوه قطفوه الخريف أوان كان وإذا خرضاء، كانت
التجار من يبيعونه ثمَّ يبسه، يستحكم حتى يقلبونه يزالون وال تزبيبه، عند بالعنب
وليس التكريش فيه يحدث ذلك وبسبب بالنار، يقلونه أنهم يزعمون ببالدنا، والعامة
كالذرة للكيل يصب قالقوط بمدينة رأيته ولقد بالشمس، فيه ذلك يحدث وإنما كذلك
صغرية وهي السني)، (بفتح َرسور أبي مدينة املليبار بالد من دخلناها مدينة أول ببالدنا،
ستة بأبي املعروف جمعة الشيخ بها املسلمني وكبري النارجيل أشجار كثرية كبري خور عىل
وصلنا منها يومني وبعد نفدت، حتى واملساكني الفقراء عىل أمواله أنفق الكرماء، أحد
كبرية مدينة راء)، وآخره والنون والكاف الفاء بفتح اسمها (وضبط فاكنور مدينة إىل
من جماعة وبها البالد، بتلك له مثل ال الذي الطيب الكثري السكر قصب بها خور، عىل
املذكور حسني بها وعمر وخطيب قاٍض وبها السالط، بحسني كبريهم يسمى املسلمني

الجمعة. إلقامة مسجًدا

سلطانها ذكر

املهمل والدال املهمل والسني املوحدة الباء (بفتح باسدو اسمه كافر فاكنور وسلطان
من وكان لوال، يسمى مسلم قائدها حربية مركبًا ثالثني نحو وله الواو)، وسكون
ولده، إلينا سلطانها بعث فاكنور عىل أرسينا وملا التجار، ويسلب بالبحر يقطع املفسدين،
الهند لسلطان تعظيًما ضيافة بأحسن ثالثًا فأضافنا إليه، ونزلنا كالرهينة باملركب فأقام
أن هنالك عادتهم ومن مراكبنا، أهل مع التجارة يف يستفيده فيما ورغبة بحقه، وقياًما
حق يسمونها البلد لصاحب هدية وإعطائه بها، إرسائه من بد فال ببلد، يمر مركب كل
وضاعفوا قهًرا، املرىس وأدخلوه بمراكبهم، اتباعه يف خرجوا ذلك يفعل لم ومن البندر،
مدينة إىل أيام ثالثة بعد فوصلنا منها وسافرنا شاءوا، ما السفر عن ومنعوه املغرم، عليه
وراء وواو الراء وضم الجيم وفتح النون وسكون امليم بفتح اسمها (وضبط منجرور
وباء النون وسكون املهمل الدال (بضم الدنب خور يسمى خور عىل كبرية مدينة ثانية)،
واليمن فارس تجار معظم ينزل املدينة وبهذه املليبار، ببالد خور أكرب وهو موحدة)،

ا. جدٍّ كثري بها والزنجبيل والفلفل
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سلطانها ذكر

وسكون املهمل والدال وامليم الراء (بفتح دو رام واسمه البالد تلك سالطني أكرب وهو
وقعت وربما املدينة، بناحية ربًضا يسكنون املسلمني من آالف أربعة نحو وبها الواو)،
قاٍض وبها التجار، إىل لحاجته بينهم السلطان فيصلح املدينة، أهل وبني بينهم الحرب
صعد العلم، يقرئ وهو املعربي الدين بدر يسمى املذهب شافعي الكرماء الفضالء من
يقيم ولده السلطان يبعث حتى فقلنا بلده، إىل النزول يف منا ورغب املركب، إىل إلينا
نحن ا وأمَّ بلده، يف للمسلمني قوة ال ألنه فاكنور؛ سلطان ذلك فعل إنما فقال: باملركب،
اآلخر، فعل كما ولده فبعث ولده، السلطان بعث أن إال عليه فأبينا يخافنا، فالسلطان
هييل، مدينة إىل سافرنا ثمَّ أيام، ثالثة عندهم وأقمنا عظيًما، إكراًما وأكرمونا إليهم ونزلنا
كبرية وهي مكسور)، والم مد وياء مكسور بهاء اسمها (وضبط يومني بعد فوصلناها
مراكب تنتهي املدينة هذه وإىل الكبار، املراكب تدخله عظيم خور عىل العمارة حسنة
املسلمني عند معظمة هييل ومدينة وقالقوط كولم ومرىس مرساها، إالَّ تدخل وال الصني
ينذرون البحر وركاب النور، مرشق الربكة عظيم فإنه الجامع، مسجدها بسبب والكفار
كبري الوزان وحسن حسني، الخطيب نظر تحت عظيمة مال خزانة وله الكثرية، النذور له

املسلمني.
وله املسجد، مال من مرتبات ولهم العلم، يتعلمون الطلبة من جماعة املسجد وبهذا
بهذا ولقيت بها، املسلمني من الفقراء وإلطعام والصادر للوارد الطعام فيها يصنع مطبخة
الصوم، يرسد والخلق اللقاء أحسن سعيد يسمى مقدشو أهل من صالًحا فقيًها املسجد
نمى أبا بمكة األمري وأدرك باملدينة، ومثلها سنة عرشة أربع بمكة جاور أنه يل وذكر
إىل هييل من سافرنا ثم والصني، الهند بالد يف وسافر جماز، ابن منصور باملدينة واألمري
املعلوة التاء وفتح الفاء وفتح الراء وسكون الجيم بضم اسمها (وضبط جرفتن مدينة
بغداد أهل من فقيًها بها وَلِقيُت فراسخ، ثالثة هييل وبني وبينها نون)، وآخره وتشديدها
طريق يف بغداد من أميال عرشة مسافة عىل بلدة إىل نسبة بالرصرصي يُْعَرف القدر كبري
املال كثري املدينة بهذه أخذ له وكان باملغرب، عندنا التي رصرص كاسم واسمها الكوفة
كعادة الهند أهل وعادة بغداد، إىل حملهم يف آخذًا وتركته بهم، إليه أوىص صغار أوالد له
حتى املسلمني كبري بيد ماله يبقى إنما اآلالف ترك ولو امليت ملال يتعرضون ال السودان،

رشًعا. مستحقه يأخذه
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سلطانها ذكر

وله املليبار، سالطني أكرب من وهو التصغري)، لفظ عىل الكاف (بضم بكويل يسمى وهو
وسنذكرهما، وبدفتن فتن ده بالده ومن واليمن وفارس عمان إىل تسافر كثرية مراكب
ضبط ذكرنا وقد الهاء) وسكون املهمل الدال (بفتح فتن ده مدينة إىل جرفتن من ورسنا
والتنبول والفوفل والفلفل النارجيل وبها البساتني، كثرية خور عىل كبرية مدينة وهي فتن،
وال بها منه أكثر البالد يف أََر فلم املوز ا وأمَّ اللحم، به ويطبخون الكثري، القلقاص وبها
وهو خطوة ثالثمائة وعرضه خطوة خمسمائة طوله األعظم الباين وفيها ثمنًا، أرخص
قبة كل يف الحجر من قبة وعرشون ثمانية جوانبه وعىل املنحوتة، الحمر بالحجارة مطوي
كبرية قبة وسطه ويف حجارة، درج عىل إليها يصعد قبة وكل الحجر، من مجالس أربع
هو كويل السلطان هذا والد أن يل وذكر مجالس، أربع طبقة كل يف طبقات، ثالث من
فيتوضأ إليه، منها ينزل أدراج وله املسلمني، جامع مسجد وبإزائه الباين، هذا عمر الذي
أحد هو أيًضا والباين املسجد عمر الذي أن حسني الفقيه وحدثني ويغتسلون، الناس منه

نذكره. عجيب خرب وإلسالمه مسلًما، كان وأنه كويل، أجداد

الجامع بإزاء التي الشان العجيبة الشجرة ذكر

لينة أنها إال التني؛ أوراق أوراقها تشبه ناعمة خرضاء شجرة الجامع بإزاء أنا ورأيت
عندهم الشجرة هذه واسم ركعتني، فيه صليت محراب وعندها به، يطيف حائط وعليها
معلوة)، وتاء املعجم الخاء وسكون والراء املهمل الدال (بفتح ودرخت الشهادة، درخت
ورقة الشجرة هذه من تسقط سنة كل من الخريف زمان كان إذا أنه هنالك وأخربت
القدرة بقلم مكتوبًا فيها ويكون الحمرة، إىل ثم الصفرة إىل لونها يستحيل أن بعد واحدة
عاينوا أنهم الثقات من وجماعة حسني الفقيه وأخربني هللا، رسول محمد هللا إال إله ال
تحتها قعد سقوطها أيام كانت إذا أنه وأخربني فيها، الذي املكتوب وقرءوا الورقة، هذه
خزانة يف نصفها وجعل نصفها، املسلمون أخذ سقطت فإذا والكفار، املسلمني من الثقات
كويل جد إسالم سبب كانت الشجرة وهذه للمريض، بها يستشفون وهم الكافر السلطان
أسلم فيها ما وفهم قرأها فلما العربي الخط يقرأ كان فإنه والباين، املسجد عمر الذي
بعد كفر أوالده أحد أن حسني الفقيه وحدثني متواترة، عندهم وحكايته إسالمه وحسن
بعد نببت أنها ثم أثر، لها يرتك ولم فاقتلعت، أصلها من الشجرة باقتالع وأمر وطغى أبيه
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فتن، بد مدينة إىل سافرنا ثم رسيًعا، الكافر وهلك عليه، كانت ما كأحسن وعادت ذلك،
غرباء إليه يأوي البحر، من بمقربة مسجد وبخارجها كبري، خور عىل كبرية مدينة وهي
والفوفل عذب وماؤها املرايس أحسن من ومرساها املدينة، بهذه مسلم ال ألنه املسلمني؛
الكفار عند معظمون وهم براهمة، أهلها وأكثر والصني، للهند يحمل ومنها كثري بها

مسلم. بينهم ليس ولذلك املسلمني يف مبغضون

حكاية

منه ليصنع سقفه؛ خرب الرباهمة أحد أن مهدوم غري املسجد هذا تركهم سبب أن أُْخِربُْت
املسجد، هذا فاحرتموا ومتاعه وأوالده هو فاحرتق بيته، يف النار فاشتعلت لبيته، سقًفا
والوارد، الصادر منه يرشب املاء بخارجه وجعلوا وخدموه، بعدها بسوء له يتعرضوا ولم
فدرينا مدينة إىل بدفتن مدينة من سافرنا ثم الطري، يدخله لئال شبكة؛ بابه عىل وجعلوا
الحروف)، آخر وياء مفتوح وراء مهمل ودال ساكن ونون مفتوح بفاء اسمها (وضبط
محلة كل يف محالت ثالث للمسلمني وبها وأسواق، بساتني ذات حسنة كبرية مدينة
وقاضيها البحر، عىل ومجالس مناظر لها عجيب وهو الساحل عىل بها والجامع مسجد
ثم الصني، مراكب تشتو البلدة وبهذه فاضل، أخ وله عمان أهل من رجل وخطيبها
الثاني القاف وضم الالم وكرس بقافني اسمها (وضبط قالقوط مدينة إىل منها سافرنا
والجاوة الصني أهل يقصدها املليبار، ببالد العظام البنادر إحدى وهي مهمل)، طاء وآخره
مرايس أعظم من ومرساها اآلفاق، تجار بها ويجتمع وفارس، اليمن وأهل واملهل وسيالن

الدنيا.

سلطانها ذكر

الروم من طائفة يفعل كما لحيته يحلق السن، شيخ بالسامري يُْعَرف كافر وسلطانها
البحرين أهل من بندر شاه إبراهيم بها التجار وأمري هللا، شاء إن وسنذكره بها رأيته
عثمان الدين فخر وقاضيها سماطه يف ويأكلون التجار، إليه يجتمع مكارم ذو فاضل
النذور تعطى وله الكازروني، الدين شهاب الشيخ بها الزاوية وصاحب كريم، فاضل
املدينة وبهذه به، هللا نفع الكازروني إسحاق أي للشيخ والصني الهند أهل بها ينذر التي
بالهند لتجارته الكثرية واملراكب الطائلة األموال صاحب االسم الشهري مثقال الناخودة
والقايض بندر شاه إبراهيم إلينا خرج املدينة هذه إىل وصلنا وملا وفارس، واليمن والصني
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القاف (بضم بقالج املسمى الكافر السلطان ونائب التجار وكبار الدين شهاب والشيخ
بروز املرىسيف ودخلنا مراكبهم، يف واألعالم واألبواق واألنفار األطبال ومعهم جيم)، وآخره
يومئذ وبه بمرساها، وأقمنا ترحة، تتبعها فرحة فكانت البالد، بتلك مثله رأيت ما عظيم
ننتظر وأقمنا دار، يف منا واحد كل وجعل باملدينة، ونزلنا الصني، مراكب من عرش ثالثة
فيه يسافر ال الصني وبحر الكافر، ضيافة يف ونحن أشهر، ثالثة الصني إىل السفر زمان

ترتيبها. ولنذكر الصني بمراكب إال

الصني مراكب ذكر

معقود (بجيم جنك واحدها الجنوك تسمى منها الكبار أصناف ثالثة الصني ومراكب
أحدها يسمى والصغار وواو) الزاي (بفتح الزو تسمى واملتوسطة ساكن)، ونون مضموم
إىل دونها فما قلًعا عرش اثنا منها الكبري املركب يف ويكون مفتوحني)، (بكافني الككم
بحسب ويديرونها أبًدا، تحط ال كالحرص منسوجة الخيزران قضبان من وقلعها ثالثة،
رجل ألف منها املركب يف ويخدم الريح، مهب يف واقفة تركوها أرسوا وإذا الريح، دوران
الدرق وأصحاب الرماة فيهم تكون املقاتلة من أربعمائة ومنهم ستمائة البحرية منهم
والثلثي النصفي ثالثة منها كبري مركب كل ويتبع بالنفط، يرمون الذين وهم والجرخية،
صني وهي كالن بصني أو الصني من الزيتون بمدينة إال املراكب هذه تُْصنَع وال والربعي،
بخشب بينهما ما يصلون الخشب من حائطني يصنعون أنهم إنشائها وكيفية الصني،
أذرع، ثالثة منها املسمار طول ضخام بمسامري والطول بالعرض موصولة ا جدٍّ ضخام
يف ودفعوهما األسفل، املركب فرش أعالهما عىل صنعوا الخشب بهذه الحائطان التأم فإذا

عمله. وأتموا البحر،
ويقضون فيغتسلون إليها، ينزلون للماء موالية والحائطان الخشب تلك وتبقى
عىل يجتمع كالصواري، كبار وهي مجاذيفهم يكون الخشب تلك جوانب وعىل حاجتهم،
للمركب ويجعلون أقدامهم، عىل وقوًفا ويجذفون رجًال، عرش والخمسة العرشة أحدها
فيها يكون منها واملرصية للتجار، والغرف واملصاري البيوت فيه ويكون ظهور، أربعة
وربما والنساء، الجواري معه ويحمل صاحبها، يسدها املفتاح وعليها والسنداس، البيت
إىل وصال إذا يتالقيا حتى باملركب يكون ممن غريه به يعرف ال مرصيته يف الرجل كان
يف والزنجبيل والبقول الخرض ويزدرعون أوالدهم، فيها يسكنون والبحرية البالد، بعض
بالحراب والحبشة الرماة الربمشت إىل نزل وإذا أمري، كأنه املركب ووكيل أحواضخشب،
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ركزوا به يقيم الذي املنزل إىل وصل وإذا أمامه، واألنفار واألبواق واألطبال والسيوف
له تكون من الصني أهل ومن إقامته، مدة كذلك يزالون وال بابه، جانبي عن رماحهم
الصني. أهل من أمواًال أكثر الدنيا يف وليس البالد، إىل وكالءه بها يبعث الكثرية املراكب

ذلك ومنتهى الصني إىل السفر يف أْخذنا ذكر

عرش الثالث الجنوك من جنكا السامري السلطان لنا َز َجهَّ الصني إىل السفر وقت حان وملا
وبينه وبيني الشامي، الصفدي بسليمان يسمى الجنك وكيل وكان قالقوط، بمرىس التي
أسافر أالَّ عادتي ومن الجواري، ألجل أحد فيها يشاركني ال مرصية أريد له: فقلت معرفة،
مرصية ولصهري وراجعني ذاهبني املصاري اكرتوا قد الصني تجار إن يل: فقال بهن، إال
فأوسقوا أصحابي، فأمرت معاوضتها، تمكن أن وعىس فيها، سنداس ال لكنها أعطيتها
وأقمت الخميس، يوم يف وذلك الجنك إىل والجواري العبيد وصعد املتاع من عندي ما
له فتًى أن ثم الهدية، مع الدين وظهري سنبل امللك وصعد بهم، وألحق الجمعة، ألصيل
تصلح ال ضيقة بالجنك أخذناها التي املرصية إنَّ فقال: الجمعة، غدوة أتاني بهالل يسمى
ففيه الككم، يف تكون أن أحببت فإن حيلة، ذلك يف ليست فقال: للناخودة ذلك فذكرت
الككم، إىل واملتاع الجواري فنقلوا أصحابي، وأََمْرُت نعم، فقلت: اختيارك عىل املصاري
العرص، بعد يوم كل هيجانه يشتد أن البحر هذا وعادة الجمعة، صالة قبل به واستقروا
الهدية فيه الذي إال منها يَبَْق ولم سافرت، قد الجنوك وكانت ركوبه، أحد يستطيع فال
الساحل، عىل السبت ليلة فبتنا املذكور، والككم بفندرينا يشتوا أن عىل أصحابه عزم وجنك
إال معي بقي يكن ولم إلينا، النزول فيه من يستطيع وال الككم، إىل الصعود نستطيع ال
بالجنك البحر ورمى املرىس من بُْعد عىل السبت يوم والككم الجنك وأصبح أفرتشه، بساط
فيه وكانت بعضهم، وسلم أهله بعض ومات فتكرس فندرينا يريدون أهله كان الذي
وكانت يخرجها، ملن ذهبًا دنانري عرشة إعطاء يف فرغب عليه، عزيزة التجار لبعض جارية
فأخرجها، الهرمزيني البحرية بعض لذلك فانتدب الجنك، مؤخر يف خشبة التزمت قد

تعاىل. هلل ذلك فعلت إنما وقال: الدنانري يأخذ أن وأبى
فيه، من جميع فمات الهدية فيه كانت الذي بالجنك البحر رمى الليل كان وملا
دماغه، وتناثر رأسه انشق قد الدين ظهري ورأيت مصارعهم، إىل الصباح عند ونظرنا
وَدَفنَّاهما، عليهما وصلينا اآلخر، من ونفذ صدغيه، أحد يف مسمار رضب قد سنبل وامللك
ركبته إىل رسته من ها لفَّ قد كبرية بيضاء شقة وسطه ويف قالقوط سلطان الكافر ورأيت
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توقد والنار رأسه، فوق غالم بيد والشطر القدمني، حايف وهو صغرية عمامة رأسه ويف
بالد وعادة البحر، يرمي ما ينتهبوا لئال الناس؛ يرضبون وزبانيته الساحل، يف يديه بني
خاصة، البلد هذا يف إال للمخزن منه يخرج ما يرجع مركب من انكرس ما كل أن املليبار
ما الككم أهل رأى وملا إليها، الناس تردد وكثر عمرت، ولذلك أربابه؛ يأخذه ذلك فإن
وبقيت وجواري، وغلماني متاعي جميع ومعهم وذهبوا قلعهم، رفعوا الجنك عىل حدث
عني، ذهب بي حل ما رأى فلما أعتقته، كنت فتًى إال معي ليس الساحل، عىل منفرًدا
أفرتشه، كنت التي والبساط الجوكي أعطانيها التي الدنانري العرشة إال عندي يَبَْق وَلْم
إليها، السفر عىل فعزمت كولم، مرىس يدخل أن له بد ال الككم ذلك أن الناس وأخربني
واكرتيت النهر، يف فسافرت ذلك، أراد ملن أيًضا النهر يف أو الرب يف عرش مسرية وبينهما
بالعىش، ينزلوا أن النهر ذلك يف سافروا إذا وعادتهم البساط، يل يحمل املسلمني من رجًال
يكن ولم ذلك، نفعل فكنا بالغدو املركب إىل يعودوا ثم حافتيه، عىل التي بالقرى فيبيتوا
فيزيد عيل ويعربد نزلنا إذا الكفار عند الخمر يرشب وكان اكرتيته، الذي إال مسلم باملركب
اسمها (وضبط كرى، كنجي إىل سفرنا من الخامس اليوم يف ووصلنا خاطري، تغيري
بأعىل وهي وياء)، مكسور وراء مفتوح وكاف مد وياء وجيم ساكن ونون مضموم بكاف

كولم. لسلطان الجزية ويؤدون منهم، أمري ولهم اليهود، يسكنها هنالك جبل

والبقم القرفة ذكر

ومنها هنالك، حطبهم وهي والبقم، القرفة أشجار النهر هذا عىل التي األشجار وجميع
كولم، مدينة إىل وصلنا العارش اليوم ويف الطريق، ذلك يف طعامنا لطبخ النار نقد كنا
وأسواقها املليبار، بالد أحسن من وهي واو)، وبينهما والالم الكاف بفتح اسمها (وضبط
أحدهم يشرتي عريضة، أموال لهم الصاد)، (بضم بالصوليني يُْعَرُفون وتجارها حسان،
عالء كبريهم جماعة املسلمني التجار من وبها بالسلع، داره من ويوسقه فيه، بما املركب
وهم مذهبه عىل له أصحابه ومعه رافيض وهو العراق بالد من آواة أهل من األوجي الدين
وله بندر، شاه محمد بها املسلمني وكبري قزوين، أهل من فاضل وقاضيها ذلك، يظهرون
مهزب، خواجة التاجر عمره عجيب بها الجامع واملسجد الدين، تقي اسمه كريم فاضل أخ
بها واملسلمون أكثرهم، يسافر وإليها املليبار، بالد من الصني يوايل ما أول املدينة وهذه

محرتمون. أعزة
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سلطانها ذكر

مكسور وراء مفتوحني واو وراء مد وياء املعلوة التاء (بكرس بالتريوري يُْعَرف كافر وهو
والدعار. الرساق عىل شديدة أحكام وله للمسلمني، معظم وهم وياء)،

حكاية

وكان األوجي، دار إىل وفر منهم آخر قتل العراقيني الرماة بعض أن بكولم شاهدت ومما
ال وقالوا: ذلك، من السلطان نواب فمنعهم املقتول َدْفن املسلمون وأراد كثري، مال له
أَنْتََن حتى األوجي باب عىل تابوته يف وتركوه به، فيُْقتَل قاتله لنا تدفعوا حتى يُْدَفن
فأبوا حيٍّا، ويرتكوه أمواله يعطيهم أن منهم ورغب القاتل، من األوجي فمكَّنَُهم ، وتََغريَّ

املقتول. ُدِفَن وحينئٍذ وقتلوه، ذلك

حكاية

ومعه البساتني بني فيما طريقه وكان خارجها، إىل يوًما ركب كولم سلطان أن أُْخِربُْت
بعض من سقطت العنبة، من واحدة حبة فأخذ امللوك، أبناء من وهو بنته زوج صهره
وصلب نصفني، وقسم فوسط ذلك عند به فأمر إليه، ينظر السلطان وكان البساتني،
فوضع نصفني، العنبة حبة وقسمت يساره، عن اآلخر ونصفه الطريق يمني عن نصفه

للناظرين. عربة هنالك وترك منها، نصف منه نصف كل عىل

حكاية

تجار لبعض سيًفا غصب سلطانها عن النائب أخي ابن أن بقالقوط ذلك نحو اتفق ومما
بابن فإذا داره، باب عىل وقعد أمره، يف بالنظر فوعده عمه، إىل بذلك فشكا املسلمني،
منه؟ اشرتيته قال: نعم، قال املسلم؟ سيف هذا فقال: فدعاه السيف، ذلك متقلد أخيه
مدة بكولم وأقمت السيف، بذلك عنقه فرضبت به أمر ثم امسكوه، ألعوانه: فقال ال، قال
فلم قالقوط، زاوية شيخ الكازروني الدين شهاب الشيخ ابن الدين فخر الشيخ بزاوية
معنا، كانوا الذين الصني ملك إرسال إليها دخل بها مقامي أثناء ويف خربًا، للككم أَتََعرَّْف
بالدهم، إىل وعادوا الصني، تجار فكساهم أيًضا، فانسكر الجنوك تلك أحد مع وكانوا
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الهدية، عىل اتفق بما ألعلمه السلطان؛ إىل كولم من أعود أن وأردت بعد، بها ولقيتهم
السلطان إىل العودة عىل فعزمت الهدية، فارقت لم ويقول فعيل، يتعقب أن خفت ثم
ووجدت قالقوط، إىل فعدت الككم، خرب أَتََعرَّف حتى عنده وأقيم الهنوري الدين جمال
وهو الحسن أبي بالسيد يُعرف العرب من أمريًا فيها فبعث السلطان، مراكب بعض بها
من عليه قدر من بها يستجلب بأموال السلطان بعثه البوابني، خواص وهم الربددارية من
عازًما ورأيته األمري، هذا إىل فتوجهت العرب، يف ملحبته والقطيف هرمز أرض من العرب
السلطان إىل العودة يف فشاورته العرب، بالد إىل يسافر وحينئٍذ بقالقوط، يشتو أن عىل
نسري فكنا فيه، السفر فصل آخر وذلك قالقوط، من بالبحر فسافرت ذلك، عىل يوافق فلم
منها فخفنا غزوية أجفان أربعة طريقنا يف ولقينا الغد، إىل نرسو ثم األول، النهار نصف
عليه، وسلمت السلطان إىل فنزلت هنور، مدينة إىل ووصلنا برش، لنا يتعرضوا لم ثم
جلويس أكثر فكان الصلوات، معه أصيل أن مني وطلب خديم، يل يكن ولم بدار فأنزلني
بعد القراءة أبتدئ اليوم يف مرتني أختم كنت ثم يوم، كل القرآن أختم وكنت مسجده، يف
الثانية الختمة فأختم القراءة وأبتدئ الوضوء وأجدد الزوال، عند فأختم الصبح صالة

يوًما. أربعني فيها واعتكفت أشهر، ثالثة مدة كذلك أزل ولم الغروب، عند

سندابور وفتح الغزو إىل توجهنا ذكر

سندابور، غزو برسم وسفرته مركبًا وخمسني اثنني َز َجهَّ قد الدين جمال السلطان وكان
يتوجه أن الدين جمال السلطان إىل ولده فكتب خالف، وولده سلطانها بني َوَقَع وكان
َظَهَر املراكب، َزت تََجهَّ فلما أخته، السلطان ويزوجه املذكور، الولد ويسلم سندابور، لفتح
﴿يُذَْكُر الصفح: أول يف فكان فيه، أنظر املصحف فَفتَْحُت الجهاد، إىل فيها َه أَتََوجَّ أن يل
صالة إىل السلطان وأتى بذلك، فاستبرشت ُه﴾ يَنُرصُ َمن هللاُ نَّ َوَليَنُرصَ ۗ َكِثريًا هللا اْسُم ِفيَها
يل خرج بما فأخربْتُه أمريهم، تكون إذن أنت فقال: السفر، أريد إني له: فقلت العرص،
فَرِكَب َقبُْل، ذلك له َظَهَر يكن ولم بنفسه، السفر عىل وَعَزَم ذلك فأْعَجبَُه الصفح، أول يف
خورها، ودخلنا سندابور إىل اإلثنني عيش فوصلنا السبت، يوم يف وذلك معه وأنا منها مركبًا
أصبح فلما الليلة، تلك عليها فِبتْنَا املجانيق، نصبوا وقد للحرب، مستعدين أهلها فوجدنا
رأيت فلقد باملجانيق، عليها ورمت املراكب، وزحفت واألبواق، واألنفار الطبول بَت ُرضِ
املاء يف أنفسهم املراكب أهل ورمى السلطان، من بمقربة الواقفني بعض أصاب حجًرا
ورميت — الشلري شبه وهو — العكريي إىل السلطان ونزل والسيوف، الرتسة وبأيديهم
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وهي الخيل، فيها املواخر مفتوحتي طريدتان عندنا وكان الناس، جملة يف املاء يف بنفيس
فتحها، يف هللا وأذن ذلك، ففعلوا ويخرج ويتدرع جوفها يف فرسه الفارس يركب بحيث
فرمينا قرصسلطانها، يف الكفار معظم وَدَخَل بالسيف فدخلنا املسلمني، النرصعىل وأنزل
وأوالدهم، نساءهم لهم وَردَّ نَُهم، أَمَّ السلطان إن ثم عليهم، وقبضنا فخرجوا فيه النار
الديار وأعطى القرص، السلطان وسكن املدينة، بربض وأسكنهم آالف، عرشة نحو وكانوا
زوجها وأراد مباركة، فسميتها ملكي تسمى منهن جارية وأعطاني دولته، ألهل منه بمقربة
بسندابور عنده وأقمت الكافر، خزائن يف ُوِجَدْت مرصية فرجية وكساني فأبيت، فداءها
يف اإلذن منه وطلبت شعبان، منتصف إىل األوىل لجمادى عرش الثالث وهو فتحها، يوم من

إليه. العودة يف العهد عيل فأخذ السفر،
إىل ثم هييل إىل ثم منجرور إىل ثم فاكنور إىل ثم هنور إىل البحر يف وسافرت
مدينة إىل ثمَّ — جميعها ِذْكر َم تََقدَّ وقد — وقالوط وفندرينا وبدفتن فتن وده جرفتن
مدينة معلوة) وتاء وألف الحروف آخر وياء والم وألف املعجم بالشني (وهي الشاليات،
إىل فُعْدُت مقامي، فطال بها وأقمت لها، املنسوبة الثياب بها تُصنع املدن، حسان من
— حامًال كانت التي الجارية أن فأخرباني بالككم، يل كانا غالمان إليها ووصل قالقوط،
واستولت الجواري، سائر الجاوة صاحب وأخذ يَْت، تُُوفِّ — خاطري َ تََغريَّ كان وبسببها
إىل هذا تََعرَّْفُت ا َلمَّ فُعْدُت بنجالة، والجاوة الصني إىل أصحابي وتفرق املتاع، عىل األيدي
اآلخر، ربيع شهر من الثاني إىل بها وأقمت املحرم، آخر يف فوصلتها سندابور إىل ثم هنور
وكانت كلهم، الكفار إليه وهرب أخذها برسم عليه دخلنا الذي الكافر سلطانهم وقدم
اشتد وملا علينا، وَضيَُّقوا الكفار نا وَحَرصَ عنا فانقطعوا القرى، يف متفرقة السلطان عساكر
ذيبة إىل السفر عىل وعزمت قالقوط، إىل وُعْدُت محصورة وتََرْكتُها عنها خرجت الحال
جزائر وصلنا بقالقوط البحر ركوبنا من أيام عرشة فبعد بأخبارها، أسمع وكنت املهل
إحدى الجزائر وهذه والهاء)، امليم (بفتح واملهل الذيب مؤنث لفظ عىل وذيبة املهل، ذيبة
مستديرة مجتمعات دونها فما مائة منها ويكون جزيرة، ألفي نحو وهي الدنيا عجائب
بد فال إحداها إىل املركب وصل وإذا منه، إال املراكب تدخل ال كالباب، مدخل لها كالحلقة
رءوس تظهر بحيث التَّقارب من وهي الجزائر، سائر إىل به يسري أهلها من دليل من له
دخولها يُْمِكنْه لم ِسَمتها املركب أخطأ فإن األخرى، من الخروج عند بإحداها التي النخل

سيالن. أو املعرب إىل الريح وحملته
عىل أقاليم، إىل منقسمة وهي وصالح، ديانة ذوو مسلمون كلهم أهلها الجزائر وهذه
وكرس معقودتني ببائني (وهو بالبور إقليم أقاليمها ومن الكردوبي، يسمونه واٍل إقليم كل
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وسني وواو الالم وضم تشديدها مع والنون الكاف (بفتح كنلوس ومنها راء) وآخره الالم
إقليم ومنها سالطينها، يسكن وبها كلها الجزائر تُْعَرف وبه املهل إقليم ومنها مهمل)،
إقليم ومنها موحدة)، وباء مد وياء مهمل ودال وألف والالم املعلوة التاء (بفتح تالديب
إقليم ومنها وواو)، املهمل الدال وضم املسفولة الياء وسكون والراء الكاف (بفتح كرايدو
املعلوة التاء (بفتح تلدمِتي إقليم ومنها املسفولة)، الياء وسكون املعلوة التاء (بفتح التيم
ومنها وياء)، األخرى التاء وكرس وتشديدها امليم وفتح املهمل الدال وضم والالم األوىل
الباء (بفتح بريدو إقليم ومنها أوله الهاء أن إال قبله الذي لفظ مثل وهو هلدمتي إقليم
الكافني (بفتح كندكل إقليم ومنها وواو)، املهمل الدال وضم الياء وسكون والراء املوحدة
املهمل) (بالسني السويد إقليم ومنها امليم)، (بضم ملوك إقليم ومنها وواو)، املهمل والدال
يشبه زرًعا منها السويد إقليم يف أن إال بها زرع ال كلها الجزائر وهذه أقصاها، وهو
(بضم املاس قلب يسمونه اللريون يشبه سمك أهلها أكل وإنما املهل، إىل منه ويُْجَلب أنىل،
قطعوا اصطادوه وإذا األنعام، لحم كريح ريحه إنما له، زفر وال أحمر ولحمه القاف)،
وعلقوه النخل سعف من مكاتيل يف جعلوه ثم يسريًا، وطبخوه قطع أربع منه السمكة
ُقْلب ويسمونه واليمن والصني الهند إىل منها ويحمل أكلوه، يبسه استحكم فإذا للدخان

القاف). (بضم املاس

أشجارها ذكر

ِذْكُره، َم تََقدَّ وقد السمك مع أقواتهم من وهو النارجيل الجزائر هذه أشجار ومعظم
كل يف يخرج السنة، يف عذًقا عرش اثني منها النخل وتثمر عجيب شأنها النارجيل وأشجار
هكذا أخرض وبعضها يابًسا وبعضها كبريًا وبعضها صغريًا بعضها فيكون عذق، شهر
ويصنعون األول، السفر يف لك ذكرنا حسبما والعسل والزيت الحليب منها ويصنعون أبًدا،
يغتذون الذي وللسمك كله، ولذلك منه اليابس الجوز مع فيأكلونها الحلواء عسله من
يل كان ولقد ذلك، من عجب الجزائر هذه وألهل لها، نظري ال الباءة يف عجيبة قوة به
تكون من عند وأبيت يوم كل جميعهن عىل أطوف فكنت سواهن، وَجَواٍر نسوة أربع بها
والليمون واألترج الجموح أشجارها ومن ذلك، عىل أخرى ونصف سنة بها وأقمت ليلتها
بحليب ويطبخونها األطرية شبه منه يعملون دقيًقا أصوله من يصنعون وهم والقلقاص

وآكلها. كثريًا أستحسنها كنت طعام أطيب من وهي النارجيل،
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مساكنهم وذكر وبعضعوائدهم الجزائر هذه أهل ذكر

ودعاؤهم حالل أكلهم صادقة ونية صحيح وإيمان وديانة صالح أهل الجزائر هذه وأهل
وأبدانهم مسكني أمي وأنا نبيي، ومحمد ربي، هللا له: قال أحدهم اإلنسان رأى وإذا مجاب،
سارق يد بقطع مرة أمرت ولقد الدعاء، وسالحهم واملحاربة بالقتال لهم عهد وال ضعيفة،
ألنهم تذعرهم؛ وال الهند لصوص تطرقهم وال باملجلس، كانوا منهم جماعة عىل فغيش بها،
ناحيتهم إىل العدو أجفان أتت وإذا عاجلة، مصيبة أصابته شيئًا لهم أخذ من أن جربوا
ولو الكفار أحد أََخذَ وإن بسوء، منهم ألحد يتعرضوا ولم غريهم، من وجدوا من أخذوا
لكانوا هذا ولوال ذلك، عاقبة من خوًفا املربح الرضب بَه وَرضَ الكفار أمري عاَقبَه ليمونة
املساجد جزائرهم من جزيرة كل ويف بنيتهم، لضعف بالقتال قاصدهم عىل الناس أهون
يغتسلون وأكثرهم األقذار عن وتنزُّه نظافة أهل وهم بالخشب، عمارتهم وأكثر الحسنة
العطرية األدهان من ويكثرون العرق، وكثرة بها الحر لشدة تنظًفا اليوم يف مرتني
صلوا إذا أنهم عادتهم ومن مقدشو، من املجلوبة بالغالية ويتلطخون وغريها، كالصندلية
عينيه فيكحل الغالية ودهن الورد وبماء باملكحلة ابنها أو زوجها إىل امرأة كل أتت الصبح
ولباسهم وجهه، عن الشحوب وتزيل برشته، فتصقل الغالية، ودهن الورد بماء ويدهن
ثياب ظهورهم عىل ويجعلون للرساويل، عوض أوساطهم عىل منها الفوطة يشدون فوط
وبَْعُضهم األحاريم، شبه وهي الحروف)، آخر وياء الالم وسكون الواو (بكرس الوليان

منها. عوًضا صغريًا منديًال وبعضهم عمامة يجعل
ومىض ظهره، وَكَشَف كتفيه عن ثوبه َوَضَع الخطيب أو القايض أحدهم لقي وإذا
دار إىل ومىض منهم الرجل َج تََزوَّ إذا أنه عوائدهم ومن منزله، إىل يصل حتى كذلك معه
من غرفات عليها وجعل البيت، باب إىل دارها باب من القطن ثياب له بََسَطْت زوجته
فإذا تنتظره، البيت باب عند واقفة املرأة وتكون وشماله، البيت إىل طريقه يمني عن الودع
منزل إىل تأتي التي هي املرأة كانت وإن خدامه، يأخذه ثوبًا رجليه عىل َرَمْت إليها َوَصَل
رجليه، عىل الثوب إليه الوصول عند املرأة ورمت الودع، فيها وجعل داره، بسطت الرجل
وسنذكره، ذلك عند يرمى ثوب من بُدَّ ال عندهم، السلطان عىل السالم يف عادتهم وكذلك
ألن الرطوبات؛ من توقيًا األرض عن مرتفعة البيوت سطوح ويجعلون بالخشب، وبنيانهم
ثالثة، أو ذراعني منها الحجر طول يكون حجارة ينحتوا أن ذلك وكيفية ندية، أرضهم
الخشب، من الحيطان يصنعون ثم النارجيل، خشب عليها ويعرضون صفوًفا ويجعلونها
الالم)، (بفتح املالم يسمونه بيتًا الدار أسطوان يف ويبنون ذلك، يف عجيبة صناعة ولهم
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منه يدخل األسطوان جهة إىل أحدهما بابان؛ له ويكون أصحابه، مع به الرجل يجلس
مملوءة خابية البيت هذا عند ويكون صاحبها، منه يدخل الدار جهة إىل واآلخر الناس،
قرش من هو وجيم)، النون وسكون والالم الواو (بفتح الوانج يسمونه مستقى ولها ماء،
وجميعهم لقربها، اآلبار من املاء يسقون وبه ذراعان، طوله نصاب وله النارجيل، جوز
كأنه بها فاملايش األشجار، تظللها نقية مكنوسة وأزقتهم ووضيع رفيع من األقدام حفاة

بستان. يف
باملالم، الخالبية يف الذي باملاء رجليه يغسل أن الدار إىل داخل لكل بد ال ذلك ومع
إىل داخل كل يفعل وكذلك بيته يدخل ثم هنالك، يكون الليف من غليظ بحصري ويمسحها
الصغار القوارب وهي الكنادر إليه تخرج أن مركب عليهم قدم إذا عوائدهم ومن املسجد،
وهي والكزنبة التنبول معهم الجزيرة أهل وفيها والدال)، الكاف (بضم كندرة واحدها
نزيله، ويكون املركب أهل من شاء ملن ذلك منهم اإلنسان فيعطي األخرض، النارجيل جوز
تزوج، عليهم القادمني من التزوج أراد ومن أقربائه، بعض كأنه داره إىل أمتعته ويحمل
التي فاملرأة يتزوج لم ومن بالدهن، عن يخرجن ال ألنهن املرأة؛ طلق سفره حان فإذا
يشء بأيرس ذلك مقابلة يف منه وترىض سافر إذا وتزوده وتخدمه له تطبخ بدارها ينزل
بسوم حظٍّا باملركب سلعة كل من يشرتي أن البندر ويسمونه املخزن وفائدة اإلحسان من
للبندر ويكون البندر، رشع ويسمونه منه أكثر أو ذلك تساوي السلعة كانت سواء معلوم
وسكون والجيم املوحدة الباء (بفتح البجنصار يسمونه الخشب من جزيرة كل يف بيت
ويبيع سلعه جميع الكردوري وهو الوايل به يجمع راء)، وآخره املهمل الصاد وفتح النون
بخمس القدر عندهم فتباع بالدجاج إليهم جلب إذا الفخار يشرتون وهم ويرشى، بها
النارجيل وجوز ذكرناه الذي السمك الجزائر هذه من املراكب وتحمل وست، دجاجات
عندهم فإنها النحاس، أواني منها ويحملون القطن، من وهي والعمائم والوليان والقوط
املوحدة الباء وفتح النون وسكون القاف (بفتح القنرب ويحملون الودع ويحملون كثرية،
يرضبونه ثم الساحل، عىل حفر يف يدبغونه وهم النارجيل، جوز ليف وهو والراء)،
والهند الصني إىل وتُْحَمل املراكب، لخياطة الحبال منه وتُْصنَع النساء، يغزله ثمَّ باملرازب،

القنب. من خري وهو واليمن
كان فإن الحجارة، كثري البحر ذلك ألن واليمن؛ الهند مراكب تخاط الحبال وبهذه
أعطى بالحبال مخيًطا كان إذا فانكرسوا، الحجارة صدم الحديد بمسامري مسمًرا املركب
البحر، يف يلتقطونه حيوان وهو الودع، الجزائر هذه أهل ورصف ينكرس، فلم الرطوبة
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سياه منه املائة ويسمون أبيض، عظمه ويبقى لحمه فيذهب هنالك، حفر يف ويضعونه
ون ويَُسمُّ (بالفاء)، الفال منه السبعمائة ون ويَُسمُّ الحروف)، آخر وياء مهمل (بسني
منه ألف املائة ويسمون املعلوة)، التاء وتشديد الكاف (بضم الكتي منه ألًفا عرش االثني
أربعة بقيمة بها ويباع مهمل)، سني وبينهما املعلوة والتاء املوحدة الباء (بضم بستو
من ويبيعونه بدينار منه بساتي عرش يباع حتى رخص وربما الذهب من بدينار بساتي
فيجعلونه اليمن، أهل من ويبيعونه بنجالة، بالد أهل رصف أيًضا وهو باألرز بنجالة أهل
يباع رأيته بالدهم، يف السودان رصف هو أيًضا الودع وهذا مراكبهم، يف الرمل عوض

الذهبي. للدينار وخمسني ومائة ألف بحساب وجوجو بمايل

نسائها ذكر

ويجمعنها شعورهن، ويمشطن رأسها، تغطي سلطانتهم وال رءوسهن يغطني ال ونساؤها
وسائر أسفل إىل الرسة من تسرتها واحدة فوطة إال أكثرهن يلبس وال واحدة، جهة إىل
بها القضاء ُولِّيُت ملا جهدت ولقد وغريها، األسواق يف يمشني وكذلك مكشوفة، أجسادهن
يف امرأة منهن إيل تَْدُخل ال فكنت ذلك، أَْستَِطْع فلم باللباس وآمرهن العادة تلك أَْقَطَع أن
قمص بعضهن ولباس قدرة، عليه يل تكن لم ذلك عدا وما الجسد، مسترتة إال خصومة
أهل لباس كسوتهن َجَواٍر يل وكان عراضها، األكمام قصار وقمصهن الفوطة، عىل زائدة
األساور وحليهن يتعوَّْدنَه، لم إذ زانهن مما أكثر ذلك فعابهن رءوسهن يغطني دهيل
الفضة، من وهي واملرفق الكوع بني ما تمأل بحيث ذراعيها، يف جملة منها املرأة تَْجَعل
البايل ويسمونها الخالخيل وَلُهنَّ وأقاربه، السلطان نساء إال الذهب أساور يجعل وال
صدورهن عىل يجعلنها ذهب وقالئد مكسورة)، الحروف آخر وياء وألف موحدة (بباء

والراء). املهمل الدال وفتح املهمل السني وسكون املوحدة (بالباء البسدر ويسمونها
من معلوم عدد عىل بالديار للخدمة أنفسهن يؤجرن أنهن أفعالهن عجيب ومن
بناتهم، أكثر ويفعله عيبًا ذلك يرين وال نفقتهن، مستأجرهن عىل دونها فما دنانري خمسة
يحسب األواني من تكرسه ما وكل والعرشين، العرشة منهن الغني اإلنسان دار يف فتجد
إليها تخرج التي الدار أهل أعطاها دار إىل دار من الخروج أرادت وإذا قيمته، عليها
لآلخرين، عليها ويبقى منها، خرجت التي الدار ألهل فتدفعه فيه، مرتهنة هي الذي العدد
الصداق لنزارة سهل الجزائر بهذه والتزوج القنرب، غزل املستأجرات هؤالء شغل وأكثر
صداق ويعطي الشهادة تقع إنما صداًقا، يسمي ال الناس وأكثر النساء معارشة وحسن
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من نوع وذلك طلقوهن، السفر أرادوا فإذا النساء، أهلها تزوج املراكب قدمت وإذا مثلها،
وال منهن، معارشة أحسن الدنيا يف أََر ولم أبًدا، بالدهن عن يخرجن ال وهن املتعة، نكاح
يديه، بني من وترفعه بالطعام، تأتيه هي بل سواها، إىل زوجها خدمَة عندهم املرأة تََكلُّ
مع املرأة تأكل أالَّ عوائدهم ومن النوم، عند رجليه وتغم للوضوء باملاء وتأتيه يده وتغسل
بعد بعضهن معي فأكل نسوة بها تََزوَّْجُت ولقد املرأة، تأكله ما الرجل يَْعَلم وال زوجها،
ذلك. يف حيلة نفعتني وال تأكل أراها أن استطْعُت وال معي، تأكل لم وبعضهن محاولة

الجن من العفاريت وذكر الجزائر هذه أهل إسالم يف السبب ذكر
شهر كل يف ترضبها التي

هللا عبد والقايض عيل املعلم والفقيه اليمني عيىس كالفقيه أهلها من الثقات حدثني
من عفريت شهر كل يف لهم يظهر وكان كفاًرا، كانوا الجزائر هذه أن سواهم وجماعة
أخذوا رأوه إذا عادتهم وكانت بالقناديل، مملوء مركب كأنه البحر ناحية من يأتي الجن،
ضفة عىل مبنيٍّا وكان األصنام، بيت وهي بدخانة إىل وأدخلوها فزينوها ِبْكًرا جارية
فيجدونها الصباح، عند يأتون ثم ليلة، هنالك ويرتكونها منه إليه يُنَْظر طاق وله البحر،
ثم بنته، أعطى القرعة أصابته فمن بينهم، يقرتعون شهر كل يف يزالون وال ميتة، مفتضة
فنزل العظيم، للقرآن حافًظا وكان الرببري، الربكات بأبي يسمى مغربي عليهم قدم إنه
كأنهن يبكني وهن أهلها َجَمَعْت وقد يوًما عليها فدخل املهل، بجزيرة منهم عجوز بدار
كانت العجوز أن فأخربه ترجمان فأتى يفهمنه، فلم شأنهن، عن فاستفهمهن مأتم، يف
ه أَتََوجَّ أنا الربكات: أبو لها فقال العفريت، يقتلها واحدة بنت إالَّ لها وليس عليها، القرعة
بدخانة إىل وأدخلوه الليلة، تلك فاحتملوه له، لحية ال سناًطا وكان بالليل، بنتك من عوًضا
كان فلما التالوة، فداوم الطاق من العفريت له ظهر ثم القرآن، يتلو وأقام متوضئ، وهو
فجاءت حاله، عىل يتلو وهو املغربي وأصبح البحر، يف غاص القراءة يسمع بحيث منه
املغربي فوجدوا فيحرقوها عادتهم عىل البنت ليستخرجوا الجزيرة وأهل وأهلها العجوز
وواو النون وضم املعجم الشني (بفتح شنورازة يسمى وكان َمِلِكِهْم إىل به فمضوا يتلو
بَه وَرغَّ اإلسالم عليه املغربي وَعَرَض منه، فعجب بخربه، وأعلموه وهاء)، وزاي وألف وراء
أَْسَلْمُت، العفريت من ونجوت كِفْعِلَك َفَعْلَت فإن اآلخر الشهر إىل عندنا أَِقْم له: فقال فيه

عندهم. فأقام
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وأهل وأوالده أهله وأسلم الشهر، تمام قبل فأسلم لإلسالم امللك صدر هللا ورشح
حتى يتلو فجعل العفريت، يأِت ولم بدخانة إىل الشهر دخل ملا املغربي ُحِمَل ثم دولته،
األصنام فكرسوا التالوة، من حاله عىل فوجدوه معه، والناس السلطان وجاء الصباح،
املغربي وأقام أهلها، فأسلم الجزائر، سائر إىل وبعثوا الجزيرة، أهل وأسلم بدخانة، وهدموا
هذا إىل وهم — عنه هللا ريض مالك اإلمام مذهب — بمذهبه وتمذهبوا ُمَعظًَّما عندهم
مقصورة عىل وقرأت باسمه، معروف هو مسجًدا وبنى بسببه، املغاربة يعظمون العهد
الرببري الربكات أبي يد عىل شنورازة أحمد السلطان أسلم الخشب يف منقوًشا الجامع
كان إذ السبيل؛ أبناء عىل صدقة الجزائر مجابي ثلث السلطان ذلك وجعل املغربي،
الجزائر هذه من خرب العفريت هذا وبسبب اآلن، حتى ذلك عىل َي فُسمِّ بسببهم، إسالمه
إذ شأني؛ بعض يف ليلة أنا فبينا بشأنه، علم يل يكن لم دخلناها وملا اإلسالم، قبل كثري
والنساء املصاحف رءوسهم وعىل األوالد ورأيت والتكبري بالتهليل يجهرون الناس سمعت
شأنكم؟ ما وقلت: فعلهم، من فعجبت النحاس، وأواني الطسوت يف يرضبن يرضبون
ومشاعل، رسًجا مملوء وكأنه الكبري املركب مثل فإذا فنظرت البحر؟! إىل تنظر أال فقالوا:
عنا انرصف رأيت ما فعلنا فإذا الشهر، يف مرة يظهر أن وعادته العفريت، ذلك فقالوا:

نا. يَُرضَّ ولم

الجزائر هذه سلطانة ذكر

بن عمر الدين جالل السلطان بنت خديجة وهي امرأة، سلطانتها أن عجائبها ومن
ويل أبوها مات فلما ألبيها، ثم لجدها امللك وكان البنجايل، صالح الدين صالح السلطان
أمه الحرضمي محمد بن هللا عبد الوزير فتزوج السن، صغري وهو الدين شهاب أخوها
جمال الوزير زوجها وفاة بعد خديجة السلطانة هذه أيًضا تزوج الذي وهو عليه، وغلب
هللا عبد الوزير ربيبه أخرج الرجال مبلغ الدين شهاب بلغ فلما سنذكره، كما الدين
ثم الكلكي، عيل ويسمى مواليه أحد واستوزر بامللك واستقل السويد، جزائر إىل ونفاه
املذكور الدين شهاب السلطان عن يُذَْكر وكان السويد، إىل ونفاه أعوام ثالثة بعد َعَزَلُه
هلدتني، إقليم إىل ونفوه لذلك، فخلعوه بالليل وخواصه دولته أهل حرم إىل يختلف أنه
ومريم الكربى خديجة أخواته إال امللك بيت من بقي يكن ولم بها، قتله من وبعثوا
وزيًرا فصار الدين، جمال لخطيبهم متزوجة وكانت سلطانة، خديجة فقدموا وفاطمة،
باسم تنفذ إنما األوامر ولكن منه، عوًضا للخطابة محمد ولده وقدم األمر، عىل وغالبًا

418



الثاني الجزء

يكتبون وال السكني، شبه معوجة بحديدة النخل سعف يف األوامر يكتبون وهم خديجة،
اللهم فيقول: وغريها، الجمعة يوم الخطيب ويذكرها العلم، وكتب املصاحف إال الكاغد يف
وهي أال املسلمني لكافة رحمة وجعلتها العاملني، عىل علم عىل اخرتتها التي أمتك انرص
إذا عادتهم ومن الدين، صالح السلطان ابن الدين جالل السلطان بنت خديجة السلطانة
ثوبني، يستصحب أن له بد فال الدار، يسمونه وهم املشور إىل ومىض عليهم الغريب قدم
الدين جمال زوجها وهو لوزيرها يخدم ثم بأحدهما ويرمي السلطانة هذه لجهة فيخدم
يوم كل ويأتون بلديون، وبعضهم الغرباء من إنسان ألف نحو وعسكرها بالثاني، ويرمي
تم فإذا شهر، كل يف البندر من يعطاهم األرز ومرتبهم وينرصفون فيخدمون الدار إىل
مرتبنا، نطلب أتينا بأنا واعلم الخدمة، عنا بلغ للوزير: وقالوا وخدموا الدار أتوا الشهر
وهم الخطط وأرباب القايض يوم كل الدار إىل أيًضا ويأتي ذلك، عند بها لهم فيؤمر

وينرصفون. الفتيان خدمتهم ويبلغ فيخدمون، عندهم الوزراء

وسريهم الخطط أرباب ذكر

ويسمون والالم)، األوىل الكاف (بفتح كلكي السلطانة عن النائب األكرب الوزير يسمون وهم
وياء مفتوح مهمل ودال مسكن ونون مفتوح بفاء ذلك (وضبط قالوا فنديار القايض
القايض، إىل راجعة كلها وأحكامهم مضموم)، والم وألف وقاف وراء وألف الحروف آخر
عىل ويجلس وأشد، السلطان كأمر ُمْمتَثَل وأَْمُره أجمعني، الناس من عندهم أعظم وهو
أحمد السلطان أجراها قديمة عادة لنفسه مجباها يأخذ جزائر ثالثة وله الدار، يف بساط
وكرس النون وسكون الهاء بفتح ذلك (وضبط هنديجري الخطيب ويسمون شنورازة،
الفاء (بفتح الفاملداري الديوان صاحب ويسمون وياء)، وراء مفتوح وجيم مد وياء الدال
الالم)، وضم والكاف امليم (بفتح مافاكلوا األشغال صاحب ويسمون املهمل)، والدال وامليم
آخر وياء وألف النون وفتح املعلوة التاء وسكون الفاء (بكرس فتنايك الحاكم ويسمون
والياء)، والنون امليم (بفتح مانابك البحر قائد ويسمون وكاف)، أيًضا مفتوحة الحروف
يف الجرائم أرباب يُْحبَس إنما الجزائر بتلك عندهم سجن وال وزيًرا، يسمى هؤالء وكل
بأسارى عندنا يُْفَعل كما خشبة يف أحدهم ويُْجَعل التجار، ألمتعة ُمَعدَّة هي خشب بيوت

الروم.
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بها حايل ل وتنقُّ الجزائر هذه إىل وصويل ذكر

الكثرية، املساجد فيها حسنة جزيرة وهي كنلوسن بجزيرة منها نزلت إليها وصلت وملا
طلبة من أوالد له فاضًال وكان عيل، الفقيه بها وأضافني صلحائها، من رجل بدار ونزلت
َدَخْلَت إن يل: وقال فأضفاني الحموض ظفار أهل من محمد اسمه رجًال بها ولقيت العلم،
منها أسافر أن غريض وكان عندهم، قايض ال فإنهم بها، الوزير أَْمَسَكَك املهل جزيرة
عمر الناخودة مركب يف عليها قدومي وكان الصني، إىل ثم وبنجالة ورسنديب املعرب إىل
كندرة اكرتى ثم عًرشا، بها أقام كنلوس وصلنا وملا الفضالء، الحجاج من وهو الهنوري،
الكندرة تسعك ال فقال: معه السفر فأرْدُت وزوجها، للسلطانة بهدية املهل إىل فيها يسافر
الريح، به فَلِعبَْت وسافر ذلك فأبيت فدونك، عنهم منفرًدا السفر شئت فإن وأصحابك، أنت
بأصحابي، معه السفر يف عيل وعزم يل فاعتذر شدائد لقي وقد أيام أربعة بعد إلينا وعاد
ووصلنا بأخرى، فنبيت ونرحل الجزائر لبعض النهار وسط يف فننزل غدوة نرحل فكنا
وأضافني، عيل فسلم هالًال بها يسمى الكردوي وكان التيم، إقليم إىل أيام أربعة بعد
أربع منه وَعلََّقا أكتافهما، عىل عوًدا عليهم اثنان جعل وقد رجال، أربعة ومعه إيل وجاء
من فعجبت النارجيل، جوز من عرش نحو منه وَعلََّقا مثله، عوًدا اآلخران وجعل دجاجات،
ورحلنا واإلجالل، الكرامة جهة عىل صنعوه أنهم فأُْخِربُْت الحقري، اليشء لهذا تعظيمهم
فأَْكَرَمنَا الناس خيار من فاضل رجل وهو عثمان، بجزيرة السادس اليوم يف فنزلنا عنهم
َوَصْلنَا العارش اليوم ويف التلمذي، له يقال ِلَوِزيٍر بجزيرٍة نزلنا الثامن اليوم ويف وأضافنا،
عن أحد ينزل أالَّ وعادتهم بمرساها، وأرسينا وزوجها السلطانة حيث املهل؛ جزيرة إىل
الخدام فمنعني املساجد، بعض إىل التوجه وأََرْدُت بالنزول، لنا فأذنوا بإذنهم، إال املرىس

الوزير. إىل الدخول من بد ال وقالوا: بالساحل، الذين
إياي، إمساكهم من خوًفا أعرفه؛ ال عني: ُسِئَل إذا يقول أن الناخودة أوصيت وُكنُْت
بدهيل، قاضيًا كنت وأني بخربي، معرًفا إليهم كتب قد الفضول أهل بعض أن أَْعَلْم ولم
القايض وجاء منه، الثالث الباب عىل سقائف يف نزلنا املشور وهو الدار إىل وصلنا فلما
فخدم أثواب بعرشة إبراهيم الناخودة وجاء الوزير، عىل وسلمت عيل فسلَّم اليمني عيىس
بجميعها، ورمى كذلك آخر بثوب ورمى للوزير خدم ثم منها بثوب ورمى السلطانة لجهة
عندهم، الكرامة هو وذلك الورد، وماء التنبول أخرجوا ثم أعرفه، ال فقال عني وسئل
فيها صحاف بها وتدور األرز، فيها كبرية قصعة وهو الطعام إلينا وبعث بدار وأنزلنا
والقايض الناخودة مع مضيت بالغد كان وملا والسمك، والسمن والدجاج الخليع اللحم
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ليًال، وعدنا نجيب الصالح الشيخ َرها عمَّ الجزيرة، طرف يف زاوية لزيارة اليمني عيىس
وجوز والخليع والسمن األرز فيها وضيافة، كسوة الليلة تلك صبيحة إيل الوزير وبعث
وفتح الراء وسكون القاف (بضم القرباني يسمونه وهم منها املصنوع والعسل النارجيل
للنفقة ودعة ألف بمائة وأتوا السكر، ماء ذلك ومعنى وياء)، ونون وألف املوحدة الباء
فعرفوا يَْعِرفوني، والعجم العرب من فقراء فيه سيالن من مركب قدم أيام عرشة وبعد
األمراء فوجدت رمضان استهالل عند عني وبعث بي اغتباًطا فزاد بأمري الوزير خدام
جانبه إىل الوزير فأجلسني طائفة، املائدة عىل يجتمع موائد، يف الطعام وأحرض والوزراء،
العسكر، مقدم ومعناه دهري عمر والوزير أري الفاملد والوزير عيىس القايض ومعه
عسل بعده ويرشبون املطبوخ، واملوز والخليع والسمك والسمن والدجاج األرز وطعامهم

الطعام. يهضم وهو باألقاوية مخلوًطا النارجيل
السلطان عند قبله وكانت بنته، زوج الوزير صهر مات رمضان شهر من التاسع ويف
وهي دارها وأعطاني لداره، أبوها فردها لصغرها، منهما أحد بها يدخل ولم الدين، شهاب
ذلك، يف يل فأذن القدم زيارة من القادمني الفقراء ضيافة يف واستأذنته الدور، أجمل من
ومقدشو، واملليبار املعرب من مجلوبة ألنها عندهم؛ عزيزة وهي الغنم من خمًسا إيل وبعث
مانايك، سليمان الوزير دار إىل كله ذلك فبعثت واألبازير، والسمن والدجاج األرز وبعث
عىل وأفطرنا النحاس وأواني الفرش وبعث فيه، وزاد طبخه يف فأحسن بها يل فطبخ
فقال الضيافة بتلك الوزراء بعض حضور يف واستأذنته الوزير، مع السلطانة بدار العادة
وأرباب الوزراء ومعه جاء قد به فإذا داري، إىل وانرصفت فشكرته أيًضا أحرض وأنا يل
عىل يسلم والوزراء األمراء من يأتي من كل وكان مرتفعة، خشب يف قبة فجلس الدولة،
وقدم الفقراء، فأخذها نحوها أو ثوب مائة اجتمع حتى مخيط غري بثوب ويرمي الوزير،
وأعددت والرقص السماع يف أخذوا ثم الحسان، باألصوات القراء قرأ ثم فأكلوا، الطعام
إىل الحلواء تُْؤَكل كما يأكلها من ومنهم باألقدام، ويطئونها يدخلونها الفقراء فكان النار،

خمدت. أن

إيلَّ الوزير بعضإحسان ذكر

الوزير: يل فقال للمخزن، ببستان فمررنا معه، ومضيت الوزير انرصف الليلة تمت وملا
يل بعث ثم له، وَدَعْوُت ِفْعله فَشَكْرُت لُسْكناك، داًرا فيه لك وسأعمر لك، البستان هذا
بََعثُْت وإال لك، هي هذه أَْعَجبَتَْك إن الوزير: لك يقول خديمه: يل وقال بجارية، الغد من
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املرهتية، أريد إنما له: فقلت تُْعِجبُني، املرهتيات الجواري وكانت مرهتية، جارية لك
الفاريس اللسان تَْعِرف وكانت البستان، زهر ومعناه استان، قل اسمها وكان يل، فبََعثَها
بجارية ذلك غد يف إيل بعث ثم أعرفه، أكن لم لسان لهم الجزائر تلك وأهل فأعَجبَتْني،
نفر يف األخرية العشاء بعد إيل الوزير جاء بعدها الليل كانت وملا عنربي، تسمى معربية
فدعوت حايل، عن وسألني عليه، فسلمت صغريان، غالمان ومعه الدار فدخل أصحابه، من
منها وأخرج السبنية، شبه وهي (بقشة) لقشة يديه بني الغالمني أحد فألقى وشكرته، له
هو لقالت الجارية مع لك بعثته لو يل وقال ذلك فأعطاني جوهر، فيه ا وُحقٍّ حرير ثياب
أهًال وكان وشكرته، له فدعوت إياه، فأعطه مالك هو واآلن موالي، دار من به جئت يل ما

هللا. رحمه للشكر

ذلك بعد ومقامي الخروج من أردته وما تغريه ذكر

الدين جمال الوزير إىل فبعثت بنته، أتزوج أن إيلَّ بعث قد مانايك سليمان الوزير وكان
إذا ِبنْتَه يزوجك أن يحب وهو ذلك، يعجبه لم وقال: الرسول، إيلَّ فعاد ذلك، يف مستأذنًا
الدخول، قبل زوجان تحتها مات ألنه شؤمها؛ من وخفت ذلك، أنا فأبيت عدتها، انقضت
فقوي يَُحمَّ أن الجزيرة تلك يدخل من لكل بد وال بها، مرضت ى حمَّ ذلك أثناء وأصابتني
لبنجالة، فيه أسافر مركبًا واكرتيت بالودع، الحيل بعض فبعث عنها، الرحلة عىل عزمي
فأَْعِطنَا السفر شئت إن لك يقول الوزير: فقال القايض إيلَّ خرج الوزير لوداع ذهبت فلما
إيلَّ فعاد وإياه، فشأنكم الودع به اشرتيت الحيل بعض إنَّ له: فقلت وساِفْر، أعطيناك ما
بالذهب، وآتيكم أبيعه أنا له: فُقْلُت الودع، نُْعِطَك ولم الذهب أعطيناك إنما يقول فقال:
أسافر أَالَّ كله بذلك وَقْصُده يفعلوا، أالَّ الوزير فأََمَرُهم مني، ليشرتوه التجار إىل فبََعثُْت
فقلت أحببت، ما كل ولك عندنا أقم لك يقول الوزير وقال خواصه، أحد إيل بعث ثم عنه،
أوىل، باختياري فاإلقامة مضطرٍّا، أقمت مختاًرا أقم لم وإن حكمهم، تحت أنا نفيس: يف
قام إليه دخلت فلما واستدعاني، بذلك ففرح إليه فعاد معه، أقيم أنا نعم لرسوله: وقلت
وقلت عذري فقبل له فأعذرت عنا، البعد تريد وأنت قربك، نريد نحن وقال: وعانقني إيل
ال أنا له فقلت فاشرتط، نقبلها فقال رشوًطا عليكم أشرتط فأنا مقامي أردتم إن له:

الوزير. إالَّ هنالك أحد يركب أالَّ عادتهم ومن قدمي، عىل امليش أستطيع
مني يعجبون وصبيانًا، رجاًال الناس يتبعني فركبته الفرس أعطوني ملا كنت ولقد
الدال (بضم والدنقرة أحد يتبعني أالَّ الناس يف وبرح الدنقرة، فرضبت له شكوت حتى
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بحديدة، النحاسترضب من الطست شبه الراء)، وفتح القاف وضم النون وسكون املهمل
يل فقال يراد، بما الناس يف يربح حينئٍذ رضبوها فإذا البعد، عىل صوت لها فيسمع
فاخرتت شئت، أيهما فاخرت ورمكة، حصان فعندنا وإال الدولة، تركب أن أردت إن الوزير:
الذي بالودع أصنع وكيف له: فقلت بكسوة، وأتوني الساعة، تلك يف بها فأتوني الرمكة،
من أنت تبعث أن عىل له: فقلت ببنجالة، لك ليبيعه أصحابك أحد ابعث فقال: اشرتيته
رجًال معه وبعثوا فرحان، بن محمد أبا رفيقي حينئٍذ فبعث نعم، فقال: ذلك، عىل يعينه
والصاري واملاء الزاد حتى عندهم ما بكل فرموا البحر هال أن فاتفق عليٍّا، الحاج يسمى
جزيرة إىل خرجوا ثم غريه، وال سكان وال لهم قلع ال ليلة عرشة ست وأقاموا والقرية،
القدم زار وقد سنة، بعد محمد أبو صاحبي عيل وقدم وشدائد، وعطش جوع بعد سيالن

معي. ثانية مرة وزارها

معهم َشاَهْدتُه الذي العيد ذكر

التي الطريق ُزيِّنَت وقد املصىل، إىل وخرجنا بكسوة، إيل الوزير بعث رمضان شهر تم وملا
يُْمنة الودع كتاتي وُجِعَلْت فيها، الثياب وُفِرَشت املصىل، إىل داره من عليها الوزير يمر
الصغار النخل عندها غرس قد والكبار األمراء من دار طريقه عىل له من وكل ويُْرسة،
الجوز منها وعلق رشائط، أخرى إىل شجر من ومدم واملوز الفوفل وأشجار النارجيل من
الحرير من ثوبًا رجليه عىل يرمي الوزير مر فإذا بابها، عند الدار صاحب ويقف األخرض،
عىل ماش والوزير أيًضا طريقه عىل يجعل الذي الودع مع عبيده فيأخذها القطن، أو
رأسه وفوق حرير، فوطة متقلد وهو كبرية وعمامة املرعز من مرصية فرجية وعليه قدميه
واألطبال واألنفار واألبواق حفاة، سواه الناس وجميع النعل، رجليه ويف شطور، أربعة
بعد ولده فخطب املصىل، أتوا حتى يكربون وجميعهم وخلفه، أمامه والعساكر يديه بني
عىل بالثياب ورموا والوزراء، األمراء له وخدم الوزير، فيها فركب بمحفة أتي ثم الصالة،
الرجال رفعه ثم امللوك، إال يفعله ال ذلك ألن ذلك؛ قبل املحفة يف ركب يكن ولم العادة،
العبيد ووقف واألمراء، الوزراء وعنده مرتفع بموضع فجلس القرص، ودخلنا فريس وركبت
صغرية بصحفة أتي ثم والتنبول، الفوفل ثم بالطعام أتي ثم والعىص، والسيوف بالرتسة
بعض عىل ورأيت بالصندل، تلطخوا الناس من جماعة أكلت فإذا املقارصي، الصندل فيها
بالد من وهو كولم من لهم أهدي مطبوخ، غري مملوًحا الرسذين من حوتًا يومئٍذ طعامهم
ببالدنا، ليس فإنه منه، كل يل: وقال يأكلها، وجعل برسذينة، الوزير فأخذ كثري، املليبار
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ببالدي فإنه به أعرف أنا فقلت: مطبوخ، إنه فقال: مطبوخ غري وهو أكله كيف فقلت:
كثري.

القضاء وواليتي تزوجي ذكر

الوزير إىل فبعثت بنته، تزوج عىل مانايك سليمان الوزير مع اتفقت شوال من الثاني ويف
عىل التنبول وأحرض ذلك، إىل فأجاب بالقرص يديه بني النكاح عقد يكون أن الدين جمال
استدعي ثم يأت، فلم فاستدعي سليمان الوزير وأبطأ الناس، وحرض والصندل العادة
نفسها أمر مالكة وهي امتنعت بنته إنَّ ا: رسٍّ الوزير يل فقال البنت، بمرض فاعتذر ثانية
ولده التي وهي أبيها زوجة السلطان بربيبة تتزوج أن لك فهل اجتمعوا، قد والناس
الوزير ودفع الشهادة ووقعت والشهود القايض فاستدعى نعم، له: فقلت بنتها؟ متزوج
كانت أنها معارشتها حسن وبلغ النساء، خيار من فكانت أيام، بعد إىل ورفعت الصداق
تزوجتها وملا تغري، عليها يظهر ال ضاحكة وهي أثوابي وتبخر تطيبني عليها تزوجت إذا
من العرش يأخذ كان لكونه القايض عىل اعرتايض ذلك وسببه القضاء عىل الوزير أكرهني
يكن ولم الورثة، مع بها تنفق أجرة لك إنما له: فقلت أربابها عىل قسمها إذا الرتكات؛
خصومات هنالك وليست الرشع، رسوم إقامة يف جهدي اجتهدت وليت فلما شيئًا، يحسن
وكانت املطلقني، ديار يف املطلقات مكث السوء عوائد من غريت ما فأول ببالدنا، هي كما
خمسة بنحو إيل وأتي ذلك، علة فحسمت غريه تتزوج حتى املطلق دار يف تزال ال إحداهن
ثم عنهم، النساء وأخرجت باألسواق، وشهرتهم فرضبتهم ذلك فعل ممن رجًال وعرشين
الجمعة صالة إثر واألسواق األزقة إىل باملبادرة الرجال وأمرت الصلوات، إقامة يف اشتددت
املواظبة املرتبات أصحاب واملؤذنني األئمة وألزمت وشهرته رضبته يصل لم وجدوه فمن
فلم النساء أكسو أن وجهدت ذلك، بنحو الجزائر جميع إىل وكتبت بسبيله، هم ما عىل

ذلك. عىل أقدر

إىل الدين شهاب السلطان نفاه الذي الحرضمي محمد هللابن عبد الوزير قدوم ذكر
وبينه بيني وقع وما السويد

إىل ورده عنه الوزير بعث وملا شديًدا، حبٍّا وأحببتها زوجته بنت ربيبته تزوجت قد وكنت
وأنزله الوزير، عىل فسلم القرص، إىل معه ومضيت وتلقيته، التُّحف له بعث املهل جزيرة
هو، إال الناس جميع فزارني رمضان، يف اعتكفت أن واتفق بها، أزوره فكنت جيدة دار يف
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فلما الوحشة، بيننا فوَقَعْت املوافقة، بحكم معه هو فدخل الدين، جمال الوزير وزارني
السنجري، الدين جمال الوزير أوالد ربيبته زوجتي أخوال إىل شكا االعتكاف من خرجت
بحكم حجره عن خرجوا وقد بيده، باٍق مالهم وإن هللا، عبد الوزير أوىصعليهم أباهم فإن
الخصوم من َخْصٍم عن بعثُت إذا عادتي وكانت الحكم، بمجلس إحضاره وطلبوا الرشع،
وإال الرشعي الحكم مجلس إىل يبادر عليها يقف فعندما مكتوبة، كاغدا قطعة له أبعث
من ووكل عداوتي، وأضمر يل، وَحَقَدها ذلك فأغضبه العادة عىل إليه فبعثت عاقبته،
له يخدموا أن وكبري صغري من الناس عادة وكانت قبيح، كالم عنه وبََلَغِني عنه، يتكلم
يقبلونها ثم األرض، إىل السبابة يوصلوا أن وِخْدَمتهم الدين، جمال للوزير يخدمون كما
أنه األشهاد رءوس عىل السلطان بدار فنادى املنادي فأمرت رءوسهم، عىل ويضعونها
أالَّ عليه وأخذت الشديد، العقاب لزمه الكبري للوزير يخدم كما هللا عبد للوزير َخَدَم من
عندهم معظم وزير بنت أخرى زوجة أيًضا وتزوجت عداوته، فزادت لذلك الناس يرتك
تحت كانت زوجة تزوجت ثم شنورازة، أحمد السلطان حفيد داود السلطان جده كان
الرابعة وكانت الوزير، أعطانيه الذي بالبستان ديار ثالث وعمرت الدين، شهاب السلطان
ذكرته من صاهرت فلما إيل، أحبهن وهي دارها يف تسكن هللا عبد الوزير ربيبة وهي
الوزير وبني بيني وسعوا ضعفهم، ألجل مني وتخوفوا الجزيرة، وأهل الوزير هابني

الوحشة. تمكنت حتى ذلك كرب هللا عبد الوزير وتوىل بالنمائم،

ذلك وسبب عنهم انفصايل ذكر

الوزير، إىل َزْوَجتُه َشَكتْه الدين جالل السلطان عبيد من عبًدا أن األيام بعض يف واتفق
ودخلوا الشهود، الوزير فبعث بها، يزني السلطان رساري من رسية عند أنه وأَْعَلَمتْه
وعلمت أَْصبَْحُت فلما وحبسوهما، واحد فراش يف معها نائًما الغالم فوجدوا الرسية، دار
فخرج أَْمِرها، ِمْن يشء يف أتكلم ولم جلويس، موضع يف وجلست املشور، إىل ْهُت توجَّ بالخرب
يف أتكلم أن َقْصُده وكان ال، فقلت: حاجة؟ أََلَك الوزير لك يقول فقال: الخواص بعض إيل
التغري َوَقَع فلما فيها، حكمت إالَّ قضية تقطع أالَّ عادتي كانت إذا والغالم الرسية شأن
فإذا األحكام، بموضع وَجَلْسُت ذلك، بعد داري إىل فانرصفت ذلك، يف قرصت والوحشة
الرسية لقضية — وكيت كيت البارحة َوَقَع إنه لك يقول الوزير يل: فقال الوزراء ببعض
إال فيها الُحْكم يكون أن ينبغي ال قضية هذه له: فقلت بالرشع، فيهما فاحكم — والغالم
برضبهما فأََمْرُت والغالم، الرسية ت وأُْحِرضَ الناس، واجتمع إليها، فُعْدُت السلطان، بدار
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جماعة إيل الوزير فبعث داري، إىل وانرصفت الغالم، وَحبَْسُت املرأة رساح وأَْطَلْقُت للخلوة،
حرمة يهتك زنجي غالم يف أتشفعون لهم: فقلت الغالم، ترسيح شأن يف ناسه كرباء من
له؟! غالم لدار دخوله بسبب وقتلتموه الدين شهاب السلطان خلعتم باألمس وأنتم مواله،
وشهرته السياط، من وقًعا أشد وهي الخيزران، بقضبان َب فُرضِ ذلك، عند بالغالم وأمرت
وَجَمَع غضبًا، واستشاط وقعد فقام فأَْعَلُموه، الوزير إىل فذهبوا حبل، عنقه ويف بالجزيرة

فجئته. عني وبعث العسكر ووجوه الوزراء
اشهدوا للحارضين: قلت ثم عليكم، سالم وقلت: أخدم فلم له أخدم أن عادتي وكانت
وجلست إليه فصعدت الوزير فكلمني عنه، لعجزي القضاء عن نفيس عزلت قد أني عىل
يقول وهو داره إىل فدخل املغرب، مؤذن وأَذََّن جواب، أغلظ وجاَوبْتُه فيه، أقابله بموضع
اعتزازي كان وإنما عيل، فغضب عليه ألغضب طلبته ذا أنا وما سلطان، إني ويقولون
فخوفه منه بعد عىل كانوا وإن عنده، مكانتي تحققوا ألنهم الهند؛ سلطان بسبب عليهم
فقال اللسان جريء وكان املعزول القايض إيل بعث داره إىل دخل فلما متمكن، قلوبهم يف
له: فقلت له؟ تخدم ولم األشهاد رءوس عىل حرمته هتكت كيف لك يقول موالنا إن يل:
املسلمني وتحية ذلك، تركت التغري وقع فلما عليه طيبًا قلبي كان حني له أخدم كنت إنما
صدقات فأعط عنا السفر غرضك إنما فقال: ثانية إيل فبعثه سلمت، وقد السالم هي إنما
داري، إىل وذهبت القول هذا عىل له فخدمت شئت، إذا وانرصف الناس وديون النساء
أواني من وجهازها دار فرش األيام تلك يف أعطاني قد وكان الدين، من عيلَّ مما فخلصت
وخوف خاطره غري ولكنه ويكرمني ويحبني أطلبه ما كل يعطيني وكان وسواها، نحاس
اإلذن يف وتلكأ قاله، ما عىل ندم السفر عىل وعزمت الدين، خلصت قد أني عرف فلما مني،
عىل مسجد إىل عندي ما ونقلت سفري، من بد ال أن املغلظة باأليمان فحلفت السفر، يف يل
إن أشهر تسعة أجًال لها فجعلت حامًال، إحداهن وكانت الزوجات، إحدى وطلقت البحر،

بيدها. فأمرها وإال فيها عدت
بجزيرة ألبيها ألسلمها الدين شهاب السلطان امرأة كانت التي زوجتي معي وحملت
والوزير دهرد عمر الوزيرة مع وتوافقت السلطانة، أخت بنتها التي األوىل وزوجتي ملوك
بالعساكر منها فأتي سلفي، ملكها وكان املعرب، بالد إىل أميض أن عىل البحر قائد حسن
بيض أعالم رفع عالمة وبينهم بيني وجعلت فيها، عنه أنا وأنوب حكمه إىل الجزائر لرتجع
من َوَقَع ما َوَقَع حتى قط بهذا نفيس حدثت أكن ولم الرب، يف ثاروا رأوها فإذا املراكب، يف
أو حياتي يف إما الوزارة يأخذ أن لهذا بد ال للناس: يقول مني خائًفا الوزير وكان التغري،
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ليثور األموال إليه بعث الهند ملك أن سمعت ويقول: حايل، عن السؤال ويكرس موتي بعد
أقيم أن إيل فبعث املعرب، بالد من بالجيوش آتي لئال سفري؛ من يخاف وكان عيل بها
َمنَْعَها فأرادت معي، أمها بسفر إليها السلطانة أخت وشكت فأبيت، مركبًا يل يجهز حتى
الحيل من ِعنَْدِك ما جميع إن لها: قالت السفر عىل َعْزَمها َرأَْت فلما ذلك، عىل تقدر فلم
حليٍّا وكان فُردِّه، وإال َلك َوَهبَه الدين جالل بأن شهود لك كان فإن البندر، مال من هو
فقلت الرجوع مني وطلبوا باملسجد وأنا والوجوه الوزراء وأتاني إليهم، فردته خطر له
لهم: فقلت وتعود، قسمك ليرب الجزائر بعض إىل تذهب فقالوا: لعدت، حلفت أني لو لهم:
وبكى فعانقني الوزير لوداع أتيت فيها سافرت التي الليلة كانت فلما لهم، أرضاه نعم
يثور أن خوًفا بنفسه الجزيرة يحرتس الليلة تلك وبات قدمي، عىل دموعه قطرت حتى
زوجتي فأصابت عيل، الوزير جزيرة إىل ووصلت سافرت ثم وأصحابي، أصهاري عليه
أم ألنها بذلك؛ للوزير وكتبت هنالك وتركتها فطلقتها الرجوع وأحبت عظيمة، أوجاع
ورسنا أحبها، كنت جارية عن وبعثت األجل، لها رضبت كنت التي وطلقت ولده، زوجة

إقليم. إىل إقليم من الجزائر تلك يف

الواحد الثدي ذوات النساء ذكر

كمثلها إحداهما ابنتان؛ ولها صدرها يف واحد ثدي لها امرأة رأيت الجزائر تلك بعض ويف
لبن ال صغري واآلخر اللبن فيه كبري أحدهما أن إال ثديني؛ ذات واألخرى واحد ثدي ذات
دار إال بها ليس صغرية الجزائر تلك من جزيرة إىل ووصلنا شأنهن، من فعجبت فيه،
فيه يصطاد صغري وقارب نارجيل ونخيالت وأوالد زوجة له حائك رجل فيها واحدة،
فيها نََر ولم موز، شجريات أيًضا جزيرته ويف الجزائر، من أراد حيث إىل به ويسري السمك
وهللا فغبطت بمركبنا، وطافا الجزيرة وصلنا ملا إلينا َخَرَجا ُغَرابنَْي غري الرب طيور من
اليقني، يأتيني أن إىل فيها فانقطعت يل، الجزيرة تلك كانت لو أن وودت الرجل، ذلك
عىل عزمت الذي وهو إبراهيم، للناخودة الذي املركب حيث ملوك؛ جزيرة إىل وصلت ثم
قد الوزير وكان حسنة، ضيافة وأضافوني أصحابه، ومعه إيل فجاء املعرب، إىل فيه السفر
وعرشين الودع، وهي الكودة من بستًوا وعرشين مائة الجزيرة بهذه أعطي أن يل كتب
كل يف والسمك والفوفل التنبول من معلوًما وعدًدا النارجيل عسل وهو األطوان من قدًحا
الجزائر أحسن من وهي امرأتني، بها وتزوجت يوًما سبعني الجزيرة بهذه وأقمت يوم،
أو األرض يف ويركز شجرها، من يقتطع الغصن أن عجائبها من رأيت نرضة خرضة
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وخاف السنة، بطول ثمر له ينقطع ال بها الرمان ورأيت شجرة، ويصري فيورق الحائط
مركبه يف ما إمساك فأرادوا سفره، عند ينهبهم أن إبراهيم الناخودة من الجزيرة هذه أهل
ندخلها، ولم املهل إىل وعدنا ذلك بسبب املشاجرة فوقعت سفره، يوم حتى السالح من
وسافرنا ملوك إىل وعدنا السالح، ألخذ سبيل ال أن فكتب بذلك، معلًما الوزير إىل وكتبت

وأربعني. خمسة عام الثاني ربيع نصف يف منها
السلطانة وكانت هللا، رحمه الدين جمال الوزير تويفِّ السنة هذه من شعبان ويف
رئيس معنا يكن ولم وسافرنا هللا، عبد الوزير وتزوجها وفاته، إثر فولدت منه حامًال
منها التاسع ويف أيام، تسعة نحو فرسنا أيام ثالثة واملعرب الجزائر بني ما ومسافة عارف،
دخان، عمود كأنه السماء يف ذاهبًا فيها رسنديب جبل ورأينا سيالن، جزيرة إىل خرجنا
إىل التجار يدخل الذي السلطان بالد يف ليس املرىس هذا أن البحرية قال وصلناها وملا
وله املفسدين، لعتاة وهو سكروتي، إيري السلطان بالد يف مرىس هذا إنما آمنني بالده
فقلت الغرق فخفنا الريح اشتدت ثم بمرساه، ننزل أن فخفنا البحر، يف تقطع مراكب
وأنزلني ذلك ففعل السلطان، هذا من األمان لك آخذ وأنا الساحل إىل أنزلني للناخودة:
جئت وصاحبه املعرب سلطان سلف أني فأخربتهم أنتم؟ ما فقالوا: الكفار فأتانا بالساحل،
فاستدعاني، بذلك فأعلموه سلطانهم إىل فذهبوا له، هدية املركب يف الذي وأن لزيارته،
وتشديدها)، املهمل والطاء املوحدة الباء بفتح اسمها (وضبط بطالة مدينة إىل له فذهبت
سواحلها وجميع خشب وأبراج خشب سور عليها حسنة، صغرية مدينة حرضته وهي
أهل ويحملها الروابي، كأنها بالساحل فتجمع السيول بها تأتي القرفة، بأعواد مملوءة
وبني ونحوه، الثوب ذلك مقابلة يف للسلطان يهدون أنهم إال ثمن دون واملليبار املعرب
العود ومن كثري البقم خشب من أيًضا وبها وليلة، يوم مسرية الجزيرة وهذه املعرب بالد

وسنذكره. والقاقيل كالقماري ليس أنه إال بالكلخي، املعروف الهندي

سيالن سلطان ذكر

معجم وشني ياء ثمَّ الراء، وكرس الياء وسكون الهمزة (بفتح َشَكْرَوتِي أَيِْري واسمه
سلطان وهو وياء)، مكسورة معلوة وتاء مفتوح وواو مسكنة وراء مثله وكاف مفتوح
وصلت وكبار، صغار بني مراكبه من مركب مائة باملعرب وأنا مرة رأيت البحر، يف قوي
السلطان فأمر اليمن، إىل السفر برسم للسلطان مراكب ثمانية باملرىس وكانت هنالك، إىل
إنما قالوا: فيها الفرصة انتهاز من يئسوا فلما أجفانه، لحماية الناس وحشد باالستعداد،
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قام الكافر السلطان هذا عىل ودخلت وملا اليمن، إىل أيًضا تسري لنا مراكب حماية يف جئنا
ويكونون األمان، عىل أصحابك ينزل وقال: كالم، بأحسن وكلمني جانبه، إىل وأجلسني إيل
فأقمت بإنزايل أمر ثم الصحبة، وبينه بيني املعرب سلطان فإن يسافروا، أن إىل ضيافتي يف
ويعجبه الفاريس، اللسان يفهم وكان يوم، كل يف متزايد عظيم إكرام يف أيام ثالثة عنده

والبالد. امللوك عن به أحدثه ما
ببالده، الذي الجوهر مغاص من بها أتى كثرية جواهر وعنده يوًما عليه ودخلت
التي البالد يف الجوهر مغاص رأيت هل يل: فقال غريه، من منها النفيس يميزون وأصحابه
فقال السواميل، البن التي كش وجزيرة قيس بجزيرة رأيته نعم له: فقلت منها؟ جئت
ما رأيت له: فقلت هذه؟ مثل الجزيرة تلك يف أيكون فقال: منه، حبات أخذ ثم بها، سمعت
له: فقلت شئت، ما مني واطلب تستحي ال يل: وقال لك، هي وقال: ذلك فأعجبه دونها هو
وهم السالم عليه آدم قدم الكريمة القدم زيارة إال الجزيرة هذه وصلت منذ مرادي ليس
ذلك فقلت: يوصلك، من معك نبعث هني، هذا فقال «ماما»، حواء ويسمون «بابا» يسمونه
بعثتني أنا عدت وإذا املعرب، إىل آمنًا يسافر فيه جئت الذي املركب وهذا له: قلت ثم أريد،
ولو تعود، حتى أسافر ال يل: قال املركب لصاحب ذلك ذكرت فلما نعم، فقال: مراكبك، يف
فأعطاني تعود، حتى ضيافتي يف يقيم فقال: بذلك السلطان فأَْخَربُْت بسببك، سنة أقمت
كل السفر عادتهم الذين الجوكية من أربعة معي وبعث أعنقاهم، عىل عبيده يحملها دولة
رجًال عرش وخمسة أصحابه سائر من وعرشة الرباهمة من وثالثة القدم زيارة إىل عام
معدية يف ُجْزنَاه واٍد عىل اليوم ذلك ونزلنا كثري، الطريق بتلك فهو املاء وأما الزاد، يحملون
امليم بفتح ذلك (وضبط منديل منار إىل هنالك من رحلنا ثم الخيزران، قصب من مصنوعة
مكسور والم مفتوح مهمل ودال مسكن ونون مفتوح وميم مسكنة وراء وألف والنون
وضيافتهم حسنة، ضيافة أهلها أضافنا السلطان، عمالة آخر هي حسنة مدينة وياء)،
والسمن باألرز ويأتون أحياء، بها ويأتون هنالك، بغابة يصطادونها الجواميس عجول

واللبن. والدجاج والحوت
ورحلنا معنا، فسافر مرضه بسبب انقطع خراساني رجل غري مسلًما باملدينة نر ولم
وسكون املهمل الدال وفتح النون وسكون املوحدة الباء بفتح (وضبطه سالوات بندر إىل
يف منها وسافرنا صغرية، بلدة معلوة) وتاء وألف والواو والالم املهمل السني وفتح الراء
الشيخ بربكة وذلك الغرباء، الزوار تؤذي ال أنها إال الكثرية، الِفيَلة وبها املياه كثرية أوعار
وكان القدم، زيارة إىل الطريق هذا فتح من أول وهو هللا، رحمه خفيف بن هللا عبد أبي
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اتفق فلما يبايعونهم، وال يؤاكلونهم وال ويؤذونهم ذلك من املسلمني يمنعون الكفار هؤالء
بينهم من وسالمته ألصحابه الفيلة َقتْل ِمْن األول السفر يف ذكرناه ما هللا عبد أبي للشيخ
ويُْدِخلونهم املسلمني، يَُعظِّمون العهد ذلك من الكفار صار َظْهره، عىل له الفيل وحمل
الشيخ يعظمون اآلن إىل وهم وأوالدهم، بأهلهم لهم ويطمئنون معهم، ويُْطِعمون دورهم،
(وضبط كنكار مدينة إىل ذلك بعد وصلنا ثم الكبري، الشيخ ويسمونه تعظيم أََشدَّ املذكور
السلطان حرضة وهي راء)، وآخره الثانية والكاف النون وفتح األوىل الكاف بضم اسمها
ألن الياقوت؛ خور يسمى كبري خور عىل جبلني بني خندق يف وبناؤها البالد، بتلك الكبري
بشاوش املعروف الشريازي عثمان الشيخ مسجد املدينة هذه وبخارج به، يوجد الياقوت
ويعظمونه يزورونه وأهلها املدينة هذه وسلطان مضموم)، واو بينهما معجمني (بشينني
وسبب وغلمانه؛ أوالده األدالء صار ورجله يده قطعت فلما القدم، إىل الدليل كان وهو
جلدها يف جعل أو كمثلها ذبح بقرة ذبح من أنه الهنود كفار وحكم بقرة ذبح أنه قطعه
األسواق. بعض مجبى وأعطوه ورجله يده فقطعوا معظًما، عثمان الشيخ وكان وحرق،

سلطانها ذكر

يف أََر لم األبيض الفيل وعنده وراء)، وألف النون وفتح الكاف (بضم بالكنار يُْعَرف وهو
العظيمة، الياقوت أحجار جبهته عىل ويجعل األعياد، يف يركبه سواه أبيض فيًال الدنيا

أعمى. هنالك وهو والده وولوا عينيه، وسملوا دولته، أهل عليه قام أن له واتفق

الياقوت ذكر

عزيز وهو الخور من يخرج ما فمنه البلدة، بهذه يكون إنما البهرمان العجيب والياقوت
وهي مواضعها جميع يف الياقوت يوجد سيالن وجزيرة عنه، يحفر ما ومنه عندهم،
مشعبة، بيضاء أحجاًرا فيجد الياقوت، عن ويحفر منها، القطعة اإلنسان فيشرتي متملكة،
عن تنفلق حتى فيحكونها الحكاكني، فيعطيها أجوافها، يف الياقوت يتكون التي وهي
النون (بفتح النيلم ويسمونه األزرق ومنه األصفر ومنه األحمر فمنه الياقوت، أحجار
إىل الياقوت أحجار من ثمنه بلغ ما أن وعادتهم الحروف)، آخر الياء وسكون والالم
تلك عن نقص وما ويأخذه، ثمنه يعطي للسلطان فهو والنون)، الفاء (بفتح فنم مائة
بجزيرة النساء وجميع الذهب، من دنانري ستة فنم مائة ورصف ألصحابه، فهو القيمة
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اإلسورة من عوًضا وأرجلهن أيديهن يف ويجعلنه امللون الياقوت من القالئد لهن سيالن
عىل رأيت ولقد رءوسهن، عىل يجعلنها شبكة، منه يصنعن السلطان وجواري والخالخيل
عند ورأيت الدجاج، بيضة من أعظم حجر كل منه أحجار، سبعة األبيض الفيل جبهة
فجعلت العود، دهن فيها الياقوت، من الكف مقدار عىل سكرجة شكروتي إيري السلطان
بمغارة فنزلنا كنكار، من سافرنا ثم ذلك، من أضخم هو ما عندنا إن فقال: منها أعجب
املغارة تلك واحتفر الصالحني، من وكان الالم) (بضم اللوري محمود أسطا باسم تُْعَرف
بوزنه بخور املعروف بالخور ونزلنا عنها، رحلنا ثم هنالك، صغري خور عند جبل سفح يف

القرود. هي وبوزنه وهاء) ونون وزاي وواو املوحدة (بالباء

القرود ذكر

كما لًحى ولذكورها طوال، أذناب لها األلوان، سود وهي ا، جدٍّ كثرية الجبال بتلك والقرود
تتبعه مقدم لها القرود هذه أن وسواهما وولده عثمان الشيخ وأخربني لآلدميني، هي
عن ويكون عًىص، عىل ويتوكأ األشجار، أوراق من عصابة رأسه عىل يشد سلطان، كأنه
القرود تقف املقدم القرد جلس إذا وأنه بأيديها، عِيصٌّ لها القرود من أربعة ويساره يمينه
عىل فتقعد القرود وتأتي يوم، كل يديه بني فتقعد وأوالده أنثاه وتأتي رأسه، عىل األربعة
منها قرد كل يأتي ثم كلها، القرود فتنرصف األربعة القرود أحد يكلمها ثم ِمنْه، بُْعد
بعض وأخربني األربعة، والقرود وأوالده املقدم القرد فيأكل ذلك شبه أو ليمونة أو بموزة
بالعيص القرود بعض ترضب وهي مقدمها، يدي بني األربعة القرود رأى أنه الجوكية
ال بصبية القرود هذه من قرد ظفر إذا أنه الثقات يل وذكر رضبه، بعد وبره نتفت ثم
بداره كان أنه الجزيرة هذه أهل بعض وأخربني جاَمَعَها، نفسها عن الدفاع تستطيع
ودخلنا قال: فغلبها، به فصاحت عليها فدخل البيوت، بعض له بنت فدخلت منها، قرد
أخرج الخور هذا ومن الخيزران، خور إىل رحيلنا كان ثم فقتلناه، رجليها بني وهو عليها
يف ذكرناه حسبما الجزيرة هذه لسلطان أعطاهما اللتني الياقوتتني خفيف بن هللا عبد أبو
إىل رحلنا ثم العمارة، آخر وهو العجوز ببيت يُعرف موضع إىل رحلنا ثم األول، السفر
املهمل السني (بفتح السبيك مغارة إىل رحلنا ثم الصالحني، من وكان طاهر بابا مغارة
للعبادة وانقطع الكفار سالطني من السبيك وكان وكاف)، مد وياء املوحدة الباء وكرس

هنالك.
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الطيار العلق ذكر

باألشجار ويكون والالم)، الزاي (بضم الزلو ويسمونه الطيار العلق رأينا املوضع وبهذا
من وقع فحيثما عليه وثب منه اإلنسان قرب فإذا املاء، من تقرب التي والحشائش
عنهم فيسقط عليه، يعرصونه الليمون له يستعدون والناس الكثري، الدم منه خرج جسده
َمرَّ الزوار بعض أن ويُذَْكر لذلك، معد خشب بسكني عليه يقع الذي املوضع ويجردون
دمه فنزف الليمون، عليها يعرص ولم الجلد، فأظهر العلق، به فتعلََّقْت املوضع، بذلك
تُنَْسب مغارة وهنالك والزاي)، املضموم املعجم (بالخاء خوزي بابا اسمه وكان ومات،
ماء وعني األصفهاني مغارة ثم إسكندر، عقبة إىل ثم مغارات، السبع إىل رحلنا ثم إليه،
ومغارة النارنج مغارة وهنالك عارفان، كاه بغوطة يُعرف خور تحتها عامرة غري وقلعة

بابه. أي: الجبل دروازة وعندها السلطان

رسنديب جبل ذكر

كنا صعدناه وملا ِتْسع، مسرية وبينه وبيننا البحر، من رأيناه الدنيا، جبال أعىل من وهو
ال التي األشجار من كثري وفيه أسفله، رؤية وبني بيننا حال قد منا أسفل السحاب نرى
الورد ذلك يف أن ويزعمون الكف، َقْدر عىل الحمر والورد امللونة واألزاهري ورق لها يسقط
طريقان الجبل ويف والسالم، الصالة عليه رسوله واسم تعاىل هللا اسم منها يُْقَرأ كتابة
عليهما وحواء آدم يعنون «ماما» بطريق واآلخر «بابا» بطريق يُْعَرف أحدهما القدم؛ إىل
فهو عليه، مىض ومن رجعوا إذا الزوار يرجع عليه سهل فطريق ماما طريق فأما السالم،
دروازته حيث الجبل أسفل ويف املرتقى، وعر فصعب بابا طريق وأما يزر، لم كمن عندهم
عليها يصعد درج شبه الجبل يف األولون ونحت ماء، وعني لإلسكندر أيًضا تُنَْسب مغارة
عرش وهي يصعده، من بها ليتمسك السالسل منها وعلقوا الحديد، أوتاد فيها وغرزوا
سلسلة هي والعارشة بعدها، متوالية وسبع الدروازة، حيث الجبل أسفل يف ثنتان سالسل؛
خوف فيتشهد الوهم، أدركه الجبل أسفل إىل ونظر إليها، وصل إذا اإلنسان ألن الشهادة؛
إىل العارشة السلسلة ومن مهمًال، طريًقا وجدت السلسلة هذه جاوْزَت إذا ثم السقوط،
مألى أيًضا إليه تُنَْسب ماء عني عندها فسيح موضع يف وهي أميال، سبعة الخرض مغارة
جنبتي عن الحجارة يف منحوتان َحْوضان منها وبالقرب أحد، يصطاده وال بالحوت،
الجبل أعىل إىل ميلني منها ويصعدون عندهم، ما الزوار يرتك الخرض وبمغارة الطريق،

القدم. حيث
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القدم ذكر

بموضع مرتفعة سوداء صخرة يف وسلم عليه هللا صىل آدم أبينا قدم الكريمة القدم وأثر
أحد وطولها منخفًضا موضعها عاد حتى الصخرة يف الكريمة القدم غاصت وقد فسيح،
يليه، وما اإلبهام موضع الصخرة من فقطعوا قديًما، الصني أهل إليها وأتى شربًا، عرش
القدم حيث الصخرة، ويف البالد أقىص من يقصدونها الزيتون، بمدينة كنيسة يف وجعلوه
فرتى والجواهر، واليواقيت الذهب فيها الكفار من الزوار يجعل منحوتة، حفر ِتْسع
إال بها نحن نجد ولم بالحفر ما ألخذ منها يتسابقون الخرض مغارة وصلوا إذا الفقراء
أيام، ثالثة الخرض بمغارة الزوار يقيم أن والعادة الدليل، أعطيناها وذهب حجريات يسري
طريق عىل عدنا الثالثة األيام تمت وملا فعلنا، وكذلك وعشيًا غدوة القدم إىل فيها يأتون
إىل ثم السمك، خور إىل ثم السالم، عليهما آدم ابن شيت وهو شيم بمغارة فنزلنا ماما،
الجيم (بفتح جربكاوان قرية إىل ثم امليم)، وضم الراء وسكون الكاف (بضم كرمله قرية
دينوة دل قرية إىل ثم نون)، وآخره والواو الكاف وفتح الراء وسكون املوحدة والباء
وتاء مفتوح وواو مفتوح ونون مد وياء مسكنة الم بينهما مكسورين مهملني (بدالني
مفتوحني والم وقاف مسكنة مثناة وتاء مفتوحة (بهمزة فلنجة آت قرية إىل ثم تأنيث)،
وكل خفيف، بن هللا عبد أبو الشيخ يشتي «كان» وهنالك مفتوح)، وجيم مسكن ونون

بالجبل. هي واملنازل القرى هذه
والراء املهمل الدال (بفتح هي ودرخت روان، درخت الطريق هذا يف الجبل أصل وعند
شجرة وهي ونون) وألف والواو الراء (بفتح وروان معلوة)، وتاء املعجم الخاء وسكون
الناظر ألن باملاشية؛ أيًضا ويعرفونها ورقها، رأى من أَر ولم ورق، لها يسقط ال عادية
أسفل من إليها والناظر الجبل، أسفل من قريبة منه بعيدة يراها الجبل أعىل من إليها
ينتظرون الجبل أسفل مالزمني الجوكيني من جملة هنالك ورأيت ذلك، بعكس يراه الجبل
جملتها من شأنها يف أكاذيب ولهم البتة، إليها التوصل يمكن ال بحيث وهي ورقها، سقوط
الخور الجبل هذا وتحت باطل، وذلك شيًخا كان إن الشباب له عاد أوراقها من أكل من أن
من ورحلنا الزرقة، شديد العني رأى يف يظهر وماؤه الياقوت، منه يخرج الذي العظيم
وواو ونون مد وياء مكسور مهمل بدال اسمها (وضبط دينور مدينة إىل يومني هنالك
يف بدينور املعروف الصنم وبها التجار، يسكنها البحر عىل عظيمة مدينة وراء)، مفتوحني
بنات النساء من خمسمائة ونحو والجوكية الرباهمة من األلف نحو فيها عظيمة كنيسة
من وكل الصنم عىل وقف ومجابيها واملدينة ويرقصن الصنم عند ليلة كل ويغنني الهنود،
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موضع ويف اآلدمي، قدر عىل ذهب من والصنم ذلك، من يأكلون عليها يرد ومن بالكنيسة،
إىل رحلنا ثم كالقنديلني، بالليل تضيئان أنهما أخربت عظيمتان، ياقوتتان منه العينني
رجل وبها دينور، من فراسخ ستة عىل صغرية وهي الالم)، وكرس (بالقاف قايل مدينة

بموضعه. أضافنا إبراهيم بالناخودة يُعرف املسلمني من
وضم النون وسكون والالم الكاف بفتح اسمها (وضبط كلنبو مدينة إىل ورحلنا
حاكم الوزير يسكن وبها وأكربها، رسنديب بالد أحسن من وهي وواو)، املوحدة الباء
إىل أيام ثالثة بعد فوصلنا رحلنا ثم الحبشة، من خمسمائة نحو ومعه جالستي، البحر
ووجدت — ِذْكُره َم تََقدَّ الذي — سلطانها إىل ودخلنا — ِذْكُرها َم تََقدَّ وقد — بطالة
يدخل املاء وكاد الريح، وقويت املعرب، بالد بقصد فسافرنا انتظاري، يف إبراهيم الناخودة
ثم فيها، ينكرس املركب كاد حجارة إىل وصلنا ثم عارف، رئيس لنا يكن ولم املركب، يف
وتوادعوا معهم بما الناس ورمى عيانًا املوت ورأينا املركب، فتجلس قصريًا بحًرا دخلنا

الخشب. من معدية البحرية وصنع به، فرمينا املركب صاري وقطعنا
جاريتان يل وكان املعدية، يف أنزل أن فأردت فرسخان، الرب وبني بيننا وكان
أنتم أنزال وقلت: نفيس عىل فآثرتهما وترتكنا؟ أتنزل فقال: أصحابي، من وصاحبان
حبال من بحبل فأتعلق السباحة، أحسن إني الجارية: فقالت أحبها، التي والجارية
رجل واآلخر التوزري فرحان بن محمد وأحدهما رفيقاي، فنزل معهم، وأعوم املعدية
بها، وسحبوا حباًال املعدية يف البحرية وربط تسبح، واألخرى معهم والجارية مرصي
الريح ألن ساملني؛ الرب إىل فوصلوا والعنرب، والجواهر املتاع من عيل عز ما معهم وجعلت
عمل يف البحرية ورشع الدقة، عىل الرب إىل صاحبه ونزل باملركب وأقمت تساعدهم، كانت
به وأقمت املؤخر إىل فصعدت املاء معنا ودخل تمامها، قبل الليل فجاء املعادي، من أربع
الساحل إىل معهم ونزلنا لهم، قارب يف الكفار من نفر إلينا جاء وحينئٍذ الصباح، حتى
وهو بذلك إليه فكتبوا ذمته، تحت وهم سلطانهم أصحاب من أنا فأعلمناهم املعرب، ببالد
إىل الكفار أولئك وأدخلنا عيل، اتفق بما أعلمه إليه أنا وكتبت الغزو، يف يومني مسرية عىل
قطن شبه داخلها ويف املقل، شجرة يثمرها البطيخ تشبه بفاكهة فأتونا عظيمة، غيضة
وأتوا السكر تشبه وهي التل يسمونها حلواء منها ويصنعون يستخرجونها، عسلية فيه
معه الدين بقمر يُْعَرف أمري السلطان جهة من وصل ثم أيام، ثالثة وأقمنا طيب، بسمك
وصاحب أصحابي وركب فركبت أفراس وبعرشة بالدولة وجاءوا ورجال فرسان جماعة
(وضبط هركاتو حصن إىل ووصلنا الدولة، يف األخرى وحملت الجاريتني وإحدى املركب
وبتنا وواو)، مضمومة معلوة وتاء وألف الكاف وفتح الراء وسكون الهاء بفتح اسمه
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محلة إىل الثاني اليوم يف ووصلنا واألصحاب، الغلمان وبعض الجواري فيه وتركت به
السلطان.

املعرب بالد سلطان ذكر

الرجا أبي بن مجري امَلِلك فرسان من فارًسا أَْمره أول يف وكان الدامغاني، الدين غياث هو
َ ُويلِّ ثم الدين جالل السلطان السيد بن حاجي األمري خدم ثم محمد، السلطان خدام أحد
تحت املعرب بالد وكانت الدين، غياث ى تََسمَّ َ ُويلِّ فلما َقبَْله، الدين رساج يُْدَعى وكان امُلْلَك،
شاه، أحسن الدين جالل الرشيف صهري بها ثار ثم دهيل، ملك محمد السلطان حكم
الهمزة (بضم أدبجي الدين عالء وهو أمرائه أحد وويل ُقِتَل ثم أعوام خمسة بها وملك
غزو إىل خرج ثم سنة فملك الجيم)، وكرس الحروف آخر الياء وسكون املهمل الدال وفتح
الثانية السنة يف وغزاهم بالده، إىل وعاد واسعة، وغنائم كثرية أمواًال لهم فأخذ الكفار،
ليرشب، رأسه عن امِلْغفر رفع أن لهم قتله يوم واتفق عظيمة، مقتلة منهم وقتل فهزمهم،
سريته يحمدوا لم ثم الدين، قطب صهره فولوا حينه، من فمات غرب، سهم فأصابه
الرشيف السلطان بنت وتزوج الدين، غياث السلطان بعده وويل يوًما، أربعني بعد فقتلوه

بدهيل. أختها متزوًجا كنت التي الدين جالل

الدين غياث السلطان إىل وصويل ذكر

خشب، برج يف قاعًدا وكان لتلقينا، الحجاب بعض بعث منزله من قرب إىل وصلنا وملا
فأعطاني ُخفٌّ عندي يكن ولم ، ُخفٍّ دون السلطان عىل أحد يدخل أالَّ كلها بالهند وعادتهم
أتم كان الكافر كون من فعجبت جماعة، املسلمني من هنالك وكان ا، خفٍّ الكفار بعض
الزمان صدر الحاج القايض ودعا بالجلوس، يل فأمر السلطان، عىل ودخلت منهم، مروءة
بالفرش وبعث الخيام، يسمونها وهم أخبية من ثالثة جواره يف وأنزلني الدين، بهاء
كما الطعام عىل الرائب اللبن يسقوا أن هنالك وعادتهم واللحم، األرز وهو وبطعامهم
يبعث وأن املهل، ذيبة جزائر أمر له وألقيت ذلك، بعد به اجتمعت ثم ببالدنا، يفعل
والخلع لسلطانتها الهدية وعني لذلك املراكب وعني بالعزم ذلك يف فأخذ إليها، الجيش
بوسق وأمر السلطانة، أخت مع نكاحه عقد يف إيل وفوض لهم، والعطايا واألمراء للوزراء
له فقال أيام، خمسة بعد رجوعك يكون يل: وقال الجزائر، لفقراء بالصدقة مراكب ثالثة
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فقال اآلن، من أشهر ثالثة بعد إال الجزائر إىل السفر يمكن ال رسلك: خواجة البحر قائد
إىل وتعود الحركة، هذه تقيض حتى فتن إىل فاْمِض هكذا األمر كان إذا أما السلطان: يل
واألصحاب. الجواري عن بعثت ما بخالل معه فأقمت الحركة، تكون ومنها مرتة حرضتنا

والولدان النساء قتل يف فعله وشنيع رحيله ترتيب ذكر

أحد، يسلكها ال بحيث والقصب األشجار من واحدة غيضة نسلكها التي األرض وكانت
ذلك، ِلَقْطع قادوم وصغري كبري من الجيش يف ممن واحد كل مع يكون أن السلطان فأمر
النهار غدوة من األشجار تلك فقطعوا معه، والناس الغابة إىل ركب املحلة نزلت فإذا
إىل يعودون ثم أخرى، بعد طائفة الناس جميع فيأكل بالطعام يؤتى ثم الزوال، إىل
خشبة وصنعوا وه، أََرسُ الغيضة يف الكفار من وجدوه من وكل العيش، إىل األشجار قطع
املحلة، إىل بهم ويؤتى وأوالده امرأته ومعه يحملها كتفيه عىل فجعلوها الطرفني، محددة
الكتكر ويسمونه أبواب أربعة له يكون خشب، من سوًرا املحلة عىل يصنعوا أن وعادتهم
ثانيًا، كتكًرا السلطان دار عىل ويصنعون راء)، وآخره املعلوة التاء وسكون الكافني (بفتح
النار عليها ويوقدون قامة، نصف نحو ارتفاعها َمَصاِطَب األكرب الكتكر خارج ويصنعون
القصب، رقيق من حزمة منهم واحد كل ومع واملشاءون، العبيد عندها ويبيت بالليل،
بيده، التي الحزمة منهم واحد كل أَْوَقَد ليًال املحلة عىل ليرضبوا الكفار من أحد أتى فإذا
عند كان فإذا الكفار، اتباع يف الفرسان وخرجت الضياء، لكثرة النهار شبه الليل فعاد
الكتكر أبواب من باب كل إىل وأُِتَي أقسام، أربعة باألمس املأسورون الكفار قسم الصباح
حتى فيها ركزوا ثم عنده، باألمس يحملونها كانوا التي بالخشب فركزت منهم، بقسم
الصغار األوالد ويُذْبَح الخشبات، تلك إىل بشعورهن ويُْربَْطن نساؤهم، تُذْبَح ثم تنفذهم،

املحلة. وتنزل هنالك ويُْرتَُكون حجورهن، يف
ما شنيع أمر وذلك كذلك، أرسوه بمن ويصنعون أخرى، غيضة بقطع ويشتغلون
عن وأنا يمينه والقايضعن يوًما رأيته ولقد حينه، هللا عجل وبسببه امللوك، من ألحد علمته
السيافني إىل فأشار سبع، سنه وولد امرأته معه بكافر أتي وقد معنا، يأكل وهو شماله
رقابهم، فُقِطَعت وزوجته وابنه ومعناه وبرسا أو وزن لهم قال ثم رأسه، يقطعوا أن بيده
يوًما عنده وحرضت باألرض، مطروحة رءوسهم وجدت ُقْمُت فلما عنهم، برصي ْفُت وَرصَ
استلوا قد الزبانية من بجماعة فإذا أَْفَهْمُه، لم بما فتكلم الكفار، من برجل أُِتَي وقد
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وَضِحَك، عني فَفِهَم العرص، أصيل فقلت: أين؟ إىل يل: فقال القيام، فباَدْرُت سكاكينهم
دمائه. يف متشحًطا وجدته ُعْدُت فلما ورجليه، يديه بقطع وأمر

اإلسالم فتوحات أعظم من وهي للكفار هزيمته ذكر

والم وألف والم املوحدة الباء (بفتح بالديو يسمى كافر سلطاٌن بالده يجاور فيما وكان
كبار من وهو مسكن)، وواو مفتوحة الحروف آخر وياء مكسور مهمل ودال ثانية
أهل املسلمني من ألًفا عرشين نحو ومعه ألف، مائة عىل عسكره يزيد الكفار، سالطني
عسكر وكان املعرب، بالد عىل االستيالء يف فطمع الفارين، والعبيد الجنايات وذوي الدعارة
غناء وال فيهم خري ال الثاني والنصف الجياد من النصف منهم آالف ستة بها املسلمني
عىل الكافر ونزل مرتة، حرضة إىل ورجعوا فهزمهم، كبان مدينة بظاهر فلقوه عندهم،
الطعام من لهم يَبَْق ولم أشهر، عرشة وحارصها وأحصنها، مدنهم أكرب من وهي كبان،
فقالوا البلد له ويرتكوا األمان، عىل يخرجوا أن الكافر لهم فبعث يوًما، عرش أربعة قوت إال
السلطان إىل فكتب يوًما، عرش أربعة تمام إىل فوعدهم بذلك، سلطاننا مطالعة من بد ال له:
من أنفسنا نبيع وقالوا: فبكوا الجمعة، يوم الناس عىل كتابهم فقرأ بأمرهم، الدين غياث
بنا، أوىل السيوف تحت فاملوت حصارنا، إىل انتقل املدينة تلك أخذ إن الكافر فإن هللا،
أعناق يف وجعلوها رءوسهم، عن العمائم ونزعوا الغد، من وخرجوا املوت، عىل فتعاهدوا
وكانوا املقدمة يف منهم واألبطال النجدة ذوي وجعلوا املوت، يريد من عالمة وهي الخيل،
امليرسة وعىل شجاًعا، ورًعا فقيًها وكان دور بها الدين سيف امليمنة عىل وجعلوا ثالثمائة،

السلحدار. محمد امللك
لهم، ساقة الباقني اآلالف الثالثة وجعل آالف، ثالثة ومعه القلب يف السلطان وركب
غرة عىل وأهلها القايلة عند الكافر محلة وقصدوا الفاريس، كيخرسو الدين أسد وعليهم
تعبية غري عىل إليهم فخرجوا رساق، أنهم الكفار وظن عليها، فأغاروا املرعى، يف وخيلهم
أن سلطانها وأراد هزيمة، رش الكفار فانهزم الدين، غياث السلطان فوصل وقاتلوهم،
ويل الذي السلطان أخي بن الدين نارص فأدركه — سنة ثمانني ابن وكان — يركب
إىل وحمله فأرسه السلطان، هو غلمانه أحد له فقال يَْعِرفه، ولم َقتَْله فأراد بعده امللك
فلما الرساح، بعده وكان والخيل والفيلة األموال منه جبى حتى الظاهر يف فأكرمه عمه
معلًقا، بها ورأيته مرت سور عىل فعلق بالتبن، جلده ومأل وسلخه ذبحه عنده ما استصفى
والتاء الفاء (بفتح فتن مدينة إىل فوصلت املحلة، عن ورحلت فنقول: كالمنا إىل ولنعد
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فيه صنعت قد عجيب، ومرساها الساحل عىل حسنة كبرية وهي ونون)، املشددة املثناة
فإذا مسقف، خشب طريق عىل إليها يصعد الضخام، الخشب عىل قائمة كبرية خشب قبة
يصيب فال والرماة الرجال وصعدها باملرىس تكون التي األجفان إليها ضموا الغدو جاء
والرمان الكثري العنب وبها بالحجارة، مبني حسن مسجد املدينة وبهذه فرصة، العدو
يسدلون الذين املولهني الفقراء أحد — النيسابوري محمد الصالح الشيخ ولقيت الطيب،
نحو معه وكان معهم، ويقعد الفقراء مع يأكل رباه سبع ومعه — أكتافهم عىل شعورهم
بمدينة وأقمت لها، يعرض فال واحد موضع يف األسد مع تكون غزالة ألحدهم فقريًا ثالثني
الجماع، عىل للقوة حبوبًا الجوكية أحد له صنع قد الدين غياث السلطان وكان فتن،
إىل ووصل فمرض الحاجة فوق منها فأكل الحديد برادة أخالطها جملة من أن وذكروا
خواجة البحر قائد عن بعث بها استقر فلما هدية، له وأهديت لقائه إىل فخرجت فتن،

الجزائر. إىل للسفر املعينة املراكب بسوى تشتغل ال له: فقال رسور
بفتن وأقام شيئًا، آخذ فلم مات ألنه نَِدْمُت ثم فأَبَيُْت الهدية قيمة يعطيني أن وأراد
حرضته إىل رحلت ثم شهر، نصف بعده أنا وأقمت حرضته، إىل رحل ثم شهر نصف
متسعة كبرية مدينة الراء)، وفتح املعلوة التاء وسكون امليم (بضم مرتة مدينة وهي
شاه، أحسن الدين جالل الرشيف السلطان صهري حرضة اتخذها من وأول الشوارع،
موتًا الناس منه يموت وباء بها وجدت قدمتها وملا بناءها، وأحسن بدهيل شبيهة وجعلها
فكنت الرابع فإىل موته أبطأ وإن ثالثه، أو مرضه يوم ثاني من مات مرض فمن ذريًعا،
يف فماتت صحيحة أنها عىل جارية بها واشرتيت ميتًا، أو مريًضا إال أرى ال خرجت إذا
أحسن السلطان وزراء من زوجها كان امرأة األيام بعض يف إيل جاءت ولقد آخر، يوم
فأعطيتهما حالها ضعف فشكت فطن، كيس نبيل أعوام ثمانية سنه لها ابن ومعها شاه
وإذا كفنًا، املذكور لولدها تطلب جاءت الغد من كان فلما سويان، صحيحان وهما نفقة،
أتي الالتي الخدم من املئني مات حني السلطان بمشور أرى وكنت حينه، من َ تُُويفِّ قد به
يف أنفسهن طرحن قد مريضات وهن السلطان، لغري الطعام منه املعمول األرز لدق بهن
ثالثة باملدينة فأقام مرىض، وولده وامرأته أمه وجد مرتة السلطان دخل وملا الشمس،
يوم يف إليه وخرجت للكفار، كنيسة عليه كانت منها فرسخ عىل نهر إىل خرج ثم أيام،
يرسعون الناس رأيت األخبية يل رضبت فلما القايض، جانب إىل بإنزايل فأمر خمس،
ثم امليت، هو ولده إن قائل ومن مات، السلطان إن قائل فمن بعض، يف بعضهم ويموج
ويف مرضه يف زاد مما موته فكان سواه، له يكن ولم امليت هو الولد فكان ذلك تحقق

السلطان. أم توفيت بعده الخميس
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عنه وانرصايف أخيه ابن ووالية السلطان وفاة ذكر

املدينة إىل الدخول فبادرت بذلك، وشعرت الدين غياث السلطان تويف الثالث الخميس ويف
إذ عنه وجه قد املحلة، إىل خارًجا بعده الوايل أخيه ابن الدين نارص ولقيت الفتنة، خوف
هذا نارصالدين وكان قلبه، يف ذلك وأثر فأبيت معه الرجوع يف فطلبني ولد للسلطان ليس
القدر من فكان إليه، الفقراء زي يف هرب عمه ملك فلما عمه يملك أن قبل بدهيل خديًما
القايض منشًدا قام من وأول العطاء، لهم فأجزل الشعراء، مدحته بويع وملا بعده، ملكه
ألفي فأعطاه بالقايض، املسمى الوزير ثم وخلعة دينار خمسمائة فأعطاه الزمان، صدر
وملا واملساكني، الفقراء يف الصدقات وبث وخلعة دينار ثالثمائة أنا وأعطاني دراهم دينار
الذهب أطباق يف والدراهم الدنانري عليه نثرت باسمه خطبها خطبة أول الخطيب خطب

الدين. غياث السلطان عزاء وعمل والفضة،
بالطعام يؤتى ثم العشارون، يقرأ ثم يوم، كل قربه عىل القرآن يختمون فكانوا
يوًما، أربعني ذلك عىل وأقاموا قدره، عىل إنسان كل الدراهم يُْعَطْون ثم الناس، فيأكل
الدين نارص السلطان به بدأ ما وأول سنة، كل من وفاته يوم مثل يف ذلك يفعلون ثم
وأنا إيل عمه بعثه الذي الدين بدر امللك الوزارة ووىل باألموال وطلبه عمه وزير عزل أن
يُخاَطب أن وأمر البحر، قائد رسور خواجة الوزارة فويل رسيًعا، َ فتُُويفِّ ليتلقاني بفتن
ثم معلومة، دنانري غرم ذلك بغري خاطبه ومن بدهيل، الوزير يخاطب كما جهان بخواجة
بعده، وتزوجها الدين غياث السلطان بنت املتزوج عمته ابن قتل الدين نارص السلطان أن
من وكان بهادور امللك وقتل أيًضا فقلته موته قبل محبسه يف زاره مسعوًدا امللك أن وبلغه
الجزائر، برسم املراكب من عمه عينه كان ما بجميع يل وأمر الفضالء، الكرماء الشجعان
الهندي، التمر إىل هللا وألهمني القاضية، أنها فظنت هنالك القاتلة الحمى أصابتني ثم
أيام، ثالثة فأسهلني رشبته، ثم املاء يف وجعلته منه رطل نحو فأخذت كثري، هنالك وهو
السلطان: يل فقال السفر، يف اإلذن وطلبت املدينة، تلك فكرهت مريض، من هللا وعافاني
جميع نعطيك حتى أقم واحد، شهر غري الجزائر إىل السفر أليام يبق ولم تسافر كيف
إىل وعدت أردت مركب أي يف ألسافر فتن إىل يل وكتب فأبيت، عالم خوند به لك أمر ما
أجفان، أربعة ولقينا أحدها يف فسافرت اليمن، إىل تسافر املراكب من ثمانية فوجدت فتن،
أشهر، ثالثة بها فأقمت مرض، بقية يف وكان كولم إىل ووصلنا انرصفت ثم يسريًا فقاتلتنا
هنور بني الكفار علينا فخرج الهنوري، الدين جمال السلطان بقصد مركب يف ركبت ثم

وفاكنور.
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لنا الكفار سلب ذكر

عرش اثني يف الكفار علينا خرج وفاكنور هنور بني الصغرى الجزيرة إىل وصلنا وملا
أدخره كنت مما عندي ما جميع فأخذوا علينا، وتغلبوا شديًدا قتاًال وقاتلونا حربية، مركبًا
والزرادات ثيابي وأخذوا سيالن، ملك أعطانيها التي واليواقيت الجواهر وأخذوا للشدائد،
الرساويل، خال ساتًرا إيل يرتكوا ولم واألولياء، الصالحون أعطانيه مما عندي كانت التي
بعض فدخلت قالقوط، إىل فرجعت بالساحل، وأنزلونا الناس، لجميع كان ما وأخذوا
بثوب التجار بعض وبعث بعمامة، القايض وبعث بثوب، الفقهاء أحد إيل فبعث املساجد،
جمال الوزير موت بعد خديجة بالسلطانة هللا عبد الوزير بزوج هنالك وتََعرَّْفُت آخر،
الجزائر، إىل السفر يل فخطر ذكًرا، ولًدا ولدت حامًال، تركتها التي زوجتي وبأن الدين
عليهم تتنزل يل فخرج املصحف ففتحت هللا عبد الوزير وبني بيني التي العداوة وتذكرت
جزائر إىل أيام عرشة بعد فوصلت وسافرت، هللا فاستخرت تحزنوا، وال تخافوا أالَّ املالئكة
وجهز وأضافني املقدشاوي، العزيز عبد واليها فأكرمني، بكنلوس منها ونزلت املهل، ذيبة
إليها وأخوتها السلطانة تخرج التي الجزيرة وهي هليل إىل ذلك بعد ووصلت كندرة، يل
الوزراء لها ويبعث املراكب، يف ويلعبون التتجر، ذلك ويسمون والسياحة التفرج برسم
الخطيب وزوجها السلطانة أخت بها ووجدت بها، كانت متى والتحف بالهدايا واألمراء
بالطعام، وأتوا إيل الخطيب فجاء زوجتي، كانت التي وأمها الدين جمال الوزير بن محمد
َقِدَم ن وَعمَّ حايل عن فسأل بقدومي، فأعلموه هللا عبد الوزير إىل الجزيرة أهل بعض ومر

عامني. نحو سنه وكان ولدي، حمل برسم جئت أني وأُْخِربَ معي،
دخول يف وصادرني ولده، حمل من أمنعه ال أنا لها: فقال ذلك من تشكو أمه وأتته
كاملة بكسوة إيلَّ وبعث حايل، عىل ليتطلع قرصه؛ برج تقابل بدار وأنزلني الجزيرة،
فأخذوهما، السالم عند للرمي حرير بثوبي وجئت عادتهم، عىل الورد وماء وبالتنبول
له خري معهم إقامته أن يل فظهر بولدي، إيل وأتي اليوم، ذلك إىل الوزير يخرج ولم
ذلك، يف اإلذن فطلبت أوىل، السفر تعجيل أن يل وظهر أيام، خمسة وأقمت إليهم، فرددته
عند فرميتهما مني، أخذوهما اللذين بالثوبني وأتوني عليه، ودخلت الوزير فاستدعاني
وغسلت الطعام، معه وأكلت حايل، عن وسألني جانبه، إىل وأجلسني العادة، عىل السالم
إيل وبعث وانرصفت، بالتنبول وأتوا أحد، مع يفعله ال يشء وذلك الطست، يف معه يدي
ثالثًا البحر ظهر عىل فأقمنا وسافرت وأجمل، أفعاله وأحسن الودع من وبساتي بأثواب
وجيم النون وسكون املوحدة الباء بفتح (وضبطها بنجالة بالد إىل وصلنا ثم ليلة، وأربعني
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أسعاًرا أرخص الدنيا يف أَر ولم األرز، كثرية متسعة بالد وهي مفتوح)، والم وألف معقود
معناه نعمة (بر) بور (دوزخ) دوزخست يسمونها خراسان وأهل مظلمة لكنها منها
بدينار دهلية رطًال وعرشين خمسة أسواقها يف يباع األرز رأيت بالنعم، مآلى جهنم،
الدهيل والرطل سواء النقرة كالدرهم ودرهمهم دراهم ثمانية هو الفيض والدينار فيض،
املصمودي محمد وحدثني عندهم، غالء ذلك إن يقولون وسمعتهم مغربية، رطًال عرشون
له كانت أنه بدهيل عندي ومات قديًما البلد هذا وسكن الصالحني، من وكان املغربي
األرز يشرتي كان وأنه دراهم، بثمانية السنة يف ثالثتهم قوت يشرتي فكان وخادم، زوجة
رطًال خمسون منه خرج دقه فإذا دراهم، بثمانية دهلية رطًال ثمانني بحساب قرشه يف

قناطري. عرشة وهي صافية
الدجاج ورأيت الجواميس وبقرهم فضة دنانري بثالثة للحلب بها تباع البقرة ورأيت
بدرهم، منها عرش خمسة يباع الحمام وفراخ واحد، بدرهم ثماٍن بحساب تُبَاع السمان
ورطل دهيل، رطل وهو دراهم بأربعة السكر ورطل بدرهمني، يباع السمني الكبش ورأيت
ورأيت بدرهمني، السريج ورطل دراهم، بأربعة السمن ورطل دراهم، بثمانية الجالب
املليحة الجارية ورأيت بدينارين، يباع ذراًعا ثالثون ذرعه الذي الجيد الرقيق القطن ثوب
املغربي، الذهب من دينار ونصف ديناران وهو واحد الذهب من بدينار تباع للفراش
بعض واشرتى بارع، جمال لها وكان عاشورة، تسمى جارية القيمة هذه بنحو واشرتيت
دخلنا مدينة وأول الذهب، من بدينارين لؤلؤ اسمه حسنًا السن صغري غالًما أصحابي
وفتح املهملني الدال وسكون السني بضم اسمها (وضبط سدكاوان مدينة بنجالة بالد من
بها ويجتمع األعظم، البحر ساحل عىل عظيمة مدينة وهي نون)، وآخره والواو الكاف
مراكب النهر يف ولهم البحر، يف ويصبان الجون ونهر الهنود إليه يحج الذي الكنك نهر

اللكنوتي. بالد أهل بها يقاتلون كثرية

بنجالة سلطان ذكر

فاضل سلطان والراء)، املعجم والخاء (بالفاء بفخره امللقب الدين فخر السلطان وهو
نارص للسلطان البالد هذه مملكة وكانت واملتصوفة، الفقراء وخصوًصا الغرباء يف محب
فتوجه بدهيل امُلْلك الدين معز ولده وىل الذي وهو بلبن، الدين غياث السلطان بن الدين
امللك ترك وأنه ذلك، ذكرنا وقد السعدين، لقاء لقاؤهما وسمي بالنهر، والتقيا لقتاله،
فويل تويف، أن إىل الدين شمس ابنه وويل تويف، أن إىل بها فأقام بنجالة إىل وعاد لولده
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الدين فاستنرصشهاب بور، بهادور الدين غياث أخوه عليه َغَلَب أن إىل الدين شهاب ابنه
ملا محمد ابنه أطلقه ثم أسريًا، بور دور بها وأخذ فنرصه، تغلق الدين غياث بالسلطان
له صهًرا البالد هذه عىل ووىل ُقِتَل، حتى فقاتله عليه فنكث ملكه يقاسمه أن عىل ملك
فخر رأى فلما اللكنوتي، ببالد ذاك إذ وهو شاه، عيل ملكها عىل واستوىل العسكر فقتله
بسدكاوان َخاَلَف لهم موًىل وهو الدين نارص السلطان أوالد عن خرج قد امللك أن الدين
الشتاء أيام كانت فإذا شاه، عيل وبني بينه الفتنة واشتدت بامللك، واستقل بنجالة وبالد
ال التي األيام عادت وإذا فيه، لقوته البحر يف اللكنوتي بالد عىل الدين فخر أغار والوحل

فيه. لقوته الرب يف بنجالة عىل شاه عيل أغار فيها مطر

حكاية

بسدكاوان، امللك يف عنه نائبًا أحدهم جعل أن إىل الدين فخر بالسلطان الفقراء حب وانتهى
وخرج الحروف)، آخر ياء بينهما املهمل والدال املعجم الشني (بفتح شيدا يسمى وكان
الدين، فخر السلطان ولد وقتل بامللك، االستبداد وأراد شيدا، عليه فخالف له عدو قتال إىل
مدينة إىل اتبعه ومن شيدا ففر حرضته، إىل عائًدا فكر بذلك فعلم غريه ولد له يكن ولم
أنفسهم، عىل أهلها فخاف حصاره، إىل بالعساكر السلطان فبعث منيعة، وهي سرتكاوان
له يبعثوا أن فأمرهم بأمره، إليه فكتبوا السلطان عسكر إىل وبعثوه شيدا، عىل فقبضوا
سلطانها أََر لم سدكاوان دخلت وملا الفقراء، من كبرية جماعة بسببه وقتل فبعثوه، رأسه
بقصد سدكاوان من وسافرت ذلك، عاقبة فخفت الهند ملك عىل مخالف ألنه لقيته؛ وال
شهر، مسرية سدكاوان وبني وبينها الراء)، وضم وامليم الكاف (بفتح وهي كامرو جبال
وأهل املسك، غزالن حيث التبت ببالد أيًضا وتتصل بالصني، متصلة متسعة جبال وهي
يساويه ما أضعاف يساوي منهم والغالم الخدمة عىل قوة ولهم الرتك، يشبهون الجبل هذا
إىل باملسري قصدي وكان به، واالشتغال السحر بمعاناة مشهورون وهم غريهم، من الغالم

التربيزي. الدين جالل الشيخ وهو بها األولياء من ويل لقاء الجبال هذه

الدين جالل الشيخ ذكر

وهو العظيمة واملآثر الشهرية الكرامات له الرجال وأفراد األولياء كبار من الشيخ وهذا
وكان ببغداد، العبايس باهلل املستعصم الخليفة أدرك أنه هللا رحمه أخربني املعمرين، من
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كان وأنه وخمسني، مائة ابن وهو مات أنه املدة هذه بعد أصحابه وأخربني قتله حني بها
يفطر بقرة له وكانت عرش، مواصلة بعد إالَّ يفطر وال الصوم يرسد سنة أربعني نحو له
يديه وعىل العارضني، خفيف طواًال الجسم نحيف وكان كله، الليل ويقوم حليبها، عىل

بينهم. أقام ولذلك الجبال تلك أهل أسلم

له كرامة

وقال هللا، بتقوى وأوصاهم واحد، بيوم موته قبل استدعاهم أنه أصحابه بعض أخربني
صىل فلما هو، إالَّ إله ال الذي هللا عليكم وخليفتي هللا، شاء إن غًدا عنكم أسافر إني لهم:
يسكنه كان الذي الغار جانب يف ووجدوا منها، سجدة آخر يف هللا قبضه الغد من الظهر

هللا. رحمه به ودفنوه عليه وصلوا وكفنوه فغسلوه والحنوط الكفن عليه محفوًرا قربًا

أيًضا له كرامة

موضع من يومني مسرية عىل أصحابه من أربعة لقيني الشيخ هذا زيارة قصدت وملا
فاستقبلوه، املغرب سائح جاءكم قد معه الذين للفقراء قال الشيخ أن فأخربوني سكناه،
ورست به، كوشف وإنما أمري من بيشء علم عنده يكن ولم الشيخ، بأمر لذلك أتوا وأنهم
من البالد تلك وأهل عندها، عمارة وال الغار خارج زاويته إىل فوصلت الشيخ، إىل معهم
والواردون، الفقراء منها فيأكل والتحف بالهدايا ويأتون زيارته، يقصدون وكافر مسلم
دخلت وملا قدمناه، كما عرش بعد حليبها عىل يفطر بقرة عىل اقترص فقد الشيخ ا وأمَّ
العرب، مسافر أنت يل: فقال فأخربته وأسفاري بالدي عن وسألني وعانقني، إيل قام عليه
إىل فاحتملوني فأكرموه والعجم فقال سيدنا يا والعجم أصحابه من حرض من له فقال

أيام. ثالثة وأضافوني الزاوية،

له كرامات ضمنها يف عجيبة حكاية

ليت نفيس: يف وقلت فأعجبتني، مرعز فرجية عليه رأيت الشيخ إىل دخويل يوم كان وملا
وألبسنيها الفرجية، وجرد الغار جانب إىل قام للوداع، عليه دخلت فلما أعطانيها، الشيخ
يلبس أن عادته تكن لم الشيخ أن الفقراء فأخربوني مرقعة، ولبس رأسه من طاقية مع
املغربي، يطلبها الفرجية هذه لهم قال وأنه قدومي، عند لبسها وإنما الفرجية، تلك
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وبرسمه له وهي الصاغرجي الدين برهان ألخينا ويعطيها كافر، سلطان منه ويأخذها
لباسه، كساني بأن الشيخ بركة يل حصلت قد لهم: قلت بذلك الفقراء أخربني فلما كانت،
يل فاتفق الشيخ، عن وانرصفت مسلم وال كافر سلطان عىل الفرجية بهذه أدخل ال وأنا
أصحابي مني فافرتق الخنسا، مدينة إىل وانتهيت الصني، بالد دخلت أني طويلة مدة بعد
عظيم، موكب يف بالوزير إذا الطرق، بعض يف أنا فبينا عيل الفرجية وكانت الزحام، لكثرة
وصلت حتى يفارقني ولم مقدمي، عن وسألني بيدي وأخذ فاستدعاني، عيل برصه فوقع
عن فسألني السلطان، عىل وأدخلني فمنعني، االنفصال فأردت معه، السلطان دار إىل
فلم جردها، الوزير يل فقال فاستحسنها، الفرجية إىل ونظر فأجبته، اإلسالم سالطني
خاطري وتغري ونفقة مجهز وفرس خلع بعرش يل وأمر فأخذها ذلك، خالف يمكنني
كان وملا ذلك، من عجبي فطال كافر، سلطان يأخذها أنه الشيخ قول تذكرت ثم لذلك
الدين برهان الشيخ زاوية فقصدت بالق، بخان الصني ملك دار دخلت األخرى السنة يف
فقال بيدي، وقلبتها ذلك من فعجبت بعينها، عليه والفرجية يقرأ فوجدته الصاغرجي،
يل فقال الخنسا، سلطان يل أخذها التي هي نعم له: فقلت تَْعِرفها؟ وأنت تقلبها لم يل:
فالن، يد عىل تصلك الفرجية أن إيل وكتب برسمي، الدين جالل أخي صنعها الفرجية هذه
فقال الحكاية بأول وأعلمته الشيخ، يقني صدق من وعجبت فقرأته الكتاب يل أخرج ثم
ثم هللا، رحمة إىل انتقل وقد الكون، يف يترصف هو كله ذلك من أكرب الدين جالل أخي يل
يَِغيُب كان ألنه عام؛ كل يحج وأنه بمكة، يوم كل الصبح يصيل كان أنه بلغني يل: قال

ذهب. أين يُْعَرف فال والعيد عرفة يومي الناس عن
الحاء بفتح اسمها (وضبط حنبق مدينة إىل سافرت الدين جالل الشيخ وادعت وملا
النهر يشقها وأحسنها، املدن أكرب من وهي وقاف)، النون وسكون املوحدة والباء املهملة
اللكنوتي وبالد بنجالة إىل فيه ويسافر األزرق، النهر ويسمى كامرو، جبال من نزل الذي
تحت كفار وأهلها مرص، نيل عىل هي كما ويرسة يمنة والقرى والبساتني النواعري وعليه
خمسة النهر هذا يف وسافرنا ذلك، سوى ووظائف يزدرعون ما نصف منهم يؤخذ الذمة،
ال ما املراكب من وفيه األسواق، من سوق يف نميش فكأنا والبساتني، القرى بني يوًما عرش
وسلم طبله واحد كل رضب املركبان التقى فإذا طبل، منها مركب كل ويف كثرة، يحىص
نول، الفقراء من النهر بذلك يؤخذ أالَّ املذكور الدين فخر السلطان وأمر بعض، عىل بعضهم
وبعد دينار، نصف أعطي مدينة إىل الفقري وصل وإذا منهم، له زاد ال ملن الزاد يعطى وأن
وسرت كاوان سرت مدينة إىل وصلنا — ذكرناه كما — النهر يف سفرنا من يوًما عرش خمسة
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الفقري عىل أهلها قبض التي املدينة وهي الراء)، وسكون والنون املهمل السني (بضم
وبينهما الجاوة، بالد إىل السفر يريد جنًكا بها وجدنا وصلناها وملا إليها، لجأ عندما شيدا

فيه. فركبنا يوًما أربعون
الكالب كأفواه أفواههم الذين الربهنكار بالد إىل يوًما عرش خمسة بعد ووصلنا
من الطائفة وهذه الهاء)، وسكون والكاف والنون والراء املوحدة الباء بفتح (وضبطها
بحشيش مسقفة قصب بيوت يف وسكناهم غريه، إىل وال الهنود دين إىل يرجعون ال الهمج
عىل ورجالهم كثري، والتنبول والفوفل املوز أشجار من وعندهم البحر، شاطئ عىل األرض
بارع، جمال ولهن كذلك فلسن نساؤهم وأما الكالب، كأفواه أفواههم أن إال صورتنا مثل
القصب من جعبة يف وأنثييه ذكره يجعل منهم الواحد أن إال يسترتون ال عرايا ورجالهم
املسلمني من جماعة ومعهم الشجر، بأوراق نساؤهم ويسترت بطنه، يف معلقة منقوشة
ال كالبهائم يتناكحون أنهم أخربونا حدة عىل حارة يف ساكنون والجاوة بنجالة أهل من
يزنون، ال وأنهم فوقه أو ذلك دون فما امرأة ثالثون منهم للرجل ويكون بذلك، يسترتون
فيصلب عبده أو صاحبه يؤتى أو يموت، حتى يصلب أن الرجل فحد منهم أحد زنا وإذا
بعد واحًدا فينكحونها خدامه جميع السلطان يأمر أن املرأة وحد هو، ويرسح منه عوًضا
أهل من أحًدا يرتكون ال ذلك وألجل البحر، يف بها ويرمون تموت، حتى بحرضته واحد
عىل ويشاورونهم الناس، يبايعون وإنما عندهم، املقيمني من كان أن إال إليهم ينزل املراكب
الستقائه يرتكونهم وال الساحل، من بعيد ألنه الفيلة؛ عىل املاء إليهم ويسوقون الساحل،
يسعها وال عندهم كثرية والفيلة الحسان، الرجال إىل يطمحن ألنهم نسائهم؛ عىل خوًفا
ساكنهم من إال يفقهه ال غريب كالم ولهم باألثواب، منهم تشرتى ثم سلطانهم، غري أحد
من قارب كل صغار، قوارب يف إلينا أتوا ساحلهم إىل وصلنا وملا إليهم، الرتدد وأكثر

والسمك. والفوفل والتنبول واألرز باملوز وجاءوا منحوتة، واحدة خشبة

سلطانهم ذكر

ثوب السلطان ولباس الجلود، من بردعة شبه عليه فيل عىل راكبًا سلطانهم إلينا وأتى
ملونات، الحرير من عصائب ثالث رأسه وفوق خارج، إىل الوبر جعل وقد املعز، جلود من
من هدية إليه فبعثنا الفيلة، عىل أقاربه من عرشين نحو ومعه القصب، من حربة يده ويف
وهم بنجالية وأثوابًا املهل ذيبة بجزائر يكون الذي والحوت والقرفة والزنجبيل الفلفل
ينزل مركب كل عىل السلطان ولهذا عيدهم؛ أيام يف الفيلة يكسونها إنما يلبسونها، ال
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وأصابع محزمها يف زوجته تجعله ذهب وحيل الفيل لكسوة وثياب ومملوك جارية ببالده
يقارب أو فيهلك البحر به يهيج سحًرا له صنعوا الوظيفة هذه يعط لم ومن رجليها،

الهالك.

حكاية

هؤالء إىل تردد ممن املركب لصاحب غالًما أن بمرساهم إقامتنا ليايل من ليلة يف واتفق
عىل الغار شبه موضع إىل كربائهم أحد امرأة مع وتواعد ليًال، املركب من نزل الطائفة
فحمال به، فوجدهما الغار إىل أصحابه من جمع يف فجاء زوجها، بذلك وعلم الساحل،
حتى الناس فجامعها باملرأة وأمر وصلب، أنثياه فقطعت بالغالم فأمر سلطانهم، إىل
إمضاء من ا بدٍّ نجد ال إنا وقال: جرى، عما فاعتذر الساحل، إىل السلطان جاء ثم ماتت،
وبعد هؤالء، عن سافرنا ثم املطلوب، الغالم عوض غالًما املركب لصاحب ووهب أحكامنا،
اللبان إليها يُنَْسب التي وهي (بالجيم) الجاوة جزيرة إىل وصلنا يوًما وعرشين خمسة
النارجيل أشجارها وأكثر نرضة، خرضة وهي يوم، نصف مسرية عىل رأيناها الجاوي،
الحلو والنارنج والجمون والعنبة والربكي والشكي الهندي والعود والقرنفل والفوفل
املسبوك غري الترب الصيني وبالذهب قصدير بقطع ورشاؤهم أهلها وبيع الكافور، وقصب
أقل فهو املسلمني ببالد وأما منها هو إنما الكفار، ببالد التي الطيب أفاويه من والكثري
النارجيل جوز ومعهم صغار، مراكب يف أهلها إلينا خرج املرىس وصلنا وملا ذلك، من
قدره، عىل إنسان كل فيكافئهم للتجار، ذلك يهدوا أن وعادتهم والسمك، والعنبة واملوز
النزول يف لنا وأذن التجار، من معنا من وشاهد البحر، صاحب نائب أيًضا إلينا وصعد
الرسحى يسمونها دور بها البحر، ساحل عىل كبرية قرية وهي البندر إىل فنزلنا الرب، إىل
أميال، أربعة البلد وبني وبينها املهمل)، الحاء وفتح الراء وسكون املهمل السني (بفتح
دولسة األمري فأمر بقدومي، فعرفه السلطان، إىل البحر صاحب نائب بهروز كتب ثم
الفقهاء من وسواهم األصبهاني الدين وتاج الشريازي سيد أمري الرشيف والقايض بلقائي
أصحابي، وركب فركبت سواه وأفراس السلطان مراكب من بفرس وجاءوا لذلك، فخرجوا
الطاء وسكون وامليم املهمل السني (بضم سمطرة مدينة وهي السلطان حرضة إىل ودخلنا

خشب. وأبراج خشب سور عليها كبرية حسنة مدينة الراء)، وفتح
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الجاوة سلطان ذكر

الفقهاء، يف محب املذهب شافعي وكرمائهم امللوك فضالء من الظاهر امللك السلطان وهو
صالة إىل يأتي ومتواضع، والغزو الجهاد كثري وهو واملذاكرة، للقراءة مجلسه يحرضون
تطوًعا، معه يخرجون الجهاد يف محبون شافعية بالده وأهل قدميه عىل ماشيًا الجمعة

الصلح. عىل الجزية يعطونهم والكفار الكفار، من يليهم من عىل غالبون وهم

إلينا وإحسانه داره إىل دخولنا ذكر

الطريق، جانبي عن مركوزة رماًحا منه بالقرب وجدنا السلطان دار إىل قصدنا وملا
املشور، ودخلنا عندها فنزلنا راكبًا، كان من يتجاوزها فال الناس، نزول عىل عالمة وهي
باملصافحة، وسالمهم علينا وسلَّم إلينا فقام امللك، عمدة يسمى وهو السلطان نائب فوجدنا
فأتاه الفتيان، لبعض ودفعها وختمها بذلك يعلمه السلطان إىل بطاقة وكتب معه، وقعدنا
القاف وسكون املوحدة الباء (بضم والبقشة ببقشة أحد جاء ثم ظهرها، عىل الجواب
دويرة إىل وأدخلني بيدي، وأخذ بيده النائب فأخذها السبنية، هي املعجم) الشني وفتح
بالنهار، راحته موضع وهي فاء)، أولها أن (إال زردخانة وزن عىل فردخانة يسمونها
اآلخرة، العشاء بعد إال ينرصف وال الصبح، بعد املشور إىل السلطان يأتي أن العادة فإن
الحرير، خالص من إحداها فوط، ثالث البقشة من وأخرج الكبار، واألمراء الوزراء وكذلك
من التحتانيات يسمونها أثواب ثالث وأخرج وكتان، حرير وأخرى وقطن، حرير واألخرى
ثالثة وأخرج الوسطانيات تسمى األجناس مختلفة الثياب من ثالثة وأخرج الفوط، جنس
الرساويل عوض منها فوطة فلبست عمائم، ثالث وأخرج أبيض، أحدها األرمك من أثواب
أكثره بالطعام جاءوا ثم منها، بقي ما أصحابي وأخذ جنس، كل من وثوبًا عادتهم، عىل
وقام وقمنا فأخذناه االنرصاف، عالمة وهو بالتنبول أتوا ثم الفقاع، من بنوع أتوا ثم األرز،
عليه بستان إىل بنا وأتوا معنا، النائب وركب فركبنا املشور عن وخرجنا لقيامنا، النائب
املخمالت يسمونها قطن بقطائف مفروشة بالخشب بناؤها دار وسطه ويف خشب، حائط

مصبوغ. وغري مصبوغ ومنها املعجم)، والخاء (بامليم
ومخاد خفاف ولحف الحرير من مرضبات فوقها الخريزان، من ة أَِرسَّ البيت ويف
وخادمني، بجاريتني دولسة األمري جاء ثم النائب، ومعنا بالدار فجلسنا البوالشت، يسمونها
النائب خرج ثم محمد، السلطان قدر عىل ال قدرنا عىل هذه السلطان لك يقول يل: وقال
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السلطان عىل رسوًال ورد كان ألنه معرفة؛ وبينه بيني وكانت عندي، دولسة األمري وبقي
القادم يسلم أالَّ عندنا العادة إن يل: فقال السلطان؟ رؤية تكون متى له: فقلت بدهيل،
أيام ثالثة فأقمنا ذهنه، إليه ويثوب السفر تعب عنه ليذهب ثالثة بعد إال السلطان عىل
فلما وصباًحا، مساء والطرف الفواكه وتأتينا اليوم، يف مرات ثالث الطعام إلينا يأتي
عىل سالمك يكون يل: فقال دولسة األمري أتاني — الجمعة يوم وهو — الرابع اليوم كان
حاجبه مع الجمعة به وصليت املسجد فأتيت الصالة، بعد الجامع بمقصورة السلطان
السلطان، إىل دخلت ثم الراء)، وفتح الحروف آخر الياء وسكون القاف (بفتح قريان
وأجلسني عليه، وسلمت فصافحني وشماله يمينه عن والطلبة سيد أمري القايض فوجدت
الفقه يف املذاكرة إىل وعاد فأجبته، أسفاري وعن محمد السلطان عن وسألني يساره، عن
فنزع هنالك، بيتًا دخل صالها فلما العرص، صالة إىل كذلك يزل ولم الشافعي، مذهب عىل
ثم ماشيًا، الجمعة يوم املسجد يأتي وبها الفقهاء، ثياب وهي عليه، كانت التي الثياب

والقطن. الحرير من األقبية وهي امللك ثياب لبس

عليه السالم وترتيب داره إىل انرصافه ذكر

السلطان ركب إذا أنه عندهم والعادة بابه، عىل والخيل الفيلة وجد املسجد من خرج وملا
يمينه، عن العلم أهل ويكون الفيلة، ركبوا الفرس ركب وإذا الخيل، معه من ركب الفيل
العادة حيث فنزلنا املشور، إىل معه ورسنا الخيل، وركبنا الفيل عىل اليوم ذلك فركب
الدولة وأرباب والكتاب واألمراء الوزراء املشور يف اصطف وقد راكبًا، السلطان ودخل
فسلموا أربعة، ووزراؤه والكتاب الوزراء صف الصفوف فأول صفوًفا، العسكر ووجوه
وكذلك مواقفهم، إىل ومضوا فسلموا، األمراء صف ثم وقوفهم، موضع إىل وانرصفوا عليه
ثم والشعراء، والحكماء الندماء صف ثم والفقهاء، الرشفاء صف ثم طائفة، كل تفعل
قبة إزاء فيله عىل السلطان ووقف واملماليك، الفتيان صف ثم العسكر، وجوه صف
شماله وعن مزينة فيًال خمسون يمينه عن وجعل مرصع، شطر رأسه فوق ورفع الجلوس
يديه بني ووقف النوبة، خيل وهي مثلها شماله وعن فرس مائة أيًضا يمينه وعن مثلها
مجللة بخيل وأتي يديه، بني فغنوا الرجال، من الطرب أهل أتى ثم الحجاب، خواص
فعجبت يديه، بني الخيل فرقصت مزركشة، حرير وأرسان ذهب خالخيل لها بالحرير،
إىل السلطان دخل الغروب عند كان وملا الهند، ملك عند ذلك مثل رأيت وكنت شأنها، من

منازلهم. إىل الناس وانرصف داره،
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ذلك وسبب أخيه ابن خالف ذكر

األمراء، لبعض بنتًا يتعشق الفتى وكان البالد، بعض فواله ببنته متزوج أخ ابن له وكان
سواه أو سوقي أو أمري الناس من لرجل كانت إذا أنه هنالك والعادة تزوجها، ويريد
من السلطان ويبعث شأنها، يف للسلطان يستأمر أن بد فال النكاح، مبلغ بلغت قد بنت
ممن أولياؤها يزوجها تركها وإال تزوجها صفتها أعجبته فإن إليها، تنظر من النساء
والرشف، الجاه من به يحوزن ملا بناتهم السلطان تزوج يف يرغبون هنالك والناس يشاءوا،
إليها نظر من السلطان بعث السلطان أخي ابن تعشقها التي البنت والد استأمروا وملا
الغزو، إىل خرج السلطان أن ثم إليها، سبيًال يجد ولم بها، الفتى شغف واشتد وتزوجها،
عليها يكن لم إذ ودخلها؛ سمطرة إىل أخيه ابن فخالفه شهر، مسرية الكفار وبني وبينه
فقفل بذلك عمه وعلم آخرون، وامتنع الناس بعض وبايعه امللك وادعى حينئذ، سور
تعشقها التي الجارية وأخذ والذخائر، األموال من عليه قدر ما أخيه ابن فأخذ إليها، عائًدا
عنده إقامتي وكانت سمطرة، عىل السور عمه بنى ولهذا جاوة، بمل الكفار بالد وقصد
الصني إىل للسفر يتهيأ وال أوانه، كان إذ السفر منه طلبت ثمَّ يوًما، عرش خمسة بسمطرة
من معنا وبعث خريًا، هللا جزاه وأجمل وأحسن وزودنا جنًكا لنا فجهز وقت، كل يف
ثمَّ ليلة، وعرشين إحدى بالده بطول وسافرنا الجنك، إىل بالضيافة لنا يأتي من أصحابه
األقاويه وبها شهرين مسرية وطولها الكفار بالد وهي امليم)، (بضم جاوة مل إىل وصلنا
ببالد وليس بالدها بعض من وقمارة وقافلة والقماري القاقيل الطيب والعود العطرة
الهندي، العود من ويشء القرنفل، من ويشء والكافور، اللبان إال بالجاوة الظاهر السلطان

وحققناه. أعيانه عىل ووقفنا منها، شاهدناه ما ولنذكر جاوة، بما ذلك معظم وإنما

اللبان ذكر

كأغصان وأغصانها ذلك، دون ما إىل اإلنسان قامة بقدر تكون صغرية اللبان وشجرة
واللبان ورقة، دون منها الشجرة فبقيت سقطت وربما رقاق، صغار وأوراقها الخرشف،

الكفار. بالد يف منها أكثر املسلمني بالد يف وهي أغصانها، يف تكون صمغية

الكافور ذكر

ويكون وأغلظ، أطول منها األنابيب أن إال بالدنا كقصب قصب فهي الكافور شجر وأما
من شكله مثل األنبوب داخل يف وجد القصبة كرست فإذا األنابيب، داخل يف الكافور
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يشء أصولها عند يُذْبَح حتى القصب تلك يف يتكون ال أنه فيه العجيب والرس الكافور،
وزن منه يقتل الذي الربودة يف املتناهي والطيب منه، يشء يتكون لم وإالَّ الحيوان من
اآلدمي، قصبه عند يذبح الذي هو بالحردالة عندهم املسمى وهو الروح بتجميد الدرهم

الصغار. الفيلة ذلك يف اآلدمي مقام ويقوم

الهندي العود ذكر

البلوط كأوراق وأوراقه رقيق قرشه أن إال البلوط، شجر يشبه فشجره الهندي العود وأما
الرائحة وفيها ممتدة، طويلة وعرقه الِعَظم ُكلَّ تَْعُظم ال وشجرته له، ثََمَر وال سواء
َشَجِره ِمْن املسلمني ببالد ما وكل فيها، عطرية فال وورقها شجرته عيدان وأما العطرة،
بقاقلة كان ما منه واملتملَّك ُمتََملَّك، غري فأكثره الكفار بالد يف الذي وأما ُمتََملَّك، فهو
باألثواب، جاوة ألهل ويبيعونه العود، أنواع أطيب هو القماري وكذلك العود، أطيب وهو
يف ويُْدَفن منه العرق يُْقَطع فإنه العطاس وأما كالشمع، عليه يطبع صنف القماري ومن

أنواعه. أعجب من وهو ُقوَّتُه فيه فتبقى أشهًرا، الرتاب

القرنفل ذكر

اإلسالم، ببالد منها أكثر الكفار ببالد وهي ضخمة، عادية فهي القرنفل أشجار وأما
بالدنا أهل يسميه والذي العيدان، هو منها بالدنا إىل واملجلوب لكثرتها بمتملكة وليست
جوز هو القرنفل وثمر النارنج بزهر شبيه وهو زهره، من يسقط الذي هو القرنفل نور
كله ذلك رأيت البسباسة هو فيها املتكون والزهر الطيب بجوزة بالدنا يف املعروفة بوا
وملن للرسقة، معدة الجنوك من جملة به فوجدنا قافلة، مرىس إىل ووصلنا وشاهدته،
مدينة إىل الجنك من نزلنا ثم وظيفة، جنك كل عىل لهم فإن الجنوك، من عليهم يستعيص
من سور عليها حسنة، مدينة وهي مفتوح، والمها مضموم آخرهما بقافني وهي قاُقلة
الفيلة بخارجها رأيت ما وأول الفيلة، من ثالثة فيه تسري بحيث عرضه، منحوتة حجارة
أرخص أو عندنا الحطب بقيمة وهو بيوتهم، يف يوقده الهندي، العود من األحمال عليها
القطن، ثياب من بثوب منه الحمل فيبيعون للتجار وأما بينهم، فيما ابتاعوا إذا هذا ثمنًا
وكل ويحملون، يركبون عليها ا جدٍّ كثرية بها والفيلة الحرير، ثياب من عندهم أغىل وهي
وتحمل، داره إىل يركبه عنده فيله يربط حانوت صاحب وكل بابه، عىل فيلته يربط إنسان

الرتتيب. هذا مثل عىل والخطا الصني أهل جميع وكذلك
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جاوة مل سلطان ذكر

ومعه بساط، األرض وبني بينه ليس قبة، عىل جالًسا قرصه خارج رأيته كافر، وهو
وإنما السلطان، عند إال هنالك خيل وال مشاة، عليه يعرضون والعساكر دولته، أرباب
من عىل السالم وقلت: فجئت، فاستدعاني شأني فعرف يقاتلون، وعليها الفيلة يركبون
عليه أقعد ثوب يل يفرش أن وأمر بي، فرحب السالم، لفظ إال يفقهوا فلم الهدى، اتبع
عادته هكذا فقال: األرض، عىل قاعد والسلطان الثوب عىل أجلس كيف للرتجمان: فقلت
فجلست إكرامك، فيجب كبري سلطان من وجئت ضيف وأنت تواضًعا، األرض عىل يقعد
وحينئٍذ أيام ثالثة الضيافة يف عندنا تقيم يل: وقال سؤاله، يف فأوجز السلطان، عن وسألني

انرصافك. يكون

بمجلسه رأيتها عجيبة ذكر

رقبة عىل وضعه قد املسفر، سكني شبه سكني بيده رجًال السلطان هذا مجلس يف ورأيت
فوقع نفسه، عنق وقطع مًعا، بيديه السكني أمسك ثم أفهمه، لم كثري بكالم وتكلم نفسه،
أيفعل السلطان: يل وقال شأنه، من فعجبت باألرض، إمساكه وشدة السكني لحدة رأسه
يف أنفسهم يقتلون عبيدنا هؤالء وقال: فضحك قط، رأيت ما له: فقلت عندكم؟ هذا أحد
والرعايا، والعساكر الدولة وأرباب النواب، إلحراقه وخرج وأحرق، فرفع به وأمر محبتنا
كان من وأخربني فعله، ألجل وعظموا وإخوانه، وأهله أوالده عىل الواسع الرزق وأجرى
يقتل وأنه السلطان، يف ملحبته تقريًرا كان به تكلم الذي الكالم أن املجلس ذلك يف حاًرضا
انرصفت ثم جده، حب يف نفسه وجده أبيه حب يف نفسه أبوه قتل كما حبه يف نفسه
وثالثني أربعة بعد فوصلنا البحر، يف وسافرنا أيام، ثالثة بضيافة إيل وبعث املجلس، عن
وال تجاوره، أرض تربة من أنها زعموا حمزة وفيه الراكد وهو الكاهل البحر إىل يوًما
جنوك من جنك كل تتبع البحر هذا وألجل اتساعه، مع حركة وال موج وال فيه ريح
ذلك مع الجنك يف ويكون فتجره، به تجذف — ذكرناه كما — مراكب ثالثة الصني
نحوها، أو رجًال ثالثون منها املجذاف عىل يجتمع كالصواري، كباًرا مجذاًفا عرشين نحو
كالطوابيس، عظيمان حبالن املجذاف ويف اآلخر، يقابل صف كل صفني، قياًما ويقومون
ذلك عند يغنون وهم األخرى الطائفة وتجذف ترتكه، ثم الحبل الطائفتني إحدى فتجذف

لعيل. لعيل يقولون وأكثرها الحسان، بأصواتهم
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فيه، التسهيل من البحرية وعجبت يوًما، وثالثني سبعة البحر هذا ظهر عىل وأقمنا
ثم عليهم، التيسري من يكون ما أنهى وهي أربعني، إىل يوًما خمسني فيه يقيمون فإنهم
هو وملكن املهمل) السني وكرس والواو املهمل الطاء (بفتح وهي طواليس بالد إىل وصلنا
الكثرية الجنوك وله الصني ملك هي أيًضا وملكها عريضة بالد وهي بطواليس، املسمى
حسان أوثان عبدة البالد هذه وأهل يشء عىل يصالحوه حتى الصني أهل بها يقاتل
ونجدة، شجاعة ولهم الحمرة، ألوانهم عىل والغالب صورهم يف بالرتك الناس أشبه الصور
مراسيهم من وأرسينا سواء، كالرجال ويقاتلن الرماية، ويحسن الخيل، يركبن ونساؤهم
وكاف مضموم والم مسكنة الحروف أخر وياء مفتوح بكاف (وضبطها كيلوكري بمدينة
فلما ملكهم، ابن بها يسكن وكان وأكربها، مدنهم أحسن من وهي مكسور)، وراء مفتوح
فسألهم امللك، البن هدية ومعه إليهم الناخودة ونزل عساكرهم، جاءت باملرىس أرسينا
الهمزة بضم أردجا (واسمها املدينة بتلك بنته ووىل غريهم، بلًدا واله أباه أن فأخربوه عنه

وجيم). املهمل الدال وضم الراء وسكون

امللكة هذه ذكر

صاحب الناخودة امللكة هذه استدعت كيلوكري بمرىس حلولنا من الثاني اليوم يف كان وملا
ساالر وسباه الرجال مقدم وهو والتنديل والرؤساء والتجار الكاتب وهو والكواني املركب
أحرض أن مني الناخودة ورغب عادتها، عىل لهم صنعتها لضيافة الرماة مقدم وهو
بقي هل لهم: قالت عندها حرضوا فلما طعامهم، أكل يجوز ال كفار ألنهم فأبيت معهم،
القايض وهو بخيش واحد رجل إال يَبَْق لم الناخودة: لنا فقال يحرض؟ لم منكم أحد
يأكل ال وهو املعجمني) الشني وكرس الخاء وسكون املوحدة الباء (بفتح وبخيش بلسانهم
فأتيتها امللكة أجب فقالوا: الناخودة وأصحاب جنادرتها فجاء ادعوه، فقالت طعامكم،
وحولها عليها ذلك يعرضن األزمة، بأيديهن نسوة يديها وبني األعظم، بمجلسها وهي
يديها وبني الصندل كرايس عىل الرسير تحت جلسن وقد وزيراتها، وهن القواعد النساء
وعليه الصندل، من وخشبة حرير ستور وعليه بالحرير، مفروش ومجلسها الرجال،
كبار من كثرية ذهب أواني عليها منقوش خشب مساطب وباملجلس الذهب، صفائح
من مصنوع برشاب مملؤة أنها الناخودة أخربني والبواقيل والقالل كالخوابي وصغار
يفرح املطعم حلو الرائحة عطر وأنه الطعام، بعد يرشبونه باألقاويه، مخلوط السكر

الباءة. عىل ويعني ويهضم النكهة، ويطيب
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«خوشميسن مسن يخىش مسن حسن بالرتكية: يل قالت امللكة عىل سلمت فلما
تحسن وكانت منها، قرب عىل وأجلستني أنت؟ كيف حالك؟ كيف معناه يخشميسن»
والكاغد، الدواة معناه (كتور) كاتور وبتك دواة خدامها لبعض فقالت العربي، الكتاب
تنرضي لها فقلت هذا؟ ما فقالت الرحيم، الرحمن هللا بسم فيه فكتبت بذلك فأتي
ونام وياء) وراء الضاد وفتح النون وسكون املعلوة التاء (بفتح وتنرضي نام (تنكري)
سألتني: ثم جيد، ومعناه (خوش) خشن فقالت، هللا اسم ذلك ومعنى وميم) وألف (بنون
فسألتني نعم، فقلت: الفلفل؟ بالد فقالت: الهند، بالد من لها فقلت قدمت؟ البالد أي من
فإني لنفيس، وآخذها أغزوها أن بد ال يل: فقالت فأجبتها، وأخبارها البالد تلك عن
من فيلني وحمل بأثواب يل وأمرت افعيل، لها: فقلت وعساكرها، مالها كثرة يعجبني
ضخمة وهي مرطبانات وأربعة جالب أرطال وأربعة الضأن من وعرش وبجاموستني األرز
وأخربني للبحر، يستعد مما مملوح ذلك كل والعنبا والليمون والفلفل بالزنجبيل مملوءة
تخرج وأنها كالرجال، يقاتلن وجواٍر وخدم نسوة عسكرها يف لها امللكة هذه أن الناخودة
وأخربني األبطال، وتبارز القتال، وتشاهد عدوها، عىل فتغري ونساء، رجال من العساكر يف
ينهزمون، وكادوا عسكرها، من كثري وقتل شديد، قتال أعدائها بعض وبني بينها وقع أنها
طعنة فطعنته تقاتله كانت الذي امللك إىل وصلت حتى الجيوش وخرقت بنفسها فدفعت
بمال منها أهله فأفتكه رمح عىل برأسه وجاءت عساكره، وانهزمت فمات حتفه فيها كان
امللوك أبناء أن وأخربني أخيها، بيد كانت التي املدينة تلك ملكها أبيها إىل عادت فلما كثري،
إن املعرة خوف مبارزتها فيتحامون فيغلبني يبارزني من إال أتزوج ال فتقول: يخطبونها

غلبتهم.
لنا، مساعدة والريح يوًما عرش سبعة بعد فوصلنا طواليس، بالد عن سافرنا ثم
الخريات كثريًا متسع الصني وإقليم الصني، بالد إىل وأحسنه السري أشد بها نسري ونحن
ويخرتقه األرض، أقاليم من إقليم ذلك يف يضاهيه ال والفضة، والذهب والزرع والفواكه
كاسم (الرسو) السرب نهر أيًضا ويسمى الحياة، ماء ذلك معنى حيات بآب املعروف النهر
معناه بوزنه كوة تسمى بالق خان مدينة بقرب جبال من ومنبعه بالهند، الذي النهر
الصني، صني إىل ينتهي أن إىل أشهر، ستة مسرية الصني وسط يف ويمر القرود، جبل
وعليه عمارة أكثر هذا أن إال مرص، كنيل واألسواق والبساتني واملزارع القرى وتكتنفه
واألعناب يفضله بل املرصي، يضاهي مما الكثري السكر الصني وببالد الكثرية، النواعري
اص اإلجَّ رأيت حتى له، نظري ال بدمشق الذي العثماني اص اإلجَّ أن أظن وكنت اص، واإلجَّ
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من ببالدنا ما وكل وأصفهان خوارزم بطيخ يشبه العجيب البطيخ وبها بالصني، الذي
منه أطيب قمًحا أَر ولم ا، جدٍّ كثري بها والقمح منه، وأحسن مثله هو ما بها فإن الفواكه

والحمص. العدس وكذلك

الصيني الفخار ذكر

تراب من وهو كالن، وبصني الزيتون بمدينة إال منه يصنع فال الصيني الفخار وأما
عندهم، حجارة إليه ويضيفون — ذلك وسنذكر — كالفحم النار فيه تقد هنالك، جبال
يخمرونه، ثم ترابًا الجميع فيعود املاء، عليها يصبون ثم أيام، ثالثة عليها النار ويوقدون
هنالك وهو أيام، عرشة خمر ما والدون ذلك عىل يزاد وال كامًال شهًرا خمر ما منه فالجيد
إىل يصل حتى األقاليم وسائر الهند إىل ويحمل ثمنًا، أرخص أو ببالدنا الفخار بقيمة

الفخار. أنواع أبدع وهو باملغرب بالدنا

الصني دجاج ذكر

أضخم عندهم الدجاج وبيض عندنا، اإلوز من أضخم ا جدٍّ ضخمة وديوكها الصني ودجاج
فأردنا دجاجة، اشرتينا ولقد لها، ضخامة فال عندهم اإلوز وأما عندنا، اإلوز بيض من
قدر عىل بها الديك ويكون برمتني، يف فجعلناها واحدة، برمة يف لحمها يسع فلم َطبْخها،
بمدينة الصيني الديك رأيت ما وأول حمراء بضعة فيبقى ريشها، انتتف وربما النعامة،
فلما منه أعظم هو ما الصني ببالد إنَّ صاحبه: يل فقال منه، وعجبت نعامة فظننته كولم

ذلك. من به أخربني ما مصداق رأيت الصني إىل وصلت

الصني أهل أحوال بعضمن ذكر

الصني وملك الهنود، تفعل كما موتاهم ويحرقون األصنام يعبدون كفار الصني وأهل
ينفردون للمسلمني مدينة الصني مدن من مدينة كل ويف خان، تنكيز ذرية من ترتي
وكفار محرتمون، معظمون وهم وسواها، الجمعات إلقامة املساجد فيها ولهم بسكناهم،
وسعة رفاهية أهل وهم أسواقهم، يف ويبيعونها والكالب، الخنازير لحوم يأكلون الصني
تحىص ال الذي منهم الكبري التاجر وترى ملبس، وال مطعم يف يحتفلون ال أنهم إال عيش،
الذهب أواني يف يحتفلون إنما الصني أهل وجميع خشنة، قطن جبة وعليه كثرة أمواله
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والحرير الثالثة، الرجل هو ويقولون امليش يف عليه يعتمد عكاز منهم واحد ولكل والفضة،
ولذلك مؤنة كثري إىل تحتاج فال منها، وتأكل بالثمار تتعلق الدود ألن ا؛ جدٍّ كثري عندهم
الواحد الثوب ويباع قيمة، له كانت ملا التجار ولوال بها، واملساكني الفقراء لباس وهو كثر
عنده يكون ما التاجر يسبك أن وعادتهم الحرير، من الكثرية باألثواب عندهم القطن من
ذلك ويجعل دونه، وما فوقه فما قنطار من منها القطعة تكون قطًعا والفضة الذهب من
عرش له كانت ومن خاتًما، إصبعه يف جعل منها قطع خمس له كان ومن داره باب عىل
التاء وكرس املهمل السني (بفتح الستي سموه عرشة خمس له كان ومن خاتمني، جعل
الباء (بفتح بركالة منها الواحدة القطعة ويسمون بمرص، الكارمي بمعنى وهو املعلوة)

والالم). الكاف وفتح الراء وسكون املوحد

ويشرتون يبيعون بها التي الكاغد دراهم ذكر

يسبكونه ذلك من ببالدهم يتحصل ما وجميع درهم، وال بدينار يتبايعون ال الصني وأهل
الكف بقدر منها قطعة كل كاغد، بقطع ورشاءهم بيعهم وإنما — ذكرناه كما — قطًعا
موحدة (بباء بالشت منها قطعة والعرشون الخمس وتسمى السلطان، بطابع مطبوعة
وإذا عندنا، الدينار بمعنى وهي معلوة) وتاء مسكن معجم وشني مكسور والم وألف
جدًدا عوضها فأخذ عندنا، السكة كدار دار إىل حملها إنسان يد يف الكواغد تلك تمزقت
األرزاق لهم عملها يتولون الذين ألن سواها؛ وال أجرة ذلك عىل يعطى وال تلك، ودفع
اإلنسان مىض وإذا األمراء، كبار من أمري الدار بتلك وكل وقد السلطان، قبل من الجارية
حتى عليه يلتفت وال منه، يأخذ لم يشء رشاء يريد دينار أو فضة بدرهم السوق إىل

أراد. ما به ويشرتي بالبالشت يرصفه

الفحم مكان يوقدونه الذي الرتاب ذكر

لون ولونه عندنا كالطفل منعقد عندهم تراب فحمهم إنما والخطا الصني أهل وجميع
ويشعلون عندنا، الفحم قطع قدر عىل قطًعا فيقطعونه منه، باألحمال الفيلة تأتي الطفل،
باملاء عجنوه رماًدا صار وإذا الفحم، نار من حرارة أشد وهو كالفحم، فيقد فيه النار
الرتاب هذا ومن يتالىش، أن إىل كذلك به يفعلون يزالون وال ثانية، به وطبخوا ويبسوه

ذكرناه. كما سواه حجارة إليه ويضيفون الصيني، الفخار أواني يصنعون
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الصناعات إحكام من به وا ُخصُّ ما ذكر

حالهم، من مشهور وذلك فيها؛ إتقانًا وأشدهم للصناعات إحكاًما األمم أعظم الصني وأهل
إحكامه يف أحد يجاريهم فال التصوير وأما فيه، فأطنبوا تصانيفهم يف الناس وصفه قد
من لهم شاهدت ما عجيب ومن عظيًما، اقتداًرا فيه لهم فإن سواهم، من وال الروم من
أصحابي وصور صورتي ورأيت إال إليها عدت ثم مدنهم من مدينة قط دخلت ما أني ذلك
السلطان، مدينة إىل دخلت ولقد األسواق، يف موضوعة والكواغد الحيطان يف منقوشة
زي عىل ونحن أصحابي مع السلطان قرص إىل ووصلت النقاشني، سوق عىل فمررت
وصورة صورتي فرأيت املذكورة، بالسوق مررت عشيٍّا القرص من عدت فلما العراقيني،
صورة إىل ينظر منا واحد كل فجعل بالحائط، ألصقوه قد كاغد، يف منقوشة أصحابي
قرص إىل أتوا وأنهم بذلك، أمرهم السلطان أن يل وذكر شبهه، من شيٍّا تخطئ ال صاحبه،
عادة وتلك بذلك، نشعر لم ونحن صورنا، ويصورون إلينا ينظرون فجعلوا به، ونحن
يوجب ما فعل إذا الغريب أن إىل ذلك يف حالهم وتنتهي بهم، يمر من كل تصوير يف لهم
قال أخذ، الصورة تلك شبه وجد فحيثما عنه وبحث البالد إىل صورته بعثوا عنهم فراره
الفرس، ملك األكتاف ذي سابور قضية من التاريخ أهل حكاه ما مثل هذا جزي: ابن
بعض عىل صورته وكانت ملكهم صنعها وليمة وحرض متنكًرا، الروم بالد إىل دخل حني
هذه إن مللكه: فقال سابور صورة عيل فانطبعت قيرص، خدام بعض إليها فنظر األواني،
ما فيه وجرى قاله، ما عىل األمر فكان املجلس، هذا يف معنا كرسى أن تخربني الصورة

الكتب. يف مسطور هو

املراكب يف ما تقييد يف عادتهم ذكر

وكتابه، البحر صاحب إليه صعد السفر جنوكهم من جنك أراد إذا الصني أهل وعادة
عاد فإذا السفر، لهم يباح وحينئٍذ والبحرية، والخدام الرماة من فيه يسافر من وكتبوا
أحًدا فقدوا فإن الناس، بأشخاص كتبوه ما وقابلوا أيًضا، إليه صعدوا الصني إىل الجنك
ذلك غري أو فراره، أو موته عىل بربها يأتي أن فإما به، الجنك صاحب طلبوا قيدوه ممن
عليهم يميل أن املركب صاحب أمروا ذلك من أفرغوا فإذا فيه، أخذ وإال عليه يحدث مما
الديوان حفاظ ويجلس فيه، من ينزل ثم وكثريها، قليلها السلع من فيه ما بجميع تفصًال
ماًال فيه ما بجميع الجنك عاد عنهم، كتمت قد سلعة عىل عثروا فإن عندهم، ما ملشاهدة
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بالصني، إال املسلمني وال الكفار بالد من ببالد رأيته ما الظلم، من نوع وذلك للمخزن،
مغرمها عىل غاب قد له سلعة عىل عثر من أن وهو منه، يقرب ما بالهند كان أنه إال اللهم

املغارم. رفع ملا ذلك السلطان رفع ثم مغرًما، عرش أحد أغرم

الفساد عن التجار منع يف عادتهم ذكر

املسلمني من تاجر عند النزول يف خري الصني بالد من بلد عىل املسلم التاجر قدم وإذا
التاجر وضمنه ماله، حرص التاجر عند النزول أحب فإن الفندق، يف أو معني املتوطنني
يشء وجد فإن ماله، عن بحث السفر أراد فإذا باملعروف، منه عليه وأنفق املستوطن،
ماله سلم بالفندق النزول أراد وإن ضمنه، الذي املستوطن التاجر أغرمه ضاع قد منه
له اشرتى الترسي أراد فإن ويحاسبه، أحب ما له يشرتي وهو وضمنه، الفندق لصاحب
األثمان؛ رخيصات والجواري عليهما، وأنفق الفندق يف بابها يكون بدار وأسكنه جارية،
ال أنهم غري عندهم، عيبًا ذلك وليس وبناتهم، أوالدهم يبيعون أجمعني الصني أهل ألن
أراد إن وكذلك اختاروه، أن منه أيًضا يمنعون وال مشرتيهم، مع السفر عىل يجربون
أن نريد ال ويقولون: إليه، له سبيل ال فيشء الفساد، يف ماله إنفاق وأما تزوج، التزوج
فائت. وحسن فساد أرض فإنها بالدنا، يف أموالهم يخرسون أنهم املسلمني بالد يف يسمع

الطرق يف للمسافرين حفظهم ذكر

مسرية منفرًدا يسافر اإلنسان فإن للمسافرين، حاًال وأحسنها البالد آَمُن الصني وبالد
كل يف لهم أن ذلك وترتيب عليها، يخاف فال الطائلة األموال معه وتكون أشهر، تسعة
كان فإذا والرجال، الفرسان من جماعة يف به يسكن حاكم عليه فندًقا، ببالدهم منزل
من جميع أسماء فكتب كاتبه، ومعه الفندق إىل الحاكم جاء اآلخرة العشاء أو املغرب بعد
جاء الصبح بعد كان فإذا عليهم، الفندق باب وأقفل عليه، وختم املسافرين من به يبيت
إىل يوصلهم من معهم وبعث تفصيًال، بها وكتب باسمه، إنسان كل فدعا كاتبه، ومعه
طلبه يفعل لم وإن إليه، وصلوا قد الجميع أن حاكمه من برباءة ويأتيه له الثاني املنزل
الفنادق هذه ويف بالق، خان إىل الصني صني من ببالدهم منزل كل يف العمل وهكذا بهم،
قليلة فهي الغنم وأما واإلوز، الدجاج وخصوًصا األزواد من املسافر إليه يحتاج ما جميع
إليها وصلنا مدينة أول كانت البحر قطعنا ملا فنقول: سفرنا ذكر إىل ولنعد عندهم،
اسم ولكنه والهند الصني بالد بجميع وال زيتون بها ليس املدينة وهذه الزيتون، مدينة
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بالنسبة وتُْعَرف واألطلس الكمخا ثياب بها تُْصنَع كبرية عظيمة مدينة وهي عليها، وضع
هو أو الدنيا مرايس أعظم من ومرساها والخنبالقية، الخنساوية الثياب عىل ل وتَُفضَّ إليها،
من كبري خور وهو كثرة، تحىص فال الصغار وأما كبار، جنك مائة نحو به رأيت أعظمها،
يكون الصني بالد وجميع املدينة وهذه األعظم بالنهر يختلط حتى الرب يف يدخل البحر
ببالدنا سجلماسة بلدة هي ما كمثل وسطها يف وداره واألرض، البستان بها لإلنسان
رأيت إليها وصويل يوم ويف حدة، عىل بمدينة ساكنون واملسلمون بالدهم، عظمت وبهذا
فسلم الجنك، به وغرق صحبتنا، ومىضيف بالهدية، رسوًال الهند إىل توجه الذي األمري بها
تاج املسلمني قايض إيل وجاء حسن، منزل يف فأنزلني بي، الديوان صاحب وعرف عيل،
األصفهاني هللا عبد الدين كمال اإلسالم وشيخ الكرماء األفاضل من وهو األردوييل الدين

الصلحاء. من وهو
منهم استدنت الذين التجار أحد التربيزي الدين رشف فيهم التجار كبار إيل وجاء
التجار وهؤالء للتالوة، مكثر القرآن حافظ معاملة وأحسنهم الهند، عىل قدومي حني
أرض من جاء وقالوا الفرح، أشد به فرحوا املسلم، عليهم قدم إذا الكفار بالد يف لسكناهم
املشايخ من بها وكان منهم، كواحد غنيٍّا فيعود أموالهم، زكوات يعطون وله اإلسالم،
التي النذور التجار يدفع وإليه البلد، خارج زاوية له الكازروني، الدين برهان الفضالء
القان إىل كتب أخباري الديوان صاحب عرف وملا الكازروني، إسحاق أبي للشيخ ينذرونها
معي يبعث أن منه فطلبت الهند، ملك جهة من بقدومي يخربه — األعظم ملكهم وهو —
البالد تلك ألشاهد كالن صني يسمونه وهم الصني) (صني الصني بالد إىل يوصلني من
من أصحابه من معي وبعث ذلك، إيل فأجاب القان، جواب يعود ما بخالل عمالته يف وهي
يَُجذِّفون الجذافني أن إال الغزوية، بالدنا أجفان يشبه مركب يف النهر يف وركبت يوصلني،
املركب عىل ويَُظلِّلون واملؤخر، املقدم يف والركاب املركب وسط يف وجميعهم قياًما، فيه
يف وسافرنا القنب، من أرق وهو به وليس الكتان يشبه بالدهم نبات من تُْصنَع بثياب
نحتاج ما بها نشرتي بقرية الزوال عند نرسو يوم كل ويف يوًما، وعرشين سبعة النهر هذا
كالن صني مدينة إىل وصلنا أن إىل هكذا أخرى، إىل بالعيشِّ ننزل ثمَّ الظهر، ونصيل إليه،
وهنالك أيًضا، وبالزيتون الفخار يصنع وبها الصني، صني مدينة وهي الكاف)، (بفتح
وأحسنها املدن أكرب من وهي البحرية، مجمع ويسمونه البحر، يف حياة آب نهر يصب
الهند وإىل الصني بالد سائر إىل يحمل ومنها الفخار، سوق أسواقها أعظم ومن أسواًقا،

واليمن.
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أسطوان باب كل داخل أبواب، تسعة لها عظيمة كنيسة املدينة هذه وسط ويف
بيوت، فيه موضع منها والثالث الثاني البابني وبني بها، الساكنون عليها يقعد ومصاطب
الكنيسة، أوقاف من وكسوته نفقته منهم واحد ولكل الزمانات، وأهل العميان يسكنها
األغذية، لطبخ واملطبخة للمرىض، املارستان داخلها ويف كلها، األبواب بني فيما وكذلك
نفقتهم لهم التكسب عىل لهم قدرة ال الذين الشيوخ أن يل وذكر والخدام، األطباء وفيها
الكنيسة هذه ر وعمَّ لهم، حال ال ممن واألرامل األيتام وكذلك الكنيسة، بهذه وكسوتهم
وصورة عليها، وقًفا والبساتني القرى من وليها وما املدينة هذه وجعل ملوكهم، بعض
بلدة املدينة هذه جهات بعض ويف يعبدونها، وهم املذكورة بالكنيسة مصورة امللك ذلك
بلد كل يف بد وال وشيخ، قاٍض ولهم والسوق والزاوية الجامع املسجد بها لهم املسلمني
يقيض وقاٍض إليه راجعة كلها املسلمني أمور تكون اإلسالم شيخ من الصني بالد من
األموال ذو األكابر الفضالء أحد وهو السنجاري الدين أوحد عند نزويل وكان بينهم،
وكل عيل، تتواىل املسلمني وسائر القايض وتحف يوًما عرش أربعة عنده وأقمت الطائلة،
هذه وراء وليس واملغنني، الحسان بالعشارين إليها ويأتون جديدة، دعوة يصنعون يوم
فيما يوًما ستون ومأجوج يأجوج سد وبني وبينها للمسلمني، وال للكفار ال مدينة املدينة
وال بالدهم تسلك ال ولذلك بهم؛ ظفروا إذا آدم بني يأكلون رحالة كفار يسكنها يل، ذكر

رآه. من رأى من وال السد رأى من البالد بتلك أََر ولم إليها، يسافر

عجيبة حكاية

يأكل ال وأنه سنة، مائتي عىل أناف قد كبريًا، شيًخا بها أن سمعت كالن بصني كنت وملا
بخارجها غار يف ساكن وأنه التامة، قوته مع النساء يبارش وال يحدث وال يرشب وال
العبادة أثر عليه الحمرة شديد نحيف وهو بابه، عىل فرأيته الغار، إىل فتوجهت فيه، يتعبد
كما الدنيا طرف من هذا للرتجمان: وقال وشمها، يدي فأمسك عليه، فسلمت له، لحية وال
فيها التي الجزيرة قدومك يوم أتذكر عجبًا، رأيت لقد يل: قال ثم اآلخر، طرفها من نحن
فقلت: الذهب؟ من دنانري عرشة وأعطاك األصنام، بني جالًسا كان الذي والرجل الكنيسة
ظهر وكأنه إلينا يخرج فلم الغار، دخل ثم ساعة، وفكر يده، فقبلت هو، أنا فقال: نعم،
أصحابه بعض ووجدنا نجده، فلم عليه الغار ودخلنا فتهجمنا به، تكلم ما عىل الندم منه
الرجل، ننتظر له: فقلنا فانرصفوا، ضيافتكم هذه فقال: الكاغد، من بوالشت جملة ومعه
يراه ال أرساره من رس عىل أحد أطلع إذا عادته فإن تروه، لم سنني عرش أقمتم لو فقال:
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فأعلمت وانرصفت، ذلك من فعجبت معك، حارض هو بل عنك غاب أنه تحسب وال بعده،
يأتي من مع عادته كذلك فقالوا: بقضيته، السنجاري الدين وأوحد اإلسالم القايضوشيخ
هو أصحابه أحَد ظننتموه والذي األديان، من ينتحله ما أحد يَْعَلم وال الغرباء، من إليه
سنة. منذ عليها َقِدَم ثم سنة، خمسني نحو البالد هذه عن غاب كان أنه وأخَربوني هو،
أقدارهم، عىل التَُّحف فيعطيهم زائرين، يأتونه والكرباء واألمراء السالطني وكان
يََقُع ما به هو الذي الغار يف وليس قدره، عىل أحد لكل فيعطي يوم، كل الفقراء ويأتيه
معه كنت لو ويقول: ملسو هيلع هللا ىلص النبي ويَذُْكر املاضية، السنني عن يَُحدِّث وأنه البرص، عليه
ويثني الذكر، بأحسن طالب أبي بن وعيل الخطاب بن عمر الخليفتني ويذكر لنرصته،
وأخربني كثرية، بأمور عنه وحدثوني معاوية، يف ويقع معاوية بن يزيد ويلعن عليهما،
عظيم، قرص يف أني يل فخيل بيدي فأخذ بالغار، عليه دخلت قال: السنجاري الدين أوحد
والفواكه الحسان، الوصائف جانبيه وعن تاج، رأسه وفوق رسير، عىل فيه قاعد وأنه
يديه وبني بالغار أنا فإذا ألكلها، تفاحة أخذت أني وتخيلت هنالك، أنهار يف تتساقط
البالد تلك وأهل إليه، أعد فلم شهوًرا الزمني شديد مرض وأصابني مني، يضحك وهو
القايض: يل وقال أبًدا، صائم فهو الصيام وأما يصيل، أحد يره لم لكن مسلم، أنه يعتقدون
صالتك، غري صالتي إن أصنع، ما أنت أتدري يل: فقال األيام، بعض يف الصالة له ذكرت
وبعد الزيتون، مدينة إىل راجًعا سافرت لقائه من الثاني اليوم ويف غريبة، كلها وأخباره
يف شئت إن والكرامة الرب عىل حرضته إىل بوصويل القان أمر جاء بأيام إليها وصويل
املعدة املراكب من حسنًا مركبًا يل فجهزوا النهر، يف السفر فاخرتت الرب ففي وإال النهر
املسلمون والتجار والقايض األمري لنا ووجه أصحابه، معنا األمري وبعث األمراء، لركوب
عرشة سفر بعد فوصلنا بأخرى، ونتعىش بقرية نتغدى الضيافة يف ورسنا كثرية، أزواًدا
وسكون الجيم وفتح النون وسكون القاف بفتح اسمها (وضبط قنجنفو مدينة إىل أيام
بها محدقة والبساتني أفيح بسيط يف حسنة كبرية مدينة وواو)، الفاء وضم اآلخر النون

دمشق. غوطة فكأنها
والطبول األعالم ومعهم والتجار اإلسالم وشيخ القايض إلينا خرج وصولنا وعند
غري معنا يركب لم أيدينا بني ومشوا فركبنا بالخيل، وأتوا الطرب وأهل واألنفار واألبواق
التعظيم، أشد ُمعظَّم عندهم السلطان وضيف وخدامه، البلد أمري وخرج والشيخ القايض
من السلطان عبيد والثاني األول السور بني ما يسكن أسوار أربعة ولها املدينة ودخلنا
وسكون املوحدة الباء (بفتح (الباسوانان) البصوانان ويسمون وسمارها املدينة حراس
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والثالث الثاني السور بني ما ويسكن ونون)، وألف ونون وألف وألف وواو املهمل الصاد
وهنالك املسلمون، الثالث السور داخل ويسكن البلد، عىل الحاكم واألمري املركبون الجنود
السور داخل ويسكن الراء)، وسكون القاف (بضم القرالني الدين ظهري شيخهم عند نزلنا
ثالثة يليه والذي منها باب كل بني ما ومقدار األربعة، املدن أعظم وهو الصينيون الرابع

وأرضه. وداره بستانه — ذكرناه كما — إنسان ولكل وأربعة، أميال

حكاية

عندهم، املعظمني الفقهاء لبعض عظيم بمركب إذا القرالني الدين ظهري يف يوًما أنا وبينا
فلما إيل، ودخل اسمه من فعجبت السبتي، الدين قوام موالنا وقالوا عيل يل فاستؤذن
إيلَّ تنظر أراك فقال: إليه، النظر فأطلت أعرفه، أن يل سنح السالم بعد املؤانسة حصلت
طنجة، من وأنا له: فقلت سبتة، من فقال: أنت؟ البالد أي من له: فقلت يَْعِرُفني، من نََظَر
يل: فقال الهند؟ بالد دخلت هل له: فقلت لبكائه، بكيت حتى وبكى عيل السالم فجدد
نعم، قال: البرشى؟ أأنت وقلت له، تذكرت ذلك يل قال فلما دهيل، حرضة دخلت نعم
من بعارضيه، نبات ال شابٌّ يومئٍذ وهو املريس، قاسم أبي خاله مع دهيل إىل وصل وكان
دينار، آالف ثالثة فأعطاه بأمره، الهند سلطان أعلمت وكنت املوطأ، يحفظ الطلبة حذاق
واكتسب بها، شأنه فعظم الصني بالد يف قصده وكان فأبى، عنده اإلقامة منه وطلب
منهم إيل وأهدى الجواري، من ومثلهم غالًما خمسني نحو له أن أخربني الطائلة، األموال
بينهما، ما بعد فيما السودان ببالد ذلك بعد أخاه ولقيت كثرية، وتحًفا وجاريتني غالمني
من فيها ما عىل الصني وبالد منها وسافرت يوًما، عرش خمسة يقنجنفو إقامتي وكانت
فمتى عليها، الكفر غلبة بسبب التغري شديد خاطري كان بل تعجبني، تكن لم الحسن
أخرج فال املنزل، أالزم كنت حتى ذلك فأقلقني الكثرية، املناكري رأيت منزيل عن خرجت
فضيلة تمام ومن وأقاربي، أهيل لقيت فكأني بها املسلمني رأيت إذا وكنت لرضورة، إال
إىل وصلت حتى أيام، أربعة قنجنفو عن رحلت ملا معي سافر أن البرشي الفقيه هذا
مفتوحة وواو ساكنة الحروف آخر وياء مفتوحة موحدة بباء (وهي قطلو بيوم مدينة
الصينيون يسكنها صغرية مدينة وواو)، مضموم والم مسكنة وطاء مضموم وقاف وميم
املذكور. الفقيه جهة من أهلها الدور من أربعة إال للمسلمني بها وليس وسوقة، جند من
فركبت وانرصفت، الفقيه ودعت ثم أيام، ثالثة عنده وأقمنا أحدهم، بدار ونزلنا
منها يوًما عرش سبعة بعد وصلنا أن إىل بأخرى ونتعىش بقرية نتغدى العادة عىل النهر
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وافق أم هو أعربي أدري وال الشاعرة، الخنساء اسم نحو عىل واسمها الخنساء، مدينة إىل
يرحل أيام ثالثة مسرية طولها األرض وجه عىل رأيتها مدينة أكرب املدينة وهذه العربي،
بستانه له أحد كل الصني عمارة ترتيب من ذكرناه ما عىل وهي وينزل، فيها املسافر
قاضيها إلينا خرج إليها وصولنا وعند سنذكرها، مدن ست إىل منقسمة وهي وداره،
بها، املسلمني كرباء وهم املرصي، عفان بن عثمان وأوالد بها اإلسالم وشيخ الدين فخر
وهي املدينة ودخلنا موكبه، يف أمريها وخرج واألبواق واألنفار واألطبال أبيض علم ومعهم
يسكنها منها مدينة فأول واحد، سور بالجميع ومحدق سور مدينة كل عىل مدن ست
العسكرية، زمام يف ألًفا عرش اثنا أنهم وسواه القايض حدثني وأمريهم املدينة حراس
يُْعَرف باب عىل الثانية املدينة دخلنا الثاني اليوم ويف أمريهم، دار يف دخولنا ليلة وبتنا
هذه وأمري كثري، وهم الشمس عبدة والرتك والنصارى اليهود بها ويسكن اليهود، بباب
الثالثة، املدينة دخلنا الثالث اليوم ويف الثانية، الليلة عنده وبتنا الصني، أهل من املدينة
وبها اإلسالم، بالد يف كرتتبيها مرتبة وأسواقهم حسنة، ومدينتهم املسلمون، ويسكنها
عثمان أوالد بدار منها ونزلنا دخولنا، عند بالظهر يؤذنون سمعناهم واملؤذنون املساجد،
وعرفت فاستوطنها املدينة هذه استحسن الكبار، التجار أحد وكان املرصي عفان بن
عىل اإليثار من أبوهم عليه كان ما عىل وهم والحرمة، الجاه به عقبه وأورث إليه، بالنسبة

للمحتاجني. واإلعانة الفقراء
من طائفة وبها كثرية أوقاف لها العمارة حسنة بالعثمانية تُْعَرف زاوية ولهم
الزاوية وعىل عليه ووقف املدينة بهذه الجامع املسجد املذكور عثمان وبنى الصوفية،
يوًما، عرش خمسة عندهم إقامتنا وكانت كثري، املدينة بهذه املسلمني وعدد عظيمة، أوقاًفا
معنا ويركبون أطعمتهم، يف يختلفون يزالون وال جديدة، دعوة يف وليلة يوم كل فكنا
دار وهي الرابعة املدينة إىل فدخلنا يوًما معي وركبوا املدينة، أقطار يف للنزهة يوم كل
ولقيني أصحابي، عني ذهب بابها من دخلنا وملا قرطي، الكبري األمري سكنى وبها اإلمارة،
أعطانيها التي الفرجية أخذه من فكان قرطي، الكبري األمري دار إىل بي وذهب الوزير
السلطان عبيد لسكنى منفردة املدينة وهذه ذكرته، قد ما الشريازي الدين جالل هللا ويل
النهر من يخرج خليج أحدها ثالثة أنهار ويشقها الست، املدن أحسن من وهي وخدامه،
الوقد، وأحجار الطعام من باملرافق املدينة هذه إىل الصغار القوارب فيه وتأتي األعظم،
وسطه، يف اإلمارة ودار ا جدٍّ كبري وهو املدينة، هذه وسط يف واملشور للنزهة السفن وفيه
النفيسة الثياب يصنعون الصناع فيها سقائف وفيه الجهات، جميع من بها يحف وهو
يتبعه منهم واحد كل معلم، وستمائة ألف عددهم أن قرطي األمري أخربني الحرب، وآالت
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ومساكنهم القيود، أرجلهم ويف القان، عبيد أجمعون وهم املتعلمني، من واألربعة الثالثة
ويعرضون بابها، عىل الخروج دون املدينة أسواق إىل الخروج لهم ويباح القرص، خارج
خدم إذا أنه وعادتهم أمريه، به طلب أحدهم نقص فإن مائة، مائة األمري عىل يوم كل
غري الخدمة يف يقيم أن إما النظرين، يف يخري وكان قيده، عنه فك سنني عرش أحدهم
عاًما خمسني سنه بلغ وإذا عنها، يخرج وال القان بالد من شاء حيث يسري أن وإما مقيد،
سواهم، من نحوها أو السن هذه بلغ من عىل ينفق وكذلك عليه، وأنفق األشغال من أعتق
يُعظَّمون بالصني والشيوخ األحكام، عليه تجر فلم كالصبي عدوه سنة ستني بلغ ومن

الوالد. ومعناه آطا أحدهم ويسمى كثريًا، تعظيًما

قرطي الكبري األمري ذكر

أمري وهو الياء)، وسكون املهمل الطاء وفتح الراء وسكون القاف (بضم اسمه وضبط
وفتح املهمل الطاء (بضم الطوى ويسمونها الدعوة وصنع بداره أضافنا الصني أمراء
وكان الطعام، وطبخوا فذبحوا املسلمني، بالطباخني وأتي املدينة كبار وحرضها الواو)،
ثالثة ضيافته يف وأقمنا بيد، اللحم ويقطع بيده الطعام يناولنا عظمته عىل األمري هذا
يف األمري ابن وركب الحراقة، تشبه سفينة يف فركبنا الخليج، إىل معنا ولده وبعث أيام،
وبالفاريس، وبالعربي بالصيني يغنون وكانوا املوسيقى، وأهل الطرب أهل ومعه أخرى
حتى مراًرا بتكريره وأمرهم منه، شعًرا فغنوا الفاريس، بالغناء معجبًا األمري ابن وكان

(رجز): وهو عجيب، تلحني وله أفواههم من حفظته

ف��ت��ادي��م ف��ك��را ب��ح��ر در دادي��م ب��م��ح��ن��ت ت��ادل
أن��دري��م أن��دري ب��م��ح��راب ق��وى س��ت��ادي��م درن��م��ازا (ج��ون) ج��ن

الحرير، ومظالت امللونة القالع لهم كبرية طائفة السفن من الخليج بذلك واجتمعت
وعدنا والليمون، بالنارنج ويرتامون يتحاملون وجعلوا نقش، أبدع منقوشة وسفنهم

العجيب. الغناء من بأنواع فغنوا الطرب، أهل وحرض بها، فبتنا األمري دار إىل بالعىش

املشعوذ حكاية

عجائبك، من أَِرنَا األمري: له فقال القان، عبيد من وهو املشعوذة أحد حرض الليلة تلك ويف
غابت حتى فارتفعت الهواء، إىل بها فرمى طوال، سيور فيها ثقب، لها خشب ُكَرَة فأََخذَ
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إال يده يف السري من يَبَْق لم فلما الشديد، الحر أيام املشور وسط يف ونحن األبصار عن
يُِجبْه فلم فدعاه أبصارنا، عن غاب أن إىل الهواء يف وصعد به، فتعلق له متعلًما أَْمٍر يسريُ
الصبي بيد رمى ثم أيًضا غاب أن إىل بالسري وتََعلََّق كاملغتاظ، بيده سكينًا فأخذ ثالثًا،
برأسه، ثمَّ بجسده، ثمَّ األخرى، برجله ثمَّ األخرى، بيده ثمَّ برجله، رمى ثمَّ األرض، إىل
بالصيني، وَكلََّمه األمري، يدي بني األرض فَقبََّل بالدم ملطخة وثيابه ينفخ وهو َهبََط ثم
برجله وركضه ببعض بعضها فألصق الصبي، أعضاء أخذ إنه ثم بيشء، األمري له وأََمَر
الهند ملك عند أصابني كان ما كمثل القلب خفقان وأصابني منه، فعجبت سويٍّا فقام
إىل الدين أفخر القايض وكان وجدت، ما عني أذهب دواء فسقوني ذلك، مثل رأيت حني
ويف شعوذة، ذلك وإنما عضو قطع وال نزال وال صعود من كان ما وهللا يل: فقال جانبي
الناس عامة يسكنها املدن أكرب من وهي الخامسة املدينة باب من دخلنا الليلة تلك غد
ما عجيب ومن الخنساوية، الثياب تُْصنَع وبها بالصنائع، الحذاق وبها حسان، وأسواقها
إلصاق، أَبْدََع ِقَطُعه أُْلِصَقْت وقد القصب من وهي الدست، يسمونها أطباق بها يصنعون
لطورفتها آخر جوف يف واحًدا عرشة األطباق هذه وتكون مرشق، أحمر بصبغ وُدِهنَْت
هذا من ويصنعون جميعها، يغطي غطاء ويصنعون واحد، طبق كأنها لرائيها تظهر
السخن الطعام فيها ويجعل تنكرس، فال العلو من تقع أن عجائبها ومن صحاًفا، القصب
دخلنا وملا وسواها، وخراسان الهند إىل هنالك من وتُْجَلب ل، يَُحوَّ وال صباغها يتغري فال
إىل وانان كشتي يسمى باب من دخلنا وبالغد أمريها، ضيافة يف ليلة بتنا املدينة هذه
كاران دود ويدعون والنجارون والجالقطة والصيادون البحرية ويسكنها السادسة املدينة
وال السلطان، عبيد وجميعهم الرجالة وهم والبيادة الرماة وهم واألصباهية (درودكران)،

كثري. وعددهم سواهم معهم يسكن
لنا وجهز أمريها، ضيافة يف ليلة بتنابها األعظم النهر ساحل عىل املدينة وهذه
التضييف، برسم أصحابه معنا وبعث وسواه، زاد من إليه يحتاج بما مركبًا قرطي األمري
الخاء (بكرس الخطا بالد إىل ودخلنا الصني أعمال آخر وهي املدينة هذه من وسافرنا
غري موضع جميعها يف يكون وال عمارة، الدنيا بالد أحسن وهي مهمل)، وطاء املعجم
والبساتني بخراجه، يواليهم من أو أهله طلب معمور غري موضع بقي إن فإنه معمور،
وذلك بالق خان مدينة إىل الخنسا مدينة من النهر هذا بجانبي منتظمة واملزارع والقرى
ألنها مقيم؛ غري حاًرضا كان من إال املسلمني من أحد بها وليس يوًما، وستني أربعة مسرية
والفواكه الزرع فيها وبسائط قًرى هي إنما مجتمعة مدينة بها وليس مقام، بدار ليست

عانة. إىل األنبار من أيام أربعة مسرية غري مثلها الدنيا يف أََر ولم والسكر،
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(وضبط بالق خان مدينة إىل وصلنا حتى الضيافة ألجل بالقرى ننزل ليلة كل وكنا
وتسمى وقاف)، مكسور والم وألف معقود وباء مسكن ونون وألف معجم بخاء اسمها
هو والقان القان، حرضة وهي وواو)، وقاف مكسور ونون معجم (بخاء خانقو أيًضا
عرشة عىل أرسينا إليها وصلنا وملا والخطا، الصني بالد مملكته الذي األعظم سلطانهم
مرساها دخول يف لنا فأذنوا بخربنا، البحر أمراء إىل وكتب عندهم، العادة عىل منها أميال
الصني بالد ترتيب عىل وليست الدنيا، مدن أعظم من وهي املدينة إىل نزلنا ثم فدخلناه،
السلطان ومدينة بخارجها، والبساتني البالد كسائر هي إنما داخلها، البساتني كون يف
وهو الصاغرجي، الدين برهان الشيخ عند ونزلت نذكره، حسبما كالقصبة وسطها يف
دينه، بها وقىض الدنانري، فأخذ واستدعاه دينار ألف بأربعني الهند ملك إليه بعث الذي
ببالده الذين املسلمني جميع عىل القان فقدمه الصني بالد عىل وقدم إليه، يسري أن وأبى

الجهان. بصدر وخاطبه

بالقان امللقب والخطا الصني سلطان ذكر

اللور بالد ملك من كل يسمي ما كمثل األقطار ملك امللك ييل من لكل سمة عندهم والقان
للكفار وليس الياء)، وسكون املعجمة والشني املعقودة الباء (بفتح باشاي واسمه باتابك

مملكته. من أعظم مملكة األرض وجه عىل

قرصه ذكر

ترتيب وله املنقوش، بالخشب عمارته وأكثر بسكناه، املختصة املدينة وسط يف وقرصه
البوابني، أمري وهو الكتوال به يجلس منها األول فالباب أبواب؛ سبعة وعليه عجيب،
باب حفاظ وهم الربددارية، املماليك فيها ويساره الباب يمني عن مرتفعة مصاطب وله
الثاني والباب رجل ألف تقدم فيما كانوا أنهم وأخربت رجل، خمسمائة وعددهم القرص
النزارية عليه يجلس الثالث والباب خمسمائة، وعددهم الرماة وهم األصباهية عليه يجلس
عليه يجلس الرابع والباب خمسمائة، وعددهم الرماح أصحاب وهم والزاي)، (بالنون
الخامس والباب والرتسة، السيوف أصحاب وهم املعجم)، والغني املثناة (بالتاء التغدارية
مرتبة عىل الوزير بها يقعد العظمى فالسقيفة كثرية سقائف وبه الوزارة، ديوان فيه
الذهب، من عظيمة دواة الوزير يدي وبني املسند، املوضع ذلك ويسمون مرتفعة، هائلة
يمني وعن الرسائل كتاب سقيفة يمينها وعن الرس كاتب سقيفة السقيفة هذه وتقابل
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تسمى إحداها أربع؛ سقائف السقائف هذه وتقابل األشغال، كتاب سقيفة الوزير سقيفة
كبار من وأمريها املستخرج، ديوان سقيفة والثانية املرشف، بها يقعد األرشاف ديوان
ديوان والثالثة إقطاعاتهم، من األمراء وقبل العمال قبل يبقى ما هو واملستخرج األمراء،
مظلمة لحقته فمن والكتاب، الفقهاء ومعه الكبار األمراء أحد فيها ويجلس الغوث،
من السادس والباب اإلخباريني، أمري فيها يجلس الربيد ديوان والرابعة بهم، استغاث
الفتيان، عليه يجلس السابع والباب األعظم، وأمريهم الجندارية عليه يجلس القرص أبواب
والثالثة الهنود، سقيفة والثانية منهم، الحبشان سقيفة أحداهما سقائف؛ ثالثة ولهم

الصينيني. من أمري منهم طائفة ولكل الصينيني، سقيفة

وقتله عمه ابن لقتال القان خروج ذكر

فريوز عمه ابن للقاء وخرج ذاك، إذ عنها غائبًا القان وجدنا بالق خان حرضة وصلنا وملا
ثالثة مسرية الحرضة وبني وبينها الخطا، بالد من بالغ وبش قراقوم بناحية عليه القائم
الجيوش جمع ملا القان أن الصاغرجي الدين برهان الجهان صدر وأخربني عامرة، أشهر
فارس، آالف عرشة من منها فوج كل فوج، مائة الفرسان من عليه اجتمع الحشود وحشد
إىل زائًدا ألًفا خمسني دخلته وأهل السلطان خواص وكان طومان، أمري يسمى وأمريهم
خلعه؛ عىل واتفقوا األمراء، أكثر عليه خالف خرج وملا ألف، خمسمائة الرجالة وكانت ذلك،
خرب الذي جدهم، خان تنكيز وضعها التي األحكام وهي اليساق، أحكام غري قد كان ألنه
مدينة وتكون نفسه، يخلع أن القان إىل وكتبوا القائم، عمه ابن إىل فمضوا اإلسالم، بالد

وقتل. فانهزم وقاتلهم ذلك، فأبى له إقطاًعا الخنساء
الطبول بَت وُرضِ املدينة فزينت بذلك، الخرب ورد حرضته إىل وصولنا من أيام وبعد
وبنحو املقتول بالقان جيء ثم شهر، مدة والطرب اللعب واستعمل واألنفار، واألبواق
تحت بيت وهو عظيم ناووس للقان فحفر وخواصه، وأقاربه عمه بني املقتولني من مائة
من داره يف كان ما معه وجعل بسالحه، القان فيه وجعل الفرش، بأحسن وُفِرَش األرض
معهم املماليك، خواص من وستة الجواري من أربع معه وجعل والفضة، الذهب أواني
جاءوا ثم العظيم، كالتل صار حتى الرتاب فوقه وجعل البيت باب وبنى الرشب، أواني
بعد عليه وعلقوها القرب عىل خشبًا ونصبوا وقفت حتى قربه عند فأجروها أفراس، بأربعة
يف املذكورون القان أقارب وجعل فمه، من خرجت حتى خشبة فرس كل دبر يف أدخلوا أن
ثالثة عرشة؛ وكانوا كبارهم، قبور عىل وصلبوا دورهم، وأواني سالحهم ومعهم نواويس

فرًسا. فرًسا الياقني قبور وعىل قرب كل عىل الخيل من

466



الثاني الجزء

املسلمني النساء وال الرجال من أحد عنه يتخلف لم مشهوًدا يوًما اليوم هذا وكان
البيض والثياب للكفار البيض الطيالسة وهي العزاء، ثياب أجمعون لبسوا وقد والكفار،
يزيد وبعضهم يوًما، أربعني قربه عىل األخبية يف وخواصه القان خواتني وأقام للمسلمني،
وسواه، طعام من إليه يحتاجون ما فيه يباع سوق هنالك وصنعت سنة، إىل ذلك عىل
وأهل الهنود من الكفار فأما القرص، هذا يف سواهم تفعلها أمة أن أذكر ال األفعال وهذه
لكن أحًدا، معه يجعلون وال امليت يَْدِفنُون األمم من وسواهم موتاهم، فيحرقون الصني
وأدخلوا ناووًسا، له صنعوا ملكهم مات إذا منهم الكفار أن السودان ببالد الثقات أخربني
أيديهم يكرسوا أن بعد وبناتهم كبارهم أبناء من وثالثني وخدامه خواصه بعض معه
بالد يسكن ممن مسوفة كبار بعض وأخربني الرشاب، أواني معهم ويجعلون وأرجلهم،
أن أرادوا سلطانهم مات فلما ولد، له كان أنه سلطانهم واختصه السودان، مع كوبر
عىل وليس ذلك، تفعلون كيف لهم فقلت قال: أوالدهم، من أدخلوه من مع ولده يدخلوا
ابن واستوىل ذكرناه كما القان قتل وملا عريض، بمال منهم وفديته ولدكم من وال دينكم
األوىل القاف بفتح (وضبطها قراقرم مدينة حرضته تكون أن اختار امللك، عىل فريوز عمه
وراء وما تركستان ملوك عمه بني بالد من لقربها الثانية)؛ الراء وضم الثانية وضم والراء
الفتن. وعظمت الطرق وقطعوا القان، لقتل يحرض لم ممن األمراء عليه خالفت ثم النهر،

الهند إىل ثم الصني إىل رجوعي ذكر

الصني إىل أعود أن وسواه الدين برهان الشيخ عيل أشار الفتن وتسعرت الخالف وقع وملا
أصحابه، من ثالثة معي فبعث فريوز، السلطان نائب إىل معي ووقفوا الفتن، تمكن قبل
الزيتون، إىل ثم قنجنفو، إىل ثم الخنساء، إىل النهر يف منحدرين ورسنا بالضيافة، يل وكتب
صاحب الظاهر للملك جنك جملتها ويف الهند، إىل السفر عىل الجنوك وجدت وصلتها فلما
أيام، عرشة الطيبة الريح وصادْفنا بقدومي، ورس وكيله وعرفني مسلمون أهله الجاوة
نرى ال أيام عرشة وأقمنا املطر، وكثر الجو، وأظلم الريح، تغريت طواليس بالد قاربنا فلما
فلم الصني، إىل الرجوع فأرادوا الجنك، أهل وخاف نعرفه، ال بحًرا دخلنا ثم الشمس،

نحن. البحار أي يف نعرف ال يوًما وأربعني اثنني وأقمنا ذلك، يتمكن
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الرخ ذكر

نحو وبينه بيننا البحر يف جبل الفجر طلوع بعد لنا ظهر واألربعني الثالث اليوم يف كان وملا
وال الرب، من بقرب لسنا وقالوا: البحرية، فعجب صوبه، إىل تحملنا والريح ميًال، عرشين
واإلخالص، الترضع إىل الناس فلجأ هلكنا، إليه الريح اضطرتنا وإن جبل، البحر يف يُْعَهد
الكثرية، التصدقات التجار ملسو هيلع هللا ىلصونذر بنبيه وتوسلنا بالدعاء، هللا إىل وابتهلنا التوبة، ُدوا وَجدَّ
طلوع عند الجبل ذلك رأينا ثم بَْعضسكون، الريح وَسَكنَت ِبَخطِّي، زمام يف لهم وَكتَبْتُها
ورأيت ذلك، من فَعِجبْنا البحر، وبني بينه فيما الضوء وظهر الهواء، يف ارتفع قد الشمس
جبًال تخيلناه الذي إن فقالوا: شأنكم؟ ما فقلت: بعًضا بعضهم ويودع يبكون، البحرية
َمنَّ تعاىل هللا إن ثم أميال، عرشة من أقل وبينه ذاك إذ وبيننا أَْهَلَكنَا، رآنا وإن الرخ، هو
من شهرين وبعد صورته، حقيقة َعَرْفنا وال نََرُه فلم صوبه، عن َفتْنا َرصَ طيبة بريح علينا
قدم قد الظاهر امللك سلطانها فوجدنا سمطرة، إىل ونزلنا الجاوة، إىل وصلنا اليوم ذلك
وحرضت العادة، عىل وأنزلني وغالمني، جاريتني يل فبعث كثري، بسبي وجاء له، غزاة من

أخيه. بنت مع ولده أعراس

الظاهر امللك أعراسولد ذكر

بثياب وكسوه كبريًا، منربًا املشور وسط يف نصبوا قد فرأيتهم الجلوة، يوم وشاهدت
أربعني نحو ومعها الوجه، بادية قدميها عىل القرص داخل من العروس وجاءت الحرير،
الوجوه باديات وكلهن ووزرائه، وأمرائه السلطان نساء من أذيالها يرفعن الخواتني، من
األعراس يف إال لهن بعادة تلك وليست وضيع، أو رفيع من حرض من كل إليهن، ينظر
ويغنون، يلعبون ونساء رجاًال الطرب أهل يديها وبني املنرب العروس وصعدت خاصة،
رأس عىل والتاج البوجة، شبيه قبة وفوقه رسير، ظهره عىل مزين فيل عىل الزوج جاء ثم
البياض، لبسوا قد وأمراء امللوك أبناء من مائة نحو ويساره يمينه عن املذكور العروس
فيهم ليس العروس أتراب وهم املرصعة، الشوايش رءوسهم وعىل املزينة، الخيل وركبوا
له بمنظرة السلطان وقعد دخوله، عند الناس عىل والدراهم الدنانري ونثرت لحية، ذو
يده، وقبلت إليه فقامت العروس، إىل املنرب وصعد رجله، فقبل ابنه ونزل ذلك، يشاهد
بيده، الزوج فأخذه والتنبول، بالفوفل وجاءوا عليها، يروحن والخواتني جانبها إىل وجلس
تنبول ورقة بفمه الزوج أخذ ثم فمه، يف وجعلت بيديها هي أخذت ثم فمها، يف منه وجعل
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السرت عليها وضع ثم كفعله، هي فعلت ثم الناس، أعني عىل كله وذلك فمه، يف وجعلها
جمع الغد من كان ملا ثم وانرصفوا، الناس وأكل القرص، داخل إىل فيه وهما املنرب ورفع
الثياب من الجزل العطاء وأعطاهم الناس، وبايعه العهد، والية أبوه له وأجرى الناس،

والذهب.
كثريًا السلطان وأعطاني الجنوك، بعض يف ركبت ثم شهرين، الجزيرة بهذه وأقمت
يوًما أربعني بعد فوصلت عنه وسافرت وردني، والصندل والقرنفل والكافور العود من
بها وحرضت رمضان، يف وذلك املسلمني قايض القزويني جواِر يف بها فنزلت كولم، إىل
هللا يَذُْكرون يزالون فال ليًال، املسجد يأتوا أن وعادتهم الجامع مسجدها يف العيد صالة
وينرصفون، الخطيب ويخطب يصلون ثم العيد، صالة حني إىل يَذُْكرون ثم الصبح، إىل
من خفت ثم دهيل، إىل العودة وأردت أياًما، بها وأقمنا قالقوط، إىل كولم من سافرنا ثم
ثمان سنة محرم يف وذلك ظفار إىل ليلة وعرشين ثماٍن بعد فوصلت البحر، فركبت ذلك

طاطا. بن عيىس خطيبها بدار ونزلت وأربعني،

سلطانها ذكر

حني بها ملًكا كان الذي املغيث امللك ابن النارص امللك الكرة هذه يف سلطانها ووجدت
وأنزلني األصل، الرتكي جندر أمري عمر الدين سيف ونائبه — تقدم فيما — إليها وصويل
بلدة وهي امليم)، (بفتح مسقط إىل فوصلت البحر ركبت ثم وأكرمني، السلطان هذا
(وضبطها القريات مرىس إىل سافرنا ثم املاس، بقلب املعروف الكثري السمك بها صغرية
شبة مرىس إىل سافرنا ثم مثناة)، وتاء وألف الحروف آخر والياء الراء وفتح القاف بضم
كلبة مرىس إىل ثم وتشديدها)، املوحدة الباء وفتح املعجم الشني بفتح اسمها (وضبط
من كلها البالد وهذه — ِذْكُرها َم تََقدَّ وقد — قلهات إىل ثم الكلب، مؤنثة لفظ عىل ولفظها
وسافرنا ثالثًا، بها وأقمنا هرمز، إىل سافرنا ثم عمان، بالد من محسوبة وهي هرمز عماله
سافرنا ثم — جميعها ذكر تقدم وقد — بال خنج إىل ثم الالر إىل ثم كورستان إىل الرب يف
ثم ثالثًا، بها وأقمنا الزاي)، وكرس الراء وسكون الكاف بفتح اسمها (وضبط كارزي إىل
سافرنا ثم نون)، وآخره والكاف وامليم الجيم بفتح اسمها (وضبط جمكان إىل سافرنا
نون). وآخره مسكنه الحروف آخر ياء وبينها امليمني بفتح اسمها (وضبط ميمن إىل منها
تشديدها)، مع املهمل والسني املوحدة الباء بفتح اسمها (وضبط بسا إىل سافرنا ثم
ولقيت عنها، غائبًا كان أنه إال ملكه عىل إسحاق أبا سلطانها فوجدنا شرياز، مدينة إىل ثم
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ونفع هللا نفعه برصه كف قد وهو القضاة، قايض الدين مجد العالم الصالح شيخنا بها
إىل ثم أصبهان إىل ثم زر كشك إىل ثم كليل إىل خاصثم زيد إىل ثم ماين إىل سافرت ثم به،
القبور بالبرصة وزرت — جميعها ذكر تقدم وقد — البرصة إىل ثم الحويزا إىل ثم تسرت
السعدية، وحليمة هللا، عبيد بني وطلحة العوام، بن الزبري قرب وهي بها التي الكريمة
ومالك سريين، بن ومحمد البناني، وثابت البرصي، والحسن مالك، بن وأنس بكر، وأبي
تعاىل ريضهللا التسرتي هللا عبد بن وسهل العجمي، وحبيب واسع، بن ومحمد دينار، بن
هللا ريض — طالب أبي بن عيل مشهد إىل فوصلنا البرصة، من سافرنا ثم أجمعني، عنهم
مشهد حيث الحلة إىل ثم املبارك، مسجدها فزرنا الكوفة إىل توجهنا ثم وزرناه، — عنه
التوجه من أهلها فمنع األمراء، بعض وليها أن األيام تلك بعض يف واتفق الزمان، صاحب
كانوا التي الدابة عنهم ومنع هنالك، وانتظاره الزمان صاحب مسجد إىل عادتهم عىل
فتنة يف ذلك فزاد رسيًعا، منها مات علة الوايل ذلك فأصابت األمري، من ليلة كل يأخذونها
رصرص، إىل سافرت ثم بعد، تمنع فلم الدابة منعه ألجل ذلك أصابه إنما وقالوا: الرافضة،
املغاربة، بعض بها ولقيت وأربعني، ثماٍن سنة شوال يف وصلتها بغداد مدينة إىل ثم

ذلك. يف اإلسالم صدع هللا جرب الخرضاء عىل الروم واستيالء طريف بكائنة فعرفني

سلطانها ذكر

ابن حسن الشيخ املذكور التاريخ يف إليها دخويل عهد يف والعراق بغداد سلطان وكان
بالعراق، ملكه عىل استوىل سعيد أبو مات وملا هللا، رحمه سعيد أبي السلطان عمة
السلطان فعله كان حسبما الجوبان، األمري ابن خواجة دمشق بنت دلشاد بزوجته وتزوج
هذه يف بغداد عن غائبًا حسن السلطان وكان حسن، الشيخ زوجة تزوج من سعيد أبو
بغداد، من رحلت ثم اللور، بالد صاحب أفراسياب أتابك السلطان لقتال متوجًها املدة
أحسن من البالد وهذه عانة، إىل ثم الحديثة، إىل ثم هيت، إىل ثم األنبار، مدينة إىل فوصلت
وقد األسواق من سوق يف املايش كان العمارة، كثري بينها فيما والطريق وأخصبها، البالد
مدينة إىل وصلت ثم البالد، هذه إال الصني نهر عىل التي البالد يشبه ما نََر لم أَنَّا ذكرنا
بالد وأول العراق بالد أحسن الرحبة ومدينة طوق، بن مالك إىل تُنَْسب التي وهي الرحبة،
النصار، من الكفار سكانها أكثر حسنة بلدة وهي السخنة إىل منها سافرنا ثم الشام،
فيها، يستحمون للنساء وبيوت للرجال بيوت وفيها مائها، لحرارة السخنة سميت وإنما

ليربد. السطوح يف ويجعلونه ليًال، املاء ويستقون
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الجن له بنتها التي — السالم عليه — سليمان هللا نبي مدينة تدمر إىل سافرنا ثم
دمشق مدينة إىل منها سافرنا ثم والعمد، بالصفاح تدمر يبنون (بسيط): النابغة قال كما
حامًال، يل زوجة بها تركت وكنت كاملة، سنة عرشين عنها مغيبي مدة وكانت الشام،
وكان — لألم جده إىل حينئٍذ فبعثُْت ذكًرا، ولًدا ولدت أنها — الهند ببالد وأنا — وتََعرَّْفُت
هذه يف دمشق إىل وصويل فحني هنديٍّا، ذهبًا ديناًرا أربعني — املغرب مكناسة أهل من
السخاوي الدين نور يل فوفق املسجد فدخلت ولدي، عن السؤال إال هم يل يكن لم الكرة
فقال: الولد عن وسألته بنفيس فَعرَّْفته يَْعِرفني، فلم عليه فسلمت وكبريهم املالكية إمام
الظاهرية، باملدرسة يسكن طنجة أهل من فقيًها أن وأخربني سنة، عرشة ثنتي منذ مات
له وانتسبت عليه، فسلمت كبريًا، شيًخا فوجدته وأهيل، والدي عن ألسأله إليه فرست
بدمشق وأقمت الحياة، بقيد الوالدة وأن سنة، عرشة خمس منذ َ تُُويفِّ والدي أن فأخربني
نقرة، بدرهم أواقي سبع قيمة إىل انتهى قد والخبز شديد، والغالء السنة بقية الشام
املسالتي، الدين جمال ذاك إذ املالكية قضاة قايض وكان مغربية، أواقي أربع وأوقيتهم
ويل ثم بها فعرف دمشق معه وقدم الفونوي الدين عالء الشيخ أصحابي من وكان
أرغون األمراء ملك دمشق وأمري السبكي بن الدين تقي الشافعية قضاة وقايض القضاء،

شاه.

حكاية

إلنفاذ املتويل فكان للمساكني، بمال وأوىص دمشق، كرباء بعض األيام تلك يف ومات
الليايل، بعض يف فاجتمعوا العرص، بعد يوم كل عليهم ويفرقه الخبز، يسرتي الوصية
ذلك وبلغ الخبازين، خبز إىل أيديهم ومدوا عليهم، يفرق الذي الخبز واختطفوا وتزاحموا
تعال له: قالوا املساكني، من أحًدا لقوا ما حيث فكانوا زبانيته، فأخرج شاه، أرغون األمري
وأحرضهم الغد، من وركب الليلة، تلك فحبستهم كثري، عدد منهم فاجتمع الخبز، تأخذ
طائفة وأخرج ذلك، عن براء أكثرهم وكان وأرجلهم، أيديهم بقطع وأمر القلعة، تحت
ذلك بعد يعش لم أنه يل وذكر وحلب، وحماة حمص إىل فانتقلوا دمشق، عن الحرافيش
إىل ثم رسمني ثم املعرة ثم حماة ثم حمص إىل دمشق من سافرت ثم وقتل، قليًال إال
وفتح املعجم الغني وسكون الراء (بضم رغطي الحاج العهد هذا يف حلب أمري وكان حلب،

مسكنة). الحروف آخر وياء املهمل الطاء
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حكاية

عنتاب مدينة خارج جبل يف ساكن وهو املشايخ بشيخ يُْعَرف فقريًا أن األيام تلك يف واتفق
له، زوجة ال عزبًا متجرًدا وكان له، مالزم تلميذ وله به يتربكون وهم يقصدونه، والناس
عليه فشهد عنهن، أصرب وأنا النساء، عن يصرب ال كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن كالمه بعض يف قال
عىل له املوافق وبتلميذه به وأتى األمراء، ملك إىل أمره ورفع القايض، عند وثبت بذلك،
الحنفي، العديم الدين ونارص املالكي، الدين شهاب وهم األربعة، القضاة فأفتى قوله،
ويف فقتال، مًعا بقتلهما الحنبيل الدمشقي الدين وعز الشافعي، الصائغ ابن الدين وتقي
وأنه بغزة، وقع الوباء أن حلب يف الخرب بلغني وأربعني تسعة عام األول ربيع شهر أوائل
فوجدت حمص، إىل فسافرت واحد، يوم يف األلف عىل زائد إىل فيها املوتى عدد انتهى
دمشق إىل سافرت ثم إنسان، ثالثمائة نحو إليها دخويل يوم ومات بها، وقع قد الوباء
مسجد إىل الجمعة يوم وخرجوا أيام، ثالثة صاموا قد أهلها وكان الخميس، يوم ووصلتها
عندهم املوتى عدد فانتهى عنهم، الوباء هللا فخفف األول، السفر يف ذكرناه حسبما األقدام
الوباء ووجدت املقدس، بيت إىل ثم عجلون إىل سافرت ثم اليوم، يف وأربعمائة ألفني إىل
بمرص القضاة قايض الدين عز عم ابن جماعة بن الدين عز خطيبه ولقيت عنه، ارتفع قد

الشهر. يف درهم ألف الخطابة عىل ومرتبه الكرماء، الفضالء من وهو

حكاية

سببها، عن فسألته إليها، دعاه فيمن ودعاني دعوة يوًما الدين عز الخطيب وصنع
ميت عىل فيه يصيل ال يوم عليه ومر ذلك ارتفع إن أنه الوباء أيام نذر أنه فأخربني
نذرت، التي الدعوة فصنعت ميت عىل أصل لم باألمس كان وملا يل: قال ثم الدعوة، صنع
رحمهم تعاىل هللا جواِر إىل انتقلوا قد بالقدس، األشياخ جميع من أعهده كنت من ووجدت
كيكلدي بن خليل الدين صالح اإلمام العالم املحدث مثل القليل إال منهم يَبَْق فلم هللا،
الشيخ ولقيت األقىص، املسجد زاوية شيخ الخيش الدين رشف الصالح ومثل العالئي،
السالم عليه آدم قدم إىل وصل من ومرص بالشام ألق ولم فأضافني الشريازي، سليمان
امللياني سليمان الدين رشف املحدث الواعظ ورافقني القدس، عن سافرت ثم سواه،
الخليل مدينة إىل فوصلنا الوادي، العبد طلحة الفاضل الصويف بالقدس املغاربة وشيخ
معظمها فوجدنا غزة إىل رسنا ثم السالم، عليهم األنبياء من معه ومن وزرناه السالم، عليه
ثمانني، كانوا بها العدول أن قاضيها وأخربنا الوباء، يف بها مات من كثرة من خاليًا
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الرب يف سافرنا ثم اليوم، يف ومائة ألف إىل انتهى بها املوتى عدد وأن الربع، منهم فبقي
منها ورافقني الدهر، صائم وهو النفشواني الدين قطب بها ولقيت دمياط، إىل فوصلت
زاوية يف ونزلنا وراء)، وياء املهمل الصاد (بكرس صري أبي إىل ثم وسمنود فارسكور إىل

بها. املرصيني لبعض

حكاية

فأبى الطعام، عليه وعرضنا فسلم الفقراء، أحد علينا دخل إذ الزاوية بتلك نحن وبينما
واشتغلنا الصبح صلينا ثم وراكًعا، ساجًدا تلك ليلته يزل ولم زيارتكم قصدت إنما وقال:
فوجده إليه فمىض يجبه، فلم ودعاه بالطعام الشيخ فجاء الزاوية، بركن والفقري بالذكر
نحرارية، إىل ثم الكبرية املحلة إىل سافرت ثم عليه، هللا رحمة ودَفنَّاه عليه فصلينا ميتًا،
عدد بلغ أن بعد بها خف قد الوباء فوجدت اإلسكندرية، إىل ثم دمنهور إىل ثم أبيار إىل ثم
الوباء أيام املوتى عدد أن وبلغني القاهرة إىل سافرت ثم اليوم، يف وثمانني ألف إىل املوتى
الذين املشايخ من بها كان من جميع ووجدت اليوم، يف ألًفا وعرشين أحد إىل فيها انتهى

تعاىل. هللا رحمهم ماتوا، قد أعرفهم

سلطانها ِذْكُر

امللك ابن محمد النارص امللك ابن حسن النارص امللك العهد هذا يف مرص ديار َمِلُك وكان
القاهرة وصلُت وملا الصالح، امللك أخوه وويلَّ امللك، عن خلع ذلك وبعد قالوون، املنصور
مكة إىل ه توجَّ قد جماعة بن الدين بدر القضاة قايض ابن الدين عز القضاة قايض وجدُت
معهم يزل لم الوباء أن وأُخربُت رجب، شهر يف لسفرهم الرجبي؛ يسمونه عظيم َرْكٍب يف
َم تَقدَّ وقد الصعيد، بالد إىل القاهرة من سافرت ثم عنهم، فارتفع أيلة، عقبة وصلوا حتى
— مكة إىل منها سافرت ثم جدة، إىل فوصلت البحر، منها وركبُت عيذاب، إىل ذكرها
وأربعني، تسع سنة لشعبان، والعرشين الثاني يف فوصلتها — وكرمها تعاىل هللا رشفها
الرحمن، عبد بن محمد هللا عبد أبي الفاضل الويل الصالح املالكية، إمام ِجَوار يف ونزلت
الشافعي، مذهب عىل يوم، كل أعتمر وكنت بمكة، رمضان شهر فصمت بخليل، املدعو
محمد وأبا الطربي، الدين وشهاب الحنفي، الدين شهاب أشياخها، من أعهده ممن ولقيت
الرَّكِب مع سافرت ثم السنة، تلك يف وحججت والحرازي، األصفوني، الدين ونجم اليافعي،
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وترشيًفا، طيبًا هللا زاده املطيب، املكرَّم قربه هللاملسو هيلع هللا ىلصوزرت رسول مدينة طيبة إىل الشامي
أصحاب من بالبقيع َمْن وزرت تعظيًما، وزاده هللا طهره الكريم، املسجد يف وصليت
من سافرنا ثم فرحون، بن محمد أبا األشياخ من ولقيت — عنهم وريض ملسو هيلع هللا ىلص— الرسول
غزة، إىل ثم ملسو هيلع هللا ىلص الخليل مدينة إىل ثم املقدس، بيت إىل ثم وتبوك، العال إىل الرشيفة املدينة
أمري موالنا أن تعرَّفنا وهنالك القاهرة، إىل ثم كله، ذلك ذكر تقدم وقد الرمل، منازل إىل ثم
نرش به هللا َضمَّ قد تعاىل، هللا أيده عنان، أبا العاملني رب عىل املتوكل الدين ونارص املؤمنني
الخاص عىل اإلحسان وأفاض املغربية، البالد إشفائها بعد بربكته وشفى املرينية، الدولة
لثم لت وأمَّ ببابه، املثول إىل النفوس فتشوفت اإلنعام، بسابغ الناس جميع وغمر والعام،
األوطان، تذكار من شقني ما مع الَعليَِّة حرضته عىل القدوم قصدت ذلك فعند ركابه،

البلدان: عىل عندي الفضل لها التي بالدي إىل واملحبة والخالن، أهيل إىل والحنني

ت��راب��ه��ا ج��ل��دي َم��سَّ أرض وأول ت��م��ائ��م��ي َع��َل��يَّ ِن��ي��َط��ْت ب��ه��ا ب��الد

خمسني، سنة صفر يف وذلك صغرية، التونسيني لبعض قرقورة يف البحر فركبت
ثم عليه، العدو فاستوىل تونس، إىل املذكور املركب وسافر بجربة، نزلت حتى ورست
مروان أبي الفاضلني األخوين ضيافة يف فنزلت قابس، إىل صغري مركب يف سافرت
ثم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مولد عندهما وحرضت وقابس، جربة أمريي مكي ابني العباس وأبي
مع الرب يف رست ومنها بليانة، إىل البحر يف توجهت ثم سفاقس، إىل مركب يف ركبت

لها. محارصون والعرب تونس مدينة إىل مشقات بعد فوصلت العرب،

سلطانها ذكر

َعَلم العاملني، رب سبيل يف املجاهد الدين ونارص املسلمني، أمري موالنا إيالة يف تونس وكانت
العادل، الخاشع األوَّاب، القانت األجواد، وجواد اآلساد، أسد الكرام، امللوك وأوحد األعالم،
اإلسالم، دين نارص العاملني، رب سبيل يف املجاهد املسلمني، أمري موالنا ابن الحسن أبي
واملفاخر املناقب ذي وفضله، كرمه أَثَُر األقطار يف وشاع بجوده، األمثال سارت الذي
الدين ونارص املسلمني، أمري موالنا ابن سعيد أبي الفاضل العادل امللك واملآثر والفضائل
نارص ومعيدها، الجهاد آثار ومبدئ ومبيدها، الكفار قاهر العاملني، رب سبيل يف املجاهد
الصالح، الخاشع الساجد الراكع الزاهد العابد الرحمان، ذات يف السطوة الشديد اإليمان
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يوم إىل عقبهم يف امللك وأبقى — أجمعني عنهم هللا ريض — الحق عبد بن يوسف أبي
اِت َمودَّ من وبينه بيني ملا النامييس، الحسن أبا الحاج قصدت تونس، وصلت وملا الدين،
وقبَّلُت الكريم، املشور فدخلت املشور، إىل معي َه وتوجَّ بداره، فأنزلني والبلدية، القرابة
الحجاز عن وسألني فقعدت، بالقعود وأمرني — عنه هللا ريض — الحسن أبي موالنا يد
املغاربة فعلت بما فأخربته تيفراجني ابن عن وسألني فأجبته، مرص وسلطان الرشيف
الحسن أبي ملوالنا منهم انتصاًرا إذايتهم، من لقَي وما باإلسكندرية، قتله وإرادتهم معه

عنه. ريضهللا —
بن محمد هللا عبد أبو واإلمام السمطي هللا عبد أبو اإلمام الفقهاء من مجلسه يف وكان
هارون، بن هللا عبد وأبو الرفيع، عبد بن عمر عيل أبو قاضيها تونس أهل ومن الصباغ،
وهو الحسن، أبو موالنا استدعاني العرص بعد كان ا فلمَّ الكريم، املجلس عن وانرصفت
الواحد عبد بن وعثمان عمر أبو الجلة، الشيوخ ومعه القتال، موضع عىل يرشف بربج
العسكري سليمان بن يحيى زكرياء وأبو العلوي أمريون بن زيان حسون وأبو التنالفتي
د أتردَّ أزل ولم سأل، عما فأجبته الهند ملك عن فسألني النامييس، الحسن أبو والحاج
ذاك إذ بتونس ولقيت يوًما، وثالثني ستة وكانت بتونس، إقامتي أيام الكريم مجلسه إىل
وباحثني املرض، ِفراِش يف وكان األبيل هللا عبد أبا وكبريهم، العلماء خاتمة اإلمام الشيخ
إىل فوصلنا القطالنيني، مع البحر يف تونس من سافرت ثم رحلتي، أمور من كثري عن
مدخل وله به، دائرة كبار خشب عليه عجيب، َمْرًىس ولها الروم، ُجُزِر من رسدانية جزيرة
ونذرت كثرية، أسواق وبه أحدها، دخلنا حصون وفيها منهم، بإذن إال يُفتُح ال باب كأنه
عىل عازمون أهلها أن تََعرَّْفنَا ألننا متتابعني؛ شهرين صوم منها هللا خلَّصنا إن تعاىل هلل
ثم تنس، مدينة إىل عرش بعد فوصلنا عنها، خرجنا ثم ليأرسونا، عنها خرجنا إذا اتباعنا

الُعبَّاد. فقصدت تلمسان، إىل ثم مستغانم، إىل ثم مازونة، إىل
طريق عىل عنها خرجت ثمَّ — به ونفع عنه هللا ريض — مدين أبا الشيخ وزرت
فبينما منها، سافرنا ثم إبراهيم، الشيخ بزاوية وبتُّ أخندقان، طريق وسلكت مدرومة،
قريعات ابن الحاج معي وكان وفارسان، راجًال خمسون علينا خرج إذ أزغنغان بقرب نحن
ثم علًما، ورفعنا قتالهم، عىل فعزمنا البحر، يف ذلك بعد املستشهد محمد وأخوه الطنجي
والدتي موت خرب تََعرَّْفُت وبها تازي، مدينة إىل ووصلت هلل، والحمد وساملناهم ساملونا
شهر أواخر يف الجمعة يوم فوصلت تازي عن سافرت ثم — تعاىل هللا رحمها — بالوباء
األعظم، موالنا يدي بني فمثلت فاس، حرضة إىل وسبعمائة خمسني عام من املكرم شعبان
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وكبت علوه هللا وصل — عنان أبي العاملني، رب عىل املتوكل املؤمنني، أمري األكرم، اإلمام
أخالقه وحسن الهند، ملك حسن وُحْسنُه العراق، سلطان هيبة هيبته فأنستني — عدوه
وديانته الروم، ملك حلم وحلمه الرتك، ملك شجاعة وشجاعته اليمن، ملك خلق حسن
املكارم ذو الفاضل، وزيره يديه بني وكان الجاوة، ملك علم وعلمه تركستان، ملك ديانة
قد كان إذ املرصية، الديار عن فسألني ودرار، ابن زيان أبو الكثرية، واملآثر الشهرية،
أعجزني بما تعاىل هللا أيَّدُه موالنا إحسان من وغمرني سأل، عما فأجبته إليها، وصل
بفضل تحققت أن بعد الرشيفة ببالده التسيار عىص وألقيت مكافأته، ويل وهللا شكره،
وَقلَّ متعذرة، غري واألقوات واملياه متيرسة، بها الفواكه ألن البلدان؛ أحسن أنها اإلنصاف

(مجتث): قال من أحسن ولقد ذلك، يجمع إقليم

ع��ل��ي��ه دل��ي��ل ول��ي أرض أح��س��ن ال��غ��رب
إل��ي��ه ت��س��ع��ى وال��ش��م��س م��ن��ه ي��رق��ب ال��ب��در

مرص ديار أسعار مع أسعاره لَت تأمَّ وإذا كثرية، وفوائدها صغرية الغرب ودراهم
بديار األغنام لحوم إنَّ فأقول: املغرب، بالد فضل والح ذلك، يف الحق لك ظهر والشام
من دراهم ستة النقرة والدرهم نقرة، بدرهم أوقية عرشة ثماني بحساب تُباُع مرص
ثلث وهما بدرهمني، أوقية عرشة ثماني سعره غال إذا اللحم يباع وباملغرب املغرب، دراهم
أنواع من مرص أهل يستعمله والذي األوقات، أكثر يف بمرص يوجد فال مُن السَّ وأما النقرة،
راسيات، قدور يف يطبخونه والحمص العدس ذلك أكثر وألن باملغرب، إليه يُلتفُت ال اإلدام
الزيت عليه ويجعلون يطبخونه الجلبان، من صنف وهو والبسال، السريج عليه ويجعلون
اللوز أغصان وأعال كذلك، يطبخونها الحمقاء والبقلة باللبن، ويخلطونه يطبخونه والقرع
لكن باملغرب، متيٌرس كله وهذا يطبخونه والقلقاس اللبن، عليها ويجعلون يطبخونها

ذلك. وسوى والعسل والزبد والسمن اللحم بكثرة عنه هللا أغنى
الشام، من مجلوبة فأكثرها الفواكه وأما مرص، ببالد األشياء أقل فهي الُخَرض وأما
ورطلهم نقرة، بدرهم أرطالهم من أرطال ثالثة عندهم بيع رخيًصا كان فإذا العنب وأما
منها أرخص الغرب ببالد أنها إال كثرية، بها فالفواكه الشام بالد وأما أوقية، عرشة ثنتا
أرطال ثالثة ورطلهم نقرة، بدرهم أرطالهم من َرْطل بحساب بها يُباُع العنب فإن ثمنًا،
عرش بحساب يباع اص واإلجَّ نقرة، بدرهم رطلني بحساب ِبيَع ثمنه َرُخَص وإذا مغربية،
درهم وهي قلوس، بثمانية منه الحبة فتباع والسفرجل الرمان وأما نقرة، بدرهم أواٍق
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بالدرهم بالدنا يف يباع مما أقل منها النقرة بالدرهم فيباع الخرض وأما املغرب، درهم من
فإذا نقرة، درهم ونصف بدرهمني أرطالهم من منه الرطل فيها فيباع اللحم وأما الصغري،
وأعظمها خريات، وأكثرها أسعاًرا، البالد أرخص املغرب بالد أن لك َ تَبنيَّ كله، ذلك تأملت
موالنا بإمامة فضلها، إىل وفضًال رشفها، إىل رشًفا املغرب بالد هللا زاد ولقد وفوائد، مرافق
وأفاض أرجائها، يف العدل شمس وأطلع أقطارها، يف األمن ظالل َمدَّ الذي املؤمنني، أمري
الدنيا رسوم بها وأقام املفسدين، من وطهرها وحارضتها، باديتها يف اإلحسان سحاب
وتفقهه بالعلم واشتغاله وشجاعته وِحْلِمه عدله من ْقتُه وتََحقَّ عايَنْتُه ما أذكر وأنا والدين،

املظالم. ورفع الجارية وصدقته

هللا أيده موالنا بعضفضائل ذكر

وتخصيصه رعيته، من للمشتكني جلوسه ذلك فمن كتاب، يف يسطر أن من فأشهر عدله أما
النساء وتقديمه والنساء، الرجال بني اليوم ذلك وتقسيمه منهم، للمساكني الجمعة يوم
نودي نوبتها وصلت ومن العرص، إىل الجمعة صالة بعد قصصهن فتُقرأ لضعفهن،
َل عجَّ متظلمة كانت فإن واسطة، دون يكلمها الكريمتني يديه بني ووقفت باسمها،
الرجال، قصص قرئت العرص ُصليت إذا ثم إسعافها، َع َوقَّ إحسان طالبة أو إنصافها،
باألحكام تعلق ما إليهم فريد والقضاة، الفقهاء املجلس ويحرض فيها، ذلك مثل وفعل
العدل، هذا مثل فيه ويظهر التمام، هذا عىل يفعله من امللوك يف أََر لم يشء وهذا الرشعية،
دون إليه ورفعها وتلخيصها الناس من القصص ألخذ أمرائه بعض َ َعنيَّ الهند ملك فإن
عفا — هللا أيده — فإنه العجائب، منه شاهدت فقد حلمه وأما يديه، بني أربابها حضور
ال التي الكبار الجرائم أهل وعن عليه، واملخالفة عساكره لقتال تعرض ممن الكثري عن
َعِن ﴿َواْلَعاِفنَي تعاىل: قوله معنى اليقني علم وعلم بربه، وثق من إال جرائمهم عن يعفو
منذ أني — هللا أيده — مواله حلم من شاهدته ما أعجب من جزي: ابن قال النَّاِس﴾،
سبعة عام أوائل وهو العهد هذا إىل وخمسني ثالثة عام آخر يف الكريم بابه عىل قدومي
قصاص تعاىل، هللا حدود من َحدٍّ يف ُع ْ الرشَّ قتله من إال بقتله أمر أحًدا أشاهد لم وخمسني

الطوائف. واختالف البالد، وانفساح اململكة، اتساع عىل هذا حرابة، أو
وأما األقطار، من تباعد فيما وال اإلعصار، من تقدم فيما ذلك بمثل يُسمْع ولم
بني قتال يوم مثل واإلقدام، الثبات من الكريمة املواطن يف منه كان ما ُعِلَم فقد شجاعته
سلطانهم عند ذلك وذُِكر السودان، ببالد اليوم ذلك خرب سمعت ولقد وغريهم، الوادي عبد
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وهزائم اآلساد، بقتل تتفاخر األقدمون امللوك يزل لم جزي: ابن قال فال، وإال هكذا فقال:
ملا فإنه األسد، عىل الشاة قتل من أهون عليه األسد َقتُْل كان — هللا أيده — وموالنا األعادي،
وفرت األبطال، تحامته سالو بحوز املعمورة من النجارين بوادي الجيش عىل األسد خرج
منه، متهيب وال به محتفل غري — هللا أيده — موالنا إليه برز والرجال، الفرسان أمامه
فإنها األعادي هزائم وأما وللفم، لليدين رصيًعا بها َخرَّ طعنة عينيه بني ما بالرمح فطعنه
والتحريض الثبوت امللوك َحظُّ فيكون فرسانهم، وإقدام جيوشهم، بثبوت للملوك اتفقت
بعد الكريمة بنفسه منفرًدا َعدوِِّه عىل أَْقَدَم فإنه — هللا أَيََّده — موالنا وأما القتال، عىل
قلوب يف الرُّعُب وقع ذلك فعند يقاتل، من معه يَبَْق لم أنه قه وتََحقُّ الناس، بفرار ِعْلِمه
يؤتيه هللا فضل وذلك واحد، أمام األمم فرار العجائب من فكان أمامه، وانهزموا األعداء،
هللا عىل التوكل من مقامه أعىل به يمتن ما ثمرة إال هو وما للمتقني، والعاقبة يشاء، من

إليه. والتفويض
صالة بعد يوم كل يف العلم مجالس يعقد تعاىل هللا أيده هو فها بالعلم اشتغاله وأما
بني فيُقرأ الكريم، قرصه بمسجد الطلبة ونُجباء الفقهاء، أعالم لذلك ويحرض الصبح،
عنه هللا ريض — مالك مذهب وفروع ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى وحديث العظيم، القرآن تفسري يديه
ويلقي فهمه، بنور مشكالته يجلو ، امُلعىلَّ القدح له منها علم كل ويف املتصوفة، وكتب —
ملوك من أََر ولم الراشدين، والخلفاء املهتدين، األئمة شأن وهذا حفظه، من الرائقة نكته
بعد يديه بني يتذاكر الهند ملك رأيت فقد النهاية، هذه إىل بالعلم عنايته بلغت من الدنيا
صالة بعد يديه بني يتذاكر الجاوة ملك ورأيت خاصة، املعقوالت العلوم يف الصبح صالة
تركستان ملك ُمالزمِة من أعجب وكنت خاصة، الشافعي مذهب عىل الفروع يف الجمعة
يف — هللا أيده — موالنا مالزمة رأيت حتى الجماعة يف والصبح اآلخرة العشاء لصالتي

يََشاء﴾. َمن ِبَرْحَمِتِه يَْختَصُّ ﴿َوهللاُ رمضان، ولقيام الجماعة، يف كلها الصلوات
إىل يصل يكن لم ونهاًرا ليًال بالعلم إال شغل له ليس عامًلا أن لو جزي: ابن قال
لسياسة وتدبريه األمة، بأمور اشتغاله مع العلوم يف — هللا أيده — موالنا مراتب أدنى
يف بنفسه ونظره امللوك، من أحد يبارشه لم ما ملكه حال من ومبارشته النائية، األقاليم
إال كان علم أي يف علم مسألة الكريم بمجلسه تقع فال كله ذلك ومع املظلومني، ِشكايات
ما مجلسه علماء عىل واستدرك غوامضها، واستخرج دقائقها، يف وباحث ُمْشكَلها، جال
إشارات ففهم التصويف، الرشيف العلم إىل — هللا أيده — سما ثم مغلقاتها، من فاتهم
رعيته، عىل وشفقته رفعته، مع تواضعه يف ذلك آثار وظهرت بأخالقهم، وتخلق القوم،
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منزًعا، أحسنها فاستعمل نفسه، من جزيًال حظٍّا لآلداب وأعطى كله، أمره يف ورفقه
الروضة إىل بعثهما اللتان والقصيدة الكريمة الرسالة عنه وصارت موقًعا، وأعظمها
وكتبهما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول املذنبني وشفيع املرسلني، سيد روضة الطاهرة، املقدَّسِة الرشيفة
إنشاءه، الزمان ملوك من أحد يتعاط لم يشء وذلك حسنًا، الروض يُْخِجُل الذي يده بخط

إدراكه. رام وال
الح بمحصولها، علًما وأحاط — تعاىل هللا أَيََّدُه — عنه الصادرة التوقيعات ل تَأَمَّ وَمْن
واملكتسب الطبيعي بني له وجمع عليها، فطره التي البالغة من ملوالنا هللا َوَهَب ما َفْضل له
الطعام إلطعام بالده بجميع الزوايا عمارة من به أمر وما الجارية، صدقاته ا وأمَّ منها،
زاد وقد أحمد، أتابك السلطان غري امللوك من أحد يفعله لم ما فذلك والصادر، للوارد
عىل بالزرع والتصدق يوم، كل بالطعام املساكني عىل بالتصدق — هللا أيده — موالنا عليه
والصدقات الكرم يف — هللا أيده — موالنا اخرتع جزي: ابن قال البيوت، أهل من املتسرتين
املساكني عىل الصدقات إجراء فمنها السالطني، إليها اهتدت وال األوهام، يف تخطر لم أموًرا
البالد جميع يف للمسجونني الوافرة الصدقة تعيني ومنها الدوام، عىل بالده من بلد بكل
املساكني كسوة ومنها به، لالنتفاع متيًرسا مخبوًزا خبًزا الصدقات تلك كون ومنها أيًضا،
الضحايا تعيني ومنها بالده، بجميع للمساجد واملالزمني واملشايخ والعجائز والضعفاء
يوم بالده أبواب مجابي يف يجتمع بما التصدُّق ومنها األضحى، عيد يف األصناف لهؤالء
يف الناس إطعام ومنها ه، بحقِّ وقياًما الكريم اليوم لذلك إكراًما رمضان من وعرشين سبعة
الصبيان من اليتامى أعذار ومنها رسمه، إلقامة واجتماعهم الكريم املولد ليلة البالد جميع
يقيمون الحرث بأزواج والضعفاء الزَّمنى عىل صدقته ومنها عاشوراء، يوم وكسوتهم
الجياد والقطائف الوثرية بالطنافش بحرضته املساكني عىل صدقته ومنها أودهم، بها
بلد كل يف املرستانات بناء ومنها نظري، لها يُْعلُم ال مكرمة وتلك رقادهم، عند يفرتشونها
يف والترصف ملعالجتهم األطباء وتعيني املرىض، ملؤن الكثرية األوقاف وتعيني بالده، من
وَشَكَر أياديه، هللا كافأ املآثر، ورضوب املكارم، أنواع من فيه أبدع مما ذلك غري إىل طبهم،

ِنَعَمه.
— أَمَر بالطرقات تؤخذ كانت التي الرتب فمنها الرعية، عن للمظالم رفعه وأما
َخرْيٌ ِهللا ِعنَد ﴿َوَما إليه، يلتفت فلم عظيم، مجبى لها وكان رسمها، بمحو — هللا أيده
ال لعماله: يقول — هللا أيده — سمعته وقد مشهور، فأمر الظالم أيدي كفه وأما َوأَبَْقى﴾،
موالنا رفق من يكن لم ولو جزي: ابن قال الوصية، تلك يف عليهم ويؤكد الرعية، تظلموا
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تأخذه البالد ووالة الزكاة، عمال كانت الذي التضييف رفعه إال برعيته — هللا أيده —
من َرَفَع وقد فكيف باهًرا، الرفق يف ونوًرا ظاهًرا العدل يف أثًرا ذلك لكفى الرعايا، من
أمره من هذا تصنيف أيام يف صدر وقد الحرص، به يحيط ال ما املرافق من وبسط املظالم
الالئق هو ما منهم، تؤخذ كانت التي الثقيلة الوظائف وَرْفع باملسجونني، الرفق يف الكريم
التنكيل من صدر وكذلك األقطار، جميع بذلك األمر وشمل رأفته، من واملعهود بإحسانه
يف ِفْعله وأما املعتدين، وَردْع الظََّلمِة، َزْجر فيه ما والحكام القضاة من جوره ثبت بمن
والسالح واألقوات باألموال الثغور إمداد عىل ومحافظته الجهاد عىل األندلس أهل معاونة
أهل عن علمه يغب لم شهري أمر فذلك القوة، وإظهار العدد، بإعداد العدو عُضِد يف وفتُّه
ما علم إىل املتشوف حسب جزي: ابن قال امللوك، من أحد إليه َسبََق وال واملرشق، املغرب
يف فعله ما الكافرين القوم ودفاع للمسلمني، القطر سداد من — هللا أيده — موالنا عند
ورأى إليها، العدوان يد ومد عليها العدو استوىل ملا فإنها إفريقية، طرابلس مدينة فداء
ببالد امه ُخدَّ إىل كتب األقطار، لبُْعد يتأتى ال نُرصتها إىل الجيوش بَْعث أنَّ — هللا أيده —
خرب بََلَغُه فلما العني، الذهب من دينار ألف بخمسني فُفِديَْت باملال، يُْفُدوها أن إفريقية
ببعث للحني وأََمَر اليسري، النزر بهذا الكفار أيدي من اسرتجعها الذي هلل الحمد قال: ذلك

يده. عىل اإلسالم إىل املدينة وعادت إفريقية إىل العدد ذلك
يسريًا نزًرا الذهب من قناطري خمسة عنده تكون أحًدا أن األوهام يف يخطر ولم
أمثالها، امللوك يف َقلَّ فائقة، ومأثرة بعيدة مكرمة — هللا أيده — موالنا بها جاء حتى
األجفان إنشاؤه الجهاد يف — هللا أيده — موالنا أفعال من شاع ومما مثالها، عليهم وَعزَّ
أليام أعداًدا واملهادنة الصلح زمان يف وهذا البحر، عدد من واستكثاره السواحل، بجميع
إىل بنفسه — هللا أيده — بتوجهه ذلك وأكد الكفار، أطماع قطع يف بالحزم وأخذ الغزاة،
من بذلك ماله قدر ويظهر لإلنشاء، الخشب قطع ليبارش الفارط؛ العام يف جاناته جبال
(رجع)، الجزاء بحسن وموقنًا تعاىل هللا ثواب مرتجيًا الجهاد، أعمال بذاته ويتوىل االعتناء،
العيل، ملكه دار البيضاء باملدينة الجديد املسجد عمارة — هللا أيده — حسناته أعظم ومن
املدرسة وعمارة الرتتيب، وبديع النور وإرشاق البناء وإتقان بالحسن امتاز الذي وهو
املعمورة يف لها نظري وال فاس، قصبة يجاور مما بالقرص، املعروف باملوضع الكربى
والعراق ومرص الشام مدارس يف أََر ولم وْضع، وُحْسن ماء، وكثرة وإبداًعا وحسنًا اتساًعا
البيضاء، املدينة خارج الحمص غدير عىل العظمى الزاوية وعمارة يشبهها، ما وخراسان
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زاوية بالرشق رأيتها زاوية وأبدع ُصنْعها، وبديع وْضعها َعَجب يف أيًضا لها ِمثَْل فال
وإتقانًا، إحكاًما وأشد منها أبدع وهذه النارص، امللك بناها التي (رسياقوس) رسياقص
املنيفة، فضائله ويكافئ الرشيفة، بمقاصده — هللا أيده — موالنا ينفع سبحانه وهللا

وأعالمه. املظفرة ألويته وينرص أيامه، واملسلمني لإلسالم ويديم
فْضل ِني وَعمَّ الكريم املقام هذا مشاهدة يل حصلت وملا فنقول: الرحلة ِذْكر إىل ولنعد
إىل وتوجهت وُزْرتُها طنجة بلدة إىل فوصلت الوالدة قرب زيارة قصدت العميم، إحسانه
أن فأردت هللا، عافاني ثم أشهر املرضثالثة بها وأصابني أشهًرا، بها فأقمت سبتة، مدينة
فوصلت أصيال، ألهل شطي يف سبتة من البحر فركبت والرباط الجهاد من حظٌّ يل يكون
للمقيم مذخور والثواب للساكن موفور األجر حيث تعاىل، هللا حرسها األندلس بالد إىل
وظنه أشهر، عرشة الجبل وحصاره ألفونس، الروم طاغية موت إثر ذلك وكان والظاعن،
ومات يحتسب، لم حيث من هللا فأََخذَُه للمسلمني، األندلس بالد من بقي ما عىل يستوىل أنه
الفتح، جبل األندلسية البالد من شاَهْدتُه بلد وأول منه، خوًفا الناس أشد كان الذي بالوباء
الرببري، عيىس وقاضيه الرندي الرساج بن يحيى زكريا أبا الفاضل خطيبه به فلقيت
— الحسن أبو موالنا به بنى ما عجائب فرأيت الجبل، عىل معه وتطوَّْفُت نزلت وعنده
لو أْن وودْدُت — هللا أيده — موالنا ذلك عىل زاد وما العدد من فيه وأعدَّ — عنه ريضهللا
املعرتض اإلسالم معقل هو الفتح جبل جزي: ابن قال العمر، نهاية إىل به رابط ممن كنت
إليه املنسوبة — عنه ريضهللا — الحسن أبي موالنا حسنة األصنام عبدة حلوق يف شجي
افرتَّ الذي والثغر األجناد، آساد ومقر الجهاد، عدد محل يديه بني نوًرا قدمها التي وقربته

األمان. حالوة الخوف مرارة بعد األندلس أهل وأذاق اإليمان، نرص عن
عند نصري بن موىس موىل زياد بن طارق نزل وبه األكرب، الفتح مبدأ كان ومنه
السور وبقايا منه، كان مبدأه ألن الفتح؛ وجبل طارق جبل له: فيقال إليه، فنسب جوازه،
عند به إقامتي أيام شاهدتها العرب بسور تسمى اآلن، إىل باقية معه ومن بناه الذي
واسرتجعه — عليه هللا رضوان — الحسن أبو موالنا فتحه ثم هللا أعادها الجزيرة، حصار
الجليل األمري ولده حصاره إىل وبعث ونيًفا، سنة عرشين له تملكهم بعد الروم أيدي من
أشهر، ستة حصار بعد فتحه وكان الجرارة والعساكر الطائلة باألموال وأيده مالك أبا
موالنا به فبنى عليه اآلن هو ما عىل حينئٍذ يكن ولم وسبعمائة، وثالثني ثالثة عام يف وذلك
برًجا ذلك قبل وكانت الحصن، بأعىل العظمى املأثرة — عليه هللا رحمة — الحسن أبو
دار به يكن ولم الصناعة دار به وبنى مكانه، فبناها املجانيق، بأحجار تهدم صغريًا
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القرمدة، إىل الصنعة دار من اآلخذ الحمراء، بالرتبة املحيط األعظم السور وبنى صنعة،
بها وزاد وتحسينه تحصينه عهد — هللا أيده — عنان أبو املؤمنني أمري موالنا جدد ثم
الوافرة العدد إليه وبعث نفًعا وأعمها غناء أسواره أعظم وهو الفتح، بطرف السور بناء

اإلخالص. وصدق النية بحسن فيه تعاىل هللا وعامل العامة، واملرافق واألقوات
أثر فيه ظهر ما الفتح بجبل وقع وخمسني ستة عام من األخرية األشهر يف كان وملا
من له اطرد ما مصداق وبان هللا، عىل أموره يف توكله وثمرة — هللا أيده — موالنا يقني
الحسن بن عيىس بالشقاء له ُختَم الذي الخائن الجبل عامل أن وذلك الكافية، السعادة
وجمح النفاق وأظهر الجماعة، عصمة وفارق الطاعة عن املغلولة يده نزع منديل أبي بن
وتوهم وماله، السيئ حاله مبدأ عن وعمى رجاله من ليس ما وتعاطى والشقاق، الغدر يف
بالفرسان التقائها ويستعد األموال كرائم إطفائها عىل تُنفق فتنة مبدأ ذلك أن الناس
يقينه صدق وقىض التوهم هذا ببطالن — هللا أيده — موالنا سعادة فحكمت والرجال،
وثاروا بصائرهم الجبل أهل وراجع يسرية أيام إال تكن فلم الفتنة، هذه يف العادة بانخراق
ولده وعىل عليه وقبضوا الطاعة، من بالواجب وقاموا املخالف، الشقي وخالفوا الثائر عىل
يف هللا حكم فيهما فنفذ العلية، الحرضة إىل مصفدين بهما وأُتي النفاق، يف له املساعد
من — هللا أيده — موالنا أظهر الفتنة نار خمدت وملا رشهما، من هللا وأراح املحاربني،
األسعد ولده الفتح جبل إىل وبعث أهلها، حساب يف يكن لم ما األندلس ببالد العناية
معه وبعث تعاىل، هللا أسعده بالسعيد السلطانية السماة من املدعو بكر أبا األرشد املبارك
اإلقطاع، لهم َع ووسَّ األرزاق، عليهم وأدر الرجال، وكفاة القبائل ووجوه الفرسان أنجاد

اإلحسان. جزيل لهم وبذل املغارم، من بالدهم وَحرََّر
َشْكَل يُْشِبه َشْكل ببناء — هللا أيده — أمر أن الجبل بأمور اهتمامه من وبََلَغ
ومساجده صنعته ودار وأبوابه وحصنه وأبراجه أسواره أشكال فيه فمثل املذكور، الجبل
فصنع الحمراء، الرتبة من به اتصل وما الجبل وصورة زرعه وأهرية عدده ومخازن
َشاَهَد َمْن َقْدره يَْعِرف إتقانًا الصناع أتقنه عجيبًا شكًال فكان السعيد، باملشور ذلك
وتهممه أحواله استطالع إىل — هللا أيده — لتشوقه إال ذلك وما املثال، هذا وَشاَهَد الجبل
ويحقق يديه، عىل الغربية بالجزيرة اإلسالم نرص يجعل تعاىل وهللا وإعداده، بتحصينه
قول التقييد هذا حني وتذكرت الصليب، ُعبَّاد شمل وشت الكفار، بالد فتح يف يؤمله ما
يف — هللا رحمه — البلنيس الرصايف غالب بن محمد هللا عبد أبي املفلق البليغ األديب
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أَوَّلُها التي عيل بن املؤمن عبد مدح يف الشهرية قصيدته من املبارك الجبل هذا وصف
(بسيط):

ن��وِر وم��ن ع��ل��ٍم م��ن ِش��ئْ��َت م��ا ق��ب��س��ت ال��ط��وِر ج��ان��ب م��ن ال��ه��دى ن��ار ج��ئ��ت ل��و

السفن َوْصُفه بَْعُد إليه يُْسبَق لم الذي البديع من وهو الجبل َوْصف يف يقول وفيها
وجوازها:

م��ذك��وِر األج��ب��ال ف��ي ال��ق��در م��ع��ظ��م ج��ب��ٍل م��ن ال��ف��ت��ح��ي��ن ج��ب��ل رم��ت ح��ت��ى
م��زروِر غ��ي��ر ج��ي��ب ال��غ��ي��م م��ن ل��ه ط��ل��س س��ح��ن��ائ��ه ف��ي األن��ف ش��ام��خ م��ن
ال��دن��ان��ي��ِر م��ث��ل خ��ات��م��ه ال��ج��و ف��ي م��ف��رق��ه ت��ك��ل��ي��ل ع��ل��ى ال��ن��ج��وم ت��م��س��ي
م��ج��روِر ف��ودي��ه ع��ل��ى َف��ْض��ل ب��ك��ل ذوائ��ب��ه��ا م��ن م��س��ح��ت��ه ف��رب��م��ا
ال��ده��اري��ِر أع��واد م��ع��اج��م م��ن��ه أخ��ذت ب��م��ا ث��ن��اي��اه م��ن وادرد
ل��ل��ع��ي��ِر ال��ع��ي��ر ح��ادي َس��ْوَق وس��اَق��ه��ا أش��ط��ره��ا األي��ام ح��ل��ب م��ح��ن��ك
وم��ن��ظ��وِر م��اٍض م��ن أَْم��َريْ��ِه ع��ج��ي��ب ف��ي ال��خ��واط��ر َج��وَّال ال��خ��ط��و م��ق��ي��د
األس��اري��ِر م��ع��ف��رَّ ال��س��ك��ي��ن��ة ب��ادي م��ف��ت��ك��ًرا واإلط��راق ال��ص��م��ت واص��ل ق��د
وت��س��ي��ي��ِر دكٍّ م��ن ال��وع��ي��دي��ن خ��وف تَ��َع��بَّ��َدُه م��م��ا م��ك��م��د ك��أن��ه
م��ح��ذوِر ُك��لِّ ِم��ْن غ��ًدا ي��ط��م��ئ��ن أن راج��ف��ة األرض وج��ب��ال ب��ه أَْخ��ِل��ْق

كالم إىل وْلنَُعْد جزي: ابن قال عيل، بن املؤمن عبد َمْدح عىل قصيدته يف استمر ثم
أَْمنَع من وهي رندة مدينة إىل الفتح جبل من خرْجُت ثمَّ قال: هللا، عبد أبي الشيخ
داود بن سليمان الربيع أبو الشيخ ذاك إذ قائدها وكان َوْضًعا، وأَْجَمِلها املسلمني معاقل
ولقيت بطوطة، بن يحيى بن محمد القاسم أبو الفقيه عمي ابن وقاضيها العسكري
بمنزله، وأضافني املنتشاقري موىس بن يوسف الحجاج أبا األديب القايض الفقيه بها
بالشندرخ املعروف إبراهيم إسحاق أبا الفاضل الحاج الصالح خطيبها أيًضا بها ولقيت
منهم الصالحني من جماعة بها ولقيت املغرب، بالد من سال بمدينة ذلك بعد املتوىف
والطريق مربلة مدينة إىل منها ساَفْرُت ثم أيام، خمسة بها وأقمت وسواه، الصغار هللا عبد
من جماعة بها ووجدت خصبة، حسنة بُليدة ومربلة الوعورة، شديد صعب بينهما فيما
بفضله عصمني تعاىل هللا إنَّ ثم صحبتهم، يف التوجه فأردت مالقة، إىل متوجهني الفرسان
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حوز جاوزت فلما أثرهم، يف وَخَرْجُت سنذكره، كما الطريق يف وا فأُِرسُ قبيل فتوجهوا
حوَّات بقفة َمَرْرُت ثم الخنادق، بعض يف ميت بفرس مررت سهيل، حوز يف ودخلت مربلة
هنا ظهرها لو نفيس: يف فقلت الناظور برج أمامي وكان ذلك، فرابني باألرض، مطروحة

الربج. صاحب به ألنذر عدو
سمعت إذ هنالك أنا فبينما مقتوًال، فرًسا عليه فوجدت هنالك دار إىل تقدَّمت ثم
حصن قائد معهم فوجدت إليهم، فُعْدُت أصحابي، تقدمت قد وكنت خلفي، من الصياح
ولم الرب، إىل عمارتها بعض ونزل هنالك، َظَهَرْت للعدو أجفان أربعة أن فأعلمني سهيل،
فَقتََل عرش اثني وكانوا مربلة، من الخارجون الفرسان بهم فمرَّ بالربج، الناظور يكن
تَُه ُقفَّ َوَجْدُت الذي وهو حوَّات رجل معهم وُقِتَل العرشة، وأُِرسَ واحد وفرَّ أََحَدُهم، النصارى
مالقة، إىل منه ليوصلني موضعه؛ يف معه باملبيت القائد ذلك عيلَّ وأشار باألرض، مطروحة
معي وركب عليه، مرساة املذكورة واألجفان سهيل إىل املنسوبة الرابط بحصن عنده فِبتُّ
مرافق بني جامعة الحسان وبالدها األندلس، قواعد إحدى مالقة مدينة إىل فوصلنا بالغد،
أرطال ثمانية بحساب أسواقها يف يباع العنب رأيت والفواكه، الخريات كثرية والبحر، الرب
فيُْجَلبان واللوز التني وأما الدنيا، يف له نظري ال الياقوتي املريس ورمانها صغري، بدرهم
الخطيب أشار ذلك وإىل جزي: ابن قال واملغرب، املرشق بالد إىل أحوازها ومن منها

(رسيع): التجنيس مليح من وهو قوله، يف املالقي عيل بن الوهاب عبد محمد أبو

ي��أت��ي��ن��ه��ا أج��ل��ك م��ن ف��ال��ف��ل��ك ي��أت��ي��ن��ه��ا ح��ي��ي��ت م��ال��ق��ة
ن��ه��ا ح��ي��ات��ي ع��ن ل��ط��ب��ي��ب��ي م��ا ع��ل��ة ف��ي ع��ن��ك ط��ب��ي��ب��ي ن��ه��ى

(رسيع): املجانسة قصد يف بقوله امللك عبد بن هللا عبد أبو الجماعة قايض وذيلها

زي��ات��ي��ن��ه��ا ال��ت��ي��ن م��ع واذك��ر ت��ي��ن��ه��ا ل��ه��ا تَ��نْ��َس ال وح��م��ص

البالد، أقايص إىل منها ويُْجَلب العجيب، ب امُلذَهَّ الفخار يُصنُع وبمالقة (رجع)،
النارنج أشجار فيه الحسن يف له نظري ال وصحنه الَربََكة، شهري الساحة كبري ومسجدها
خطيبها ابن هللا عبد أبا الفاضل الخطيب قاضيها وجدت مالقة دخلت وملا البعيدة،
بالجامع قاعًدا الطنجايل هللا عبد أبي تعاىل هللا ويل خطيبها ابن جعفر أبي الفاضل
ِذْكُرهم، َم تََقدَّ الذي األسارى فداء برسم ماًال يجمعون الناس ووجوه الفقهاء ومعه األعظم،
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فَعِجَب بعدهم، يل اتفق بما وأخربته منهم، يجعلني ولم عافاني الذي هلل الحمد له: فقلت
الساحيل هللا عبد أبو خطيبها أيًضا وأضافني — هللا رحمه — بالضيافة إيلَّ وبعث ذلك من
وهي ميًال، وعرشون أربعة وبينهما بلش، مدينة إىل منها سافرت ثم م، باملعمَّ املعروف
سافرنا ثم بمالقة، ما كمثل والتني والفواكه األعناب وفيها عجيب، مسجد بها حسنة مدينة
الحارة العني وبها البناء، عجيب الوضع، بديع مسجد لها صغرية بلدة وهي الحمة إىل منها
وبيت الرجال الستحمام بيت وهنالك نحوه، أو ِميل البلد وبني وبينها واديها، صفة عىل
ُمُدنها وعروس األندلس بالد قاعدة غرناطة، مدينة إىل منها سافرت ثم النساء، الستحمام
املشهور شنيل نهر يخرتقه ميًال أربعني مسرية وهو الدنيا، بالد يف له نظري ال وخارجها
بها ُمحِدقة والكروم والقصور والرياضات والجنان والبساتني الكثرية األنهار من وسواه
مثل ال والبساتني الرياض فيه جبل وهو الدمع عني مواضعها عجيب ومن جهة، كل من
وصف يف القول ألَطْلُت العصبية إىل أُنَْسَب أن خشيت لوال جزي: ابن قال بسواها، لها
در وهلل فيه، القول إلطالة معنًى ال كاشتهارها اشتهر ما ولكن مكانه وجْدُت فقد غرناطة،
(طويل): يقول حيث غرناطة نزيل البستي، شريين بن أحمد بن محمد بكر أبي شيخنا

ط��ري��َدا يُ��ِج��ي��ُر أو ح��زي��نً��ا ي��س��رُّ ً ُم��تَ��بَ��وَّأ غ��رن��اط��ة م��ن ال��ل��ه رع��ى
َج��ِل��ي��َدا ُع��ْدَن ب��ال��ث��ل��ج م��س��ارح��ه��ا رأى ع��ن��دم��ا ص��اِح��ِب��ي م��ن��ه��ا تَ��بَ��رََّم
ب��روَدا ي��ك��ون ال ث��غ��ر خ��ي��ر وم��ا ب��ه أه��ل��ت م��ن ال��ل��ه ص��ان ال��ث��غ��ر ه��ي

سلطانها ذكر رجع

أبي السلطان بن يوسف الحجاج أبو السلطان إليها دخويل عهد يف غرناطة ملك وكان
كان َمَرٍض بسبب أَْلَقُه ولم نرص، بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل الوليد
بغرناطة ولقيت بها، ارتفقت ذهب بدنانري الفاضلة الصالحة الحرة والدته إيلَّ وبعثَْت به،
أحمد بن محمد القاسم أبو البليغ الرشيف بها الجماعة قايض منهم فضالئها من جملة
محمد هللا عبد أبو العالم الخطيب املدرس فقيهها ومنهم السبتي، الحسيني محمد بن
الشهري قاسم بن فرج سعيد أبو الخطيب ومقرئها عاملها ومنهم البياني، إبراهيم بن
محمد بن محمد الربكات أبو الدهر وُطرفة العرص نادرة الجماعة قايض ومنهم لبت، بابن
يف به االجتماع فوقع األيام تلك يف املربة من عليها قدم البلعبعي، السلمي إبراهيم بن
وأقمنا عاصم، بن هللا عبد أبي الجليل الكاتب الفقيه ابن محمد القاسم أبو الفقيه بستان
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هللا عبد أبو الشيخ ومتعنا البستان ذلك يف معهم كنت جزي: ابن قال وليلة، يومني هنالك
العجيبة، الفوائد منه واستفدنا فيها، لقيهم الذين األعالم أسماء عنه وقيدت رحلته بأخبار
جعفر أبو الشأن الغريب املجيد الشاعر منهم غرناطة، أهل وجوه من جملة معنا وكان
بالبادية، نشأ فإنه عجيب، أمره الفتى وهذا الجذامي، العظيم عبد بن رضوان بن أحمد
كبار من وقوعه يَنُْدر الذي الجيد بالشعر نبغ إنه ثم الطلبة، مارس وال العلم، يطلب ولم

(رمل): قوله مثل الطلبة وصدور البلغاء

ت��رم��ُق��ُه ال��ت��ي ال��ع��ي��ن ب��اب��ه م��ن��زًال ف��ؤادي اخ��ت��ار م��ن ي��ا
يُ��ْغ��ِل��ُق��ُه َط��يْ��َف��ُك��ْم ف��اب��ع��ث��وا بَ��ْع��َدُك��ْم س��ه��ادي ال��ب��اَب ف��ت��ح

الشيخ بن عمر عيل أبا الفقيه بها واملتصوفني الشيوخ شيخ بغرناطة ولقيت (رجع)
غرناطة، بخارج التي بزاويته أياًما وأقمت املحروق، بن محمد هللا عبد أبي الويل الصالح
برابطة املعروفة الربكة الشهرية الزاوية زيارة إىل معه وتوجهت اإلكرام، أشد وأكرمني
مجاور وهو أميال، ثمانية نحو وبينهما غرناطة خارج عىل مطل جبل والعقاب العقاب،
املحروق بن أحمد بن عيل الحسن أبا الفقيه أخيه ابن أيًضا ولقيت الخربة، الترية ملدينة
السبيكة بجبل املتصل غرناطة خارج من نجد ربض بأعىل للجام املنسوبة بزاويته
لشبهها استوطنوها العجم فقراء من جملة وبغرناطة الفقراء، من املتسببني شيخ وهو
إبراهيم والحاج التربيزي، أحمد والحاج السمرقندي، هللا عبد أبو الحاج منهم ببالدهم،
رحلت ثمَّ وسواهم، الهنديان ورشيد عيل والحاجان الخراساني، حسني والحاج القونوي،
حسن حصن وهو ذكوان حصن إىل ثمَّ مالقة، إىل ثمَّ بلش، إىل ثمَّ الحمة، إىل غرناطة من
فأنزلني رياح، بني قرية إىل ثمَّ رندة، إىل منه سافرت ثمَّ والفواكه، واألشجار املياه كثري
يُْطِعم األعيان وُفَضَالء الرجال ُكَرَماء أحد وهو الرياحي سليمان عيل الحسن أبو شيخنا
يف البحر وَرِكبُْت الفتح جبل إىل ساَفْرُت ثم حسنة، ضيافة وأضافني والوارد الصاِدَر
ذاك إذ قائدها وكان سبتة، إىل فوصلت أصيًال ألهل وهو أوًال، فيه ُجْزُت الذي الجفن
ثم الزجندري، محمد أبو الفقيه وقاضيها منصور بن سليمان بن عيىس مهدي أبو الشيخ
سافرت ثم سال، مدينة إىل منها سافرت ثم شهوًرا، بها وأقمت أَِصيَال إىل منها سافرت
األقطار، متسعة األرجاء، فسيحة املدن أجمل من وهي مراكش مدينة إىل فوصلت سال من
وبها الكتبيني، بمسجد املعروف األعظم كمسجدها الضخمة املساجد بها الخريات، كثرية
الخراب عليه استوىل وقد منها، البلد جميع يل وظهر صعدتها العجيبة الهائلة الصومعة
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تميزت التي العجيبة املدرسة وبمراكش أحسن، بغداد أسواق أن إال ببغداد، إال شبهتها فما
الحسن أبي املسلمني أمري موالنا اإلمام بناء من وهي الصنعة وإتقان الوضع، بحسن
محمد هللا عبد أبو التاريخي قاضيها يقول مراكش: يف جزي ابن قال عليه، هللا رضوان

(بسيط): األويس امللك عبد بن

َس��َك��ِن م��ن ال��س��ادات أه��ل��ه��ا وح��ب��ذا بَ��َل��ٍد ِم��ْن ال��غ��راء م��رَّاك��ش ل��ل��ه
َوَط��ِن وََع��ْن أه��ٍل ع��ن ب��األن��س أس��ل��وه م��غ��ت��رب األوط��ان ن��ازح َح��لَّ��َه��ا إن
واألذِن ال��ع��ي��ن ب��ي��ن ال��ت��ح��اُس��ُد يَ��نْ��َش��ا ل��ه��ا ال��ع��ي��ان أو ب��ه��ا ال��ح��دي��ث ب��ي��ن

— هللا أيده — موالنا ركاب العيل الركاب صحبة مراكش من سافرنا ثم (رجع)
البساتني ذات النرضة الخرضة العجيبة مكناسة مدينة إىل ثم سال مدينة إىل فوصلنا
فاس حرضة إىل وصلنا ثم نواحيها، جميع من الزيتون يحاثر بها، املحيطة والجنات
بالد إىل السفر برسم وتوجهت — هللا أيده — موالنا بها فوادعت تعاىل، هللا حرسها
الطيب، الكثري التمر وبها املدن، أحسن من وهي سجلماسة مدينة إىل فوصلت السودان،
ال منه إيرار وصنف أطيب سجلماسة تمر لكن التمر، كثرة يف البرصة مدينة وتشبهها
بمدينة أخاه لقيت الذي وهو البرشي محمد أبي الفقيه عند منها ونزلت البالد، يف له نظري
الِجمال، بها واشرتيت اإلكرام، غاية فأكرمني تباعدا ما شذ فيا الصني، بالد من قنجنفو
رفقة يف وخمسني ثالث سنة املحرم هللا شهر غرة يف سافرت ثم أشهر، أربعة وَعَلْفتُها
سجلماسة تجار من جماعة وفيها — هللا رحمه — املسوىف كان يند محمد أبو مقدمها
املثناة التاء (بفتح اسمها وضبط تغازي إىل يوًما وعرشين خمسة بعد فوصلنا وغريهم،
بناء أن عجائبها ومن فيها، خري ال قرية وهي أيًضا، مفتوح) وزاي وألف املعجم والغني
هي إنما بها شجر وال الجمال، جلود من وسقفها امللح، حجارة من ومسجدها بيوتها
قد كأنها مرتاكبة ضخام ألواح منه فيوجد األرض يف عليه يحفر امللح، معدن فيه رمل
الذين مسوفة عبيد إال يسكنها وال لوحني، منها الجمل يحمل األرض تحت ووضعت نُحتت
لحوم ومن وسجلماسة درعة تمر من إليهم يُجلب بما ويتعيشون امللح عىل يحفرون
منها فيحملون بالدهم من السودان ويصل السودان، بالد من املجلوب أنيل ومن الجمال،
إىل مثقاًال بثالثني مايل وبمدينة ثمانية إىل مثاقيل بعرشة األتن بأبو منه الحمل ويباع امللح
بالذهب يتصارف كما السودان يتصارف وبامللح مثقاًال، أربعني إىل انتهى وربما عرشين،
بالقناطري فيها يتعامل حقارتها عىل تغازي وقرية به ويتابعون قطًعا، يقطعونه والفضة

الترب. من املقنطرة
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يرفع ومنها ذبابًا املواضع أكثر وهي زعاق، ماءها ألن جهد يف أيام عرشة بها وأقمنا
ووجدنا النادر، يف إالَّ فيها ماء ال عرشة مسرية وهي بعدها التي الصحراء لدخول املاء
من تلني بني غديًرا األيام بعض يف وجدنا ولقد املطر، أبقاها غدراٍن يف كثريًا ماء بها نحن
القمل ويكثر كثري، الصحراء بتلك والكمأة ثيابنا، وغسلنا منه، فرتوينا عذب ماؤه حجارة،
نتقدم األيام تلك يف وكنا فيقتلها، الزئبق فيها خيوًطا أعناقهم يف الناس يجعل حتى بها
ضاع حتى كذلك نزل ولم به، الدواب رعينا للرعي يصلح مكانًا وجدنا فإذا القافلة أمام
زيري ابن وكان تأخرت، وال ذلك بعد أتقدم فلم زيري بابن يُْعَرف رجل الصحراء يف
فضلَّ، الرفقة عن فتأخر ومشاتمة منازعة عدي بابن ويُعرف خاله ابن وبني بينه وقعت
يقص من مسوقة من يكرتي بأن خاله ابن عىل فأرشت خرب، له يظهر لم الناس نزل فلما
فوجد لطلبه، أجرة دون مسوفة من رجل الثاني اليوم يف وانتُدب فأبى، يجده لعله أثره
قافلة لقينا ولقد خرب، عىل له يقع ولم تارة، عنها ويخرج طوًرا الجادة يسلك وهو أثره
ُشجريٍة تحت ميتًا أحدهم فوجدنا عنهم، انقطعوا رجال بعض أن فأخربونا طريقنا، يف
إىل وصلنا ثم منه، ميل نحو عىل املاء وكان سوط، يده ويف ثيابه وعليه الرمل، أشجار من
تنزل ماء أحساء وهي الهاء)، وسكون والراء املهمل والسني املثناة التاء (بفتح تارسهال
باملاء، ويملئونها سقيتهم، ويصلحون فيسرتيحون أيام، ثالثة ويقيمون عليها، القوافل

التكشيف. يبعث هنالك ومن الريح، خوف التالليس عليها ويخيطون

التكشيف ذكر

بكتب األتن إيو إىل فيتقدم القافلة، أهل يكرتيه مسوفة، من رجل لكل اسم والتكشيف
ومن أربع، مسرية باملاء للقائهم ويخرجون الدور، لهم ليكرتوا بها أصحابهم إىل الناس
يف فيشاركه بها، التجار من بالفضل ُشِهَر َمْن إىل كتب األتن بإيو صاحٌب له يكن لم
أهلها فيهلك بالقافلة األتن إيو أهل يَْعَلم فال الصحراء، هذه يف التكشيف هلك وربما ذلك،
به َلِعبَْت منفرًدا، التكشيف كان فإن الشياطني، كثرية الصحراء وتلك منهم، الكثري أو
رمال هي إنما أَثََر، وال بها، يَْظَهر طريق ال إذ فيهلك؛ قصده عن يِضلَّ حتى واستهوته
والدليل سواه، إىل انتقلت قد تراها ثم مكان، يف الرمل من جباًال فرتى الريح، تسفيها
لنا كان الذي الدليل أن العجائب من ورأيت ذكي، َقْلب له وكان تردده َكثَُر من هنالك
يف التكشيف واكرتينا بالطريق، الناس أعرف وهو الثانية، مريض الواحدة العني أعور هو
نريان رأينا السابع اليوم ليلة ويف مسوفة، من وهو الذهب من مثقال بمائة السفرة هذه
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فيها، الصدر ينرشح مرشقة، منرية الصحراء وهذه بذلك، فاستبرشنا للقائنا، خرجوا الذين
حتى منها القطيع يأتي كثري، بها الوحشية والبقر الرساق من آمنة وهي النفس وتطيب
فيتحاماه العطش، أكله يولُِّد لحمها لكن والنشاب، بالكالب فيصطادونه الناس، من يقرب
ولقد املاء، كروشها يف وجد قتلت إذا البقر هذه أن العجائب ومن لذلك، الناس من كثري
بهذه أيًضا والحيات فيه، الذي املاء ويرشبون منها الكرش يعرصون مسوفة أهل رأيت

كثرية. الصحراء

حكاية

الحيات، عىل يَْقِبَض أن عادته ومن زيان، بالحاج يُعرف تلمساني تاجر القافلة يف وكان
ضبٍّ ُجحر يف يده أَْدَخَل يوم ذات كان فلما ينتهي، فال ذلك عن أنهاه وكنت بها، ويَْعبََث
وأصابه اليمنى، سبابته يف فلسعته الركوب وأراد بيده، فأخذها حية مكانه فوجد ليُْخِرَجه،
وتركها كرشه يف يده وأدخل جمًال فنََحَر النهار، عىش أَلُمُه وزاد يده فَكَويُْت شديد، َوَجٌع
الحية تلك أن مسوفة أهل وأخربنا األصل، من فَقَطَعَها أصبعه لحم تناثر ثم ليلة، كذلك
استقبلونا الذين إلينا َوَصَل وملا َلَقتََلتُْه، بَْت َرشِ تكن لم ولو لسعه، قبل املاء رشبت قد كانت
بعد نرحل وكنا عهدنا، كالتي ليست الحر شديدة صحراء ودخلنا َخيْلُنا، بَْت َرشِ باملاء
وبردامة مسوفة من الرجال وتأتي الصباح عند وننزل كله الليل ونرسي العرص صالة
بعد األول ربيع شهر غرة يف األتن إيو مدينة إىل وصلنا ثم للبيع، املاء بأحمال وغريهم
فربا بها السلطان ونائب السودان عمالة أول وهي سجلماسة، من كاملني شهرين سفر
وصلناها وملا النائب، ومعناه املوحدة الباء وفتح الراء وسكون الفاء بفتح وفربا حسني
جالس وهو الفربا إىل وتوجهوا بحفظها السودان وتكفل رحبة، يف أمتعتهم التجار جعل
ورائه من مسوفة وكرباء ، والِقِيسُّ الرماح بأيديهم يديه بني وأعوانه سقيف، يف بساط عىل
ذلك فعند لهم، احتقاًرا منه قربهم عىل برتجمان، يكلمهم وهو يديه بني التجار ووقف
وهو بداء ابن دار وقصدت لألبيض، واحتقارهم أدبهم لسوء بالدهم قدومي عىل ندمت

ذلك. ففعل داًرا يل يكرتي أن له كتبت كنت سال، أهل من فاضل رجل
الشني وفتح النون وسكون امليم (بفتح منشاجوا ويسمى األتن إيو مرشف إنَّ ثم
من فأبيت ضيافته، إىل القافلة يف جاء من استدعى وواو) مضموم وجيم وألف املعجم
وهي بالضيافة أُتَي ثم َه، تََوجَّ فيمن فتوجهت العزم أََشدَّ عيل األصحاب فعزم ذلك، حضور
الجفنة، شبه ُوه َصريَّ قرعة نصف يف َوَضُعوه وقد ولبن، عسل بيسري مخلوط أنيل، جريش
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الضيافة وهو نعم، قالوا: األَْسَوُد؟ دعانا ألهذا لهم: فقلت وانرصفوا، الحارضون فرشب
حجاج مع أسافر أن وأردت منهم، يُْرتََجى خري ال أن حينئٍذ فأيقنت عندهم، الكبرية
نحو األتن بإيو إقامتي وكانت ملكهم، حرضة ملشاهدة أتوجه أن يل ظهر ثم األتن إيو
مر، بنو بن هللا عبد بن محمد قاضيها منهم وأضافوني، أهلها وأكرمني يوًما، خمسني
يزدرعون نخيالت يسري وفيها الحر شديدة األتن إيو وبلدة يحيى، املدريس الفقيه وأخوه
حسان أهلها وثياب بها، كثري الضأن ولحم بها، أحساء من وماؤهم البطيخ، ظاللها يف
من شأنًا أعظم وهي الفائق الجمال ولنسائها مسوفة، من بها السكان وأكثر مرصية،

الرجال.

األتن بإيو الساكنني مسوفة ذكر

أحدهم ينتسب وال لديهم، غرية فال رجالهم فأما غريب، وأَْمُرهم عجيب، القوم هؤالء وشأن
رأيته ما يشء وذلك بنيه، دون أخته أبناء إال الرجَل يَِرُث وال لخاله، يَنْتَِسُب بل أبيه، إىل
عىل محافظون مسلمون فهم هؤالء وأما الهنود، من املليبار بالد كفار عند إال الدنيا يف
يحتجبن؛ وال الرجال من يحتشمن فال نساؤهم وأما القرآن، وِحْفظ الفقه وتعلُّم الصلوات
الزوج، مع يسافرن ال لكنهن َج، تََزوَّ منهن التزوج أراد ومن الصلوات، عىل مواظبتهن مع
من واألصحاب األصدقاء لهن يكون هنالك والنساء أهلها، َلَمنََعَها ذلك إحداهن أرادت ولو
فيجد داره أحدهم ويدخل األجنبيات، النساء من صواحب للرجال وكذلك األجانب، الرجال

ذلك. يُنِْكر فال صاحبها ومعها امرأته

حكاية

السن صغرية امرأة عنده فَوَجْدُت الدخول يف إِذْنه بعد األتن بإيو القايض عىل يوًما دخلت
خجل، يُْدِرْكَها ولم مني فَضِحَكْت الرجوع، وأردت اْرتَبُْت، رأيتها فلما الحسن، بديعة
الحجاج، الفقهاء من فإنه شأنهما من فعجبت صاحبتي، إنها ترجع؟ ِلَم القايض: يل وقال
ال، أم هذه أهي أدري ال صاحبته مع العام ذلك يف الحج يف السلطان استأذن أنه وأُخربت

له. يأذن فلم

490



الثاني الجزء

نحوها حكاية

عىل قاعًدا فوجدته صحبته، يف َقِدْمنا الذي املسويف يندكان محمد أبي عىل يوًما َدَخْلُت
فقلت يتحدثان، وهما قاعد رجل معها امرأة عليه مظلل رسير داره وسط ويف بساط،
صاحبها، هو فقال: معها؟ الذي الرجل وما فقلت: زوجتي، هي فقال: املرأة؟ هذه ما له:
مصاَحبة يل: فقال الرشع؟ أمور وَعَرْفَت بالدنا َسَكنَْت قد وأنت بهذا أترىض له: فقلت
فعجبت بالدكم، كنساء ولسن فيها تُْهَمة ال طريقة وحسن خري عىل عندنا للرجال النساء
َعَزْمُت وملا أُِجبُْه، فلم مرات واستدعاني بعدها إليه أَُعْد فلم عنه، وانرصفت رعونته من
اكرتيت ، للُمِجدِّ يوًما وعرشين أربعة مسرية ألتن إيوا وبني وبينها مايل إىل السفر عىل
ثالثة يف وخرجت الطريق، تلك من ال رفقة يف السفر إىل حاجة ال إذ مسوفة، من دليًال
القافلة تستظل ضخمة، عادية وأشجارها األشجار، كثرية الطريق وتلك أصحابي، من
يَْستَِظلُّ بحيث جسدها ِظلُّ ولكن ورق وال لها أغصان ال وبعضها منها، الشجرة بظلِّ
برئ، فكأنها املطر ماء فيه واستنقع داخلها استأسن قد األشجار تلك وبعض اإلنسان، به
الناس فيشتاره والعسل النحل بعضها يف ويكون فيها، الذي املاء من الناس ويرشب
وهو مرمته بها نصب قد حائًكا رجًال داخلها يف فوَجْدُت منها بشجرة مررت ولقد منها،
جوف يف القسطل شجر من شجرتني األندلس ببالد جزي: ابن قال منه، فعجبت ينسج،
غرناطة. ببشارة واألخرى آش وادي بسند إحداهما الثياب ينسج حائك منهما واحدة كل
اإلجاص ثمرة يشبه ما ومايل األتن إيو بني التي الغابة هذه أشجار ويف (رجع)
طاب فإذا الفقوس، شبه تثمر أشجار وفيها بها، وليست واملشمش والخوخ والتفاح
هذه من ويستخرجون باألسواق، ويباع ويأكلونه فيطبخونه الدقيق شبه يشء عن انفلق
طحنوها وربما ، املقلوِّ الحمص كطعم وطعمها ويأكلونها فيقلونها كالفول حبات األرض
الراء وسكون املعجم الغني (بفتح والغرتي بالغرتي، وقلوه اإلسفنج شبه منها وصنعوا
ويدق أكلوه، إذا بالبيضان مرض الحالوة شديد كاإلجاص ثمر وهو املثناة)، التاء وكرس
الرسج ويرسجون به يطبخون أنهم فمنها منافع فيه لهم، زيت منه فيستخرج عظمه
الدور، به ويسطحون عندهم برتاب ويخلطونه به ويدهنون اإلسفنج، هذا به ويقلون
تسع كبار قرع يف بلد إىل بلد من ويُْحَمل متيرس، كثري عندهم وهو بالجري، تسطح كما
يصنعون ومنه يَُعظَّم، السودان ببالد والقرع ببالدنا، القلة تسعه ما قدر منها القرعة
وإذا حسنًا، نقًشا وينقشونها جفنتني منها فيصنعون نصفني القرعة يقطعون الجفان،
وهي فيها ويرشب يأكل التي وأوانيه ُفرشه يحملون وجواريه، عبيده يتبعه أحدهم سافر
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يَْحِمل إنما درهًما، وال ديناًرا وال إداًما وال زاًدا يَْحِمل ال البالد بهذه واملسافر القرع، من
ما وأكثر العطرية، السلع وبعض النظم، الناس يسميه الذي الزجاج وحيل امللح قطع
نساء جاء قرية َوَصَل فإذا بخورهم، وهو وتارسغنت واملصطكى القرنفل منها يعجبهم
يُصنع الخردل، كحب وهو والفوني واألرز النبق ودقيق والدجاج واللبن بأنيل السودان
يرض األرز أن إال ذلك من أحب ما منهن فيشرتى اللوبيا ودقيق والعصيدة الكسكسو من

منه. خري والفوني بالبيضان أَْكله
الزاي بفتح (وضبطها زاغري قرية إىل وصلنا األتن إيو من أيام عرشة مسرية وبعد
ونجراتة ويسمون السودان، تجار يسكنها كبرية قرية وهي الراء)، وكرس املعجم والغني
ويسكن تأنيث)، وتاء مثناة وتاء وألف والراء الجيم وفتح النون وسكون الواو (بفتح
(بفتح صغنغو ويسمون الخوارج من اإلباضية مذهب يذهبون البيضان من جماعة معهم
املالكيون والسنيون وواو)، الثاني الغني وضم والنون األول املعجم والغني املهمل الصاد
القرية هذه ومن مكسورة)، وراء وواو املثناة التاء (بضم توري عندهم يُسمون البيض من
وعليه النيل وهو األعظم، النهر إىل فوصلنا زاغري، من رسنا ثم األتن، إيو إىل أنيل يُْجَلب
وواو)، املعجم الخاء وضم املهمل السني وفتح الراء وسكون الكاف (بفتح كارسخوا بلدة
والغني الزاي (بفتح زاغة إىل ثم والراء)، املوحدة الباء (بفتح كابرة إىل منها ينحدر والنيل
اإلسالم يف قدماء زاغة وأهل مايل، مللك الطاعة يؤديان سلطانان وزاغة ولكابرة املعجم)،
وسنذكرهما، كوكو إىل ثم تنبكتو إىل زاعة من النيل ينحدر ثم للعلم، وطلب ديانة لهم
ثم مايل، عمالة آخر وهي الليميني بالد من الالم) وكرس امليم (بضم مويل بلدة إىل ثم
بالد أكرب من وهي مكسورة)، وفاء وواو الحروف آخر الياء (بضم واسمها يويف إىل
يقتلونه ألنهم الناس؛ من األبيض يدخلها وال سالطينهم، أعظم من وسلطانها السودان
وهي دنقلة إىل ثم النرصانية، دين عىل وهم النوبة بالد إىل ينحدر ثم إليها الوصول قبل
وسلطانها الالم)، وفتح بينهما النون وسكون والقاف الدال بضم (وضبطها بالدهم أكرب
عمالة آخر وهي جنادل إىل ينحدر ثم النارص، امللك أيام عىل أسلم الدين كنز بابن يدعى

مرص. صعيد من أسوان عمالة وأول السودان
ولقد صغري، قارب كأنه الساحل من بالقرب النيل من املوضع بهذا التمساح ورأيت
وبني بيني فيما ووقف جاء قد السودان بأحد فإذا حاجة، لقضاء النيل إىل يوًما نزلت
ذلك َفَعَل إنما فقال: الناس لبعض ذلك وذََكْرُت حيائه، وقلة أدبه سوء من فعجبت النهر،
صنرصة نهر إىل فوصلنا كارسخو من نَا ِرسْ ثم وبينه، بينك فحال التمساح من عليك خوًفا
مايل، من أميال عرشة نحو عىل وهو النون)، وسكون والراء املهملني الصادين (بفتح
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البيضان لجماعة ذلك قبل كتبت وكنت باإلذن، إال دخولها من الناس يُمنع أن وعادتهم
داًرا، يل ليكرتوا املرصي؛ النقويش بن الدين وشمس الجزويل الفقيه بن محمد وكبريهم
مايل مدينة إىل فوصلت أحد يمنعني ولم املعدية يف جزت املذكور النهر إىل وصلت فلما
محمد وقصدت البيضان، محلة إىل ووصلت مقربتها، عند فنزلت السودان ملك حرضة
املقرئ الفقيه صهره وجاء إليها فتوجهت داره، إزاء داًرا يل اكرتى قد فوجدته الفقيه بن
النقويش بن الدين وشمس الغد من إيل الفقيه ابن جاء ثم وطعام، بشمعة الواحد عبد
وهو جاءني الرحمن، عبد بمايل القايض ولقيت الطلبة، من وهو املراكيش الزودي وعيل
الرتجمان ولقيت ضيافته، يف بقرة إيلَّ بعث أخالق مكارم له فاضل حاج السودان من
بثور إيل وبعث وكبارهم السودان أفاضل من وهو معجم)، وغني وواو الدال (بضم دوغا
الفقيِه ابن إيل وبعث الغرتي، من وقرعة الفوني من غرارتني الواحد عبد الفقيه إيلَّ وبعث
ُحْسَن هللا شكر قيام، أَتَمَّ بحقي وقاموا بضيافة، الدين شمس إيلَّ وبعث والفوني، األرزَّ

أفعالهم.
وأََكْلنَا وغريه، بالطعام تتفقدنا فكانت السلطان، عم ببنت متزوًجا الفقيه ابن وكان
(بقاف القايف يُسمى القلقاس شبه يشء من تُْصنَع عصيدًة وصولنا من أيام عرشة بعد
ستة وكنا مرىض، جميًعا فأصبحنا الطعام، سائر عىل مفضلة عندهم وهي وفاء)، وألف
دواء املرصيني بعض من وَطَلبُْت فيها، عيلَّ فُغَيش الصبح لصالة أنا وذهبُْت أحدنا، فمات
وفتح الحروف آخر الياء وتسكني املوحدة الباء (بفتح بيدر يسمى بيشء فأتى ًال ُمسهِّ
فرشبْته باملاء، وَلتَُّه والسكر باألنيسون وَخَلَطه نبات، عروق وهو وراء)، املهمل الدال

َشْهَريْن. َمِرْضُت ولكني الهالك من هللا وعافاني كثرية، صفراء مع أكلته ما وتقيأُْت

مايل سلطان ِذْكر

املهمل)، السني وفتح النون وسكون امليم (بفتح ومنَىس سليمان منَىس السلطان وهو
أني واتفق عطاء، كبري منه يُرجى ال بخيل ملك وهو اسمه، وسليمان السلطان ومعناه
الحسن أبي موالنا غداء برسم طعاًما َصنََع ثم مريض بسبب أََرُه ولم املدة، هذه أقمت
فأتوا معهم وحْرضُت والخطيب والقايض والفقهاء األمراء واستدعى — عنه هللا ريض —
وملا سليمان، ملنَىس ودعوا — هللا رحمه — الحسن أبي ملوالنا ودعوا القرآن وختم بالربعات
الفقيه وابن والخطيب القايض وأعلمه سليمان، منَىس عىل فَسلَّْمُت ْمُت تََقدَّ ذلك من ُفِرَغ
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والشكر هلل الحمد فقلت: هللا، اشكر السلطان: لك يقول يل: فقالوا بلسانهم فأجابهم بحايل،
حال. كل عىل

لها وتعظيمهم التافهة ضيافتهم ذكر

رجاله مع بها القايض وبعث القايض، دار إىل فوجهت الضيافة إيلَّ بعث انرصفت وملا
وقال: عيل فدخل القدمني، حايف مرسًعا داره من الفقيه ابن فخرج الفقيه، ابن دار إىل
ثالثة هي فإذا واألموال، الخلع أنها وظننت فقمت وهديته، السلطان قماش جاءك قد قم
رأيتها فعندما رائب، لبن فيها وقرعة بالغرتي، مقلو بقري لحم وقطعة الخبز من أقراص

الحقري. لليشء وتعظيمهم عقولهم َضْعف من بي تعجُّ وطال ضحكت

إيلَّ وإحسانه ذلك بعد للسلطان كالمي ذكر

ودخل السلطان، قبل من يشء فيهما إيل يصل لم شهرين الضيافة هذه بَْعث بعد وأقمت
القايضوالخطيب، مع وأقعد عليه، وأسلُِّم املشور، إىل أتردد ذلك خالل وكنت رمضان شهر
أوائل يف فجلس يجب، بما عنك أعرب وأنا عنده تكلم فقال: الرتجمان، دوغا مع فتكلْمُت
منذ ببالدك ويل ملوكها ولقيت الدنيا بالد سافرت إني له: وقلت يديه، بني وقمت رمضان
إني فقال: السالطني؟ عند عنك أقول فماذا شيئًا، أعطيتني وال تُِضْفِني ولم أشهر أربعة
وبعثت عليك، سلم قد إنه وقاال: عليه فردا الفقيه القايضوابن فقام بك، َعِلْمُت وال أََرَك لم
القايض عيلَّ فرق ثم عيل، تجرى ونفقة بها أنزل بدار ذلك عند يل فأمر الطعام إليه
معهم وأعطاني الزكاة، يسمونه رمضان من وعرشين سبع ليلة ماًال والفقهاء والخطيب

ذهبًا. مثقال بمائة سفري عند إىل وأحسن وثلثًا، مثقاًال وثالثني ثالثة

بقبته جلوسه ذكر

طيقان املشور جهة من ولها األوقات، أكثر فيها يَْقُعد داره بداخل بابها مرتفعة قبة وله
هي أو الذهب، بصفائح مغشاة ثالثة وتحتها الفضة، بصفائح ُمغشاة الخشب، من ثالثة
أنه فُعلم الستور، ُرِفَعت بالقبة جلوسه يوم كان فإذا ملف، ستور وعليها بة ُمذهَّ فضة
منديل فيها ُرِبَط قد حرير رشابة الطاقات إحدى شباك من أخرج َجَلَس فإذا يجلس،
باب من يخرج ثم واألبواق، األطبال رضبت املنديل الناس رأى فإذا مرقوم، مرصي
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الصغار الرماح بعضهم أيدي ويف القيسُّ بعضهم أيدي يف العبيد من ثالثمائة نحو القرص
ثم كذلك، القيسِّ أصحاب ويجلس وميرسة ميمنة منهم الرماح أصحاب فيقف والدرق،
وعند العني، من ينفعان أنهما يَذُْكرون كبشان ومعهما ملجمني مرسجني بفرسني يؤتى
(بفتح الفرارية وتأتي موىس قنجا نائبه فيدعون مرسعني عبيده من ثالثة يخرج جلوسه
يف ويرسة يمنة السلحدارية أمام فيقعدون والفقهاء الخطيب ويأتي األمراء، وهم الفاء)
الزردخانة من الفاخرة الثياب وعليه املشور، باب عىل الرتجمان دوغا ويقف املشور،
سيًفا ُمتََقلِّد وهو بديعة صنعة تعميمها يف لهم حواٍش، ذات عمامة رأسه وعىل وغريها،
ويكون غريه، ا خفٍّ اليوم ذلك أحد يلبس وال واملهاميز، الخف رجليه ويف الذهب من غمده
الحديد، من وأسنتهما فضة، من واآلخر ذهب من أحدهما صغريان، رمحان يده يف
ُمتَِّسع هنالك شارع يف املشور خارج وغريهم ومسوفة والفتيان والوالة األجناد ويجلس
وبوقاتهم واألبواق، واألطبال والقيسِّ بالرماح أصحابه يديه بني فراري وكل أشجار، فيه
ولها بالسطاعة، وترضب والقرع القصب من املصنوعة الطرب وآالت الفيلة، أنياب من
فرسه راكب وهو بيده وقوسه كتفيه، بني علقها قد كنانة له فراري وكل عجيب، صوت
أراد فمن واقف، رجل الطيقان تحت املشور بداخل ويكون وركبان، مشاة بني وأصحابه

السلطان. الواقف ويكلم الواقف لذلك دوغا كلَّم السلطان، يكلم أن

باملشور جلوسه ذكر

درجات ثالث لها شجرة تحت مصطبة هنالك باملشور األيام بعض يف أيًضا ويجلس
وتُْفَرُش بينهما)، النون وسكون الثانية وكرس األوىل املعقودة الباء (بفتح البنبي يسمونها
من طائر وعليه الحرير، من ُقبٍَّة شبه وهو الشطر ويُْرَفع عليها، املخاد وتُْجَعل بالحرير
وكنانته بيده، وقوسه القرص ركن يف باب من السلطان ويَْخُرج البازي، قدر عىل ذهب
السكاكني مثل أطراف لها ذهب بعصابة مشدودة ذهب شاشية رأسه وعىل كتفيه، بني
تسمى التي الرومية الثياب من موبرة حمراء جبة لباسه وأكثر شرب من أزيد طولها رقاق،
ثالثمائة نحو وخلفه والفضة، الذهب قنابر بأيديهم املغنون يديه بني ويخرج املطنفس،
يف ينظر وقف وربما الثاني ويكثر ُرويًدا، مشيًا ويميش السالح، أصحاب العبيد من
واألبواق الطبول تُرضب جلوسه وعند املنرب، الخطيب يصعد كما برفق يصعد ثم الناس،
ويجلسون فيدخلون والفرارية النائب فيدعون مرسعني العبيد من ثالثة ويخرج واألنفار
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تحت الشارع يف الناس وسائر الباب عىل دوغا ويقف معهما، والكبشني بالفرسني ويؤتى
األشجار.

أحوالهم من ذلك وغري له وترتيبهم مَلِلكهم السودان تذلل ذكر

فيقولون: باسمه ويحلفون له، تذلًال وأشدهم ِلَمِلكهم تواضًعا الناس أعظم والسودان
ثيابه املدعو نزع ذكرناها التي بالقبة جلوسه عند بأحدهم دعا فإذا كي، سليمان منىس
إىل ورساويله ثيابه رافًعا ودخل وسخة، شاشية وجعل عمامته، ونزع َخِلقة ثيابًا ولبس
كالراكع ووقف شديًدا، رضبًا بمرفقيه األرض َب وَرضَ ومسكنة بِذلٍَّة وتقدم ساقه، نصف
ورمى ظهره عن ثيابه َكَشَف جوابه عليه فَردَّ السلطان أحدهم كلم وإذا كالمه، يسمع
تعمى ال كيف منهم أعجب وكنت باملاء، املغتسل يفعل كما وظهره رأسه عىل بالرتاب
رءوسهم عن عمائهم الحارضون وضع بكالم مجلسه يف السلطان تََكلََّم وإذا أعينهم؟
كذا فعلت ويقول: خدمته يف أفعاله فيَذُْكر يديه بني أحدهم قام وربما للكالم، وأنصتوا
يف أحدهم ينزع أن وتصديقهم ذلك، علم من فيصدقه كذا، يوم كذا وقتلت كذا، يوم
نََزَع شكره، أو صدْقَت السلطان له قال فإذا رمى، إذا يفعل كما يرسلها ثم قوسه، وتر
الفقيه العالمة الصاحب وأخربني جزي: ابن قال األدب، من عندهم وذلك وترََّب، ثيابه
عن رسوًال الونجراتي موىس الحاج قدم ملا أنه — هللا أعزه — رضوان بن القاسم أبو
الكريم املجلس َدَخَل إذا كان — عنه هللا ريض — الحسن أبي موالنا إىل سليمان منىس
ببالده. يفعل كما حسنًا كالًما موالنا له قال مهما فيرتب تراب قفة معه ناسه بعض َحَمَل

وأيامه العيد صالة يف فعله ذكر

قرص من بمقربة وهو املصىل، إىل الناس فخرج والفطر األضحى عيد بمايل وحرضت
والسودان الطيلسان، رأسه وعىل السلطان وَرِكَب الحسان، البيض الثياب وعليهم السلطان
يف يلبسونه فإنهم والفقهاء، والخطيب القايض عدا ما العيد يف إال الطيلسان يلبسون ال
يديه وبني ويكربون، يهللون وهم السلطان، يدي بني العيد يوم وكانوا األيام، سائر
من وأصلح إليها، السلطان فدخل خباء املصىل عند ونُِصَب الحرير، من الُحمر العالمات
يدي بني وقعد الخطيب نزل ثم والخطبة، الصالة فُقضيت املصىل، إىل خرج ثم شأنه
الخطيب، كالم بلسانهم للناس يبني رمح بيده رجل وهنالك كثري، بكالم وتكلم السلطان

حقه. وأداء طاعته لزوم عىل وتحريض السلطان عىل وثناء وتذكري وَْعظ وذلك

496



الثاني الجزء

بالسالح السلحدارية وتأتي البنبي، العرصعىل بعد العيدين أيام يف السلطان ويجلس
الذهب ورماح منه وأغمادها بالذهب املحالة والسيوف والفضة الذهب تراكش من العجيب
أيديهم ويف الذُّباب، يرشدون األمراء من أربعة رأسه عىل ويقف البلور، ودبابيس والفضة
العادة، عىل والخطيب والقايض الفرارية ويجلس الرسج، ركاب تشبه الفضة من حلية
وعىل الحسان، املالبس عليهن مائة نحو وُهنَّ وجواريه األربع بنسائه الرتجمان دوغا ويأتي
يجلس كريس لدوغا ويُنصب وفضة، ذهب تفافيح فيها والفضة الذهب عصائب رأسهن
فيه السلطان يمدح بشعر ويغني قريعات وتحتها قصب، من هي التي اآللة ويرضب عليه
نحو معهن ويكون بالِقِيسِّ ويلعبن معه والجواري النساء ويغني وأفعاله غزواته ويَذُْكر
واحد وكل البيض، الشوايش رءوسهم ويف والحمر امللف جباب عليهم غلمانه من ثالثني
كما الهواء يف ويتقلبون فيلعبون الصبيان من أصحابه يأتي ثم يرضبه، طبله متقلد منهم
ويلعب لعب، أَْجَمَل بالسيوف ويلعبون بديعة، ة وِخفَّ رشاقة ذلك يف ولهم السندي، يفعل
مائتا فيها ٍة بُرصَّ فيأتى باإلحسان، له السلطان يأمر ذلك وعند بديًعا، لعبًا بالسيف دوغا
قسبهم يف فينزعون الفرارية وتقوم الناس، رءوس عىل فيها ما له ويَذُْكر الترب، من مثقال
جمعة يوم كل ويف قدره، عىل عطاء لدوغا منهم واحد كل يعطى وبالغد للسلطان، شكًرا

ذكرناه. الذي الرتتيب هذا مثل دوغا يفعل العرص بعد

للسلطان الشعراء إنشاد يف األضحوكة ذكر

واحدهم الجيم) (بضم الجال ْوَن ويَُسمَّ الشعراء جاء َلِعبَه دوغا وأتمَّ العيد يوم كان وإذا
الشقشاق، تشبه الريش من مصنوعة صورة جوف يف منهم واحد كل دخل وقد جايل،
يدي بني ويقفون الشقشاق، رأس كأنه أحمر منقار لها الخشب من رأس لها وُجعل
الوعظ من نوع شعرهم أن يل وذُِكَر أشعارهم، فينشدون املضحكة الهيئة بتلك السلطان
من وكان فالٌن، امللوك من فوقه َجَلَس عليه، الذي البنبي هذا إن للسلطان: فيه يقولون
ثم بعدك، يُذَْكر ما الخري من أنت فافعل كذا، أفعاله من وكان وفالٌن، كذا، أفعاله أحسن
أعىل إىل يصعد ثم السلطان، حجر يف رأسه ويضع البنبي درج عىل الشعراء كبري يصعد
بلسانهم يتكلم وهو األيرس كتفه عىل ثم األيمن، السلطان كتف عىل رأسه فيضع البنبي

عليه. فاستمروا اإلسالم قبل عندهم قديًما يزل لم الفعل هذا أن وأخربت ينزل، ثم
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حكاية

بعيدة بالد من قدم وكان فقهائهم أحد فأتى األيام بعض يف السلطان مجلس وحرضت
السلطان، صدقهما ثم فصدقه القايض فقام كثريًا، كالًما وتكلم السلطان يدي بني وقام
من رجل جانبي إىل وكان يديه، بني وترب رأسه، عن عمامته منهما واحد كل فوضع
َوَقَع الجراد أن أخرب الفقيه إن فقال: أعرف، ال فقلت: قالوه؟ ما أَتَْعِرُف يل: فقال البيضان
كثري، جراد هذا فقال: أَْمرها، فهاله الجراد موضع إىل صلحائهم أحد فخرج ببالدهم،
َزْرعها، لفساد هللا يبعثنا الظلم فيها يكثر التي البالد إنَّ وقالت: منها، جرادة فأجابَتْه
ِمنُْكم َظَلَم وَمْن الظلم، من بريء إني لألمراء: ذلك عند وقال والسلطان، القايض فصدقه
وسائله، حسيبه وهللا عنقه، يف الظالم ذلك فذنوب به يُْعِلْمني ولم بظالم َعِلَم وَمْن عاَقبْتُه،

الظلم. من وتربَّءوا رءوسهم عن عمائمهم الفرارية َوَضَع الكالم هذا قال: وملا

حكاية

فقال: حفص، بأبي ويسمى مسوفة طلبة من التجار أحد فقام يوًما الجمعة وحرضت
ذلك، قال: فلما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل دعوتي يف سليمان منىس أن أُْشِهُدكم املسجد، أهل يا
شيٍّا؟ لك أخذ من ظلمك؟ من له: فقالوا السلطان، مقصورة من رجال جماعة إليه خرج
أن وأراد مثقال، ستمائة قيمته ما مني أخذ مرشفها يعني: ألتن إيوا منشاجو فقال:
أيام بعد فحرض للحني، عنه السلطان فبعث خاصة، مثقال مائة مقابلته يف يعطيني

عمله. عن املرشف عزل ذلك وبعد فأخذه، حقه للتاجر فثبت للقايض، ورصفهما

حكاية

بقاسا، املدعوة عمه بنت الكربي زوجته عىل غضب السلطان أن بمايل إقامتي أيام يف واتفق
مع اسُمها ويُذَْكر السودان، عادة عىل امُلْلك يف رشيكته وهي امللكة، عندهم قاسا ومعنى
ولم بنجو، األخرى زوجته مكانها يف وَوىلَّ الفرارية بعض عند وَسَجنَها املنرب، عىل اسمه
عىل عمه بنات وَدَخَل ِفْعَله، وأنكروا ذلك، يف الكالَم الناُس فأَْكثََر امللوك، بنات من تكن
السلطان إن ثم رءوسهن، يترتبن ولم أذرعهن عىل الرماد فجعلن باململكة، يهنِّئْنَها بنجو
فشكت العادة عىل وتربن بالرساح، يهنئنها عمه بنات عليها فدخل ثقافها، من قاسا رسح
فعفا بالجامع واستجرن منه، فخفن عمه بنات عىل فغضب بذلك، السلطان إىل بنجو
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ويدخلن ثيابهن، عن يتجردن أن السلطان عىل دخلن إذا وعادتهن واستدعاهن، عنهن
أيام، سبعة مدة وعشيٍّا غدوٍّا السلطان باب يأتني ورصن عنهن ورىض ذلك، ففعلن عرايا
وعبيدها جواريها يف يوم كل تركب قاسا وسارت السلطان، عنه عفا من كل يفعل وكذلك
يف الكالم األمراء وأكثر وجهها، يُرى ال متنقبة املشور عند وتقف الرتاب رءوسهم وعىل
يف الكالم أكثرتم قد إنكم لسانه: عىل دوغا لهم وقال املشور يف السلطان فجمعهم شأنها
لها: فقيل مغلولة مقيدة جواريها، من بجارية أتى ثم كبريًا، ذنبًا أذنبت وأنها قاسا أمر
إىل عنه الهارب السلطان عم ابن جاطل إىل بعثتها قاسا أن فأخربت عندك، بما تكلمي
أمرك، طوع العساكر وجميع أنا له: وقالت ملكه، عن السلطان ليخلع واستدعته كنربني،
قاسا فخافت عليه، القتل تستحق وهي كبري ذنب هذا إن قالوا: ذلك األمراء سمع فلما
يتمكن لم وإن باملسجد، هنالك يستجريوا أن وعادتهم الخطيب بدار واستجارت ذلك من
وقبل مغا، منىس قبله وكان لبخله، سليمان منىس يكرهون السودان وكان الخطيب، فبدار
الذي وهو إليهم ويحسن البيضان، يحب فاضًال كريًما وكان موىس، منىس مغا منىس
أنه الثقات بعض وأخربني مثقال، آالف أربعة واحد يوم يف الساحيل إسحاق ألبي أعطى
أسلم جاطة سارق جده وكان واحد، يوم يف مثقال آالف ثالثة فقوص بن ملدرم أعطى

هذا. مدرك جد يدي عىل

حكاية

قد كان اللبن شيخ بابن يُْعَرف تلمسان أهل من رجًال أن هذا مدرك الفقيه وأخربني
غري صبي يومئٍذ وهو وثلث، مثاقيل بسبعة صغره يف موىس منىس السلطان إىل أحسن
حتى منه، وأدناه وأدعاه فعرفه سلطان، وهو خصومة يف إليه جاء أن اتفق ثم معترب،
فعله ما فعل من جزاء ما لألمراء: وقال معه فعله عىل قرره ثم البنبي عىل معه جلس
ذلك عند فأعطاه مثقاًال، سبعني فأعطه أمثالها، بعرشة الحسنة له: فقالوا الخري؟ من
الحكاية بهذه وأخربني عنه، ينقطع أَالَّ وأََمَرُه وخدًما، وعبيًدا وكسوة مثقال سبعمائة

بمايل. القرآن يعلم الطلبة من وهو املذكور اللبن شيخ ابن ولد أيًضا

منها استقبْحتُه وما السودان أفعال من استحسنْتُه ما ِذْكر

يشء يف أحًدا يسامح ال وسلطانهم عنه، الناس أبعد َفُهْم الظلم ِقلَّة الحسنة أفعالهم فمن
وال سارق من املقيم وال فيها املسافر يَخاف فال بالدهم، يف األمن شمول ومنها منه،
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القناطري كان ولو البيضان من ببالدهم يموت من ملال تعرضهم عدم ومنها غاصب،
مواظبتهم ومنها مستحقه، يأخذه حتى البيضان من ثقة بيد يرتكونه إنما املقنطرة،
الجمعة يوم كان وإذا عليها، أوالدهم بُهم وَرضْ الجماعات يف لها واْلِتزامهم للصلوات
يبعث أن عادتهم ومن الزحام، لكثرة يصيل أين يَِجْد لم املسجد إىل اإلنسان يُبَكِّر ولم
املسجد، إىل يذهب حتى بها يستحقه بموضع له فيبسطها بسجادته، غالمه إنسان كل
البيض الثياب لباسهم ومنها له، ثمر وال النخل، يشبه شجر سعف من وسجاداتهم
الجمعة، به وشهد ونظفه غسله َخِلق قميص إال ألحدهم يكن لم ولو الجمعة، يوم الحسان
حقهم يف ظهر إذا القيود ألوالدهم يجعلون وهم العظيم، القرآن بحفظ عنايتهم ومنها
العيد يوم القايض عىل دخلت ولقد يحفظوه، حتى عنهم تَفكُّ فال حفظه، يف التقصري
يوًما ومررت القرآن، يحفظوا حتى أفعل ال فقال: ترسحهم؟ أال له: فقلت مقيدون، وأوالده
ما معي: كان ملن فقلت ثقيل، قيد رجله ويف فاخرة ثياب عليه الصورة حسن منهم بشاب
ومن القرآن، يحفظ حتى ُقيَِّد إنما يل: وقيل وضحك الشاب، عني ففهم أقتل؟ هذا؟ فعل
باديات عرايا للناس يظهرن الصغار، والبنات والجواري الخدم كرن أفعالهم مساوئ
الفرارية عادة فإن الصورة، تلك عىل منهن كثريًا رمضان يف أرى كنت ولقد العورات،
فوقهن فما العرشون، تحمله بطعامه منهم واحد كل ويأتي السلطان، بدار يفطروا أن
وتعرِّي مسترتات، غري عرايا السلطان عىل النساء دخول ومنها عرايا، وُهنَّ جواريه من
من بالطعام َخَرْجَن جارية مائة نحو رمضان من وعرشين سبع ليلة يف رأيت ولقد بناته،
عىل والرماد الرتاب َجْعلهم ومنها ِسْرت، عليهما ليس ناهدان له بنتان ومعهن عرايا قرصه
منهم كثريًا أن ومنها الشعراء، إنشاد يف األضحوكة من ذََكْرتُه ما ومنها تأدبًا، رءوسهم

والحمري. والكالب الجيف يأكلون

مايل عن سفري ذكر

يف عنها وخروجي وخمسني، ثالث سنة األوىل لجمادى عرش الرابع يف إليها دخويل وكان
يعقوب، بن بكر بأبي يُْعَرف تاِجر وراَفَقني وخمسني، أربع سنة ملحرم والعرشين الثاني
مائة أحدها يساوي األثمان غالية الخيل ألن أركبه؛ جمل يل وكان ميمة، طريق وقصدنا
كثري املوضع وذلك املراكب، يف إال يَُجاز ال النيل من يخرج كبري خليج إىل فوصلنا مثقال،

مقمر. والليل الليل ثلث الخليج ووصلنا بالليل، إال به أحد يمر فال البعوض
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بالنيل تكون التي الخيل ذكر

وظننتها منها فعجبت الخلقة، ضخمة دابة عرش ست ضفته عىل رأيت الخليج وصلنا وملا
هذه ما يعقوب: بن بكر ألبي فقلت النهر، يف دخلت رأيتها إني ثم هنالك، لكثرتها فيلة
أعراف ولها الخيل، من أغلظ وهي الرب، يف ترعى خرجت البحر خيل هي فقال: الدواب؟
أخرى مرة الخيل هذه ورأيت الفيلة، كأرجل وأرجلها الخيل كرءوس ورءوسها وأذناب
منها وخاف وتنفخ رأسها وترفع املاء، يف تعوم وهي كوكو إىل تنبكتو من النيل َرِكبْنا ملا
لهم أن وذلك حسنة، صيدها يف حيلة ولهم تُْغِرقهم، لئال الرب؛ من فقربوا املركب، أهل
صادفت فإن منها، الفرس فيرضبون وثيقة، رشائط ثقبها يف جعل قد مثقوبة رماًحا
ويأكلون فيقتلونه الساحل إىل يصل حتى بالحبل وجذبوه أنفذ عنقه أو رجله الرضبة
حاكم عليها كبرية بقرية الخليج هذا عند نزولنا وكان كثري، بالساحل عظامها ومن لحمه
مع حج ممن وهو املعجم) والغني امليم (بفتح فربامغا يسمى فاضل حاج السودان، من

حج. ملا موىس منىس السلطان

حكاية

البيضان من قاٍض معه كان الخليج هذا إىل وصل ملا موىس منىس أن فربامغا أخربني
فلما لنفقته، مثقال آالف بأربعة إليه فأحسن بالدكايل، ويُْعَرف العباس، بأبي يكنى
فاستحرض داره، من له َقْت ُرسِ مثقال آالف األربعة بأن السلطان إىل شكا ميمة إىل وصلوا
فلم السارق األمري وطلب َقها، َرسَ َمْن يُْحِرض لم إن بالقتل َده وتََوعَّ ميمة أمري السلطان
وهددهم، خدامه عىل واشتد القايض دار فدخل البالد، بتلك يكون سارق وال أحًدا، يجد
له وأشارت املوضع، ذلك يف بيده َدَفنََها وإنما يشء، له ضاع ما جواريه: إحدى له فقالت
ونفاه القايض عىل فغضب الخرب، وَعرََّفه السلطان، بها وأتى األمري، فأَْخَرَجها املوضع، إىل
وإنما بلده، إىل َردُّوه ثم سنني، أربع عندهم فأقام آدم، بني يأكلون الذين الكفار بالد إىل
هو واألسود ينضج، لم ألنه ؛ ُمِرضٌّ األبيض أكل إن يقولون: ألنهم لبياضه؛ الكفار يأكله لم

بزعمهم. النضج

حكاية

معهم آدم بني يأكلون الذين السودان هؤالء من جماعة سليمان منىس السلطان عىل َقِدَمت
نصف منها القرط فتحة وتكون كباًرا، أقراًطا آذانهم يف يجعلوا أن وعاَدتُهم لهم، أمري
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السلطان، فأَْكَرَمُهم الذهب، معدن يكون بالدهم ويف الحرير، مالحف يف ويلتحفون شرب،
وأتوا بدمها، وأيديهم وجوههم ولطخوا وأكلوها فذبحوها، خادًما الضيافة يف وأعطاهم
عنهم يل وذُِكَر ذلك، يفعلوا أن عليه وفدوا ما متى عادتهم أن وأُْخِربُْت شاكرين، السلطان
التي القرية هذه من رحلنا ثم والثدي، الكف اآلدميات لحوم يف ما أطيب إن يقولون: أنهم
بها يل ومات الراء)، وكرس القاف (بضم وَقِري منسا َقِري بلدة إىل فوصلنا الخليج، عند
قد السودان فوجدت إليه ألنظر فخرجت بذلك، راعيه فأخربني أَْرَكبُه ُكنُْت الذي الجمل
يل ليشرتيا خدمتي عىل استأجرتهما كنت ُغَالمني فبعثت الجيف، أكل يف كعادتهم أكلوه
يعقوب بن بكر أبي أصحاب بعض معي وأقام يومني، مسرية عىل وهي بزاغري جمًال
البلدة بهذه الحجاج بعض فيها أضافني أيام سبعة فأقمت بميمة، لينتظرنا هو َه وتََوجَّ

بالجمل. الغالمان وصل حتى

حكاية

بن محمد يل: يقول إنسانًا كأن النائم يرى فيما ليلًة رأيت البلدة بهذه إقامتي أيام ويف
يف يوم كل قراءتها تََرْكُت ما يومئٍذ فمن يوم؟ كل يف يس سورة يقرأ ال ملاذا بطوطة
آبار عىل فنزلنا الثاني)، وفتح األول امليم (بكرس ميمة بلدة إىل رحلت ثم حرض، وال سفر
وسكون املعلوة التاء بضم اسمها (وضبط تنبكتو مدينة إىل منها سافرنا ثم بخارجها،
وبني وبينها وواو)، الثانية املعلوة التاء وضم الكاف وسكون املوحدة الباء وضم النون
حرضت موىس، فربا ى يَُسمَّ وحاكمها اللثام، أهل مسوفة ُسكَّانها وأكثر أميال، أربعة النيل
كلها ورسواًال وعمامة ثوبًا عليه فَجَعَل جماعة، عىل أمريًا مسوفة أحد قدم وقد يوًما عنده
الشاعر قرب البلدة وبهذه رءوسهم، عىل قبيلته كرباء وَرَفَعُه درقة، عىل وأَْجَلَسه مصبوغة،
الدين رساج قرب وبها بالطويجن، ببلده املعروف الغرناطي الساحيل إسحاق أبي املفلق

اإلسكندرية. أهل من التجار كبار أحد الكويك بن

حكاية

خارج الحبش بِربْكة هذا الدين لرساج بروض نزل حج ملا موىس منىس السلطان كان
أمراؤه منه وتََسلََّف الدين، رساج من فتسلفه مال إىل واحتاج السلطان، ينزل وبها مرص،
بنفسه الدين رساج فتوجه بمايل، فأقام املال يقتيض وكيله الدين رساج معهم وبعث أيًضا،

502



الثاني الجزء

من فكان الساحيل، إسحاق أبو أضافه تنبكتو وصل فلما له، ابن ومعه ماله، القتضاء
أكلت إني ولده: لهم فقال ُسمَّ، أنه واتهموا ذلك يف الناس فتكلم الليلة، تلك موته الَقَدر
الولد ووصل أجله. انقىض لكنه جميًعا، َلَقتََلنَا ُسمٌّ فيه كان فلو بعينه، الطعام ذلك معه
صغري مركب يف النيل ركبت تنبكتو ومن مرص، ديار إىل وانرصف ماله، واقتىض مايل إىل
الطعام من إليه نحتاج ما فنشرتي بالقرى ليلة كل ننزل وكنا واحدة، خشبة من َمنُْحوت
فاِضٌل أمري له اسمه، أُنِْسيُت بلد إىل وصلت ثم الزجاج، وبحيل وبالعطريات بامللح والسمن
ولم قوسه، يف النزع أحد يتعاطى ال والشدة، بالشجاعة مشهور سليمان فربا يسمى حاجٌّ
فجئت الذرة من يشء إىل البلدة بهذه واحتجت جسًما، أضخم وال منه أطول السودان يف أََر
فقيه معه وكان مقدمي، عن وسألني عليه فسلَّْمُت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مولد يوم وذلك إليه
إىل نحتاج إنا األمري: لهذا قل فقيه يا فيه: وكتبت يديه، بني كان لوًحا فأخذت له، يكتب
ذلك يف األمري ويكلم ا، رسٍّ فيه ما يقرأ اللوح الفقيه وناَوْلُت والسالم، للزاد الذرة من يشء
من كثري سالح وبه مشوره إىل وأَْدَخَلِني بيدي فأخذ األمري، وَفِهَمُه جهًرا فقرأه بلسانه،
ثم فيه، أقرأ فجعلت الجوزي، البن املدهش كتاب عنده ووجدت والرماح، والقيس الدرق
وواو)، النون وضم القاف وسكون املهمل الدال (بفتح الدقنو يسمى لهم بمرشوب أتى
ألنهم املاء؛ عوض يرشبونه وهم لبن أو عسل بيسري مخلوط الذرة جريش فيه ماء وهو
أُِتَي ثم اللبن، أو بالعسل خلطوه الذرة يجدوا لم وإن بهم، أََرضَّ خالًصا املاء رشبوا إن

منه. فأكلنا أخرض ببطيخ
وأرْدُت فأََخذْتُه ، يَِفرَّ لئال واحفظه ضيافتك، هذا يل: وقال فدعاه خمايس غالم ودخل
فَكلََّمتِْني عربية، دمشقية له جارية إلينا وجاءت الطعام، يأتي حتى أَِقْم فقال: االنرصاف،
ذلك، َخَربَ ِلتَْعِرَف الجاريَة َه فَوجَّ بداره، رصاًخا سمعنا إذ ذلك يف نحن فبينما بالعربي،
إىل نميش فتََعاَل البكاء، أحب ال إني فقال: يَْت، تُُوفِّ قد له بنتًا أن فأعَلَمتُْه إليه فعادت
أركبه ال فقلت: اركب، يل: فقال بالفرس فأُِتَي ديار، ساحله عىل وله النيل، يعني البحر،
وواَدْعتُه فأكلنا، بالطعام وأُِتَي النيل، عىل دياره إىل ووصلنا جميًعا فمشينا ماٍش، وأنت
إىل عندي باٍق أعطانيه الذي والغالم أَْفَضَل، وال منه أَْكَرَم السودان يف أََر ولم وانرصْفُت،
السودان مدن أحسن من النيل عىل كبرية مدينة وهي كوكو، مدينة إىل ُت ِرسْ ثم اآلن،
الذي العناني الفقوص وبها والسمك، والدجاج واللبن الكثري األرز فيها وأخصبها، وأكربها
نحو بها وأقمت مايل، أهل وكذلك بالودع، والرشاء البيع يف أهلها وتعامل له، نظري ال
َ وتُُويفِّ فاضًال، مزَّاًحا ظريًفا وكان مكناسة، أهل من عمر بن محمد بها وأضافني شهر،
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اليمن، دخل ممن وهو التازي الوجدي محمد الحاج بها وأضافني عنها، خروجي بعد بها
قافلة الربمع يف تكدا برسم منها سافْرُت ثم البيضان، مسجد إمام الفياليل محمد والفقيه
املعقودة)، الجيم وتشديد الواو (بضم وجني الحاج ومقدمهم دليلهم للغدامسيني كبرية
أول رحلنا فلما الزاد، لحمل وناقة لركوبي جمل يل وكان السودان، بلسان الذئب ومعناه
حمله، فتوزعوا أصحابه، عىل مه وقسَّ عليها كان ما وجني الحاج فأخذ الناقة َوَقَفت مرحلة
وعطش غريه، َفَعَل كما شيئًا ذلك من يَْرَفَع أن فأبى تاديل أهل من مغربي الرفقة يف وكان

به. يَْسَمح فلم املاء منه فطلبت يوًما غالمي
املوحدة، الباء بفتح (وضبطها الربير من قبيلة وهي بردامة بالد إىل وصلنا ثم
القوافل تسري وال تأنيث)، وتاء مفتوح وميم وألف املهمل الدال وفتح الراء، وسكون
يقيمون، ال رحالة وهم الرجل، من شأنًا أعظم ذلك يف عندهم واملرأة خفارتهم، يف إال
ذلك وفوق الحرص عليها ويصنعون الخشب من أعواًدا يقيمون الشكل غريبة وبيوتهم
صوًرا وأبدعهن جماًال النساء أتم ونساؤهم القطن، ثياب أو الجلود وفوقها مشتبكة أعواد
وطعامهن السمن، يف مبلغهن يبلغ من البالد يف أََر ولم والسمن، الناصع البياض مع
ومن والصباح، املساء عند مطبوخ غري باملاء مخلوًطا يرشبنه الذرة وجريش البقر حليب
األتن، إيو وال كوكو بهن يتجاوز وال إليهن البالد أقرب يف بهن سكن منهن التزوج أراد
أن إىل السري يف واجتهدنا الصفراء وغلبة الحر الشتداد البالد هذه يف املرض وأصابني
مع املهمل والدال املعقودة والكاف املعلوة التاء بفتح (وضبطها تكدا مدينة إىل وصلنا
قاضيها وأضافني الجزويل، عيل بن سعيد املغاربة شيخ جوار يف بها ونزلت تشديده)،
وديار املسويف، محمد بن جعفر وأضافني األفاضل، من وهو الجاناتي إسحاق إبراهيم أبو
وطعمه لونه فيتغري النحاس معادن عىل يجري وماؤها الحمر، بالحجارة مبنية تكدا
ا مدٍّ عرشي بحساب ويباع والغرباء التجار يأكله القمح من يسري إال بها َزْرَع وال بذلك،
تسعني بحساب عندهم الذرة وتباع ببالدنا، املد ثلث ومدهم ذهب، بمثقال أمدادهم من
ا وأمَّ يَبْلُغ، لم صبيٍّا كان َمْن تَْقتُُل وعقاربها العقارب، كثرية وهي ذهب، بمثقال ا ُمدٍّ
الصبح، عند عيل بن سعيد للشيخ ولًدا بها وأنا يوًما َلَدَغْت ولقد تقتلهم، فَقلََّما الرجال
إىل عام كل يسافرون التجارة، غري تكدا ألهل شغل وال جنازته، ُت وَحَرضْ ِلِحينِه فمات
حال، وسعة رفاهية وألهلها وسواها، الثياب حسان من بها ما ُكلِّ ِمْن ويَْجِلبُون مرص
منهن املعلمات يبيعون وال األتن، وإيو مايل أهل وكذلك والخدم، العبيد بكثرة ويتفاخرون

الكثري. وبالثمن نادًرا إال

504



الثاني الجزء

حكاية

بخادم إبراهيم أبو القايض إيل بعث ثم أَِجْدها، فلم ُمَعلَّمة خادم رشاء تكدا دخلت ملا أردت
اإلقالة، يف ورغب نَِدَم صاحبها إن ثم مثقاًال، وعرشين بخمسة فاشرتيتها أصحابه لبعض
التاديل املغربي وهو أغيول لعيل خادم عىل فَدلَِّني أََقْلتُك، سواها عىل َدَلْلتَِني إن له: فقلت
حني املاء غالمي يسقي أن وأبى ناقتي، َوَقَعْت حني أسبابي من شيئًا يرفع أن أبى الذي
املغربي هذا ندم ثم األول، صاحبي وأََقْلُت األوىل، من خريًا وكانت منه، فاشرتيتها عطش،
أن فكاد فعله، بسوء أجازيه أن إال فأبيت ذلك، يف وأََلحَّ اإلقالة يف ورغب الخادم بيع عىل

بعد. أََقْلتُه ثم أسًفا يهلك أو يَُجنَّ

النحاس معدن ذكر

يف فيسبكونه البلد إىل به ويأتون األرض يف عليه يحفرون تكدا بخارج النحاس وَمْعِدن
يف قضبانًا منه صنعوا أحمر نحاًسا سبكوه فإذا وخدمهم، عبيدهم ذلك يفعل دورهم،
أربعمائة بحساب منها الغالظ فتباع غالظ، وبعضها رقاق بعضها ونصف شرب طول
فهم َرصْ وهي بمثقال، وسبعمائة ستمائة بحساب الرقاق وتباع ذهب، بمثقال قضيت
والسمن والذرة والخدم العبيد بغالظها ويشرتون والحطب اللحم برقاقها يشرتون
بالد وإىل زغاي وإىل الكفار بالد من كوبر مدينة إىل منها النحاس ويحملون والقمح،
ال إدريس اسمه َمِلٌك لهم مسلمون وأهلها تكدا، من يوًما أربعني مسرية عىل وهي برنوا،
الحسان بالجواري يؤتى البالد هذه ومن حجاب، وراء من إال يكلمهم وال للناس يظهر
املورتيني وبالد جوجوة إىل منها أيًضا النحاس ويُْحَمل املجسدة، وبالثياب والِفتْيَان

وسواها.

تكدا سلطان ذكر

حفص أبو واملدرس محمد والخطيب إبراهيم أبو القايض َه تََوجَّ بها إقامتي أيام ويف
وألف وزاي الهمزة (بكرس إزار يسمى بربري وهو تكدا سلطان إىل عيل بن سعيد والشيخ
الرببر سالطني من وهو — التكركري وبني بينه وَوَقَعْت منها، يوم مسرية عىل وكان وراء)،
ْهُت وتََوجَّ دليًال فاكرتيت ألقاه أن فأَرْدُت بينهما، اإلصالح إىل فذهبوا ُمنَاَزعة أيًضا —
جعل وقد عادتهم وتلك رسج دون فرًسا راكبًا إيلَّ فجاء بقدومي، املذكورون وأَْعَلَمُه إليه،
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ومعه ُزرق، كلها وعمامة ورساويل ملحفة وعليه بديعة، حمراء طنفسة الرسج عوض
فأعلم ومقدمي، حايل عن وسأل وصافحناه إليه فقمنا ملكه، يرثون الذين وهم أخته أوالد
مشوي غنم برأس وبعث عندنا، كالوصفان وهم اليناطبني بيوت من ببيت وأنزلني بذلك
وسلمت إلينا فجاءتا وأخته، أمه بيت جوارنا يف وكان البقر، حليب من وقعب السفود يف
الوقت ذلك ويرشبونه حلبهم وقت وهو العتمة بعد الحليب لنا تبعث أمه وكانت علينا،
يوم كل ويف أيام ستة عندهم وأقمت يَْعِرفونه، وال يأكلونه فال الطعام وأما وبالغدو،
الذهب، من مثاقيل وعرشة بناقة إيل وأحسن واملساء، الصباح عند مشويني بكبشني يبعث

تكدا. إىل وعدت عنه وانرصفت

إيل الكريم األمر وصول ذكر

املؤمنني أمري موالنا بأمر السجلمايس سعيد بن محمد الحاج غالم َوَصَل تكدا إىل ُعْدُت وملا
وامتثلته فَقِبْلتُه العلية، حرضته إىل بالوصول إَِيلَّ آِمٌر العاملني رب عىل املتوكل الدين ونارص
إىل السفر وَقَصْدُت وثلث، مثقاًال وثالثني بسبعة لركوبي جملني واشرتيت الفور، عىل
اللحم يُوَجد إنما وتوات، تكدا بني فيما الطعام يوجد ال إذ ليلة سبعني زاد ورفعت توات،
لشعبان عرش الحادي الخميس يوم تكدا من وخرجت باألثواب، يشرتى والسمن واللبن
الفقيه ومعنا الفضالء، من وهو التواني الجعفر فيهم كبرية، رفقة يف وخمسني أربع سنة
من كاهر إىل فوصلنا خادم، ستمائة نحو الرفقة ويف تكدا قايض هللا عبد بن محمد
الغنم، برابرها من الناس بها يشرتي األعشاب كثرية أرض وهي الكركي، السلطان بالد
وال بها عمارة ال يَّة بَرِّ إىل منها ودخلنا بالدهم، إىل توات أهل ويحمله لحمها ويَُقدِّدون
إال بها عمارة ال برية يف يوًما عرش خمسة ذلك بعد رسنا ثم أيام، ثالثة مسرية وهي ماء،
وطريق مرص ديار إىل اآلخذ غات طريق به يفرتق الذي املوضع إىل ووصلنا املاء، بها أن
لونه، اسود األبيض الثوب به ُغسل فإذا الحديد، عىل يجري ماء أحساء وهنالك توات،
خري ال مثلمون الرببر من طائفة وهم هكار بالد إىل ووصلنا أيام عرشة هنالك من ورسنا
وصولنا وكان وسواها، أثوابًا له غرموا حتى القافلة فحبس كربائهم أحد ولقينا عندهم،
رساقها وجد وإذا القوافل يعرتضون وال فيه يغريون ال وهم رمضان شهر يف بالدهم إىل
الربابر، من الطريق بهذه من جميع وكذلك له، يعرضوا لم رمضان يف بالطريق املتاع
يوم ووصلنا وعر، طريقها الحجارة كثرية النبات قليلة وهي شهًرا هكار بالد يف ورسنا
أوالد أن وأعلمونا بالدنا، بأخبار فأخربونا كهؤالء، لثام أهل برابر بالد إىل الفطر عيد

ذلك. من القافلة أهل فخاف توات، من تسابيت وسكنوا خالفوا يغمور وابن خراج
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رمال وأرضها توات، قرى أكرب من وهي املوحدة)، الباء (بضم بَُواد إىل وصلنا ثم
وال بها زرع وال سجلماسة، تمر عىل يفضلونه أهلها لكن بطيب، ليس كثري وتمرها وسباخ
كثري وهو والجراد التمر أهلها وأكل املغرب، بالد من ذلك لها يُْجَلب وإنما زيت، وال سمن
الشمس، طلوع قبل صيده إىل ويخرجون به ويقاتلون التمر يُختزن كما يختزنونه عندهم
أوسط يف ووصلنا قافلة يف سافرنا ثم أياًما، ببودا وأقمنا الربد، ألجل ذاك إذ يطري ال فإنه
الشديد الربد أوان وذلك الحجة ذي ثاني يف منها وخرجت سجلماسة مدينة إىل القعدة ذي
وسمرقند ببخارى الكثري والثلج الصعبة الطرق رأيت ولقد كثري، ثلج بالطريق ونزل
األضحى عيد ليلة ووصلنا جنيبة، أم طريق من أَْصَعَب أََر فلم األتراك، وبالد وخراسان
حرضة فارس حرضة إىل فوصلنا خرجت ثم األضحى، يوم هنالك فأقمت الطمع، دار إىل
املبارك، وجهه بمشاهدة وتيمنت الكريمة يده فقبَّلت — هللا أيده — املؤمنني أمري موالنا
إحسانه جزيل من أوالنيه ما يُْشَكر تعاىل وهللا الرحلة، طول بعد إحسانه كنف يف وأقمت
املسماة الرحلة انتهت وههنا بقائه، بطول املسلمني ويمتع أيامه ويديم امتنانه وسابغ
ذي ثالث يف تقييدها من الفراغ وكان األسفار، وعجائب األمصار غرائب يف النظار، تحفة

اصطفى. الذين عباده عىل وسالم هلل، والحمد وسبعمائة، وخمسني ستة عام الحجة
بطوطة بن محمد هللا عبد أبي الشيخ تقييد من لخْصتُه ما انتهى جزي: ابن قال
رحال قال: ومن العرص، ال رحَّ هو الشيخ هذا أن عقل ذي عىل يخفى وال هللا، أَْكَرَمه
ومستوطنًا قرٍّا فارس حرضة واتخذ للرحلة، الدنيا بالد يجعل ولم يُبِْعْد، لم امللة هذه
هم وأََعمَّ شأنًا، ملوكها أعظم — هللا أيده — موالنا أن تحقق ملا املاء إال جوالته، طول بعد
طلب إىل ينتمي بمن وأتمهم عناية، عليه بالواردين وأشدهم إحسانًا، وأكرمهم فضائل،
الستيطان وترحاله حاله أول يف َقه َوفَّ ألْن تعاىل هللا يحمد أن مثيل عىل فيجب حماية، العلم
يُْقَدر ال َلِنْعَمة إنها عاًما، وعرشين خمسة رحله بعد الشيخ هذا اختارها التي الحرضة هذه
ويُبِْقي املؤمنني، أمري موالنا خدمة عىل اإلعانة يرزقنا تعاىل وهللا ُشْكُرها، يُوَىف وال َقْدرها
جزاء أَْفَضَل — إليه املنقطعني الغرباء معرش — عنا ويَْجِزيه ورحمته، ُحرمته ِظل علينا
والعقل بالحلم وَخَصْصتَه والدِّين، العلم بفضيَلتَي امللوك عىل ْلتَه َفضَّ وكما اللهم املحسنني،
املبني، والفتح العزيز النرص عوارف وَعرِّْفه والتمكني، التأييد أسباب مللكه فُمدَّ الرصني،
أرحم يا ورعيته وملكه وبنيه نفسه يف العني ُقرَّة وأَِرِه الدين، يوم إىل َعقِبه يف امللك واجعل
والحمد املرسلني، وإمام النبيني، خاتم محمد وموالنا ونبينا سيدنا عىل هللا وصىل الراحمني،

العاملني. رب هلل

507



بطوطة ابن رحلة

وسبعمائة. وخمسني سبعة عام صفر شهر يف تأليفها من الفراغ وكان
حمًدا إبراهيم: الفيومي حسن الشيخ ابن الكريم، ربه َعْفو الراجي مصححه يقول
األنباء، وجميل العادات من األصقاع يف ما الستكشاف األَلُبَّاء؛ األجلة صدور َح َرشَ ملن
وبعد، وجان، إنس من الثقلني إىل وأرسله كان، ما عىل هللا أَْطَلَعُه من عىل وسالًما وصالة
يف النُّظار، «تحفة ى: امُلَسمَّ األقطار عوائد معرفة عىل املشتمل ْفر السِّ هذا َطبْع تَمَّ فقد
املعروف هللا عبد بن محمد هللا عبد أبي اإلمام تأليف األسفار» وعجائب األمصار، غرائب
رقعة بشارع إدارتها محل الثابت األزهرية» «باملطبعة وذلك — هللا رحمه — بطوطة بابن
من الثانية جمادى شهر أوائَل التََّماُم َواَفَق وقد األزهرية، الرياض بِجَواِر ٦ رقم القمح

آمني. تحية، وأزكى صالة أتم وأصحابه آله وعىل عليه هجرية، ١٣٤٧ عام
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