
اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  1  

 

 

 

 

 

 

 نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق

 اإلدريسي
 

 

 

 

 

 

 

To PDF: www.al-mostafa.com 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  2  

 

 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  3  

األولاإلقليم   

  الجزء األول

يب املسمى ببحر الظلمات وهو البحر الذي ال إن هذا اإلقليم األول مبدؤه من جهة املغرب من البحر الغر
يعلم ما خلفه وفيه جزيرتان تسميان باخلالدات ومن هذه اجلزائر بدأ بطليموس يأخذ الطول والعرض 

وهاتان اجلزيرتان فيما يذكر يف كل واحدة منهما صنم مبين من احلجارة طول كل صنم منها مائة ذراع 
 بيدها إىل خلف وهذه األصنام فيما يذكر ستة أحدمها صنم وفوق كل صنم منهما صورة من حناس تشري

  .قادس اليت بغريب األندلس وال يعلم أحد شيئاً من املعمور خلفها

ويف هذا اجلزء الذي رمسناه من املدن اوليل وسلى وتكرور وبريسى ودو ومورة وهذه البالد من أرض 
بة من الساحل وا املالحة املشهورة وال يعلم مقزارة السودان فأما جزيرة اوليل فهي يف البحر وعلى مقر

يف بالد السودان مالحة غريها ومنها حيمل امللح إىل مجيع بالد السودان وذلك أن املراكب تأيت إىل هذه 
اجلزيرة فتوسق ا امللح وتسري منها إىل موقع النيل وبينهما مقدار جمرى فتجري يف النيل إىل سلى وتكرور 

ر بالد ونقارة وكوغة ومجيع بالد السودان وأكثرها ال يكون هلا مأوى وال مستقر إال وبريسى وغانة وسائ
على النيل بعينه أو على ر ميد النيل وسائر األرضني ااورة للنيل صحار خالية ال عمارة فيها وهذه 

ة واثىن عشر الصحارى فيها جمابات مياه وذلك أن املاء ال يوجد فيها إال بعد يومني وأربعة ومخسة وست
يوماً مثل جمابة تيسر اليت يف طريق سجلماسة إىل غانة وهي أربعة عشر يوماً ال يوجد فيها ماء وأن 
القوافل تتزود باملاء مللوك هذه اابات يف األوعية على ظهور اجلمال ومثل هذه اابة كثري يف بالد 

 مكان إىل مكان فال يوجد ا شيء من املاء السودان وأكثر أرضها أيضاً رمال تنسفها الرياح وتنقلها من
وهذه البالد كثرية احلر حامية جداً ولذلك أهل هذا اإلقليم األول والثاين وبعض الثالث لشدة احلر 

  .وإحراق الشمس هلم كانت ألوام سوداء وشعورهم متفلفلة بضد ألوان أهل اإلقليم السادس والسابع

عشرة مرحلة ومدينة سلى على ضفة ر النيل وبشماله وهي ومن جزيرة اوليل إىل مدينة سلى ست 
مدينة حاضرة وا جمتمع السودان ومتاجر صاحلة وأهلها أهل بأس وجندة وهي من عمالة التكروري وهو 
سلطان مؤمر وله عبيد وأجناد وله حزم وجالدة وعدل مشهور وبالده آمنة وادعة وموضع مستقره والبلد 

ر وهي يف جنوب النيل وبينها وبني سلى مقدار يومني يف النيل ويف الرب ومدينة الذي هو فيه مدينة تكرو
تكرور أكرب من مدينة سلى وأكثر جتارة وإليها يسافر أهل املغرب األقصى بالصوف والنحاس واخلرز 

وخيرجون منها الترب واخلدم وطعام أهل سلى وأهل تكرور الذرة والسمك واأللبان وأكثر مواشيهم 
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واملعز ولباس عامة أهلها قداوير الصوف وعلى رؤوسهم كرازى الصوف ولباس خاصتها ثياب اجلمال 
  .القطن واملآزر

ومن مدينة سلى وتكرور إىل مدينة سجلماسة أربعون يوماً بسري القوافل وأقرب البالد إليهما من بالد 
مني إىل أربعة إىل مخسة ملتونة الصحراء أزكى وبينهما مخس وعشرون مرحلة ويتزود باملاء فيها من يو

  .وستة أيام وكذلك من جزيرة ارليل إىل مدينة سجلماسة حنو من أربعني مرحلة بسري القوافل

ومن مدينة تكرور إىل مدينة بريسى على النيل مشرقاً اثنتا عشرة مرحلة ومدينة بريسى مدينة صغرية ال 
  . يف طاعة التكروريسور هلا غري أا كالقرية احلاضرة وأهلها متجولون جتار وهم

ويف اجلنوب من بريسى أرض مللم وبينهما حنو من عشرة أيام وأهل بريسى وأهل سلى وتكرور وغانة 
يغريون على بالد مللم ويسبون أهلها وجيلبوم إىل بالدهم فيبيعوم من التجار الداخلني إليهم فيخرجهم 

ينتان صغريتان كالقرى اسم إحدامها ملل واسم التجار إىل سائر األقطار وليس يف مجيع أرض مللم إال مد
الثانية دو وبني هاتني املدينتني مقدار أربعة أيام وأهلها فيما يذكره أهل تلك الناحية يهود والغالب عليهم 

الكفر واجلهالة ومجيع أهل بالد مللم إذا بلغ أحدهم احللم وسم وجهه وصدغاه بالنار وذلك عالمة هلم 
م على واد ميد النيل وليس بعد أرض مللم يف جهة اجلنوب عمارة تعرف وبالد مللم وبالدهم ومجلة عمارا

تتصل من جهة املغرب بأرض مقزارة ومن جهة املشرق بأرض ونقارة ومن جهة الشمال بأرض غانة ومن 
  ..جهة اجلنوب باألرض اخلالية وكالمهم كالم ال يشبه كالم املقزاريني وال كالم الغانيني

    

سى املتقدم ذكرها إىل غانة يف جهة املشرق اثنا عشر يوماً وهي يف وسط الطريق إىل مدينة سلى ومن بري
وتكرور وكذلك من مدينة بريسى إىل اودغشت اثنتا عشرة مرحلة واودغشت من بريسى مشاالً وليس 

بالد الزاب يف بالد السودان شيء من الفواكه الرطبة إال ما جيلب إليها من التمر من بالد سجلماسة أو 
جيلبه إليهم أهل وارقالن الصحراء والنيل جيرى يف هذه األرض من املشرق إىل املغرب وينبت على ضفتيه 
القصب الشركي وشجر األبنوس والشمشار واخلالف والطرفاء واإلثل غياضاً متصلة وا تقيل وتسكن 

ضه األسد والزرائف والغزالن مواشيهم وإليها مييلون ويستظلون عند شدة احلر ومحية القيظ ويف غيا
والضبعان واألفيال واألرانب والقنافذ ويف النيل أنواع من السمك وضروب من احليتان الكبار والصغار 
ومنه طعام أكثر السودان يتصيدونه وميلحونه ويدخرونه وهو يف اية السمن والغلظ وأسلحة أهل هذه 

س أيضاً من أسلحتهم يتخذوا من شجر األبنوس وهلم البالد القسي والنشابات وعليها عمدم والدبابي
فيها حكمة وصناعة متقنة وأما قسيهم فإا من القصب الشركي وسهامم منه وكذلك أوتارها من 

القصب وبناء أهل هذه البالد بالطني واخلشب العريض الطويل عندهم قليل الوجود وحليهم النحاس 
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  .ب الشيخ وأنواع ازعات من الزجاج املؤلفواخلرز والنظم من الزجاج والباذوق ولعا

وهذه األمور واحلاالت اليت ذكرناها من املطاعم واملشارب واللباس واحللى يفعلها أكثر السودان يف مجيع 
أرضهم ألا بالد حر ووهج شديد وأهل املدن منها يزرعون البصل والقرع والبطيخ ويعظم عندهم كثرياً 

لذرة ومنها ينتبذون ويشربون وجل حلومهم احلوت وحلوم اإلبل املقددة كما وال حنطة عندهم أكثر من ا
  .قدمنا وصفه وهاهنا انقضى ذكر اجلزء األول من اإلقليم األول واحلمد هللا على ذلك

  .جنز اجلزء األول من اإلقليم األول واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثاين منه إن شاء اهللا

  الجزء الثاني

ا اجلزء الثاين من اإلقليم األول من املدن مدينة مدل وغانة وتريقى ومداسة وسغمارة إن الذي تضمنه هذ
وغيارة وغربيل ومسقندة فأما مدينة ملل اليت هي من بالد مللم فقد ذكرناها فيما تقدم وهي مدينة صغرية 

من يطرقهم كالقرية اجلامعة ال سور هلا وهي على تل تراب أمحر منيع جانبه وأهل مال متحصنون فيه ع
من سائر السودان وشرم من عني خرارة خترج من اجلبل الذي يف جنوا وماؤها زعاق ليس بصادق 
احلالوة وبغريب هذه املدينة على ماء العني الذي يشربون منه ومع نزوله إىل أن يقع يف النيل أمم كثرية 

أكثر الناس نسالً وهلم إبل سودان عراة ال يستترون بشيء وهم يتناكحون بغري صدقات وال حق وهم 
ومعز يعيشون من ألباا ويأكلون احليتان املصيدة وحلوم اإلبل املقددة وأهل تلك البالد ااورة هلم 

يسبوم يف كل األحايني بضروب من احلبل وخيرجوم إىل بالدهم فيبيعوم من التجار قطاراً وخيرج 
ة ومجيع من يكون يف بالد مللم مرسوم بالنار يف وجهه منهم يف كل عام إىل املغرب األقصى أعداد كثري

  .وهي هلم عالمة كما قدمنا ذكره

    

ومن مدينة ملل إىل مدينة غانة الكربى حنو من اثنيت عشرة مرحلة يف رمال ودهاس ال ماء ا وغانة 
جراً وإليها يقصد مدينتان على ضفيت البحر احللو وهي أكرب بالد السودان قطراً وأكثرها خلقاً وأوسعها مت

التجار املياسري من مجيع البالد احمليطة ا ومن سائر بالد املغرب األقصى وأهلها مسلمون وملكها فيما 
يوصف من ذرية صاحل بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب وهو خيطب لنفسه الكنه 

د أوثق بنيانه وأحكم إتقانه وزينت مساكنه حتت طاعة أمري املؤمنني العباسي وله قصر على ضفة النيل ق
بضروب من النقوشات واألدهان ومشسيات الزجاج وكان بنيان هذا القصر يف عام عشرة ومخس مائة من 

سين اهلجرة وتتصل مملكته وأرضه بأرض ونقارة وهي بالد الترب املتكورة املوصوفة به كثرة وطيباً والذي 
يناً ال اختالف فيه أن له يف قصره لبنة من ذهب وزا ثالثون رطالً من يعلمه أهل املغرب األقصى علماً يق
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ذهب تربة واحدة خلقها اهللا خلقة تامة من غري أن تسبك يف نار وال تطرق بآلة وقد نفذ فيها ثقباً وهي 
مربطة لفرس امللك وهي من األشياء املغربة اليت ليست عند غريه وال صحت ألحد إال له وهو يفخر ا 

ى سائر ملوك السودان وهو أعدل الناس فيما حيكى عنه ومن سريته يف قربه من الناس وعدله فيهم أن عل
له مجلة قواد يهبون إىل قصره يف صباح كل يوم ولكل قائد منهم طبل يضرب على رأسه فإذا وصل إىل 

ة ودائر البلد باب القصر سكت فإذا اجتمع إليه مجيع قواده ركب وصار يقدمهم وميشي يف أزقة املدين
فمن كانت له مظلمة أو نابه أمر تصدى له فال يزال حاضراً بني يديه حىت يقضى مظلمته مث يرجع إىل 

قصره ويتفرق قواده فإذا كان بعد العصر وسكن حر الشمس ركب مرة ثانية وخرج وحوله أجناده فال 
ة معلومة وهذا مشهور من عدله يقدر أحد على قربه وال على الوصول إليه وركوبه يف كل يوم مرتني سري

ولباسه إزار حرير يتوشح به أو بردة يلتف ا وسراويل يف وسطه ونعل شركي يف قدمه وركوبه اخليل 
وله حلية حسنة وزي كامل يقدمه أمامه يف أعياده وله بنود كثرية وراية واحدة ومتشي أمامه الفيلة 

هلم يف النيل زوارق وثيقة اإلنشاء يتصيدون فيها والزرائف وضروب من الوحوش اليت يف بالد السودان و
ويتصرفون بني املدينتني ا ولباس أهل غانة األزر والفوط واألكسية كل أحد على قدر مهته وأرض غانة 

تتصل من غربيها ببالد مقزارة ومن شرقيها ببالد ونقارة وبشماهلا بالصحراء املتصلة اليت بني أرض 
  . جبنوا بأرض الكفار من اللملمية وغريهاالسودان وأرض الرببر وتتصل

    

ومن مدينة غانة إىل أول بالد ونقارة مثانية أيام وبالد ونقارة هذه هي بالد الترب املشهورة بالطيب والكثرة 
والنيل حييط ا من كل جهة يف سائر . وهي جزيرة طوهلا ثالث مائة ميل وعرضها مائة ومخسون ميالً

ر أغشت ومحى القيظ وخرج النيل وفاض غطى هذه اجلزيرة أو أكثرها وأقام عليها السنة فإذا كان يف شه
مدته اليت من عادته أن يقيم عليها مث يأخذ يف الرجوع فإذا أخذ النيل يف الرجوع واجلزر رجع كل من يف 

نهم يف بالد السودان املنحشرين إىل تلك اجلزيرة حباثاً يبحثون طول أيام رجوع النيل فيجد كل إنسان م
حبثه هناك ما أعطاه اهللا سبحانه كثرياً أو قليالً من الترب وماً خييب منهم أحد فإذا عاد النيل إىل حده باع 

الناس ما حصل بأيديهم من الترب وتاجر بعضهم بعضاً واشترى أكثره أهل وارقالن وأهل املغرب األقصى 
ون ا يف التجارات والبضائع هكذا يف كل وأخرجوه إىل دور السكك يف بالدهم فيضربونه دنانري ويتصرف

سنة وهي أكرب غلة عند السودان وعليها يعولون صغريهم وكبريهم وأرض ونقارة فيها بالد معمورة 
ومعاقل مشهورة وأهلها أغنياء والترب عندهم وبأيديهم كثري واخلريات جملوبة إليهم من أطراف األرض 

وير وهم سود جداً فمن مدن ونقارة تريقى وهي مدينة كبرية وأقاصيها ولباسهم األزر واألكسية والقدا
وفيها خلق كثري الكن ليس هلا سور وال حظرية وحي يف طاعة صاحب غانة وله خيطبون وإليه 
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يتحاكمون وبني غانة وتريقى ستة أيام وطريقها مع النيل ومن مدينة تريقى إىل مدينة مداسة ستة أيام 
ة كثرية العمار صاحلة العماالت ويف أهلها معرفة وهى على مشال النيل ومدينة مداسة هذه مدينة متوسط

ومنه شرم وهي بلد أرز وذرة كبرية احلب طعمها صاحل وأكثر معايشهم من احلوت وتصيده وجتارم 
بالترب ومن مدينة مداسة إىل بلد سغمارة ستة مراحل وبني مداسة وسغمارة إىل جهة الشمال ومع 

 هلم بغامة وهم برابر رحالة ال يقيمون يف مكان يرعون أمجاهلم على ساحل واد يأيت الصحراء قوم يقال
من ناحية املشرق فيصب يف النيل واللنب عندهم كثري ومنه يعيشون ومن مدينة سغمارة إىل مدينة مسقندة 

سعة أيام ومن مثانية أيام ومدينة مسقندة هذه مدينة لطيفة على ضفة البحر احللو ومنها إىل مدينة غربيل ت
مدينة سغمارة إىل مدينة غربيل جنوباً ستة أيام ومدينة غربيل هذه على ضفة البحر احللو وهي مدينة 
لطيفة القدر يف سفح جبل يعلوها من جهة اجلنوب وشرب أهلها من النيل ولباسهم الصوف وأكلهم 

تجارات اليت تدور بني أيديهم الذرة واحلوت وألبان اإلبل وأهلها يتصرفون يف تلك البالد بضروب من ال
ومن مدينة غربيل مع املغرب إىل مدينة غيارة إحدى عشرة مرحلة ومدينة غيارة هذه على ضفة النيل 

وعليها حفري دائر ا وا خلق كثري ويف أهلها جندة ومعرفة وهم يغريون على بالد مللم فيسبوم ويأتون 
ض مللم ثالث عشرة مرحلة وهم يركبون النجب من اجلمال م ويبيعوم من جتار غانة وبني غيارة وأر

ويتزودون املاء ويسرون بالليل ويصلونه بالنهار إىل أن يغنموا ويرجعوا إىل بلدهم مبا يفتح اهللا سبحانه 
عليهم من السيب من أهل مللم ومن مدينة غيارة إىل مدينة غانة إحدى عشرة مرحلة وماؤها قليل ومجلة 

  .ذكرناها هي يف طاعة صاحب غانة وإليه يؤدون لوازمهم وهو القائم حبمايتهمهذه البالد اليت 

  .جنز اجلزء الثاين من اإلقليم األول واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثالث منه إن شاء اهللا

  الجزء الثالث

    

إن الذي تضمنه هذا اجلزء الثالث من اإلقليم األول من املدن املشهورة كوغة وكوكو ومتلمة وزغاوة 
ومانان واجنيمى ونوابية وتاجوة فأما مدينة كوغة فإا مدينة على ضفة البحر احللو ويف مشاله ومنه شرب 

نة عامرة ال سور هلا وا أهلها وهي من عمالة ونقارة ومن السودان من جيعلها من بالد كامن وهي مدي
جتارات وأعمال وصنائع يصرفوا فيما حيتاجون إليه ونساء هذه املدينة ينسب إليهن السحر ويقال إن به 

عارفات وبه مشهورات وعليه قادرات ومن كوغة إىل مسقندة يف جهة الغرب عشرة أيام ومن كوغة إىل 
ن كوغة إىل شامة دون الشهر ومن كوغة إىل غانة حنو من شهر ونصف ومن كوغة إىل دمقلة شهر وم

مدينة كوكو يف الشمال عشرون مرحلة بسري اجلمال والطريق على أرض بغامة وأهل بغامة سودان بربر 
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قد أحرقت الشمس جلودهم وغريت ألوام ولسام لسان الرببر وهم قوم رحالة وشرم من عيون 
 يف ذلك صحيحة ولقد أخرب بعض السفار الثقات وكان حيفروا يف تلك األرض عن علم هلم ا وجتربة

قد جتول يف بالد السودان حنواً من عشرين سنة أنه دخل هذه األرض أعين أرض بغامة وعاين فيها رجالً 
من هؤالء الرببر فكان ميشي معه يف أرض خالية رملة ليس ا أثر للماء وال لغريه فأخذ الرببري غرفة من 

ه مث اشتمه وتبسم وقال ألهل القافلة انزلوا فإن املاء معكم فرتل أهل القافلة هناك تراا وقربه من أنف
وعرسوا متاعهم وقيدوا اجلمال وتركوها ترعى مث عمد الرببري إىل موضع وقال احفروا هاهنا فحفر 
 الناس يف ذاك املوضع أقل من نصف قامة فخرج إليهم املاء الكثري العذب فعجب من ذلك أهل القافلة

وهذا مشهور معلوم يعلمه جتار أهل تلك البالد وحيكونه عنهم ويف هذه الطريق اليت ذكرنا من كوغة إىل 
كوكو على أرض بغامة جمابتان ال ماء فيهما وكل جمابة منهما تقطع من مخسة أيام إىل ستة أيام ومدينة 

من ناحية الشمال فيمر ا كوكو مدينة مشهورة الذكر من بالد السودان كبرية وهي على ضفة ر خيرج 
ومنه شرب أهلها ويذكر كثري من السودان أن مدينة كوكو هذه على ضفة اخلليج وذكر قوم آخرون أا 

على ر ميد النيل والذي صح من القول أن هذا النهر جيري حىت جيوز كوكو بأيام كثرية مث يغوص يف 
ببالد العراق وغوصه هناك يف البطائح مث إن الصحراء يف رمال ودهاس مثل ما يغوص ر الفرات الذي 

ملك مدينة كوكو ملك قائم بذاته خاطب لنفسه وله حشم كثري ودخلة كبرية وقواد وأجناد وزي كامل 
وحلية حسنة وهم يركبون اخليل واجلمال وهلم بأس وقهر ملن جاورهم من األمم احمليطة بأرضهم ولباس 

م وجتارهم يلبسون القداوير واألكسية وعلى رؤوسهم عامة أهل كوكو اجللود يسترون ا عورا
الكرازى وحليهم الذهب وخواصم وجلتهم يلبسون األزر وهم يداخلون التجار وجيالسوم ويبضعوم 
بالبضائع على جهة املقارضة وينبت يف أرض كوكو العود املسمى بعود احلية ومن خاصته أنه إذا وضع 

 مث أن ماسك هذا العود يأخذ من احليات ما شاء بيده من غري أن على جحر احلية خرجت إليه مسرعة
يدركه شيء من اجلزع وجيد يف نفسه قوة عند أخذها والصحيح عند أهل املغرب األقصى وأهل وارقالن 
أن ذلك العود إذا أمسكه ماسك بيده أو علقه يف عنقه مل تقربه حية البتة وهذا مشهور وصفة هذا العود 

  .ا مفتوالً الكنه أسود اللونكصفة العاقرقرح

ومن مدينة كوكو إىل مدينة غانة شهر ونصف شهر ومن مدينة كوكو إىل مدينة متلمة شرقاً أربع عشرة 
مرحلة وهي مدينة صغرية من أرض كوار جامعة فيها بشر كثري وال سور هلا وفيها رجل ثائر بنفسه وهي 

من مجيع جهاته وهلا خنيل ومواش وأهلها عراة على جبل صغري الكنه جبل منيع بأجراف قد أحاطت به 
شقاة وضرم من مياه اآلبار وماؤها بعيد القعر عن وجه األرض وا معدن شب ليس بالكثري اجلودة 

  .ويبيعونه يف كوار وخيلطه التجار بالشب الطيب ويسافرون به إىل مجيع اجلهات
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مرحلة ومدينة مانان مدينة صغرية وليس ا شيء ومن متلمة إىل مدينة مانان من أرض كامن اثنتا عشرة 
من الصناعات املستعملة وجتارام قليلة وهلم مجال ومعز ومن مدينة مانان إىل مدينة اجنيمى مثانية أيام 

وهي أيضاً من كامن واجنيمى مدينة صغرية جداً وأهلها قليل وهم يف أنفسهم أذلة وهم جياورون النوبة من 
ينة اجنيمى والنيل ثالثة أيام يف جهة اجلنوب وشرب أهلها من اآلبار ومن اجنيمى إىل جهة املشرق وبني مد

مدينة زغاوة ستة أيام ومدينة زغاوة مدينة جمتمعة الكور كثرية البشر وحوهلا خلق من الزغاويني يشيلون 
لذرة وحلوم اجلمال بإبلهم وهلم جتارات يسرية وصنائع يتعاملون ا بني أيديهم وشرم من اآلبار وأكلهم ا

املقددة واحلوت املصيد واأللبان عندهم كثرية ولباسهم اجللود املدبوغة يستترون ا وهم أكثر السودان 
جرباً ومن مدينة زغاوة إىل مانان مثاين مراحل ويف مانان يسكن أمريها وعاملها وأكثر رجاله عراة رماة 

رة مرحلة وهي قاعدة بالد التاجوين وهم جموس ال بالقسي ومن مدينة مانان إىل مدينة تاجوة ثالث عش
يعتقدون شيئاً وأرضهم متصلة بأرض النوبة ومن بالدهم مسنة ومدينة مسنة هذه مدينة صغرية وحكى 

بعض املسافرين إىل مدائن كوار أن صاحب بالق توجه إىل مسنة وهو أمري من قبل ملك النوبة فحرقها 
اآلن خراب ومن مدينة تاجوة إليها ست مراحل ومن مدينة تاجوة وهدمها وبدد مشلهم على اآلفاق وهي 

إىل مدينة نوابة مثاين عشرة مرحلة وإليها تنسب النوبة وا عرفوا وهي مدينة صغرية وأهلها مياسري 
ولباسهم اجللود املدبوغة وأزر الصوف ومنها إىل النيل أربعة أيام وشرب أهلها من اآلبار وطعامهم الذرة 

جيلب إليهم التمر واأللبان عندهم كثرية ويف نسائهم مجال فائق وهن خمتتنات وهلن أعراق طيبة والشعري و
ليست من أعراق السودان يف شيء ومجيع بالد أرض النوبة يف نسائهم اجلمال وكمال احملاسن وشفاههم 

رة وال من رقاق وأفواههم صغار ومبامسهم بيض وشعورهم سبطة وليس يف مجيع أرض السودان من املقاز
الغانيني وال من الكامنيني وال من البجاة وال من احلبشة والزنج قبيل شعور نسائهم سبطة مرسلة إال من 
كان منهن من نساء النوبة وال أحسن أيضاً للجماع منهن وإن اجلارية منهن ليبلغ مثنها ثالث مائة دينار 

يهن ويتنافسون يف أمثان ويتخذون وأقل من ذلك وهلذه اخلالل اليت فيهن يرغب ملوك أرض مصر ف
أمهات أوالد لطيب متعتهن ونفاسة حسنهن وذكر بعض الرواة أنه كان باألندلس جارية من هؤالء 

اجلواري املتقدم ذكرهن عند الوزير أيب احلسن املعروف باملصحفي فما أبصرت عيناه قط بأكمل منها قداً 
فاناً وال أمت حماسن وكان هذا الوزير املذكور مولعاً ا وال أصبح خداً وال أحسن مبسماً وال أملح أج

خبيالً مبفارقتها ويذكر أن شراءها عليه مائتان ومخسون ديناراً من الدنانري املرابطية وكانت هذه اجلارية 
املذكورة مع متام حماسنها وبديع مجاهلا إذا تكلمت أسحرت سامعها لعذوبة ألفاظها وحالوة منطقها ألا 
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  .مبصر فكانت بذلك تامة الصفات ومن مدينة نوابة إىل مدينة كوشة حنو من مثاين مراحل خفافربيت 

  .جنز اجلزء الثالث من اإلقليم األول واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الرابع منه إن شاء اهللا

  الجزء الرابع

ب أرض التاجوين وقطعة ويف هذا اجلزء الرابع من اإلقليم األول بالد النوبة وبعض بالد احلبشة وبقية جنو
من بالد الواحات الداخلة ويف بالد النوبة من البالد املشهورة والقواعد املذكورة كوشة وعلوة ودنقلة 
وبالق وسوبة ويف أرض احلبشة مركطة والنجاغة ومن أرض الواحات الداخلة وأعلى ديار مصر مدينة 

  .أسوان وأتفو والرديىن

    

 أعين نيل مصر الذي يشق أرضها وجريه من اجلنوب إىل الشمال وأكثر مدن ويف هذا اجلزء افتراق النيلني
مصر على ضفتيه معاً ويف جزائره أيضاً والقسم الثاين من النيل مير من جهة املشرق إىل أقصى املغرب 

وعلى هذا القسم من النيل مجيع بالد السودان أو أكثرها وهذان القسمان خمرجهما من جبل القمر الذي 
فوق خط االستواء بست عشرة درجة وذلك أن مبدأ النيل من هذا اجلبل من عشر عيون فأما أوله 

اخلمسة األار منها فإا تصب وجتتمع يف بطيحة كبرية وكذلك اخلمسة األار األخر ترتل من اجلبل إىل 
ىل أن تصب يف بطيحة أخرى كبرية وخيرج من كل واحدة من هاتني البطيحتني ثالثة أار فتمر بأمجعها إ

بطيحة كبرية جداً وعلى هذه البطيحة مدينة تسمى طرمى وهي مدينة عامرة يزرع ا األرز وعلى ضفة 
البطيحة املذكورة صنم رافع يديه إىل صدره يقال إنه مسخ وإنه كان رجالً ظاملاً ففعل ذلك به ويف هذه 

دواب هائلة وهذه البحرية املذكور فوق البحرية مسك تشبه رؤوسه رؤوس الطري وهلا مناقري وفيها أيضاً 
خط االستواء مماسة له ويف أسفل هذه البحرية اليت ا جتمع األار جبل معترض يشق أكثر البطيحة ومير 

منها إىل جهة الشمال مغرباً فيخرج معه ذراع واحد من النيل فيمر يف جهة املغرب وهو نيل بالد 
مع شق اجلبل الشرقي الذراع الثاين فيمر أيضاً إىل جهة الشمال السودان الذي عليه أكثر بالدها وخيرج 

فيشق بالد النوبة وبالد أرض مصر وينقسم يف أسفل أرض مصر على أربعة أقسام فثالثة أقسام تنصب يف 
البحر الشامي وقسم واحد ينصب يف البحرية امللحة اليت تنتهي إىل قرب اإلسكندرية وبني هذه البحرية 

ستة أميال وهي ال تتصل بالبحر بل هي من فيض النيل ومع الساحل قليالً وسنستقصي وبني سكندرية 
  .ذكرها يف موضعه إن شاء اهللا عز وجل

ومن حتت جبل القمر فيما بني األار العشرة والبطيحات ماراً مع جهة الشمال إىل أن يتصل بالبطيحة 
ني من املشرق إىل املغرب ست مراحل ويف الكبرية مقدار عشر مراحل وعرض ما بني البطيحتني الصغريت
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هذه األرض املوصوفة ثالثة جبال مارة من املشرق إىل املغرب فأما اجلبل األول فهو مما يلي جبل القمر 
ويسميه كهنة مصر جبل هيكل الصور وأما اجلبل الثاين الذي يلي هذا اجلبل مع الشمال فإم يسمونه 

ا اجلبل الثالث الذي يلي اجلبل الثاين مع األرض فإم يسمون جبل الذهب ألن فيه معادن الذهب وأم
أيضاً األرض اليت هو فيها أرض احليات ويزعم أهل تلك األرض أن فيها حيات عظيمة تقتل بالنظر ويف 

هذا اجلبل الذي يف هذه األرض املذكورة عقارب على قدر العصافري سود األلوان تقتل يف احلال وقد ذكر 
 العجائب وذكر أيضاً يف كتاب اخلزانة لقدامة أن جرية النيل من مبدئه إىل مصبه يف ذلك صاحب كتاب

البحر الشامي مخسة آالف ميل وستمائة ميل وأربعة وثالثون ميالً وعرض النيل يف بالد النوبة ميل واحد 
  .على ما حكاه صاحب كتاب العجائب أيضاً وعرضه يف قبالة مصر ثلث ميل

    

غار وما بعدها من النيل احليوان املسمى بالتمساح وفيها أيضاً احلوت املسمى باخلرتير ويف البطيحات الص
وهو ذو خرطرم أكرب من اجلاموس خيرج إىل اجلهات ااورة إىل النيل فيأكل ا الزرع ويرجع إىل النيل 

 كثرية اللحم طيبة ويف النيل املذكور مسكة مدورة محراء الذنب يقال هلا الالش ال تظهر به إال ندرة وهي
الطعم وفيه أيضاً مسك يسمى األبرميس وهو حوت أبيض مدور أمحر الذنب ويقال إنه ملك السمك وهو 

ومثل نصفه عرضاً وفيه الراى وهو . طيب الطعم لذيذ يؤكل طرياً ومملوحاً إال أنه لطيف بقدر الفتر طوالً
بري ثالثة أرطال وأقل وهو طيب الطعم قريب مسك كبري لونه أمحر ومنه كبري وصغري ورمبا كان يف وزن ك

من طيب السمك الذي يسمى األبرميس وفيه مسك يقال له البين وهو كبري عجيب الطعم والطيب ورمبا 
وجد يف الواحد منه مخسة أرطال وعشرة أرطال وأكثر وأقل وفيه أيضاً من السمك قبيل يقال له البلطى 

ربية قليل الشوك طيب الطعم وقد يوجد منه احلوت الكبري الذي وهو مدور يف خلقة العفر الذي ببحرية ط
يف وزنه مخسة أرطال وفيه مسك يقال له اللوطيس ويسميه أهل مصر بالفرخ وهو حوت طيب الطعم 

كثري الشحم ويوجد منه يف الندرة ما وزنه قنطار وأقل وأكثر وفيه اللبيس وهو حوت طيب لذيذ شهي 
رائحة السمك ويصرف يف مجيع ما يصرف فيه اللحم من أنواع الطبيخ الطعم إذا طبخ ال يوجد فيه 

وحلمه شديد ويكون كبرياً وصغرياً فمنه ما يكون وزنه عشرة أرطال ودون ذلك وهلذا السمك كله قشر 
وفيه أمساك ال قشور هلا ومنها احلوت الذي يسمى السموس وهو مسك كبري الرأس كثري السمن ورمبا بلغ 

قنطاراً وأكثر وأقل ويباع حلمه مقطعاً وفيه مسك يسمى النيناريات وهو مسك مائل إىل وزن احلوت منه 
الطول طويل الفم كأنه منقار طائر وفيه مسكة يقال هلا أم عبيد حتيض وال قشور هلا وفيه السمك الذي 

قال له الشال يقال له احللبوة بغري قشر ورمبا كان يف وزنه الرطل واألكثر واألقل وهو مسموم وفيه مسك ي
وله شوكة يف ظهره يضرب ا فيقتل مسرعاً وفيه أيضاً مسك يف صور احليات يقال هلا اإلنكليس مسمومة 
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وفيه أيضاً مسك أسود الظهر له شوارب كبري الرأس دقيق الذنب يسمى اجلرى وفيه مسك مدور خشن 
عروفة بالرعادة وهي مثل الكرة خشنة اجللد يقال له القافو متشط النساء به الكتان وفيه أيضاً السمكة امل

اجللد ذات سم إذا مسها اإلنسان ارتعدت يده حىت تسقط منها وهذه اخلاصة فيها موجودة ما دامت حية 
فإذا ماتت كانت كسائر السمك وفيه كالب املاء وهي يف صور الكالب ملونات وفيه فرس املاء وهو يف 

ط تنضم إذا رفعتها وتنفتح إذا وضعتها وله ذنب طويل خلقة الفرس لكنه لطيف وحوافره مثل أرجل الب
وفيه أيضاً السقنقور وهو صنف من التمساح ال يشاكل السمك من جهة يديه ورجليه وال يشاكل 

التمساح ألن ذنبه أملس مستدير وذنب التمساح مسيف وشحمهه يتعاجل به للجماع وكذلك ملحه 
 النيل من حد أسوان والتمساح أيضاً ال يكون يف ر وال الذي ميلح به والسقنقور ال يكون مبكان إال يف

حبر إال ما كان منه يف نيل مصر وهو مستطيل الرأس وطول رأسه حنو طول نصف جسده وذنبه ملوح 
وله أسنان ال يقبض ا على شيء من السباع أو من الناس إال ومر به يف املاء وهو بري وحبري ألنه خيرج 

وم والليلة يدب على يديه ورجليه ويضر يف الرب لكن ضرراً قليالً وأكثر ضرره يف املاء إىل الرب فيقيم به الي
مث إن اهللا سبحانه سلط عليه دابة من دواب النيل يقال هلا اللشك وهي تتبعه وترتصده حىت يفتح فمه فإذا 

 إىل النيل من فتحه وثبت فيه فتمر يف حلقه وال تزال تأكل كبده ومعاه حىت تفنيه فيموت وخيرج أيضاً
البحر امللح مسك يقال له البوري حسن اللون طيب الطعم يف قدر الراي يكون وزن احلوت منه رطلني 
وثالثة أرطال ويدخل أيضاً من البحر إىل النيل مسك يقال له الشابل وهو بقدر طول الذراع وأزيد على 

وط وهو ضرب من الشابل إال ذلك لذيذ الطعم حسن اللحم مسني ويدخل أيضاً منه حوت يسمى الشب
أنه صغري يف طول شرب ويدخله من البحر أنواع كثرية ويوجد أيضاً يف أسفل النيل بناحية رشيد وفوة 
ضرب من السمك له صدف يتولد عند آخر النيل إذا خالط املاء احللو املاء امللح هذا الصدف يقال له 

داء وهو رأسها وأهل رشيد ميلحونه ويرفعونه الدلينس وهو صدفة صغرية يف جوفها حلمة فيها نقطة سو
إىل مجيع بالد مصر وللنيل يف جريه أخبار وعجائب سنذكر منها ما تيسر للذكر يف موضعه من الكتاب 

  .بعون اهللا تعاىل

    

وأما بالد النوبة اليت قدمنا ذكرمها فمنها مدينة كوشة الواغلة وبينها وبني مدينة نوابة ستة أيام وهي تبعد 
النيل يسرياً وموضعها فوق خط االستواء وأهلها قليلون وجتاراا قليلة وأرضها حارة جافة كثرية عن 

اجلفوف جداً وشرب أهلها من عيون متد النيل هناك وهي يف طاعة ملك النوبة وملك النوبة يسمى 
  .كاسل وهو اسم يتوارثه ملوك النوبة وقرارته ودار ملكه يف مدينة دنقلة

يف غريب النيل وعلى ضفته ومنه شرب أهلها وأهلها سودان لكنهم أحسن السودان وجوهاً ومدينة دنقلة 
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وأمجلهم شكالً وطعامهم الشعري والذرة والتمر جيلب إليهم من البالد ااورة هلم وشرام املزر املتخذ من 
 النوق وأما السمك الذرة واللحوم اليت يستعملوا حلوم اإلبل طرية ومقددة ومطحونة ويطبخوا بألبان

  .فكثري عندهم جداً ويف بالدهم الزرائف والفيلة والغزالن

ومن بالد النوبة مدينة علوة وهي على ضفة النيل أسفل من مدينة دنقلة وبينهما مسري مخسة أيام يف النيل 
ل وماؤهم من النيل وشرم منه وبه يزرعون الشعري والذرة وسائر بقوهلم من السلجم والبصل والفج

والقثاء والبطيخ وحال علوة يف هيأا ومبانيها ومراتب أهلها وجتارام مثل ما هي عليه حاالت مدينة 
دنقلة وأهل علوة يسافرون إىل بالد مصر وبني علوة وبالق عشرة أيام يف الرب ويف النيل أقل من ذلك 

 علوة ودنقلة يسافرون يف احنداراً وطول بالد النوبة على ساحل النيل مسري شهرين وأكثر وكذلك أهل
  .النيل باملراكب ويرتلون أيضاً إىل مدينة بالق يف النيل

ومدينة بالق من مدن النوبة وهي بني ذراعني من النيل وأهلها متحضرون ومعايشهم حسنة ورمبا وصلت 
واحلبشة إليهم احلنطة جملوبة والشعري والذرة عندهم ممكن كثري موجود ومبدينة بالق جيتمع جتار النوبة 

وجتار أرض مصر يسافرون إليها إذا كانوا معهم يف صلح وهدنة ولباس أهلها األزر واملآزر وأرضها 
تسقى بالنيل وماء النهر الذي يأيت من بالد احلبشة وهو واد كبري جداً ميد النيل وموقعه مبقربة من مدينة 

ا وسنذكرها فيا بعد بعون اهللا تعاىل بالق ويف الذراع احمليط ا وعليه مزارع أهل احلبشة كثري من مد
وليس يف مدينة بالق مطر وال يقع فيها غيث البتة وكذلك سائر بالد السودان من النوبة واحلبشة 

والكامنيني والزغاويني وغريهم من األمم ال ميطرون وال هلم من اهللا رمحة وال غياث إال فيض النيل وعليه 
الذرة واأللبان واحليتان والبقول ومجيع ذلك مبدينة بالت كثري يعولون يف زراعة أرزاقهم ومعيشتهم 

  .موجود

ومن مدينة بالق إىل جبل اجلنادل سية أيام يف الرب ويف النيل أربعة أيام احنداراً وإىل جبل اجلنادل تصل 
ذلك أن مراكب السودان ومنها ترجع ألا ال تقدر على النفوذ يف السري إىل مدينة مصر والعلة املانعة من 

اهللا جل امسه خلق هذا اجلبل وجعله قليل العلو من ناحية بالد السودان وجعل وجهه الثاين مما يلي أرض 
مصر عالياً جداً والنيل مير من جهة أعاله فيصب إىل أسفل صباً عظيماً مهوالً وهناك حيث ينصب املاء 

وبيني وغريها من مراكب أحجار مكدسة وصخور مضرسة واملاء يقع بينها فإذا وصلت مراكب الن
السودان وجاءت إىل هذا املكان من النيل مل ميكنها عبوره ملا فيه من العطف املهلك فإذا انتهت املراكب 

مبا فيها من التجار وما معهم من التجارات حتولوا عن بطون املراكب إىل ظهور اجلمال وساروا إىل مدينة 
  .ل وأسوان حنو من اثنيت عشرة مرحلة بسري اجلمالأسوان يف الربية وبني هذا املوضع أعين اجلب

وأسوان هذه من ثغور النوبة إال أم يف أكثر األوقات متهادنون وكذلك مراكب مصر ال تصعد يف النيل 
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إال إىل مدينة أسوان فقط وهي آخر الصعيد األعلى وهي مدينة صغرية عامرة كثرية احلنطة وسائر أنواع 
وسائر البقول وا اللحوم الكثرية من البقر واحلمالن واملعز واخلرفان وغريها احلبوب والفواكه والدالع 

من صنوف اللحوم العجيبة البالغة يف الطيب والسمن وأسعارها مع األيام رخيصة وا جتارات وبضائع 
روم وأم حتمل منها إىل بالد النوبة ورمبا أغار على أطرافها خيل السودان املسمني بالبليني ويزعمون أم 

على دين النصرانية من أيام القبط وقبل ظهور اإلسالم غري أم خوارج يف النصارى يعاقبة وهم منتقلون 
فيما بني أرض البجة وأرض احلبشة ويتصلون ببالد النوبة وهم رحالة ينتقلون وال يقيمون مبكان مثل مما 

  .تفعله ملتونة الصحراء الذين هم باملغرب األقصى

    

صل مبدينة أسوان من جهة الشرق بلد اإلسالم إال جبل العالقي وهو جبل أسفله واد جاف ال وليس يت
ماء به لكن املاء إذا حفر عليه وجد قريباً معيناً كبرياً وبه معدن الذهب والفضة وإليه جتتمع طوائف من 

زمرد يف برية منقطعة الطالب هلذه املعادن وعلى مقربة من أسوان جنوباً من النيل جبل يف أسفله معدن ال
عن العمارة وال يوجد الزمرد يف شيء من مجيع األرض إال ما كان منه بذلك املعدن وبه طالب كثرية 

  .ومن هذا املعدن خيرج ويتجهز به إىل سائر البالد

وأما معدن الذهب فمن أسوان إليه حنو مخسة عشر يوماً بني شرق ومشال وهو يف أرض البجة وال يتصل 
 جهة املغرب إال لواحات وهي اآلن خالية ال ساكن فيها وكانت يف زمان سلف معمورة بأسوان من

واملياه ختترق أرضها وا اآلن بقايا شجر وقرى متهدمة ال تعمر وكذلك من ظهرها إىل ديار كوار 
نم وكوكو ال ختلو تلك األرضون من جزائر خنل وبقايا بناء وحكى احلوقلي أن ا إىل يومنا هذا معز وغ
وقد توحشت فهي تتوارى من الناس وتصاد كما يصاد احليوان الربي وأكثر الواحات نازلة مع أرض 

  .مصر وفيها بقايا عمارة وسنذكرها فيما بعد حبول اهللا وعونه

ومن مدينة بالق إىل مدينة مركطة ثالثون مرحلة وهي مدينة صغرية ال سور هلا وهي جمتمعة اخللق 
شون به والسمك واأللبان عندهم كثري وإليها يدخل التجار من مدينة زالغ اليت متحضرة وا شعري ويتعي

  .على حبر القلزم وسنذكر هذه البالد عند بلوغنا إىل أمكنة ذكرها بعون اهللا وتأييده ونصره وتسديده

  .جنز اجلزء الرابع من اإلقليم األول و احلمد هللا ويتلوه اجلزء اخلامس منه إن شاء اهللا

  لخامسالجزء ا

وهذا اجلزء اخلامس من اإلقليم األول تضمن من األرضني أكثر أرض احلبشة ومجلة من بالدها وأكرب 
مدا كلها جنبيتة وهي مدينة متحضرة لكنها يف برية بعيدة من العمارات وتتصل عماراا و بواديها إىل 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  15  

دينة النجاغة وهذا النهر منبعه من النهر الذي ميد النيل وهو يشق بالد احلبشة وهلا عليه مدينة مركطة وم
فوق خط االستواء ويف آخر اية املعمور من جهة اجلنوب فيمر مغرباً مع الشمال حىت يصل إىل أرض 
النوبة فيصب هناك يف ذراع النيل الذي حييط مبدينة بالق كما قدمنا وصفه وهو ر كبري عريض كثري 

هم أكثر املسافرين يف هذا النهر حني قالوا إنه النيل وذلك املاء بطيء اجلري وعليه عمارات للحبشة وقد و
ألم يرون به ما يرون من النيل يف خروجه ومده وفيضه يف الوقت الذي جرت به عادة خروج النيل 

وينقص فيض هذا النهر عند نقصان فيض النيل وهلذا السبب وهم فيه أكثر الناس وليس كذلك حىت أم 
يل ملا رأوا فيه من الصفات النيلية اليت قدمنا ذكرها وتصحيح ما قلناه من أنه ليس ما فرقوا بينه وبني الن

بالنيل ما جاءت به الكتب املؤلفة يف هذا الفن وقد حكوا من صفات هذا النهر ومنبعه وجريه ومصبه يف 
ره حسان ذراع النيل عند مدينة بالق وقد ذكر ذلك بطلميوس األقلودي يف كتابه املسمى باجلغرافية وذك

بن املنذر يف كتاب العجائب عند ذكره األار ومنابعها ومواقعها وهذا مما ال يهم فيه نبيل وال يقع يف 
جهله عامل ناظر يف الكتب باحث عن غرضه وعلى هذا النهر يزرع أهل بوادي احلبشة أكثر معايشهم مما 

 ا من الشعري والذرة والدخن واللوبيا والعدس وهور كبري جداً ال يعرب إال باملراكب وعليه تدخره ألقوا
كما قلناه قرى كثرية وعمارات للحبشة ومن هذه القرى مرية جنبيتة وقلجون وبطا وسائر القرى الربية 

  .فأما املدن الساحلية فإا متتار مما جيلب إليها من اليمن يف البحر

 ما اتصل ا من عمارات قرى بربرة ومن مدن احلبشة الساحلية مدينة زالغ ومنقونة واقنت وباقطى إىل
وكل هذه القرى مريا مما يتصيده أهلها من السمك ومن األلبان وسائر احلبوب اليت جيلبوا من قراهم 

  .اليت على ضفة النهر املذكور

ومدينة النجاغة مدينة صغرية على ضفة النهر وأهلها فالحون يزرعون الذرة والشعري وبه يتجهزون ومنه 
ن ومتاجر هذه البلدة قليلة وصنائعهم النافعة ألهلها قليلة والسمك عندهم كثري ممكن واأللبان يتعيشو

غزيرة وبني هذه املدينة ومدينة مركطة السابق ذكرها ستة أيام إحنداراً يف النهر ويف الصعود أزيد من 
نتني من جهة عشرة أيام على قدر اإلمكان وزوارقهم صغار وخشبهم معدوم وليس بعد هاتني املدي

  .اجلنوب شيء من العمارات وال شيء يعول عليه

    

وبني مدينة النجاغة ومدينة جنبيتة مثاين مراحل وكذلك بني مركطة وجنبيتة مثلها وجنبيتة كما حكيناه يف 
برية منقطعة من األرض وشرب أهلها من اآلبار وماؤها جيف يف أكثر األوقات حىت ال يوجد والغالب 

لبلدة أم طالب معادن الفضة والذهب وذلك جل طلبهم وأكثر معايشهم منه وهذه على أهل هذه ا
املعادن يف جبل مورس وهو على أربعة أيام من مدينة جنبيتة ومن هذا املعدن أيضاً إىل أسوان حنو من 
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  .مخسة عشر يوماً

شرة مرحلة ومدينة ومن مدينة جنبيتة إىل مدينة زالغ اليت على الساحل من أرض احلبشة حنو من أربع ع
زالغ على ساحل البحر امللح املتصل بالقلزم وقعر هذا البحر أقاصري كله متصلة إىل باب املندب ال تعربه 
املراكب الكبار ورمبا جتاسرت عليه املراكب الصغار فتتخطفها الرياح فتتلفها ومن زالغ إىل ساحل اليمن 

 كثرية الناس واملسافرون إليها كثري وأكثر مراكب ثالثة جمار مقدرة اجلري ومدينة زالغ صغرية القطر
القلزم تصل إىل هذه املدينة بأنواع من التجارات اليت يتصرف ا يف بالد احلبشة وخيرج منها الرقيق 

  .والفضة وأما الذهب فهو فيها قليل وشرب أهلها من اآلبار ولباسهم األزر ومقندرات القطن

مخسة أيام يف الرب وأما يف البحر فأقل من ذلك ويقابلها يف الربية بلدة ومن مدينة زالغ إىل مدينة منقونة 
امسها قلجون وبينهما اثنا عشر يوماً يف الربية ومن منقونة إىل اقنت أربعة أيام يف الرب وهي على الساحل 

 كله من يف اجلنوب ويسافر إليها يف الزوارق الصغار اليت ال حتمل الشيء الكثري من الوسق ألن هذا البحر
جهة أرض احلبشة تروش وأقاصري متصلة ال جتري به املراكب كما قلناه ومدينة اقنت صغرية ليست 
بكبرية وال بكثرية اخللق وأكثرها خراب وأهلها قليل وأكثر أكلهم الذرة والشعري ومسكهم موجود 

اصري من البحر وصيدهم كثري وأما عامة أهلها فإم يعيشون من حلوم الصدف املتكون يف تلك األق
  .ميلحونه ويصريونه إداماً هلم

ومن مدينة اقنت إىل باقطى مخسة أيام وباقطى هذه مدينة صغرية جداً كالقرية اجلامعة ليست مبسورة 
لكنها على تل رمل وبينها وبني البحر حنو من رمية سهم وأهلها مقيمون ا قليل سفرهم منها وقليالً ما 

معايشها وكون متاجرها جمالبة وبواديها شاقة وجباهلا جرد ال نبات فيها يدخل املسافرون إليها لضيق 
وليس فوقها مما يلي اجلنوب عمارة وال قرى إال ما كان منها قريباً وهلم إبل يتصرفون عليها ويتعيشون 

  .منها ويتجرون ا

  .ةومنها على مثانية أيام مدينة بطا وتتصل ا قرى بربرة وأوهلا جوة وهي منها قريب

ومجلة احلبشة يتخذون اإلبل ويكتسبوا ويشربون ألباا ويستخدمون ظهورها وينتظرون لقاحها وهي 
أجل بضاعة عندهم ويسرق بعضهم أبناء بعض ويبيعوم من التجار فيخرجوم إىل أرض مصر يف الرب 

  .والبحر

رض الصعيد وليس بأرض وجتاور أرض احلبشة يف جهة الشمال أرض البجة وهي بني احلبشة والنوبة وأ
البجة قرى وال خصب وإمنا هي بادية جدبة وجمتمع أهلها ومقصد التجار منها إىل وادي العالقي وإليه 

والعالقي يف ذاته كالقرية اجلامعة . ينجلب أهل الصعيد وأهل البجة وهو واد فيه خلق كثري ومجع غزير
يف أرضها يف صحراء ال جبل حوله وإمنا هي رمال واملاء ا من آبار عذبة ومعدن النوبة املشهور متوسط 
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لينة وسباسب سائلة وإذا كان أول ليايل الشهر العريب وآخره خاض الطالب يف تلك الرمال بالليل 
فينظرون فيها كل واحد منهم ينظر فيما يليه من األرض فإذا أبصر الترب يضيء بالليل علم على موضعه 

ح عمد كل واحد منهم إىل عالمته يف كوم الرمل الذي علم عليه مث عالمة يعرفها وبات هنالك فإذا أصب
يأخذه وحيمله معه على جنيبه فيمضي به إىل آبار هنالك مث يقبل على غسله باملاء يف جفنة عود فيتخرج 

الترب منه مث يؤلفه بالزئبق ويسبكه بعد ذلك فما اجتمع هلم منه تبايعوه بينهم واشتراه بعضهم من بعض مث 
ه التجار إىل سائر األقطار وهذا شغلهم دأباً ال يفترون عنه ومن ذلك معايشهم ومبادئ مكاسبهم حيمل

  .وعليه يعولون

ومن وادي العالقي إىل عيذاب من أرض البجة اثنا عشر يوماً ومن بالد البجة مدينة خبتة وهي أيضاً قرية 
ها معايشهم وهي أكثر مكاسبهم وإىل مسكونة وا سوق ال يعول عليها وحوهلا قوم ينتجون اجلمال ومن

هذه القرية تنسب اجلمال البختية وليس يوجد على وجه األرض مجال أحسن منها وال أصرب على السري 
  .وال أسرع خطاً وهي بديار مصر معروفة بذلك

    

 أرض وأرض البجة قوم رحالة يقال ملم البليون وهلم صرامة وعزم وكل من حوهلم من: وبني أرض النوبة

األمم يهادنوم وخيافون ضرهم وهم نصارى خوارج على مذهب اليعقوبية وكذلك مجيع أهل بالد 
  .النوبة واحلبشة وأكثر أهل البجة نصارى خوارج على مذهب اليعاقبة كما قدمنا ذكره

ويتصل أيضاً بأرض احلبشة على البحر بالد بربرة وهم حتت طاعة احلبشة وهي قرى متصلة وأوهلا قرية 
 ومنها إىل باقطى ستة أيام ومنها أيضاً إىل بطا الربية سبعة أيام ومدينة بطا املتقدم ذكرها فوق خط جوة

  .االستواء يف اية املعمور

  .جنز اجلزء اخلامس من اإلقليم األول واحلمد هللا ويتلوه اجلزء السادس منه إن شاء اهللا

  الجزء السادس

تضمن من ناحية اجلنوب مدينة قرقونة ومركة والنجا وهذه البالد إنه هذا اجلزء السادس من اإلقليم األول 
الثالثة من أرض بربرة وإليها تنتهي عمالتها وهي على البحر اليماين وأهل قرى بربرة أكثر عيشهم من 

  .حلوم السالحف البحرية وتسمى عندهم البسة

نوب ومن قرقونة إىل برمة ثالثة ومن جوة إىل قرقونة يومان يف البحر وعليها جبل عظيم ميتد يف جهة اجل
أيام يف البحر ويبتدئ منها جبل خاقوين وهو جبل له سبعة رؤوس خارجة وميتد حتت املاء يف البحر أربعة 

وأربعني ميالً وإىل رؤوس هذا اجلبل بالد صغار كالقرى يقال هلا اهلاوية ومن خاقوىن إىل مركة على 
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يام وعلى مرحلتني من مركة يف الربية واد ميد كمد النيل وعليه الساحل ثالثة جمار صغار ويف الرب سبعة أ
يزرعون الذرة ومن مركة إىل بلد النجا على البحر يوم ونصف يوم وعلى الرب أربعة أيام والنجا آخر أرض 

  .بربرة

ة ومن النجا إىل قرنوة مثانية أيام وهي مدينة صغرية على البحر ومنها إىل بذونة ستة أيام وهي قرية كبري
مسكونة آهلة وأهلها يأكلون الضفادع األحناش وأشياء من القاذورات اليت يعاف الناس أكلها وهذه 

األرض أيضاً تليها بالد الزنج مث إن قرنوة وبذونة مدينتان وأهلهما كفرة ومها تتصالن ببالد الزنج على 
مال وبينهما عرض البحر ضفة البحر امللح وكل هذه البالد املذكورة تقابل بالد اليمن يف جهة الش

وعرضه هناك ست مائة ميل ويكون يف أمكنة أخرى أكثر من هذا وأقل على قدر خروج أجوان البحر 
وفيما تضمنه هذا البحر احملصل يف هذا اجلزء أربع جزائر . يف الرباري وعلى قدر دخول القراطيل يف البحر

ية مرتان ومها يف جون احلشيش وسنستقصي منها جزيرتان يف جهة املشرق واسم إحدامها خرتان والثان
  .ذكرمها يف موضعه بعون اهللا تعاىل

ومنها جزيرة سقطرى اليت ينسب الصرب إليها وبني وبني الساحل جمريان بالريح الطيبة ويقابلها من بالد 
  .اليمن مدينة برباط وحاسك وسنذكر هاتني املدينتني يف موضع ذكرمها مع مجلة أخبار حبول اهللا وقوته

واجلزيرة الرابعة تسمى جزيرة قنبال وهي يف ناحية املغرب من هذا اجلزء وهي خالية لكنها كثرية الشجر 
وفيها جبال ممتدة وعرة فيها ضروب وحوش ودواب مضرة وفيها أيضاً عني ماء خرارة تصب يف البحر 

 أو من مراكب احلبشة ورمبا سقط إىل هذه اجلزيرة من أحرم إليها من بالد اليمن أو من مراكب القلزم
  .فيستغيثون ا وهي تقابل احلصن املعروف مبخالف حكم من ساحل اليمن

ومنها إىل جبل املندب جمريان واملندب جبل حييط به البحر من مجيع جهاته وطرفه إال على مما يلي 
 بالد احلبشة اجلنوب ومير إىل جهة الشمال مع تغريب يسري وطوله حنو من اثين عشر ميالً وظهره مما يلي

كله أقاصري وجزائر متصلة حىت تنتهي إىل زالغ واقنت وباقطى فال يقدر أحد على خوض هذا البحر من 
هذه اجلهة ويف وسط هذه التروش واجلزائر جبل معترض يسمى موريقس وهو يتصل من حنو زالغ إىل 

ب يف مواضع أخرى يستره املاء ظهر املندب وليس بكثري العلو يف اجلو لكنه يعلو على وجه املاء مرة ويغي
لكنه متصل يف ذاته وحكى صاحب كتاب العجائب أنه ال مير ذا اجلبل شيء من املراكب املسمرة 

باحلديد إال اجتذبه إليه وأمسكه معه فال تكاد تتخلص منه البتة وأما جبل املندب فإنه ممتد مع ساحل 
ة إىل اليمن بد من أن متر به يف مسريها ورجوعها اليمن كما قلناه وليس لشيء من مراكب القلزم الصاعد

ألن البحر يضيق هناك حىت يرى الرجل صاحبه من الرب الثاين من اليمن ويف هذا اجلبل من ظهره مغارة ال 
يدخلها أحد فيخرج منها إما حليوان يأكله أو حلفر يقع فيه وملا علم الناس ذلك منها قصدوا إليها 
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  .ال يصل اآلن إليها أحدوسدوها باحلجارة والطني ف

    

وأما جزيرة سقطرى فهي جزيرة واسعة القطر جليلة القدر ية األرض نامية الشجر وأكثر نباا شجر 
الصرب وال صرب يفوق صربها يف الطيب كالذي يتخذ حبضرموت اليمن والشحر وغريها وهي كما قلناه 

نه ومنسوبة إليه ويقابلها من جهة بالد الزنج تتصل من جهة الشمال والغرب ببالد اليمن بل هي حمسوبة م
مدينة ملند ومنبسة وأكثر أهل مدينة سقطرى نصارى والسبب يف ذلك أن اإلسكندر ملا تغلب على ملك 

فارس وغزت أساطيله جزائر اهلند وقتل قور ملك اهلند وكان معلمه أرسطوطاليس قد أوصاه بطلب 
 أجل وصية معلمه فعند فراغه من أخذ جزائر اهلند وتغلبه جزيرة الصرب فكان يف بال اإلسكندر ذلك من

عليها وعلى ملوكها أخذ راجعاً يف حبر اهلند إىل جهة البحر العماين وقد تغلب على تلك اجلزائر إىل أن 
وصل إىل جزيرة سقطرى فأعجبه منها طيب ثراها وإعتدال هوائها فكتب إىل معلمه بذلك فلما وصل 

كتب إليه يأمره بأن ينقل أهلها عنها ويستبدهلم باليونانيني ويوصيهم حبفظ شجرة اخلرب إىل أرسطوطاليس 
الصرب وحياطتها ملا يف ذلك من مجل املنافع الطبية وأنه ال تتم االيارجات إال به مع انتفاع مجيع األمم 

ة أهلها ونقل بأخذه وتصريفه وألنه يف ذاته دواء جليل كثري املنافع ففعل اإلسكندر ذلك وأخرج عنها مجل
إليها قوماً من اليونانيني وأمرهم حبفظ شجرة الصرب والقيام ا وغراستها وإدامة تنميتها ففعلوا ذلك 

وكانوا يف صيانة ومجل أموال إيل أن ظهر دين املسيح فآمنت األمم فدخل أهل سقطرى يف دين النصرانية 
غريهم وأوراق شجر الصرب جتمع يف شهر يوليه وبقايا ذريام ا إىل هذا الوقت مع سائر من يسكنها من 

ويستخرج لعاا ويطبخ يف قدور النحاس وغريها ويوضع يف زقاق وجيفف يف شهر أغشت للشمس 
ويباع منه ذه اجلزيرة قناطري فيتجهز به إىل سائر بالد اهللا يف املشرق واملغرب وصربها ينسب إليها 

  .ويعرف

لتهب قدمنا ذكرمها فهما يف جون احلشيش باحملاذاة إىل بالد الشحر وأما جزيرة خرتان وجزيرة مرتان ال
اليت فيها منابت اللبان وهاتان اجلزيرتان معمورتان يسكنهما قوم من العرب قد أقاموا فيهما وقنعوا ما 
وهم يتكلمون بألسنة عادية قدمية ال تعرفها العرب يف وقتنا هذا وأهل هاتني اجلزيرتني يف قشف وضيق 

 ونكد حال أيام الشتاء إىل أن تكون أيام األسفار يف البحر فريكبون يف مراكبهم إىل أرض عمان عيش
وعدن وساحل اليمن فتتسع أحواهلم وحيسن عيشهم قليالً وكثرياً ما يقع إليهم العنرب اجليد فيبيعونه من 

ك بأرفع قيمة وخيرج من هاتني التجار املسافرن إليهم ورمبا قصدوا به إىل بالد اليمن بأنفسهم فيبيعونه هنا
اجلزيرتني الذبل والذيلعان وهو ضرب من الذبل وظهور السالحف يتخذ منها أهل اليمن قصاعاً لغسلهم 

  .وخبزهم
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وأما بالد اليمن الواقعة يف هذا اجلزء فمنها خمالف احلردة وهو حصن على البحر والعرب تسمي احلصن 
 وعيشهم اللحوم واأللبان والتمر ومعايشهم ضيقة ومنه إىل خمالفاً واحلردة حصن صغري وناسه قليلون

خمالف غالفقة يف الرب أربع مراحل وأهل هذا احلصن حضر وهو على مرسى زبيد ومنه إىل زبيد مخسون 
  .ميالً

ومدينة زبيد مدينة كبرية وأهلها مياسري أهل ثروة ومال واملسافرون إهلا كثريون وا جيتمع التجار من 
 وأرض احلبشة وأرض مصر الصاعدون يف مراكب جدة وأهل احلبشة جيلبون رقيقهم إليها أرض احلجاز

وخيرج منها ضروب األفاويه اهلندية واملتاع الصيين وغريه وهي على ر صغري ومنها إىل مدينة صنعاء مائة 
ن جيالن إىل أهلان واثنان وثالثون ميالً والطريق على ديار اليمن من زبيد إىل جيالن ستة وثالثون ميالً وم

اثنان وأربعون ميالً ومن أهلان إىل الغرف ثالثون ميالً ومن الغرف إىل صنعاء أربعة وعشرون ميالً وكل 
هذه البالد قرى وحصون ليست بالكبار لكنها معمورة يرتل ا ويأوي التجار واملسافرون إليها ويتزودون 

  .منها

    

رات وليس يف بالد اليمن أقدم منها عهداً وال أكرب قطراً وال ومدينة صنعاء كثرية اخلريات متصلة العما
أكثر ناساً وهي يف صدر اإلقليم األول معتدلة اهلواء طيبة الثرى والزمان ا أبداً معتدل احلر والربد وا 
كانت ملوك اليمن قاطنة وهي ديار العرب وكان مللوكها ا بناء كبري عظيم الذكر وهو قصر غمدان 

صار كالتل العظيم وأكثر بنياا يف هذا الوقت باخلشب واأللواح وا دار لعمل الثياب املنسوبة فتهدم و
إليها وهي قاعدة اليمن وهي على ر صغري يأيت إليها من جبل يوايف من مشاهلا فيمر ا نازالً إىل مدينة 

 ميالً وبه مزارع ومياه ذمار ويصب يف البحر اليماين وبشمال صنعاء جبل املدخري وطول أعاله ستون
  .وينبت فيه الورس والورس نبات أصفر يشبه الزعفران تصبغ به الثياب

ومن صنعاء إىل ذمار مثانية وأربعون ميالً وهي مدينة صغرية قليلة العمارة ضياقة املساكن ومن مدينة 
 ذمار مثانية وأربعون صنعاء إىل مدينة عدن مائة ميل وأربعة أميال والطريق يف ديار داحس فمن صنعاء إىل

ميالً مث إىل خمالف سفتان أربعة وعشرون ميالً مث إىل حجر وبدار ومها قريتان متجاورتان ستون ميالً مث 
  .إىل خمالف أبني اثنان وسبعون ميالً ومن خمالف أبني إىل عدن اثنا عشر ميالً

سافر مراكب السند واهلند ومدينة عدن مدينة صغرية وإمنا شهر ذكرها ألا مرسى البحرين ومنها ت
والصني وإليها جيلب متاع الصني مثل احلديد الفرند والكيمخت واملسك والعود والسروج والغضار 

والفلفل والدارفلفل والنارجيل واهلرنوة والقاقلة والدارصيين واخلولنجان والبسباسة واألهليلجات 
الثياب املتخذة من احلشيش والثياب العظيمة واألبنوس والذبل والكافور واجلوزبوا والقرنفل والكبابة و
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املخملة وأنياب الفيلة والرصاص القلعي وغريها من القنا واخليزران وأكثر السلع اليت يتجهز ا إىل سائر 
البالد كما قد علم ذلك ومدينة عدن حييط ا من جهة مشاهلا وعلى بعد منها جبل دائر من البحر إىل 

يه نقبان كالبابني يدخل منهما وخيرج عليهما وبني الباب والباب على ظهر البحر وقد نقب فيه من طرف
اجلبل مسرية أربعة أيام وليس ألهل عدن دخول وال خروج إال على هذين النقبني أو على البحر وهي بلد 
جتارة ويقابل عدن يف الربية على مسافة يوم مدينة كبرية جداً تسمى بذي جبلة وعليها حصن منيع كبري 

  .اً يرف بالتعكرجد

ومن عدن إىل املهجم مثاين مراحل خفاف يف ديار داحس واملهجم مدينة صغرية كاحلصن وأهلها جمتمعون 
فيها وهي احلد بني عمل امة واليمن ومنها إىل صنعاء سبع مراحل ومن املهجم إىل حريان أربع مراحل 

 عمارة أهلها وهي يف وطاء من األرض وحريان مدينة صغرية جداً تشتمل على قرى ومزارع ومياه عليها
وأهلها أصناف من قبائل اليمن ومنها إىل صنعاء ثالث مراحل ومن حريان إىل صعدة مثانية وأربعون ميالً 
وعلى املغرب من صنعاء خمالف شاكر وبينهما مثانية عشر ميالً والذي يتجهز به من صعدة األدمي ألن ا 

ال ما كان منه بصنعاء وا جمتمع التجار وأهلها أهل أموال وافرة وبضائع دار صناعة األدمي العدمي املثال إ
  .وجتارات كثرية

ومن عدن مع الساحل يف جهة املشرق إىل قرية أبني اثنا عشر ميالً وهي على ضفة البحر اليماين وأهلها 
 جبل يعترض يف موسومون بالسحر ومنها إىل لسعا يف البحر ليلة ويوم ويف الرب مخسة أيام ألن بينهما

الساحل يتصل من البحر إىل الصحراء فيعوق عن الطريق ومدينة لسعا صغرية جداً على ضفة البحر امللح 
ومنها إىل شرمة على الساحل يوم وبني ضرمة ولسعا قرية كبرية فيها محة حامية كاجلابية وأهل تلك 

هم وأنواع أسقامهم ومدينة لسعا النواحي يتطهرون فيها وجيلبون إليها مرضاهم فيصحون ا من آالم
  .وشرمة مها على ساحل أرض حضرموت وبينهما يومان يف الربية

    

وبأرض حضرموت مدينتان اسم إحدامها شبام واألخرى ترمي وبني املدينتني مقدار مرحلة ومن مدن 
م حضرموت مأرب وهي اآلن مدينة خراب وكانت مدينة سبا ومنها بلقيس زوجة سليمان عليه السال

ومن حضرموت إىل صداء مائتان وأربعون ميالً ومن صنعاء إىل صداء مائة وعشرون ميالً ومن عدن إىل 
حضرموت مخس مراحل وهي يف شرقي عدن وا رمال متصلة تعرف باألحقاف وبالدها بالد صغار 

 للصرب وا متاجر قليلة وخيرج منها الصرب احلضرمي وهو دون الصرب السقطري ورمبا سبكه الغشاشون
فغشوا به الصرب السقطري ومبدينة سبا طوائف من أهل اليمن وأهل عمان وا كان السد املذكور يف 

أخبار العرب وقبل تفرقها عنه ومن شرمة املقدم ذكرها على الساحل إىل مدينة مرباط ستة أيام يف البحر 
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لفات وعلى رأس اجلون املذكور وبينهما غب القمر ومعىن الغب اجلون ويف قعر هذا اجلون بلد يقال له خ
جبل كبري مستدير على هيئة القمر أبيض اللون ولذلك مسي جببل القمر لتقويسه وبياضه وجبال مدينة 

مرباط تنبت شجر اللبان ومنها يتجهز به إىل مجيع املشارق واملغارب وأهل مرباط هذه قوم أخالط من 
 البحر أربعة أيام يف الرب وجمريان يف البحر ويقابل اليمن وسائر قبائل العرب ومنها إىل قرية حاسك على

حاسك يف البحر جزيرتان جزيرة خرتان وجزيرة مرتان وقد تقدم ذكرمها وعلى حاسك جبل يسمى 
لوس وهو جبل كبري مطل على البحر وأرض قوم عاد تقابله يف جهة الشمال ومن حاسك إىل قرب هود 

لقرية متحضرة وا مصيد للحوت كبري وهي على جون أيضاً مقدار ميلني وحاسك مدينة صغرية كا
يسمى جون احلشيش وهو جون مقعر كالكيس إذا وقعت به املراكب مل تكد تتخلص ألن اخلروج منه 

  .يصعب إال أن يكون بريح مستعملة وقليالً ما خيرج منه من سقط فيه

  . منه إن شاء اهللاجنز اجلزء السادس من اإلقليم األول واحلمد هللا ويتلوه اجلزء السابع

  الجزء السابع

إن هذا اجلزء السابع من اإلقليم األول تضمن يف حصته ووجب له قطعة من البحر اهلندي ومجلة جزائر 
متفرقة فيها أنواع من األمم وعلى جنوبه أيضاً بقايا من بالد الكفرة السود وما اتصل ا على البحر من 

أن نذكر مجيع ذلك ذكراً شافياً ونأيت به على استقصاء فنقول إن بالد الزنج وحنن اآلن نريد بعون اهللا 
هذا البحر هو حبر اهلند وعلى ضفته مدينة بروة وهي آخر بالد الكفرة الذين ال يعتقدون شيئاً وإم 

يأخذون األحجار القائمة فيدهنوا بدهن السمك ويسجدون هلا ومثل هذه السخافة وما جانسها تعبدهم 
فاسد وهم على ذلك ثابتون بعض هذه البالد يف طاعة ملك بربرة وبعض يف طاعة احلبشة واعتقادهم ال

ومن بروة على الساحل إىل بذونة ثالثة أيام يف البحر وهي مدينة خراب قليلة الدمارة وحشة املساكن 
لذي قذرة البقاع وعيش أهلها من السمك وحلوم الصدف والضفادع األحناش والفريان والورل واحليوان ا

يسمى أم حبني وغري ذلك من احليوانات اليت ال تؤكل وهم يتصيدون يف البحر عوماً من غري مركب وال 
وقوف يف ساحل وإمنا هم يتصيدون بالسباحة بشباك صغار يصنعوا من النبات ويربطوا يف أرجلهم 

صنعة قد أحكموها وهلم أخيات وأنشوطات جيذبوا بأيديهم إذا أحسوا بأن احلوت دخل يف شباكهم ب
وحيل قد هندموها وعرفوها ويضعون يف شباكهم حناش الطني وا يطعمون للحوت ومع هذا فإم يف 

فاقة وفقر وضيق حال لكن اهللا عز وجل حبب املواطن ألهلها فهم قد قنعوا بذلك ورضوه ألنفسهم وهم 
  .يف طاعة الزنج

د الزنج ثالثة أيام يف البحر بلياليها ومدينة ملندة ومن هذه املدينة على الساحل إىل مدينة ملندة من بال
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على ضفة البحر على خور ماء عذب وهي مدينة كبرية وأهلها خمترقون بالصيد براً وحبراً فيصيدون يف الرب 
النمور والذئاب ويصيدون يف البحر ضروباً من احليتان فيملحوا ويتجرون ا وعندهم معدن حديد 

و جل مكسبهم وجتارم وأهلها يزعمون أم يسحرون احليوان الضار حىت ال يضر حيتفرونه ويعملونه وه
إال ملن أرادوا ضره والنقمة منه وأن السباع والنمور ال تعدو عليهم مبا يسحروا به واسم السحر عندهم 

  .بلغتهم املقنقا

    

ة للزنج وأهلها حمترفون ومن هذه املدينة إىل مدينة منبسة على الساحل مسافة يومني وهي مدينة صغري
باستخراج احلديد من معدنه والصيد للنمور وكالم محر تغلب كل الذئاب ومجلة السباع وهي يف اية 

من القهر هلا وهذه املدينة على البحر وعلى ضفة خور كبري تدخله املراكب مسرية يومني وليس عليه 
ه معاً فهم يصيدوا هناك كما قدمنا ذكره شيء من العمارة أكثر من أن الوحوش تسكن يف غياض ضفتي

  .ويف هذه املدينة سكىن مالث الزنج وأجناده ميشون رجالة ألن الدواب ليست عندهم وال تعيش بأرضهم

ومن منبسة إىل قرية البانس يف الرب ستة أيام وجمرى ونصف يف البحر وقرية البانس قرية جامعة آهلة 
عندهم طبل كبري كالبتية جملد من وجه واحد ويربطون يف ذلك بالناس وهم يعبدون الرجيم والرجيم 

اجللد شريطاً جيذبونه به فيكون له صوت هائل يسمع على ثالثة أميال أو حنوها ومدينة البانس هي آخر 
بالد الزنج وتتصل ا أرض سفالة الذهب فمنها على الساحل إىل مدينة تسمى بتهنة مثانية أيام يف الرب 

 البحر وذلك ألن ما بني هاتني املدينتني جون كبري يأخذ يف جهة اجلنوب فيعوق عن وجمرى ونصف يف
الطريق قصداً وبني هاتني املدينتني يف البحر جبل عال عريض يقال له عجرد واملاء قد حفر جوانبه من كل 

صقه ناحية فيصوت املوج به صوتاً هائالً وهذا اجلبل املذكور جيتذب إىل نفسه من املراكب ما ال
  .فاملسافرون يتنحون عنه ويفرون منه

ومدينة بتهنة أيضاً من بالد سفالة وتتصل بأرض الزنج قرى كثرية كل قرية منها على خور ومجيع بالد 
الزنج بضائعهم احلديد وجلود النمور الزجنية وهي جلود إىل احلمرة رطبة جداً وليس عندهم دواب وإمنا 

على رؤوسهم وعلى ظهورهم إىل مدينيت منبسة وملندة فيبيعون هناك يتصرفون بأنفسهم وينقلون أمتعتهم 
ويشترون وليس لزنج مراكب يسافرون فيها وإمنا تدخل املراكب من عمان وغريمها إىل جزائر الزنج 
فيبيعون ا متاعهم ويشترون متاع الزنج وأهل جزائر الرانج يسافرون إىل الزنج يف زوارق ومراكب 

أمتعتها ألم يفهم بعضهم كالم بعض وللعرب يف قلوب الزنج رعب عظيم ومهابة صغار فيجلبون منها 
فلذلك مىت عاينوا رجالً من العرب تاجراً أو مسافراً سجدوا له وعظموا شأنه وقالوا بكالمهم هنيئاً لكم 

م به فينقلوم من مكان إىل يا أهل بالد التمر وإن املسافرين يف بالدهم يسرقون أبناء الزنج بالتمر خيدعو
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حىت يقبضون عليهم وخيرجوم من بالدهم إىل البالد اليت يكونون ا وأهل بالد الزنج كثريو العدد قليلو 
  .العدد وصاحب جزيرة كيش من حبر عمان يغزو مبراكبه بالد الزنج فيسيب منها خلقاً كثرياً

وأرضها واسعة وأهلها مسر جداً وكل ويقابل بالد الزنج الساحلية جزائر تسمى جزائر الرانج وهي كثرية 
ما يزرع ا من الذرة وقصب السكر وشجر الكافور لونه أسود ومن جزائر الرانج جزيرة شربوة 

وتكسريها على ما يذكر ألف ميل ومائتا ميل وا مغائص للجوهر وا أفاويه الطيب والتجار يدخلون 
 نتكلم عليه جزيرة االجنية ومدينتها اليت يسكن فيها أهل إليها ومن جزائر الرانج الواقعة يف هذا اجلزء الذي

هذه اجلزيرة تسمى األنقوجة بلغة أهل الرانج وأهلها أخالط والغالب عليهم أم مسلمون يف هذا الوقت 
وبينهما وبني مدينة البانس اليت من ساحل بالد الزنج جمرى واحد ودورها أربع مائة ميل وأكثر عيشهم 

 عندهم مخسة ألوان فمنه املوز املسمى القند واملوز الفيلي أيضاً وقد يوجد يف وزن املوزة من املوز واملوز
اثنتا عشرة أوقية واملوز العماين واملوز املورياين واملوز السكري وأكثر عيش أهل هذه اجلزيرة منه وهو 

ل ويره وهو عجيب الطعم لذيذ الذوق شهي املزازة وهذه اجلزيرة يقسمها من العرض جبل يسمى جب
جبل منيع يأوي إليه املنقطعون من املدينة وهم هناك خلق كثري ومجع غزير ورمبا قطعوا يف طرق املدينة 

وهم ممتنعون يف أعلى هذا اجلبل متحصنون فيه عمن قصدهم من ناحية صاحب اجلزيرة وفيهم منعة وجنده 
  .وهم متمكنون من األسلحة والعدد

    

ت متصلة وقرى كثرية فيها مواشيهم ويزرعون ا األرز وجتاراا كثرية وهلذه اجلزيرة أيضاً عمارا
والداخل إليهم يف كل سنة كثري بضروب من األمتعة ومجل من البضائع اليت يتصرفون إليها ومنها ويقال 

إنه ملا اضطرب أمر الصني باخلوارج وكثر الظلم والتخليط باهلند صري أهل الصني جتارام إىل الرانج 
ها من جزائرها وعاملوا أهلها وأنسوا إليهم لعلهم وحسن معاشرم ومعاملتهم ومساحة جتارهم فهي وغري

  .لذلك عامرة واملسافر إليها كثري

وبالقرب من هذه اجلزيرة يف البحر جزيرة صغرية فيها جبل عايل الذرى ال يصل أحد إىل أعاله وال إىل 
هر منه بالنهار دخان عظيم وبالليل نار تتقد وخيرج من شيء منه إلحراقه كل ما قرب منه وذلك أنه يظ
  .أسفله عيون فمنها باردة عذبة ومنها حارة زعاق

وبالقرب من جزيرة الرانج املذكورة أيضاً جزيرة كرموه وأهلها سود األلوان يسمون بالبوميني ولباسهم 
م ورمبا ركبوا يف مراكبهم األزر والفوط وهم أهل دعارة وجندة وحيملون السالح وا ميشون يف طرقه

وتعرضوا للسفن فأكلوا متاعها وقطحوا على أهلها ومنعوا من الدخول إليهم إال أقواماً بأعيام ال خيافون 
عاديتهم وشرهم وبينها وبني ساحل الزنج جمرى يوم وليلة وبينها وبني جزيرة الرانج املسماة أنقوجة جمرى 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  25  

  .يوم

لقرود وبينهما حنو من ثالثة جمار ومنها إىل الرب املتصل بأرض احلبشة وبالقرب من هذه اجلزيرة جزيرة ا
جمريان خفيفان وهي جزيرة كبرية فيها غياض وشجر وحواف منيعة وا أنواع من الثمر والقرود ذه 

 اجلزيرة كثرية تتولد وتتزايد حىت إا قد تغلبت على هذه اجلزيرة لكثرا ويقال إن هلا أمرياً تنقاد إليه

وحتطه على أعناقها وهو حيكم عليها حىت ال يظلم بعضها بعضاً وألوان هذه القرود إىل احلمرة وهي 
ذوات أذناب وهلا ذكاء وحدة فهم وإذا انكسر عل جزيرا مركب أو جلأ إليها أحد من الناس عذبته 

رمبا أمضت عليه فقتلته عذاباً بليغاً بالعض والرجم بالقاذورات وتعبث مبن سقط يف أيديها عبثاً عظيماً و
مسرعاً ورمبا أقلت العبث به فمات بينها جوعاً وقد يتحيل عليها أهل جزيرين خرتان ومرتان فيصيدوا 

وخيرجوا إىل بالد اليمن فتباع بالثمن الكثري وأهل اليمن أعين التجار منهم يتخذوا يف حوانيتهم حراساً 
د على خدعها وال على أخذ شيء مما بني أيديها وهي يف اية كالعبيد حيرس أمتعة مواليها فال يتقدر أح

من الذكاء ومن هذه اجلزيرة اليت للقرود إىل جزيرة سقطرى جمريان وأهل سقطرى يتحيلون عليها 
فيصيدوا حبيلة لطيفة وهي أم ينشئون لصيدها زوارق صغاراً جداً فيها طول فيحملوا معهم يف 

أم ينسجون على أفواه الزوارق شباكاً من احلبال مهندمة يلقوا مع املراكب وصورة صيدهم هلا 
جوانب الزوارق املذكورة حىت ال حتس ا القرود وختفى فإذا وصلوا اجلزيرة زرقوا يف البحر تلك الزرارق 

غار مع وجعلوا فيها طعاماً لتأكله القرود فإذا قربوا من الرب قذفتهم القرود باحلجارة فيتركون الزوارق الص
الرب وتباعدوا مبراكبهم إىل جلة البحر فإذا نظرت القرود إليهم قد بعدوا ومل يبق مع الرب إال تلك الزوارق 

قصدا فوثبت فيها فوجدت ا ذلك الطعام الذي أعد هلا فتتزاحم عليه وتشتغل به فيجذب أهل املركب 
 جذباً لطيفاً فتكسي الشباك فوق أفواه تلك الشباك اليت يف الزوارق يف لطف حببال حتت املاء مهندمة

الزوارق وجيتذبون الزوارق إىل أنفسهم فتثب القرود إليهم فال تدعها الشباك فيتولون ضرا بالعصي حىت 
دأ ويتحيلون عليها حىت يلقوا األخيات يف أعناا وخيرجوا أحياء إذا أرادوا ذلك وقد يقتلوا بالدق 

  . معهم إىل بالد اليمنويسلخون جلودها فيخرجوا

ومن جزيرة القرود يف جهة الشمال جزيرة يقال هلا القطربة وهي جزيرة عامرة يسكنها قوم نصارى لكن 
زيهم عريب وهم يتكلمون بالعربية ويدعون أم عرب وهم أهل غدر ونكاية يقطعون باملراكب املارة 

 عدو يلقى يف البحر ويف هذه اجلزيرة واآلتية فيما بني البحرين والبصرة إىل قرب عمان وهم أخبث
مغائص للؤلؤ كان أهل اليمن يقصدون إليها ويغوصون ا لكن أهل اجلزيرة أكلوا متاع الغواصني 

  .والتجار القاصدين إليهم حىت قطعوا الناس عن السفر إليهم
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 هركند بلغة أهل اهلند ويسمى هذا البحر املضمن يف هذا اجلزء واجلزء الذي قبله أعين البحر العماين ببحر
ويف هذا البحر عجائب كثرية وصور شىت وحيتان ملونة فمنها ما يكون طوله مائة ذراع ودون ذلك 
ويسمى هذا السمك الوايل وهو ابيض ويتبع هذا السمك الكبري املسمى بالوايل مسكة صغرية تسمى 

ت السمكة الصغرية املسماة اللشنك فإذا طغت السمكة الكبرية وجارت واعتدت على سائر السمك لصق
لشنك بأصل أذن الدابة الكبرية فال تفارقها حىت تقتلها وفيه مسك ذاهب يف العرض إذا شق بطنها وجدت 

فيه مسكة أخرى وإذا شقت تلك األخرى وجد يف بطنها مسكة أخرى وكذلك إذا فعل بالثالثة مثل هذا 
 بعض ويف هذا البحر سالحف طول وجد يف بطنها مسكة أخرى إىل أربع مسكات بعضها يف جوف

السلحفاة عشرون ذراعاً ويف بطنها حنو من ألف بيضة وهي تلد وترضع وظهورها الذبل اجليد وفيه مسك 
على خلقة البقر تلد وترضع وتعمل من جلودها الدرق وفيه مسك طوله مقدار الذراع وله وجه كوجه 

 مسكة أخرى تسمى العنقريس ترعاها حتت املاء فإذا البومة يطري على املاء ويسمى السبح وقد قيض اهللا له
سقط السبح يف املاء ابتلعته وفيه أيضاً أمساك طيارة يقال ملا النطيق هلا مرارات يكتب ا الكتب فإذا جفت 

قرئت يف الظالم كما تقرأ بالنهار يف ضوء الشمس وفيه مسكة تسمى اهلنس وهي من صدرها إىل رأسها 
يون تنظر منها وباقيها طويل مثل احلية يف طول عشرين ذراعاً وهلا أرجل كثرية مثل الترس تطيف به ع

  .كأسنان امليشار من صدرها إىل ذنبها ال متر بشيء إال أهلكته

ومن هذا البحر خيرج العنرب الكثري الطيب الرائحة وقد توجد منه العنربة من قنطار وأكثر وأقل وهو شيء 
 ما تقذف عيون هيت بالنفط فإذا اشتد هيجان الريح رمى به إىل تقذف به عيون يف قعر البحر مثل

الساحل وقد وهم فيه بعض الناس حني ظنوا أنه رجيع دابة وليس هو برجيع دابة وإمنا هو ما ذكرناه وقد 
حكى ذلك إبراهيم بن املهدي يف كتابه املسمى بكتاب الطيب وذكر فيه أن هارون الرشيد بعث إىل 

له يبحثون عن العنرب ما هو على احلقيقة فأخرب أهل عدن وشرمة وحاسك أنه شيء اليمن قوماً من قب
  .تقذف به عيون يف قعر البحر فيسوقه املوج إىل الساحل صغرياً وكبرياً وليس العنرب بشيء غري ما ذكرناه

  .جنز اجلزء السابع من اإلقليم األول واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثامن منه إن شاء اهللا تعاىل

  الجزء الثامن

إن هذا اجلزء الثامن من اإلقليم األول تضمن يف حصته بقية من أرض سفالة فيها مدينتان كالقرى ويليهما 
قرى صغار ودواير رحالة كالعرب فأما املدينتان فهما جنطمة ودندمة ومها على ضفة البحر امللح ومها 

يف أنفسهم أذلة وليس بأيديهم شيء يتصرفون به مدينتان صغريتان كالقرى اجلامعة وأهلهما يف ذام قلة و
ويتعيشون منه إال احلديد وذلك أن بالد سفالة توجد يف جباهلا معادن احلديد الكثرية وأهل جزائر الرانج 
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وغريهم من ساكين اجلزائر املطيفة م يدخلون إليهم وخيرجونه من عندهم إىل سائر بالد اهلند وجزائرها 
د ألن بالد اهلند أكثر تصرفهم وجتارام باحلديد ومع ذلك وإن كان احلديد موجوداً فيبيعونه بالثمن اجلي

يف جزائر اهلند ومعادنه ا ففي بالد سفالة هو أكثر وأطيب وأرطب لكن اهلنديون حيسنون تركيب 
وف أخالط األدوية اليت يسبكون ا احلديد اللني فيعود هندياً ينسب إىل اهلند وا دور الضرب للسي

وصناعهم جييدوا فضالً على غريهم من األمم وكذلك احلديد السندي والسرندييب والبينماين كله 
يتفاضل حبسب هواء املكان وجودة الصنعة وإحكام السبك والضرب وحسن الصقل واجلالء وال يوجد 

  .شيء من احلديد أمضى من احلديد اهلندي وهذا شيء مشهور ال يقدر أحد على إنكار فضيلته

    

وبني جنطمة ودندمة جمريان يف البحر ويف الرب سبعة أيام ودندمة هذه أحد قواعد سفالة ويتصل بأرض 
سفالة ثالث مدن إحداها صيونة وهي متوسطة القدر وأهلها مجاعات من بالد اهلند والزنوج وغريهم 

خيل عندهم وهذه وهذه املدينة على ضفة البحر وا يسكن رئيس هذه البالد و له عساكر رجالة ال 
املدينة على خور تدخله املراكب املسافرة إليها ومنها إىل مدينة برخة على الساحل ثالثة جمار وكذلك من 

صيونة إىل مدينة دندمة من أرض سفالة يف جهة املغرب ثالثة جمار يف البحر ويف الرب حنو من عشرين 
وق عن الطريق املستقيم ومن مدينة برخة إىل مدينة مرحلة ألن بينهما غباً كبرياً ذاهباً يف جهة اجلنوب فيع

  .جسطة يف البحر جمرى واحد ويف الرب أربعة أيام

وجبميع بالد سفالة يوجد الترب الذي ال يعدله شيء من الترب يف الطيب والكثرة والعظم وهم مع هذا 
ملقدار يشف على يفضلون النحاس على الذهب ومنه حليهم وهذا الترب املوجود يف أرض سفالة كبري ا

غريه بالكرب ألنه يوجد يف التربة منه مثقال ومثقاالن وأكثر وأقل وعلى قدر الرمل وهم يسبكونه يف 
البواذق بنار أرواث البقر اجلاف وال حيتاجون فيه إىل مجع بزيبق وال غريه كما يفعله أهل املغرب وذلك 

بكونه بنار الفحم فيذهب الزيبق يف الدخان أم يؤلفون أجزاء تربهم وجيمعوا بالزيبق وبعد ذلك يس
ويبقى جسد الترب مسبوكاً نقياً وترب أرض سفالة ال حيتاج إىل ذلك بل ينسبك بال صنعة تدخله وسنذكر 

  .باقي أرض سفالة فيما يأيت بعد هذا حبول اهللا وعونه

 ببعض وهي ال حتصى ويف هذا اجلزء من اجلزائر املرسومة يف أمكنتها جزائر الدبيحات املتصلة بعضها
وأكثرها خالية وأكربها جزيرة انبونه وهي عامرة وفيها خلق كثري يعمروا ويعمرون ما حوهلا من كبار 
اجلزائر وتتصل م جزيرة القمر وجلميع هذه اجلزائر رئيس جيمعهم ويذب عنهم وحيامي عليهم ويهادن 

عنهم والرئيس زوجها حاضر ال يتكلم فيما على قدر طاقته وزوجته حتكم بني الناس وتكلمهم وال تستر 
تأمر به من مجيع أوامرها وحتكيم النساء عندهم سرية دائمة ال ينتقلون عنها واسم هذه امللكة دمهرة وهي 
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تلبس حلة الذهب املنسوج وحتمل على رأسها تاج الذهب املكلل بأنواع اليواقيت واألحجار النفيسة 
شي أحد يف هذه اجلزائر بنعل إال امللكة وحدها ومىت عثر على أحد وجتعل يف رجليها نعل الذهب وليس مي

أنه لبس النعال قطعت رجاله وهذه امللكة يف فصول مذهبها وأعيادها تركب ويركب خلفها جواريها 
بالزي الكامل من الفيلة والرايات واألبواق وامللك زوجها ومجلة الوزراء يتبعوا على بعد منها وهلذه 

ل جتمعها من جبايات معلومة فتتصدق ذه األموال على فقراء أهل بالدها يف ذلك اليوم وال امللكة أموا
تتصدق بشيء منه إال وهي واقفة تنظر وأهل بالدها يعلقون على طرقها ومواضع مسريها أنواع ثياب 

  .ة انبونهاحلرير وهلا زي حسن كما وصفنا وهذه امللكة وزوجها سكناهم من هذه اجلزائر املذكورة جبزير

وبضائع أهل جزائر الدبيحات املذكورة الذبل والذبل يكون على السالحف وهي سبع قطائع ال يكون 
على السلحفاة أكثر منها ومبلغ وزن أربع قطائع منها منا واملنا تكون مجلته مائتني وستني درمهاً وأثقل ما 

ظ وهو يف ذاته كثري التلوين صايف يكون قطعتان يف املن وهذا الذبل يتخذ منه حلى وأمشاط ألنه غلي
الديباجة ونساء هذه اجلزيرة ميشني مكشوفات الرؤوس مضفورات الشعور واملرأة الواحدة متسك يف 
رأسها عشرة أمشاط وأقل وأكثر وهي حليهن وذا الزي متشي نساء جزائر السحاب وأهلها جموس 

  .وسنذكرهم فيما بعد بعون اهللا

    

 جبزائر الدبيحات عامرة بالناس ويزرع فيها النارجيل وقصب السكر وجتارام وهذه اجلزائر املعروفة
بالودع وبني اجلزيرة واألخرى مسري ستة أميال وأكثر وأقل وملكهم يدخر الودع يف خزائنه وهو أكثر 

عدده وأهل هذه اجلزائر أهل صناعات باأليدي حذاق نبالء من ذلك أم ينسجون القميص مفروغاً 
نائقه وجيبه وينشئون السفن من العيدان الصغار ويبنون البيوت املتقنة وسائر املباين العجيبة املتقنة بكميه وب

من احلجر اان ويتخذون أيضاً بيوتاً من اخلشب تسري على املاء ورمبا استعملوا يف مبانيهم عود امر مهة 
ملاء وفيه روح فيأخذون عيدان شجر وخنوة وحيكى أن هذا الودع الذي يدخره ملكهم يأتيهم على وجه ا

النارجيل فيطرحوا على املاء فيتعلق هذا الودع ا وهم يسمونه الكنج وقد خيرج من بعض هذه اجلزائر 
  .سيل يشبه القطران حيرق السمك يف البحر فيطفو على وجه املاء

 ذه اجلزائر املسماة وآخر هذه اجلزائر يتعلق بظاهر جزيرة سرنديب يف البحر املسمى هركند ويتصل
بالدبيحات جزيرة القمر وبينهما جمرى سبعة أيام وهي جزيرة طويلة وملكها يسكن منها مدينة مالي 

ويقول أهل هذه اجلزيرة إن طوهلا ماراً مع املشرق أربعة أشهر أوهلا يف الدبيحات وآخرها يعارض جزائر 
يف طعامه وشرابه ومجيع أوامره إال املخنثون الصني يف جهة اجلنوب وملكها ال حيجبه وال يقوم خبدمته 

يلبسون الثياب النفيسة من احلرير الصيين والعراقي ويف ميني كل واحد منهم سوار ذهب واسم السوار 
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عندهم بلغة اهلند اللكنكو ويسمون هوالء اخلنثني التنبابة وهم يتزوجون الرجال عوضاً من النساء 
ليل إىل أزواجهم ويف هذه اجلزيرة زرع ونارجيل وقصب السكر وخيدمون امللك بالنهار ويرجعون بال

والتانبول وهو أكثر ما ينبت يف هذه اجلزيرة والتانبول شجر ساقه مثل ساق العريش ويلتوي ويتعلق مبا 
جاوره من الشجر وله ورق مثل ورق الرند أو أشف منه حار الطعم يشبه طعم القرنفل وإذا أراد أحد 

يار معجوناً باملاء ويتناول مع كل ورقة منه وزن ربع درهم وال يطيب طعمه إال ذه منهم أكله يأخذ اجل
الصفة مث يصيب الذي يأكل عند أكله منه سكر وطيب نفس وعطرية ذكية تنم عليه وهذا مشهور يف 
مجع بالد اهلند وما جاورها ويف هذه اجلزيرة تصنع ثياب احلشيش وهذا احلشيش هو نبات يشبه نبات 

دي وهو القرطاس ومسي بذلك ألن أهل مصر يعملون منه القراطيس فيأخذ الصناع منه أطيبه الرب
ويتخذون منه ثياباً مثل ثياب الديباج ملونة حساناً وخترج هذه الثياب إىل سائر بالد اهلند ورمبا وصلت 

ع ذه اجلزيرة إىل اليمن فلبست هناك وحكى بعض املخربين أنه رأى باليمن الشيء الكثري منها وقد تصن
حصر بيض فيها الرقم البديع ويبسطها الرؤساء يف بيوم وجيعلوا عوضاً من احلرير وغري ذلك ويف هذه 

اجلزيرة شجر يقال له البل وهو نوع من املقل تظل الشجرة منه عشرة رجال ومن هذه اجلزيرة خترج 
كون طول الواحد ستني ذراعاً وهو املراكب املعروفة باملشعيات وهي شوان غزوانية حمكمة الصنعة ي

منحوت من قطعة واحدة يقذف على ظهره مائة ومخسون رجالً وحكى أيضاً بعض املخربين وهو قريب 
العهد بذلك املكان أنه رأى هناك مائدة يقعد حوهلا مائتا رجل وذه اجلزيرة من اخلشب ما ال يوجد مثله 

  .راك ويزعمون أن أصلهم من التركعلى األرض وأهلها بيض قليلو اللحى يشبون األت

    

ومن اجلزائر املشهورة يف هذا البحر املسمى هركند جزيرة سرنديب وهي جزيرة كبرية مشهورة الذكر 
وهي مثانون فرسخاً يف مثانني فرسخاً وفيها اجلبل الذي أهبط عليه آدم وهو جبل سامي الذروة عايل القمة 

م على مسرية أيام واسم هذا اجلبل جبل الرهون وتذكر الربامهة ذاهب يف اجلو يراه البحريون يف مراكبه
وهم عباد اهلند أن على هذا اجلبل أثر قدم آدم عليه السالم مغموس يف احلجر وطوله سبعون ذراعاً وأن 

على أثر هذا القدم نور خيطف شبيه بالربق دائماً وأن القدم الثانية منه جاءت يف البحر عند خطوته 
ا اجلبل على مسرية يومني أو ثالثة وعلى هذا اجلبل وحوله توجد أنواع اليواقيت كلها والبحر من هذ

وأنواع من األحجار وغريها ويف واديه املاس الذي حياول به نقش الفصوص من أنواع احلجارة وعلى هذا 
الزبادة اجلبل أيضاً أنواع من الطيب وضروب من صنوف العطر مثل العود واألفاويه ودابة املسك ودابة 

وا األرز والنارجيل وقصب السكر ويف أارها يوجد جيد البتور وكبريه وجبميع سواحلها مغائص اللؤلؤ 
اجليد النفيس الثمن ويف جزيرة سرنديب من القواعد املشهورة مرقايا واغنا وفرسقورى وابدذى 
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 وملك هذه اجلزيرة وماخولون وحامرى وقلماذى وسندونا وسندورا ونيربى وكنبلى وبرنشلى ومرونه
يسكن من هذه املدن مدينة اغنا وهي مدينة القصر وا دار ملكه وهو ملك عادل كثري السياسة يقظان 
احلراسة ناظر يف أمور رعيته حائط هلم وذاب عنهم وله ستة عشر وزيراً أربعة منهم من أهل ملته وأربعة 

مع فيه أهل امللل ويتكلمون يف أديام نصارى وأربعة مسلمون وأربعة يهود وقد رتب هلم موضع جيت
ويقيم كل واحد منهم حجته ويأيت بربهانه يف دينه وامللك يبيح ذلك هلم ويكتب حججهم وأخبارهم 

وجيتمع إىل علماء كل ملة منهم أعين الرومية واهلندية واإلسالمية واليهودية مجل من الناس وعدة طوائف 
م يف سالف الزمان ويعلموم شرائعهم ويفهموم ما ال فيكتبون عنهم سري أنبيائهم وقصص ملوكه

يعلمونه وللملك يف بره صنم من ذهب ال يدرى ملا عليه من الدر والياقوت وأنواع األحجار الثمينة وليس 
ميلك أحد من ملوك اهلند مثل ما ميلكه صاحب سرنديب من الدر النفيس والياقوت اجلليل وأنواع 

ود يف جبال جزيرته ويف أوديتها وحبرها إليها تقصد مراكب أهل الصني األحجار ألن أكثر ذلك موج
وسائر بالد امللوك ااورين له وملك سرنديب حيمل إليه اخلمر من العراق ومن بالد فارس فيشتريها مباله 

وتباع له يف بالده وهو يشرب منها وحيرم الزنا وال يراه وملوك اهلند وأهلها يبيحون الزنا وحيرمون 
لشراب املسكر إال ملك قمار فإنه حيرم الزنا والشراب وجيلب من سرنديب احلرير والياقوت جبميع ألوانه ا

  .كلها والبتور واملاس والسنباذج وأنواع من العطر كثرية

وبني هذه اجلزيرة والرب املتصل باهلند جماز صغري ومن جزيرة سرنديب إىل جزيرة بلبق الساحلية يوم 
رة من أرض اهلند أغباب وهي أجوان تقع فيها أار وتسمى أغباب سرنديب وتدخلها وحياذي هذه اجلزي

املراكب السيارة ومتر فيها الشهر والشهرين بني غياض ورياض وهواء معتدل والشاة فيها بنصف درهم 
وما يكفي مجاعة من الشراب العسلي املطبوخ حبب القاقلة الرطبة بنصف درهم ولعب أهل سرنديب 

 والنرد والقمار بأنواعه وألهل سرنديب نظر يف زراعة النارجيل يف تلك اجلزائر الصغار اليت على الشطرنج
طرقها ويقومون حبفظه ويبيحونه للصادر والوارد ابتغاء األجر وطلب املثوبة وأهل عمان ومربط من بالد 

جيل ما أحبوه ويصنعون اليمن رمبا قصدوا إىل هذه اجلزائر اليت فيها النارجيل فيقطعون من خشب النار
من ليفه حباالً حيرزون به ذلك اخلشب وينشئون منه مراكب ويصنعون منه صواريها ويفتلون من خوصه 

  .حباالً مث يوسقون تلك املراكب خبشب النارجيل وميضون به إىل بالدهم فيبيعونه هناك ويتصرفون به

    

ند وا عدة ملوك وفيها زروع ومعادن وتتصل جبزيرة سرنديب جزيرة الرامى والرامى هي مدينة اهل
وطيب وهي فيما يذكر طوهلا سبع مائة فرسخ وا دابة تسمى الكركدن وهذه الدابة تكون دون الفيل 

وفوق اجلاموس ويف عنقها عوج كعنق اجلمل لكن اعوجاجه خبالف اعوجاج عنق اجلمل ورأسها مما يلي 
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بضتني وفيما يذكر أنه يوجد يف بعض هذه القرون يف يديها وهلا قرن يف وسط جبهتها طويل يف غلظة ق
جوفها إذا هي شقت صورة إنسان أو صورة طائر أو غريه من الصور كاملة الشكل بيضاء وهذا القرن 

الذي توجد فيه هذه الصورة يصنع منه مناطق تساوي من القيمة كثرياً وتكون الصورة اليت توجد فيه من 
كتاب احليوان أن هذه الدابة تقيم يف جوف أمها سبع سنني وأا خترج أوله إىل آخره وحكى اجلاحظ يف 

رأسها وعنقها من فرج أمها فترعى احلشيش مث تعيد رأسها إىل جوف أمها فإذا ابتدأ تكون قرا امتنعت 
عن اخلروج للرعي على حسب عادا فتنقر يف جوف أمها حىت تبقر جوفها وخترج فتموت األم وهذا 

 غري مسموع ألن األمر لو كان كما وصفه لفىن هذا النوع حىت ال يوجد إال ذكره وحكى حمال من قوله
اجليهاين يف كتابه أن ملوك اهلند تصنع من قرن هذه الدابة أنصبة السكاكني للموائد فإذا وضع الطعام بني 

  .أيديهم وكان فيه سم عرق ذلك النصاب فيعلم بذلك أن الطعام مسموم

 الثرى معتدلة اهلواء عذبة املياه فيها أعداد بالد وقرى ومعاقل ويف هذه اجلزيرة ينبت وجزيرة الرامى طيبة
البقم ويشبه نباته نبات الدفلى بالسواء وخشبه أمحر وعروقه دواء من سم األفاعي واحليات وقد جرب 

 ال يفهم ذلك منه فصح ويف هذه اجلزيرة جواميس أيضاً ال أذناب هلا ويف غياض هذه اجلزيرة ناس عراة
كالمهم وهم يستوحشون من الناس وطول الرجل الواحد منهم أربعة أشبار وله ذكر صغري وكذلك 

للمرأة منهم فرج صغري وشعورهم زغب أمحر يتعلقون على األشجار بأيديهم من غري أرجلهم وال 
ريح الطيبة يدركون لسرعة جريهم وبساحل هذه اجلزيرة قوم يلحقون املراكب بالعوم واملركب جيرى بال

ويبيعون العنرب من أصحاب املراكب باحلديد وحيملونه بأفواههم ويتجهز من هذي اجلزيرة بالذهب ألن 
  .معادنه ا كثرية ويتجهز أيضاً منها بالكافور الطيب وبضروب من األفاويه واللؤلؤ الفائق يف اجلودة

زيرة بلبق املذكورة إىل الصني جعل ومن هذه اجلزيرة إىل سرنديب ثالثة أيام ومن أراد أن يعدل من ج
  .جزيرة سرنديب عن ميينه

ومن سرنديب إىل جزيرة لنكبالوس مسرية عشرة أيام وقد تسمى هذه اجلزيرة أيضاً لنجبالوس باجليم 
وهي جزيرة كبرية وفيها خلق كثري بيض األلوان والرجال فيها والنساء ميشون عراة ورمبا استتر النساء 

ر يدخلون إليهم يف املراكب الصغار والكبار ويشترون من أهلها العنرب والنارجيل بورق الشجر والتجا
باحلديد وأكثر أهلها يشترون الثياب فيلبسوا يف بعض األوقات واحلر والربد يف هذه اجلزيرة قليل لقرم 

د وهم من خط االستواء وطعام أهلها املوز والسمك الطرى والنارجيل وأمواهلم وجل بضائعهم احلدي
  .جيالسون التجار

ومن جزيرة الرامى يف جهة اجلنوب جزيره يقال هلا البينمان وهي جزيرة عامرة فيها مدينة كبرية وأكل 
أهلها النارجيل وبه يأتدمون ومنه ينتبذون وهم أهل شدة وجندة ومن سريم وعادام اليت توارثها األبناء 
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امرأة مل يزوجها له أهلها حىت يأيت برأس رجل يقتله فيخرج عن اآلباء أن الرجل منهم إذا أراد أن يتزوج 
الرجل يطوف يف مجيع النواحي ااورة هلم حىت يقتل رجالً ويأيت بقحف رأسه فإذا فعل ذلك زوج من 
املرأة اليت خطبها فإن جاء برأسني زوج امرأتني وكذلك إن جاء بثالثة رؤوس زوج ثالث زوجات ولو 

سني امرأة وشهد له أهل بلده بالبأس والنجدة ونظروا إليه بعني الفخر واجلاللة قتل مخسني رجالً زوج مخ
  .ويف هذه اجلزيرة فيلة كثرية وا البقم واخليزران والقصب

    

وبالقرب منها جزيرة جالوس وبينهما مسافة يومني وأهلها قوم سود عراة يأكلون الناس وذلك أنه إذا 
هم علقوه منكساً وقطعوه وأكلوه قطعاً وذكر بعض رؤساء املراكب سقط يف أيديهم إنسان من غري بالد

أن أهل هذه اجلزيرة أخذوا رجالً من أصحابه فنظر إليهم حق علقوه وقطعوه قطعاً وأكلوه وليس هلؤالء 
القوم ملك وغذاؤهم السمك واملوز والنارجيل وقصب السكر وهلم مواضع يأوون إليها شبيهة بالغياض 

بام اخليزران وهم عراة ال يستترون بشيء وكذلك نساؤهم أيضاً وكذلك ال يستترون واآلجام وأكثر ن
يف النكاح بل يأتونه جهاراً وال يرون بذلك بأساً ورمبا فعل الرجل منهم بابنته وأخته وليس يرى بذلك 

ق مشوهون عاراً وال قبيحاً أتاه وهؤالء القوم سود مناكري الوجوه مفلفلو الشعور طوال األعناق والسو
جداً وبني البينمان وجزيرة سرنديب ثالثة جمار ومن جزيرة سرنديب إىل جزيرة لنجبالوس ويقال 

لنكبالوس عشرة جمار ومن لنجبالوس إىل جزيرة كلة مسرية ستة أيام وسنذكر هذه اجلزائر فيما بعد حبول 
  .اهللا تعاىل

  .زء التاسع من اإلقليم املذكور إن شاء اهللاجنز اجلزء الثامن من اإلقليم األول واحلمد هللا ويتلوه اجل

  الجزء التاسع

إن هذا اجلزء التاسع من اإلقليم األول تضمن قطعة من البحر اهلندي وهو البحر املعروف بالبحر الصيين 
وفيه شيء من البحر املسمى حبر دارالروى ويف هذا البحر مجلة جزائر نذكرها بعد هذا بعون اهللا وقوته 

ا البحر اهلندي على جنوبه قطعة من بالد سفالة اليت قدمنا ذكرها وقرى وعمارات فمنها فنقول إن هذ
مدينة جسطة وهي مدينة صغرية وا يوجد الترب كثرياً وهو غلتهم وشغلهم وإياه يطلبون ومنه معايشهم 

كب وأكلهم السالحف البحرية وحلوم الصدف وعندهم الذرة قليالً وهي على خور كبري تدخله املرا
وليس ألهل جسطة مراكب وال دواب يتصرفون عليها وإمنا يتصرفون بأنفسهم ويستخدم بعضهم بعضاً 

  .وأهل القمر وجتار بالد املهراج يدخلون إليهم وجيالسوم ويتجرون معهم

ومن مدينة جسطة إىل مدينة دغوطة يف البحر ثالثة أيام بلياليها ومنها إىل جزيرة القمر جمرى واحد 
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دغوطة آخر بالد سفالة الترب وهي على خور كبري وأهلها عراة ال يستترون بشيء من الثياب ومدينة 
لكنهم يستترون بأيديهم عند التقائهم بالتجار الداخلني إليهم من سائر اجلزائر ااورة هلم ونساؤهم 

أوين إليها ويف هذه حمتجبات ال يدخلن األسواق وال احملافل ألن عراة فهن لذلك يلزمن أمكنتهن الاليت ي
املدينة وبأرضها يوجد الترب مثل ما يوجد بغريها من أرض سفالة ويتصل بأرض سفالة أرض الواق واق 
وا مدينتان حقريتان وساكنها قليل لضيق عيشها وتكدر رزقها واسم الواحدة منها ددوا واسم الثانية 

ور مشوهو اخللقة وكالمهم نوع من بنهنة وتليهما قرية كبرية تسمى دغرغه وهم سودان قباح الص
الصفري وهم عراة ال يستترون بشيء والداخل إليهم قليل وأكلهم احلوت والصدف وحلوم السالحف 

تتصل م جزائر الواق واق وسنذكرها فيما يرد بعد هذا بعون اهللا تعاىل وكل واحدة من هذه البالد على 
ال خترج من عندهم جتارة وال مراكب هلم وال خور كبري وليس بأرض هؤالء القوم شيء من الذهب و

  .دواب

فأما جزيرة جالوس فأهلها زنج سود عراة يأكلون من سقط يف أيديهم كما قدمنا ذكرهم وعندهم جبل 
ترابه فضة إذا مسته النار حتلل وصار فضة ومنها إىل جزيرة لنكبالوس يومان ومن جزيرة لنكبالوس إىل 

ة كبرية يسكنها ملك يسمى حبابه اهلندي وذه اجلزيرة معدن الرصاص جزيرة كله مخسة أيام وهي جزير
القلعي وهو ا كثري صايف اجلوهر والتجار يغشونه بعد خروجه عنها ومنها يتجهز به إىل مجيع األرض 
ولباس أهلها الفوط يلبس الرجل واملرأة فوطة واحده وذه اجلزيرة منابت اخليزران وا الكافور اجليد 

جر كبري يشبه شجر الصفصاف لكنه تظل الشجرة منه مائة رجل وأكثر والكافور يستخرج من وهو ش
هذه الشجرة بأن ينقب يف أعالها نقب فيسيل منه عدة جرار وإذا انقطع اجلرى نقب أسفل من ذلك يف 
 وسط الشجرة فينساب منها قطع الكافور وهو صمغ ذلك الشجر غري أنه ينعقد يف داخلها مث تبطل تلك

الشجرة فتنحى ويقصد غريها وخشب شجر الكافور أبيض خفيف ويف هذه اجلزيرة عجائب يقع 
  .واصفها يف حد التكذيب

    

ويلي هذه اجلزيرة جزيرة جابة وجزيرة سالهط وجزيرة هزجل وبني كل واحدة منها وأختها فرسخان 
ذهب وقلنسوة الذهب مكللة وأكثر أو أقل وهذه اجلزائر كلها مللك واحد امسه جابة وهو يلبس حلة ال

بالدر والياقوت ودرامهه مطبوعة بصورته وهو يعبد البد والبدود هي الكنائس بلغة أهل اهلند وبد امللك 
حسن البناء حسن الصنعة وقد كلفت مجيع جوانبه بالرخام وداخل البد حييط به من كل جهة أصنام 

ملكللة وعليها احللل وسائر الثياب املنسوجة مصنوعة من حجارة الرخام األبيض وعلى رؤوسها التيجان ا
من الذهب وحنوه وصالم يف هذه الكنائس إمنا تكون غناًء وتلحيناً وتصفيقاً لطيفاً باألكف وزفن 
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اجلواري احلسان يف شعورهن ولعبهن بأنواع من اخلف والتخلع وكل ذلك يكون بني أيدي املصلني 
اري عدة يأكلن ويلبسن من مال البد وذلك أن املرأة إذا ولدت واتمعني يف البد ولكل بد من تلك اجلو

بنتاً حسنة الصورة مجيلة القد تصدقت ا على البد فإذا ترعرعت وشبت كستها من الثياب أبلغ ما تقدر 
عليه وتأخذ أمها بيدها وحوهلا أهلها نساًء ورجاالً وتصري ا إىل البد الذي تصدقت ا أمها عليه 

خدامه وتنصرف فإذا صارت الطفلة بيد خدام البد دفعوها إىل نساء عارفات بالزفن والتخلع وتدفعها إىل 
ومجل اللعب مبا حيتاج إليه فإذا قبلت التعليم لبست أفضل الثياب وحليت بأرفع احللي ولزمت البد ومل 

ئر شجر النارجيل يكن هلا خروج منه وال زوال عنه وكذلك سنة اهلنديني الذين يعبدون البدود وذه اجلزا
كثري واملوز املتناهي يف الطيب أيضاً كثري عندهم وكذلك السر واألرز ا موجود وجبزيرة هزجل مهوأة 

  .كبريه ال يقف أحد على قعرها وهي من عجائب األرض املريئة

ويتصل جبزيرة جابة جزيرة مابط على قرب منها وهي حتت طاعة ملك جابة وفيها نارجيل وموز وقصب 
 وجبزيرة سالهط صندل كثري وسنبل وقرنفل وصفة شجر القرنفل شبه نبات شجر احلناء يف دقة وأرز

أغصاا ومحرا وهلا زهر يتفتح عن كمام شبيهة بزهر النارنج سواء فإذا سقط الزهر جنيت تلك الكمام 
ويبيعونه إىل التجار ونقعت يف مياه هناك إىل أن يصلح منها ما أرادوه مث خيرجونه وجيففونه فقاحاً وخشباً 

الواردين عليهم فيشترونه منهم ويتجهزون به إىل مجيع األقطار ويف آخر هذه اجلزيرة بركان نار تتقد 
  .مقدار ارتفاعه مائة ذراع فهي بالنهار دخان وبالليل نار تشتعل

ألزر وا وعلى يسار جزيرة مابط جزيرة تنومة وبينها وبني مابط يوم وهي جزيرة عامرة ولباس أهلها ا
مياه عذبة وأرز وقصب سكر ونارجيل وا أيضاً مغائص اللؤلؤ وجبزيرة تنومة يوجد العود اهلندي 

والكافور ونبات العود تكون أوراقه وأغصانه شبيهة بأوراق وأغصان النبات املسمى الصاص بالسواء 
 قبل ذلك بأشهر مث والعود أصوله تستخرج يف وقت ال يكون يف غريه بعد أن يتقدم يف قطع أغصانه

ينحت أعالها ويزال رخوها وتوخذ قلوا الصلبة فتجرد باالسكرفاج وهو مربد العود حىت تنقى مث جترد 
بالزجاج مث توضع يف أوعية خيش وتصقل صقالً كثرياً مث خترج عن تلك األوعية وتباع من التجار 

زيرة تنومة إىل جزيرة قمار مخسة أيام الواصلني هناك فتخرجه التجار إىل مجيع البالد ويصرفونه ومن ج
وإىل هذه اجلزيرة ينسب العود القماري وا يعرف وهو جيد لكن العود الصنفي أجود منه وذه اجلزيرة 

الصندل واألرز وأهلها يلبسون الفوط وجيالسون التجار ويعاملون اجللة وفيهم عدالة ظاهرة وجودة 
  .البدود وهم حيوقون موتاهم بالنارمشهورة وإنصاف كامل وعبادم األصنام و

ويتصل جبزيرة قمار مما يلي الساحل جزيرة صنف وبينهما ثالثة أميال وا يوجد العود الصنفي وهو 
أفضل من العود القماري ألنه يغرق يف املاء جلودته وثقله وذه اجلزيرة بقر وجواميس ال أذناب هلا وا 
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ز وأهلها ال يذحبون شيئاً من احليوان املاشي على أربع وال غريه النارجيل واملوز والقصب السكري واألر
من اهلوام واحلشرات وإمنا تؤكل البقر عندهم إذا ماتت بل يعافها أكثرهم وال يأكلها ومن قتل بقرة لزمه 

القتل أو تقطع يده وإذا وقفت البقر عن اخلدمة والتصرف وضعت يف بيوت وتركت حىت ميوا موا 
ا وفوطة الطبيعي و ذه اجلزيرة ملك امسه زنبد وأهلها مسر يلبس كل واحد منهم فوطتني فوطة يتزر

  .يلتحف ا ومياههما عذبة ومنها إىل جزيرة صندى فوالت عشرة أيام

    

ومن جزيرة الصنف إىل مدينة لوقني ثالث مراحل وهي أول مراقي الصني وا طرز الديباج واحلرير 
 مجيع اجلهات وا يعمل الغضار الصيين ومنها يتجهز به أيضاً إىل سائر البالد الصيين ومنها خيرج إىل

املتصلة ا واملتباعدة عنها وا أرز وحبوب ونارجيل وقصب ولباس أهلها الفوط وهم جيالسون التجار 
  .ويداخلون الناس وهلم مهم عالية ونفوس أبية ويستعملون أنواع الطيب أكثر من سائر بالد اهلند

من مدينة لوقني إىل مدينة خانافو مسرية أربعة أيام يف البحر وعشرين يوماً يف الرب وهي أعظم مراقي و
الصني وا ملك مهاب له مملكة شاخمة وفيلة كثرية وأجناد وأسلحة وأهلها يأكلون األرز واأللبان 

 مدينة باجه وهي والنارجيل وقصب السكر واملقل وهي على خور تطلع فيه املراكب مسافة شهرين إىل
مدينة البغبوغ والبغبوغ هو ملك الصني بأمجعها وإىل مدينته ينتهي مسافروا بالد الغرب وا مجيع الفواكه 
والبقول واحلنطة والشعري واألرز وال يوجد جبميع بالد اهلند والصني عنب وال تني البتة وإمنا يوجد عندهم 

ن ببالد الفلفل وهو شجر له ساق غليظة وورق شبيه مثار شجر يسمى الشكي والربكي وأكثر ما يكونا
بورق الكرنب أخضر ما هو وله مثر طول الثمرة أربعة أشبار مستدير شبيه بالدالع له قشرة محراء ويف 
جوفها حب مثل حب البلوط يشوى يف النار ويؤكل مثل ما يؤكل القسطل وطعمهما سواء وحلم هذا 

ياً لذيذاً جيتمع فيه طيب التفاح وطيب الكمثرى وبعض طعم املوز الثمر إذا أكل وجد له آكله طعماً شه
واملقل وهو مثر بديع الصفة شهي الطعم وهو أجل ما يؤكل ببالد اهلند وقد يوجد ببالد اهلند نبات يسمى 

العنبا وهو شجر كبري يشبه شجر اجلوز وودقه كودقه وله مثر مثل مثر املقل حلو إذا عقد يف أوله وجيمع 
 احلني فيعمل باخلل فيكون طعمه كطعم الزيتون سواء وهو عندهم أيضاً من الكوامخ الشهية ومن يف ذلك

مدننة خانفو إىل مدينة خانكو مسرية مثانية أيام وسنذكرها يف موضعها من اجلزء العاشر بعد هذا بيمن اهللا 
  .وعونه

بحر الصنفي معمورة القطر ومن مدينة الصنف الساحلية إىل جزيرة شامل أربعة أيام وهي يف آخر ال
جمتمعة األهل وفيها حنطة وأرز وموز كثري وقصب سكر وا مسك كبري العظم لذيذ الطعم يغين آكله عن 

أكل اللحم ومن جزيرة شامل إىل جزيرة عاشورا أربعة أيام وهي جزيرة قليلة العامر وأرضها أرض 
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جزيرة مالي يوم خفيف وهي جزيرة كبرية حرشاء كثرية العقارب واألفاعي وجباهلا متصلة ومنها إىل 
ممتدة من املغرب إىل املشرق وفيها مدينة يسكنها ملك اجلرز ودرامهه فضة تسمى بالدراهم الطاطرية وله 
أجناد وفيلة ومراكب كثرية وفيها موز ونارجيل وأرز وقصب وهذه اجلزيرة فيما يزعم أهلها أا تتصل 

جد يف هذا البحر املسمى حبر الصنف أنواع من احليتان وضروب من بالبحر الزفيت من آخر الصني وقد يو
السمك ومجل من العجائب يستدلون ا على السالمة أو العطب وسنذكر أكثر ذلك فيما يلي آخر هذا 
اجلزء من اإلقليم الثاين ونأيت منه مبا ذكره املتجولون ونقله املسافرون واتفقت عليه أقاويل الناقلني حسب 

  .مبلغ اجلهد حبول اهللا سبحانه وعونه وتأييدهالطاقة و

  .جنز اجلزء التاسع من اإلقليم األول واحلمد هللا ويتلوه اجلزء العاشر منه إن شاء اهللا

اجلزء العاشر إن هذا اجلزء العاشر من اإلقليم األول وهو اية املعمور من جهة املشرق وال يعلم أحد ما 
 صنخى ومن الناس من يسميه حبر الصنف ورأسه ومبدؤه من البحر خلفه تضمن البحر الصيين املسمى حبر

احمليط املسمى هناك البحر الزفيت ألن ماءه كدر ورحيه عاصفة والظلمة ال تزال واقعة عليه يف أكثر 
األوقات ويتصل هذا البحر الزفيت بالبحر احمليط املتصل ببالد ياجوج وماجوج إىل ما حتتها مما يلي األرض 

 جهة الشمال ويتصل ببحر الظلمات املتصل أيضاً جبهة املغرب كما قد رمسناه ويتصل هذا البحر احلالية يف
أيضاً من جهة اجلنوب على جزائر الواق واق وحبر احليات إىل البحر احمليط باألرض يف جهة اجلنوب كما 

  .قد حكيناه وجئنا به مرسوماً حبول اهللا ومعونته

ألمطار ورحيه حبرية جتري ستة أشهر دائماً مث تنقلب إىل ريح أخرى وفيه وهذا البحر عاصف الرياح كثري ا
عدة جزائر فمنها ما يصل إىل التجار ومنها ما ال يصلون إليها لتعذر السلوك وهول البحر وتقلب الرياح 

  .وتوحش أهلها وانقطاعهم عن جماورة األمم املعلومة

    

رومى ففيها عدة ملوك إال أم بيض غري خمرمي اآلذان فأما اجلزيرة املسماة باملوجه اليت ببحر دارال
يشبهون أهل الصني يف اللباس والزي وهلم خيل كثرية يقاتلون عليها ملوكاً حوهلم وهذه اجلزيرة تتصل 

مبشارق الشمس وتوجد عندهم دابة املسك ودابة الزبادة ونساؤهم من أمجل نساء األمم وهلم شعور 
ين وال يستترن بشيء وميشني مكشوفات الرؤوس ويكللن رؤوسهن بعصائب طوال والنساء ا ال يتوار

  .فيها أنواع من الودع امللون واألصداف ازعة

ومن هذه اجلزيرة إىل جزيرة سبومة جمريان وهذه اجلزيرة جزيرة عظيمة كثرية الزروع واحلبوب وا 
ل كثري وتتصل ذه اجلزيرة جزائر كثرية أنواع من الطيور املأكولة اليت ليست يف بالد اهلند وا نارجي

صغار ولكنها معمورة وملكها يسمى قامرون وبالده كثرية املطر والرياح وحبرها مهول وعمق املاء به من 
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أربعني باعاً إىل أكثر وأقل ويف جبال هذه اجلزيرة يوجد الكافور اجليد كثرياً أكثر مما يكون يف بالد غريها 
م يسمون القنجت مفلفلوا الشعور سود خيرجون إىل املراكب بالعدد واألسلحة ويف بعض هذه اجلزائر قو

والسهام املسمومة وال ترد شوكتهم وقليالً ما ينجو منهم من مر م أو سقط يف أيديهم ويف أرنبة أنف 
  .كل واحد من هؤالء املذكورين حلقة حديد أو حناس أو ذهب

ملايد وبينهما أربعة جمار وكذلك من جزيرة سبومة إىل وعلى رأس هذا البحر إىل جهة الصني جزيرة ا
جزيرة األيام ومنها خيرج إىل بر الصنف وليس يف كل البحار اليت ذكرنا أكثر منه مطراً وال أعصب منه 

رياحاً ورمبا أقامت السحابة متطر اليوم واليومني ال تنقطع وخيرج من هذه اجلزائر اليت ببحر الصنف العود 
  .اويه وليس هلذا البحر غاية تعرف لسعته وساحله عليه بالد امللك املسمى املهرجوغريه من األف

وجزائر هذا امللك كثرية اخلريات متصلة العمارات ا الزرع والضرع والفيلة والكافور واجلوزبوا 
الوارد والسباسة والقرنفل والعود والقاقلة والكبابة وسائر احلبوب يف بالده موجودة ممكنة وبالده كثرية 

والصادر وليس بيد ملك من ملوك اهلند ما بيده من هذه البضائع املوصوفة والتجارات الكثرية املعروفة 
ومن اجلزائر املوصوفة جزيرة املايد وهي جزيرة فيها عدة مدائن وهي أكرب من جزيرة املوجه طوالً وأوسع 

ن جاور الصني من األمم ومللوكها عرضاً وأخصب أرضاً وأهلها أشبه بأهل الصني من غريهم أعين كل م
عبيد خصيان حسان وخدم بيض وبالدهم وجزيرم تتصل بأرض الصني وهم يراسلون ملك الصني 

ويهادونه ويهادنونه وذه اجلزيرة جتتمع مراكب الصينيني اخلارجة من جزائر الصني وإليها تقلع وا حتط 
  .ومنها خترج إىل سائر النواحي

جزيرة صندى فوالت عشره أيام وجزيرة صندى فوالت جزيرة عظيمة فيها مياه ومن جزيرة صنف إىل 
عذبة وزروع وأرز ونارجيل وملكهم يقال له زنبد وأهلها يلبسون الفوط تأزراً وتوشحاً وجزيرة صندى 

فوالت حتيط ا من جهة الصني جبال وعرة والرياح ا عاصفة وهي باب من أبواب الصني ومنها يركب 
ة خانفو أربعة أيام وأبواب الصني اثنا عشر باباً وهي جبال يف البحر بني كل جبلني فرجة يسار إىل مدين

منها إىل موضع بعينه من مدائن الصني املقصودة بالساحل ومجيع مراقي الصني ال يكون منها شيء إال 
وأموال زاكية على خور تصعد فيه املراكب الشهر واألكثر واألقل بني جنات وغياض وناس وهلم أغنام 

ومياه مجيع األخوار حلوة لكن املد يدخلها من البحر واجلزر يكون منها أيضاً يف كل يوم وليلة مرتني ويف 
هذه املراقي أسواق وجتار وخرج ودخل ومراكب وبضائع حتمل وأخرى حتط وذه البالد األمن املتصل 

م وحسنت بالدهم وقل جزعهم ويف ملوكها العدل وهو سنتهم وعليه يعولون فلذلك اتصلت عمار
وكثر أملهم واتسعت أيديهم يف األموال واحلاالت احلسنة ومجيع أهل اهلند والصني يقتلون السارق 

ويؤدون األمانة وينصفون من أنفسهم من غري احتياج إىل حاكم أو مصلح كل ذلك منهم طبعاً وسجية 
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تة جزيرتان تنسبان إىل بالده واسم إحدامها وأخالقاً خلقوا ا وطبعوا عليها وللملك قامرون يف طاع
جزيرة بوصا واسم الثانية جزيرة السية وفيها قوم ألوام إىل البياض ويف نسائهم مجال بارع وفيهم جندة 

وبأس شديد ورمبا قطعوا على الناس يف مراكب هلم سابقة اجلري وإمنا يفعلون ذلك إذا كانوا مع الصينيني 
  .هدنةيف خالف ومل تكن بينهم 

    

ومن جزيرة املوجه إىل جزيرة السحاب مسري أربعة جمار أو أكثر من ذلك وجزيرة السحاب مسيت ذا 
االسم ألنه رمبا طلع من ناحيتها سحاب أبيض يظل املراكب فيخرج منها لسان رقيق طويل مع الريح 

الزوبعة اهلائلة فإن أدركت العاصفة حىت يلتصق ذلك اللسان مباء البحر فيغلي له ماء البحر ويضطرب مثل 
املركب ابتلعته مث ترتفع تلك السحاب فتمطر مطراً فيه قذى البحر وال يدرى أاستقت السحاب ذلك من 
البحر أم كيف هذا وهي جزيرة ا تلول رمل إذا مستها النار انسكبت وعادت فضة خالصة وفيما يليها 

زائر فال يصل السالك إليها المتناع بالدها من جهة جزائر الواق واق مواضع مقطوعة باجلبال واجل
وصعوبة مسالكها وسكاا جموس ال يعرفون ديناً وال اتصلت م شريعة ونساؤهم يكشفن رؤوسهن 

وجيعلن فيها األمشاط املتخذة من العاج املكللة بالصدف ورمبا كان يف رأس املرأة منهن عشرون مشطاً 
النس وتسمى بلغة اهلند البعارى وهم متحصنون جبباهلم ال وغري ذلك ورجاهلم يغطون رؤوسم بشبه الق

يصلون إىل أحد وال يتصل م أحد ولكنهم يشرفون على البحر ويتطلعون إىل املراكب ورمبا تكلموا 
معهم بكالم ال يفهم منهم وهم مقيمون يف بالدهم ذه احلالة اليت وصفناهم ا وتتصل ذه اجلزائر 

عرف ما بعدها ورمبا وصل أهل الصني إليها يف الندرة وهي جزائر عدة وال عامر جزائر الواق واق وال ي
ا إال الفيلة وطريها كثري جداً وا شجر حكى املسعودي عنها أموراً ال تقبلها العقول من جهة األخبار 

  .عنها لكن اهللا على ما شاء قدير

زائر وجبال شارعة يف البحر وهذه ومن جزيرة صنف إىل جزيرة مالي مسافة اثين عشر يوماً بني ج
اجلزيرة معترضة من املغرب إىل املشرق ولكنها تتصل مع جهة املغرب بساحل الزنوج ومتر مع املشرق ويف 

جهة الشمال معترضة اعتراضاً مؤرباً إىل أن متاس ساحل الصني وهي أطول اجلزائر قطراً وأكثرها عمارةً 
ا جتارةً وا الفيلة والكركدن وضروب األفاويه والعطر مثل وأخصبها جباالً وأوسعها مملكةً وأنفعه

القرنفل والقاقلة والسنبل واهلرنوة واجلوزبوا وفيها جبال فيها معادن ذهب عجيب بالغ الطيب وهو أفضل 
ذهب يكون ببالد الصني وألهل هذه اجلزيرة بيوت وقصور يتخذوا على اخلشب على مراكب تعوم 

لوا حيث أرادوا وهلم أرحاء تدور بالرياح وفيها يطحنون األرز واحلنطة وسائر على وجه املاء وهم ينق
  .ما يتخذونه ملعايشهم
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ومن جزيرة املايد يف الشرق إىل جزيرة صنجى مسري ثالثة أيام خفاف وهي جزيرة عامرة فيها خصب 
 للرجل قرط واحد ومياه عذبة وأهلها ألوام بني البياض والسمرة حيملون يف آذام أقراط النحاس

وللمرأة قرطان وأكلهم األرز والقصب كثري عندهم والنارجيل ويف بالدهم معادن الذهب املذكورة يف 
الكثرة واجلودة وذه اجلزيرة أيضاً أصنام عدة على ضفة البحر كل صنم منها رافع يده اليمىن كأنه يشري 

 إليها ومن هذه اجلزيرة يسار إىل جزائر إىل الناظر إليه أن ارجع إىل حيث جئت فليس خلفي أرض تسري
السيال وهي كثرية متقاربة بعضها من بعض وفيها مدينة تسمى الكيوه من دخلها من املسافرين استوطنها 

ومل يرد اخلروج عنها لطيب ثراها وكثرة خريها والذهب ا كثري جداً حىت أن أهلها يتخذون سالسل 
ون بالقمص املنسوجة فيبيعوا وكذلك يف جزائر الواق واق مثل كالم وأطواق قرودهم من الذهب ويأت

ذلك أعين من الذهب الكثري وإن التجار يدخلون إليها مع الطالب ويسبكون الذهب فيها وخيرجونه من 
هناك مسبوكاً وقد خيرجون ترابه فيذيبونه يف بالدهم على الصنعة املعروفة بينهم ويف جزائر الواق واق 

  .ال يفوقه شيء يف اجلودةاألبنوس الذي 

    

وأيضاً فإن هذا البحر الصيين مع ما يليه من حبر الصنف وحبر دارالروى وحبر هركند وحبر عمان يوجد 
ا املد واجلزر وقد حكوا عن حبر عمان وحبر فارس أن املد واجلزر يكونان فيهما مرتني يف اليوم والليلة 

أن املد واجلزر يكونان مرتني يف السنة فمرة ميد يف شهور وحكى ربانيو البحر اهلندي والبحر الصيين 
الصيف شرقاً وجيزر ضده البحر الغريب مث يرجع املد غرباً ستة أشهر وقد ذكر يف املد واجلزر أقوال كثرية 
وجب لنا أن نذكر بعضها بالوجيز من القول مع استيفاء املعىن فأما أرسطوطاليس وأرمشيدس فإما قاال 

املد واجلزر حيدثان عن الشمس إذا حركت الريح البحار وموجها فإذا انتهى ذلك إىل البحر يف ذلك إن 
املسمى أطلنطيقس وهو البحر احمليط كان عنه املد وإذا صارت هذه الريح يف النقصان والسكون كان 

زر يكون عنها اجلزر وأما ساطوطس فإنه يرى أن علة املد واجلزر تكون بامتالء القمر وزيادته وأن اجل
بنقصانه وهذا كالم حيتاج إىل الزيادة فيه والبيان عما أتى به الفالسفة جممالً فنقول إن املد واجلزر الذي 

رأيناه عياناً يف حبر الظلمات وهو البحر احمليط بغريب األندلس وبالد برطانيه فإن املد يبتدئ فيه يف الساعة 
تأخذ يف اجلزر ست ساعات مع آخر النهار مث ميد ست الثالثة من النهار إىل أول الساعة التاسعة مث 

ساعات مث جيزر ست ساعات هكذا ميد يف اليوم مرة ويف الليل مرة وجيزر يف اليوم مرة ويف الليل مرة 
أخرى وعلة ذلك أن الريح يج هذا البحر يف أول الساعة الثالثة من النهار وكلما طلعت الشمس يف 

يح مث تنقص الريح عند آخر النهار مليل الشمس إىل الغروب فيكون اجلزر أفقها كان املد مع زيادة الر
أيضاً وكذلك الليل أيضاً يج الريح يف صدره وتركد مع آخره وزيادة املاء يف املد يكون يف ليلة ثالث 
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عشرة وليلة أربع عشرة وليلة مخس عشر وليلة ست عشرة ففي هذه الليايل املذكورة يفيض املد فيضاً 
اً ويصل إىل أمكنة ال يصل إليها إال إىل مثل تلك الليايل من الشهر اآليت وهذا من آيات اهللا املبصرة كثري

  .يف هذا البحر يراه أهل املغرب مشاهدة ال امتراء فيه ويسمى هذا املد فيضاً

    

شب احملكم وكل ما يف حبر اهلند والصني من املراكب السفرية صغاراً كانت أو كباراً فإا منشأة من اخل
جنره وقد محل أطراف بعضه على بعض وهندم وخرز بالليف وجلفط بالدقيق وشحم البابة والبابة دابة 
كبرية تكون يف حبر اهلند والصني منها ما يكون طوله حنواً من مائة ذراع يف عرض عشرين ذراعاً ينبت 

اً الربانيون أم يرشقوا على سنام ظهرها حجارة صدفية ورمبا تعرضت للمراكب فكسرا وحكى أيض
بالسهام فتتنحى عن طريقهم وذكروا أيضاً أم يتصيدون ما صغر منها فيطبخوا يف القدور فيذوب مجيع 

حلمها ويعود شحماً مذاباً وهذا الدهن مشهور ببالد اليمن يف عدن وغريها من املدن الساحلية ويف بالد 
دم يف سد خروق املراكب بعد خرزها ومن العجايب فارس وساحل عمان وحبر اهلند والصني وهو عم

اليت يف حبر اهلند والصني مما أخرب به جتار الناحية أن يف هذا البحر جبال ومضائق جتري معهما املراكب 
ورمبا تطاير من البحر إىل املراكب صبيان صغار مثل صبيان الزنج سود طول أحدهم حنو من أربعة أشبار 

 يؤذون أحداً مث يعودون إىل البحر وهذا عندهم مشهور فإذا رأى هذا أهل يدورون يف املراكب وال
املراكب علموا أا عالمة لقدوم الريح اليت تسمى ريح اخلب وهي ريح خبيثة خموفة فيستعدون لذلك 

ويأخذون أهبتهم لقدومها فيخففون األمتعة عن املراكب ويلقون ا يف البحر ويلقون أيضاً مبا معهم من 
مك وامللح حىت ال يتركون منه شيئاً ويقطعون من طول الصواري ذراعني وأكثر خمافة أن تنكسر الس

فتهب الريح املذكورة قوالً وفعالً يف حني هبوا ويصابرها من قدر اهللا له باخلالص حىت ينجو أو يتلف 
ملركب على كيف شاء اهللا له وعندهم عالمة أخرى للخالص إذا قضى اهللا بذلك وهي أن يرى أهل ا

صاريهم طائراً ذهيب اللون كأنه شعلة نار ويسمى البهمن فإذا رأوه علموا أنه من عالمات التخلص وهذا 
مما قد أبصر عياناً وتواترت األخبار عنه حىت ال يقدر على إنكاره ويف حبر الصني دابة تعرف بالغيدة هلا 

لبها ويكون طول هذه الدابة مائة ذراع أو جناحان كالقالعني تشيلهما يف اجلو وحتمل على املراكب فتق
حنوها وإذا رأى أهل املراكب هذه الدابة ضربوا اخلشب بعضها ببعض فتنفر منها تلك الدابة وخترج هلم 

عن الطريق وقد قيض اهللا سبحانه هلذه الدابة مسكة صغرية تسمى اهليدة فإذا رأا هذه الدابة الكبرية نفرت 
  .تستقر مبكان من البحر ما دامت اهلبيدة تتبعهامنها ومرت على وجهها فال 

وملوك اهلند والصني ترغب يف ارتفاع ظهور الفيلة وتزيد يف أمثاا الذهب الكثري وأرفعه تسعة أذرع إال 
فيلة األخوار فإا عشرة أذرع وأحد عشر ذراعاً وأعظم ملوك اهلند بلهرا وتفسري هذا االسم ملك امللوك 
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ده بالد الساج وبعده ملك الطافن وبعده ملك جابة وبعده ملك اجلرز وبعده غابة ويتلوه الكمكم وبال
وبعده دمهى وحيكى أن له مخسني ألف فيل وله الثياب املخملة ومن بلده العود اهلندي مث يتلوه امللك 

  .املسمى قامرون ويتصل ملكه بالصني

مللك يكون فيهم وال يكون يف غريهم وأهل اهلند سبعة أجناس أحدها الساكهرية وهم األشراف منهم وا
ومجيع األجناس يسجدون هلم عند اللقاء وهم ال يسجدون ألحد مث الربامهة وهم عباد اهلند ولباسهم 
جلود النمور أو غريها من اجللود ورمبا وقف الرجل منهم وبيده عصا وجيتمع إليه الناس فيقف على 

 عز وجل ويصف هلم أمور من هلك من سائر األمم رجليه يوماً إىل الليل خيطب عليهم ويذكرهم اهللا
املاضية وهؤالء الربامهة ال يشربون اخلمر وال شيئاً من األنبذة وعبادم األصنام على جهة التوسط إىل اهللا 

تعاىل وبعدهم اجلنس الثالث وهم الكسترية يشربون من اخلمر ثالثة أقداح فقط وال يسرفون يف شرا 
وهلم وهذه الطبقة يتزوجون يف الربامهة والربامهة ال تتزوج فيهم وبعد هؤالء الشوذرية خمافة أن يفارقوا عق

وهم الفالحون وأصحاب الزراعات وبعدهم الفسية وهم أصحاب الصناعات واملهن ومنهم السندالية 
وهم أصحاب اللحون يف نسائهم مجال مشهور ومنهم الركية وهم مسر أصحاب هلو ولعب ومعازف 

  . اآلالتوأنواع من

    

ومذاهب أكثر أهل اهلند اثنتان وأربعون ملة فمنهم من يثبت اخلالق والرسل ومنهم من يثبت اخلالق 
وينفي الرسل ومنهم ينفي الكل ومنهم من يتوسط باألحجار املنحوتة ومنهم من يتوسط باألحجار 

سه ا ومنهم من يعبد املكدسة يصب عليها الدهن والشحم ويسجد هلا ومنهم من يعبد النار وحيرق نف
الشمس ويسجد هلا ويعتقد أا اخلالقة املدبرة للعامل ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الثعابني 

حيوطوا حبظائر ويطعمومنا أرزاقاً مقدرة وهم يتوسلون ا ومنهم من ال يتعب نفسه بعبادة وال غريمها 
  . بعد هذا بيمن اهللا وتسديدهوحداً فواحداً: وينكر الكل وسنذكر أمور اهلندية

وملا تكلمنا على هذا اجلزء بره وحبره وجزائره وجئنا من ذلك مبا تيسر للذكر رأينا أن نكمل القول فيما 
بقي من مراقي الصني اليت على الساحل حسب ما تقدم رمسه قبل هذا بعون اهللا تعاىل فأول مراقي الصني 

ظم وهي على خور يصعد فيه إىل كثري من بالد البغبوغ وهو كما قدمناه مدينة خانفو وهي املرقى األع
ملك الصني بأسره ال ملك فوقه بل كل ملوك ذلك املكان حتت طاعته والذكر له ومن مدينة خانفو إىل 

مدينة خانكو وهي مدينة جليلة بديعة البناء جة األسواق حسنة البساتني والرياضات كثرية الفواكه 
ين وثياب احلرير وباجلملة إن فيها مجيع ما يف مدينة خانفو وهي على خور كبري ويصنع ا الغضار الصي

حييط ا ويصعد يف هذا اخلور إىل عدة من بالد الصني كما قلناه أيضاً وفيما يذكر أن يف الصني ثالث 
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ما مائة مدينة كلها عامرة وفيها عدة ملوك لكنهم حتت طاعة البغبوغ والبغبوغ يقال له ملك امللوك ك
قدمنا ذكره وهو ملك حسن السرية عادل يف رعيته رفيع يف مهته قادر يف سلطانه مصيب يف آرائه حازم 

يف اجتهاده شهم يف إرادته لطيف يف حكمته حليم يف حكمه وهاب يف عطائه ناظر يف األمور القريبة 
 من ذلك أن له يف والبعيدة بصري بالعواقب تصل أمور عبيده املستضعفني إليه من غري منع وال توسط

قصره جملساً قد اتقن بنيانه وأحكم مسكه وأبدعت حماسنه له فيه كرسي ذهب جيلس فيه ووزراؤه حوله 
يف كل مجعة مرتيني وعلى أعلى رأسه جرس معلق متتد منه سلسلة ذهب إىل خارج القصر مهندمة الوضع 

ته جاء إىل طرف السلسلة فاجتذا ويتصل طرف السلسلة إىل أسفل القصر فإذا جاء املظلوم بكتاب مظلم
فيتحرك اجلرس فيخرج وزير امللك يده من الطاق وذلك عالمة يفهم ا أنه يقول له اصعد إلينا فيصعد 

املظلوم هناك إىل الس على درج خمتص بصعود املظلومني عليه حىت يقف بني يدي امللك فيسجد املظلوم 
ذ الكتاب منه وينظر فيه مث يدفعه إىل وزرائه وحيكم له مبا جيب مث يقف فيمد امللك يده إىل املظلوم ويأخ

احلكم به مبا يقتضيه مذهبه وشرعه من غري تسويف وال تطويل وال وساطة وزير وال حاجب ومع ذلك 
فإنه جمتهد يف دينه مقيم لشريعته ديان حمافظ كثري الصدقة على الضعفاء ودينه عبادة البدود وبني مذهبه 

ة احنراف يسري وأهل اهلند والصني كلهم ال ينكرون اخلالق ويثبتونه حبكمته وصنعته األزلية ومذهب اهلندي
  .وال يقولون بالرسل وال بالكتب ويف كل حال ال يفارقون العدل واإلنصاف

وأهل اإلقليم األول كلهم محر أو سود فأما أهل اهلند والسند والصني وكل من احتضن منهم البحر 
ا أهل الصحارى من الزنج واحلبشة والنوبة وسائر السودان الذين سبق ذكرهم فلقلة فألوام مسر وأم

الرطوبة البحرية وتوايل إحراق الشمس هلم وممرها عليهم دائماً تفلفلت شعورهم واسودت ألوام وأنتنت 
لة أعراقهم وتقشفت جلود أقدامهم وتشوهت خلقهم وقلت معارفهم وفسدت أذهام فهم يف اية اجلها

واقعون وإليها ينسبون وقلما أبصر منهم عامل أو نبيل وإمنا يكتسب ملوكهم السياسة والعدل بالتعليم من 
  .أقوام يصلون إليهم من أهل اإلقليم الرابع أو الثالث ممن قرأ السري وأخبار امللوك وقصصها

 الباقية الفيلة والكركدنات ويف هذا اإلقليم األول من احليوانات اليت ال توجد بغريه من األقاليم الستة
والزرائف والقردة ذوات األذناب والبقر واجلواميس اليت ال أذناب هلا والنسانس وهم صنف من اخللق 

وقد تقدم ذكرهم قبل هذا وأم يتعلقون بالشجر فال يلحقون والثعابني الراجنية اليت ذكرها ابن خرداذبه 
 مجاعة من املؤلفني والكل منهم باتفاق يقولون إن يف وحكاها صاحب كتاب العجائب وأخرب أيضاً عنها

  .جبال جزيرة الرانج ثعابني تلتقم الفيل واجلاموس وال يفوا إذا ظفرت به

    

وذا اإلقليم أيضاً معدن الزمرد وال يوجد على األرض إال يف املعدن املذكور قبل هذا والياقوت بأنواعه 
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ابة اليت يف حبر اليمن وحبر هركند املسماة بالبابة ال توجد إال يف ال يوجد إال جبزيرة سرنديب وكذلك الد
هذا البحر دون غريه وكذلك الدابة املسماة بالغيدة ال تكون إال يف هذا البحر ومسكة الغرا توجد به كثرياً 

قليم من وأيضاً السمكة املسماة سقنقورا ال تكون إال يف هذا النيل من هذا اإلقليم ال يف غريه ويف هذا اإل
الطيب القرنفل والصندل والكافور والعود وكل هذه ال يوجد شيء منها يف سائر األقاليم وال يكون إال 

يف هذا اإلقليم بعينه والليل والنهار فيه متكافيان يف حال االعتدال متساويان يف تقدير الساعات وإن كان 
عناء كل ذلك قسمة حكيم وتدبري يف آخره من جهة العرض نقص يسري فال يتبني ذلك إال عن حبث و

خالق عليم وفيما ذكرناه من األخبار من هذا اإلقليم األول بلغة وكفاية ألهل الطلب والعناية واحلمد هللا 
  .أوالً وآخراً ال رب غريه وال معبود سواه وال مرجو إال هو

  .م الثاين إن شاء اهللاجنز اجلزء العاشر من اإلقليم األول واحلمد هللا ويتلوه اجلزء األول من اإلقلي
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الثانياإلقليم   

  الجزء األول

إنا ملا رمسنا اإلقليم األول وما احتوى عليه يف عشرة األجزاء اليت قسمناه ا وذكرنا يف كل جزء منه 
حصته الواجبة له من األمصار والقرى واجلبال واألرضني املعمورة واملغمورة وما ا من احليوانات 

جلزائر وامللوك واألمم وما هلم من السري والزي واألديان وجب علينا أن نذكر يف هذا واملعادن والبحور وا
اإلقليم الثاين ما فيه من البالد والقالع واملدن واألمصار والرباري والقفار والبحار وجزائرها وأممها 

ألول من ومسافات طرقها حسبما سبق لنا من ذكر ذلك يف اإلقليم األول ونبتدئ اآلن بذكر اجلزء ا
  .اإلقليم الثاين حبول اهللا وعونه

فنقول إن هذا اجلزء األول من اإلقليم الثاين مبدؤه من املغرب األقصى حيث حبر الظلمات وال يعلم ما 
خلفه ويف هذا اجلزء من اجلزائر جزيرة مسفهان وجزيرة لغوس ومها من اجلزائر الستة املتقدم ذكرها 

س بالتعديل وأخذ أطوال البالد وعروضها وإىل هتني اجلزيرتني وصل وتسمى اخلالدات ومنها بدأ بطلميو
  .ذو القرنني أعين اإلسكندر ومنها رجع

فأما جزيرة مسفهان فحكى صاحب كتاب العجائب أن يف وسطها جبالً مدوراً عليه صنم أمحر بناه 
 كل من بلغ طريف أسعد أبو كرب احلمريي وهو ذو القرنني الذي ذكره تبع يف شعره ويسمى ذا االسم

األرض وإمنا نصب أبو كرب احلمريي ذلك الصنم هناك ليكون عالمة ملن قصد تلك الناحية من البحر 
ليعرفه أنه ليس خالفه ملسك يسلكه وال موضع خيرج إليه وأيضاً أن يف جزيرة لغوس املذكورة صنم وثيق 

اه وهو تبع ذو املراثد وقربه هناك يف هيكل البناء ال ميكن الصعود إليه ويف هذه اجلزيرة يقال مات الذي بن
مبين من املرمر والزجاج امللون وحكى صاحب كتاب العجائب أن يف هذه اجلزيرة دواب هائلة وأن فيها 

  .أموراً تطول أوصافها ومتتنع العقول عن قبوهلا

يف ساحله حجر ويف سواحل هذا البحر الصادر عن هذه اجلزائر وغريها يوجد العنرب اجليد ويوجد أيضاً 
البهت وهو مشهور عند أهل املغرب األقصى ويباع احلجر منه بقيمة جيدة ال سيما يف بالد ملتونة وهم 

حيكون عن هذا احلجر أن من أمسكه وسار يف حاجة قضيت له بأوىف عناية وشفع فيها وهو جيد عندهم 
ة ذات ألوان شىت وصفات يف عقد األلسنة على زعمهم ويوجد أيضاً بساحل هذا البحر أحجار كثري

خمتلفة يتنافسون يف أمثاا ويتوارثوا بينهم ويذكرون أا تتصرف يف أنواع من العالجات الطبية الفاعلة 
باخلاصية فمن ذلك أحجار تعلق على الثدي املوجعة فتربأ من وجعها مسرعاً ومنها أحجار تعلق للوالدة 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  45  

 من شاء من النساء واألطفال فيتبعه ومثل هذه األحجار فتسهل وأحجار ميسكها املاسك بيده ويشري على
  .عندهم كثرية وهم بالرقى عليها مشهورون وبه معروفون

وفيما تضمنه هذا اجلزء بقية من أرض مقزارة السودان وماؤها قليل وال عمارة ا وال سالك فيها إال يف 
 أن يعد مع نفسه املاء لدخول هذه األرض النادر لقلة وجود املاء كما قلنا وسالكها ال ميكنه سلوكها إال

  .مع بعض ما يليها من أرض قمنورية

    

وأرض قمنورية منها يف جهة الشمال متصلة من غربيها بالبحر املظلم وتتصل من جهة شرقيها بصحراء 
نيسر وعلى هذه الصحراء طريق جتار أهل أغمت وسجلماسة ودرعة والنول األقصى إىل بالد غانة وما 

 ا مدن للسودان مشهورة وقواعد اتصل ا من أرض ونقارة الترب وأما أرض تنورية املذكورة فكانت
مذكورة لكن أهل زغاوة وأهل ملتونة الصحراء الساكنون من جهيت هذه األرض طلبوا هذه األرض أعين 

نورية فيما أرض قمنورية حىت أفنوا أكثر أهلها وقطعوا دابرهم وبددوا مشلهم على البالد وأهل بالد قم
يذكره التجار يدعون أم يهود ويف معتقدهم تشويش وليسوا بشيء وال على شيء وال ملك فيهم وال 

ملك عليهم بل هم ممحونون من مجيع الطوائف ااورين هلم احملدقني بأرضهم وكانت يف القدمي من 
ألخرى نغريا وكانت هتان الزمان السالف ألهل قمنورية مدينتان عامرتان اسم إحدامها قمنورى واسم ا

املدينتان حتتويان على أمم من القمنورية وبشر كثري وكان هلم رؤوس وشيوخ يدبرون أمرهم وحيكون يف 
مظاملهم وما وقع بينهم فأفنتهم األيام وتوالت عليهم الفنت والغارات من مجيع اجلهات فقلوا يف تلك 

لصحارى ودخلوا يف ذمة من جاورهم وتستروا يف األرض وفروا عنها واعتصموا يف اجلبال وتفرقوا يف ا
أكنافهم فلم يبق من أهل قمنورية إال قوم قالئل متفرقون يف تلك الصحارى ومبقربة من الساحل عيشهم 
من األلبان واحلوت وهم يف نكد من كد العيش وضيق احلال وهم ينتقلون يف تلك األرض مع مهادنة من 

  . حنيجاورهم ويقطعون أيامهم مساملة إىل

وبني بالد قمنورية وبلد سلى وتكرور طرق جمهولة اآلثار دارسة املسالك قليلة السالك ماؤها غائر 
وعالمتها خفية وبني قمنورية وسلى وتكرور مسري ستة عشر يوماً ومن نغريا إىل سلى حنو من اثين عشر 

 قليل يتزود لقلته من حفر يوماً وكذلك منها إىل بلد ازقي من بالد ملتونة اثنتا عشرة مرحلة وماؤها
حيتفرها السالكون اتازون بتلك األرض ويف بالد قنورية جبل مانان ويتصل بالبحر احمليط وهو جبل منيع 
عايل الذروة أمحر التربة وفيه أحجار ملاعة تعشي البصر إذا طلعت عليها الشمس ال يكاد الناظر ينظر إليها 

  .يع باملاء العذب يتزود وحيمل يف األوعية إىل كل جهةلشعاعها وبريق محرا ويف أسفله يناب

ومما يلي مدينة نغريا ويف شرقيها مع ميل إىل اجلنوب جبل بنبوان وهو من أعلى جبال األرض أجرد أبيض 
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التربة ال ينبت فيه شيء من النبات إال ما كان من الشيح والغاسول املسمى احلرض ومن علو هذا اجلبل 
  . كتاب العجائب عنه أن السحاب متطر املطر دونه وال تصيب رأسهيف اهلواء حكى صاحب

ويلي هذه األرض املذكورة صحراء نيسر وهي الصحراء اليت قدمنا ذكرها وعليها يدخل املسافرون إىل 
اودغست وغانة وغريمها من البالد كما قلناه قبل وهذه الصحراء قليلة اإلنس وال عامر ا وا املاء قليل 

ه من جمابات معلومة ومنها جمابة نيسر اليت ذكرنا أا أربعة عشر يوماً ال ماء ا وال يوجد له أثر ويتزود ب
فيها وهي مشهورة بذلك ويف هذه الصحراء املعروفة بصحراء نيسر حيات كثرية طوال القدود غالظ 

 والشيح ويأكلوا األجسام والسودان يصيدوا ويقطعون رؤوسها ويرمون ا ويطبخوا بامللح واملاء
وهي عندهم أطيب طعام يأكلونه وهذه الصحراء يسلكها املسافرون يف زمان اخلريف وصفة السري ا 
أم يوقرون أمجاهلم يف السحر األخري وميشون إىل أن تطلع الشمس ويكثر نورها يف اجلو ويشتد احلر 

خييمون على أنفسهم ظالالً تكنهم من على األرض فيحطون أمحاهلم ويقيدون أمجاهلم ويعرسون أمتعتهم و
حر اهلجري ومسوم القائلة ويقيمون كذلك إىل أول وقت العصر وحني تأخذ الشمس يف امليل واالحنطاط يف 

جهة املغرب يرحلرن من هناك وميشون بقية يومهم ويصلون به املشي إىل وقت العتمة ويعرسون أينما 
ألخري مث يرحلون وهكذا سفر التجار الداخلني إىل بالد وصلوا ويبيتون بقية ليلهم إىل أول الفجر ا

السودان على هذا الترتيب ال يفارقونه ألن الشمس تقتل حبرها من تعرض للمشي يف القائلة عند شدة 
  .القيظ وحرارة األرض وذا السبب يلزمون النقلة على هذه الصفة اليت ذكرنا

يها مدينة اودغست وهي مدينة صغرية يف صحراء ماؤها ويف هذا اجلزء أيضاً قطعة من مشال أرض غانة وف
قليل وهي يف ذاا بني جبلني شبه مكة يف الصفة وعامرها قليل وليس ا كبري جتارة وألهلها مجال ومنها 

  .يتعيشون

    

ومنها إىل مدينة غانة اثنتا عشرة مرحلة وذلك من اودغست إىل مدن وارقالن إحدى وثالثون مرحلة 
أيضاً إىل مدينة جرمة حنو من مخس وعشرين مرحلة وكذلك من اودغست أيضاً إىل ومن اودغست 

  .جزيرة اوليل معدن امللح شهر واحد

وأخرب بعض الثقات من متجويل التجار إىل بالد السودان أن مبدينة اودغست ينبت بأرضها بقرب مناقع 
زيد وهو جيلب إىل اودغست كثرياً املياه املتصلة ا كمأة يكون يف وزن الكمء منها ثالثة أرطال وأ

  .يطبخونه مع حلوم اجلمال ويأكلونه ويزعمون أن ما على األرض مثله وقد صدقوا

  .جنز اجلزء األول من اإلقليم الثاين واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثاين منه إن شاء اهللا
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  الجزء الثاني

رضني بقية صحراء نيسر ومجلة أرض فزان مبا إن هذا اجلزء الثاين من اإلقليم الثاين تضمن يف حصته من األ
فيها من املدن وكذلك أيضاً حتصل فيه مجلة بالد من أرض زغاوة السودان وأكثر هذه األرضني صحار 
متصلة غري عامرة وجهات وحشة وجبال حرش جرد ال نبات فيها واملاء ا قليل جداً ال يوجد إال يف 

ملة إنه هناك قليل الوجود يتزود به من مكان إىل مكان أصل جبل أو يف ما اطمأن من سباخها وباجل
  .وأهل تلك األرضني يدلون يف أكنافها وطرقاا وجيولون يف ساحاا ووهادها وجباهلا

ويف هذه الصحاصح املذكورة يقع أقوام رحالة ينتقلون يف أكنافها ويرعون مواشيهم يف أدانيها وأطرافها 
 بأرض وإمنا يقطعون دهرهم يف الرحلة واالنتقال دائماً غري أم ال وليس هلم ثبوت يف مكان وال مقام

خيرجون عن حدودهم وال يفارقون أرضهم وال ميتزجون بغريها وال يطمئنون إىل من جاورهم بل كل 
أحد منهم يأخذ حذره وينظر لنفسه قدر جهده وأهل املدن الذين جياوروم من أجناسهم يسرقون أبناء 

حالة الذين يعمرون هذه الصحارى ويسرون م يف الليل ويأتون م إىل بالدهم وخيفوم هوالء القوم الر
حيناً من الدهر مث يبيعوهم من التجار الداخلني إليهم بالبخس من الثمن وخيرجوم إىل أرض املغرب 

أبناء قوم األقصى ويباع منهم يف كل سنة أمم وأعداد ال حتصى وهذا األمر الذي جئنا به من سرقة قوم 
  .يف بالد السودان طبع موجود فيهم ال يرون به بأساً

وهم أكثر الناس فساداً ونكاحاً وأغزرهم أبناء وبنات وقلما توجد منهم املرأة إال ويتبعها أربعة أوالد 
ومخسة وهم يف ذام كالبهائم ال يبالون بشيء من أمور الدنيا إال مبا كان من لقمة أو نكحة وغري ذلك 

  .طر هلم ذكره على بالال خي

ويف بالد زغاوة من املدن والقواعد سغوة وشامة وا قوم رحالة يسمون صدراتة يقال إم برابر وقد 
تشبهوا بالزغاويني يف مجيع حاالم وصاروا جنساً من أجناسهم وإليهم يلجؤون فيما عن هلم من 

ة شبيهة بالقرية اجلامعة وأهلها يف حوائجهم وبيعهم وشرائهم ومن مدن زغاوة شامة وهي مدينة صغري
هذا الوقت قليلون وقد انتقل أكثر أهلها إىل مدينة كوكو وبينهما ست عشرة مرحلة وأهل شامة يشربون 

األلبان ومياههم زعاق وعيشهم من اللحوم الطرية واملقددة واألحناش يتصيدوا كثرياً ويطبخوا بعد 
كلوا واجلرب ال يفارق أعناق هؤالء القوم بل هو فيهم موجود سلخها وقطع رؤوسها وأذناا وحينئذ يأ

وهم به مشهورون وبه يعرف الزغاويون يف مجيع األرض وقبائل السودان ولوال أم يأكلون األحناش 
لتقطعوا جذاماً وهم عراة يسترون عورام فقط باجللود املدبوغة من اإلبل والبقر وهلم يف هذه اجللود اليت 

 ايستترونا ضروب من القطع وأنواع من التشريف حيكمو.  



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  48  

وهلم يف أعلى أرضهم جبل يسمى جبل لونيا وهو عايل االرتقاء صعب لكنه ترب وترابه أبيض رخو ويف 
أعاله كهف ال يقربه أحد إال هلك ويقال إنه فيه ثعبان كبري يلتقم من اعترض مكانه على غري منه بذلك 

 الكهف ويف أصل هذا اجلبل مياه نابعة جتري غري بعيد مث تنقطع وعليه وأهل تلك الناحية يتحامون ذلك
أمة تسمى سغوة من قبائل زغارة وهم قوم ظواعن رحالة واإلبل عندهم كثرية اللقاح حسنة النتاج وهم 
ينسجون املسوح من أوبارها والبيوت اليت يعمروا ويأوون إليها ويتصرفون يف ألباا وأمساا ويتعيشون 

 حلومها والبقول عندهم قليلة وهم يزوعوا وينتجوا وأكثر ما يزرعه أهل زغاوة الذرة ورمبا جلبت من
  .احلنطة إليهم من بالد وارقالن وغريها

    

ويف جهة الشمال وعلى مثاين مراحل من موضع قبيلة سغوة مدينة خراب تسمى نربنته وكانت فيما سلف 
 الرمل تغلب على مساكنها حىت خربت وعلى مياهها حىت نشفت من املدن املشهورة لكن فيما يذكر أن

وقل ساكنها فليس ا يف هذا الزمان إال بقايا قوم تشبثوا مبقامهم يف بقايا خراا حناناً للموطن وذه 
املدينة يف جهة مشاهلا جبل يسمى غرغة حكى صاحب كتاب العجائب أن فيه منالً على قدر العصافري 

 طوال غالظ تكون يف هذا اجلبل وحيكى أن هذه احليات قليلة الضرر والسودان وهي أرزاق حليات
  .يقصدون إىل هذا اجلبل فيصيدون به هذه احليات ويأكلوا كما قدمنا ذكره قبل هذا

  .ومن مدينة نربنته إىل مدينة تريقى من بالد ونقارة الترب سبع عشرة مرحلة

مدينة جرمة ومدينة تساوة والسودان يسمون تساوة جرمى ويلي أرض زغاوة أرض فزان وا من البالد 
الصغرى وهاتان املدينتان يقرب بعضهما من بعض وبينهما حنو مرحلة أو دوا وقدرمها يف العظم وكثرة 

العامر سواء ومياههم من اآلبار وعندهم خنيالت ويزرعون الذرة والشعري ويسقوما باملاء نكالً بآالت 
ى ببالد املغرب هذه اآللة باخلطارة وعندهم معدن فضة يف جبل يسمى جبل يسموا اجنقة وتسم

جوجيس وفائده قليل وقد ترك الطالبون عمله واستخراجه ملن قصده ومن تساوة إىل هذا املعدن حنو من 
ثالث مراحل ملن قصده ومن مدينة تساوة إىل قبيل من الرببر يف جهة املشرق حنو من اثين عشر يوماً 

زقار وهم قوم رحالة وإبلهم كثرية وألبام غزيرة وهم أهل جنة وقوة وبأس ومنعة الكنهم ويسمون آ
يساملون من ساملهم ومييلون على من حاوهلم وهم يصيفون ويربعون حول جبل يسمى طنطنه ويف حميطه 

اً وإبلهم ترعى من أسفله ينابيع وعيون مياه جارية ومناقع كثرية جتتمع ا املياه وينبت عليها احلشيش كثري
  .هناك وينتقلون منه إىل أمكنة عن عادام املقام ا

ومن هذا اجلبل الذي يستدير حوله آزقارة إىل أرض بغامة عشرون مرحلة يف أرضني خالية من األنيس 
لة قليلة املياه منحرقة اهلواء دارسة املسالك دائرة املعامل ومن قبيلة آزقار إىل مدينة غدامس مثاين عشرة مرح
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ومن آزقار أيضاً إىل مدينة شامة حنو من تسع مراحل وبينهما جمابتان مياههما قليلة ورمبا أفرطت الريح 
  .ما مع حر اهلواء فنشفت املياه حىت ال توجد البتة

وأهل آزقار فيما يذكره أهل املغرب األقصى أعلم الناس بعلم اخلط الذي ينسب إىل دنيال النيب عليه 
ى جبميع بالد الرببر على كثرة قبائلها قبيلة أعلم ذا اخلط من أهل آزقار وذلك أن السالم وليس يدر

الرجل منهم صغرياً كان أو كبرياً إذا تلفت له ضالة أو عدم شيئاً من أموره خط هلا يف الرمل خطاً فيعلم 
صاحبه بذلك موضع ضالته فيسري حىت جيد متاعه كما أبصره يف خطه ورمبا سرق الرجل منهم متاع 

ويدفنه يف األرض بعيداً أو قريباً فيخط الرجل الذي فقد متاعه ويقصد موضع اخلبية وخيط بإزائها خطاً 
ثانياً ويقصد بعلمه إىل موضع اخلبية فيستخرج منها متاعه وما ضاع له ويعلم مما خطه الرجل الذي تعدى 

ذلك الربئ من الفاعل وهذا عند أهل على أخذ متاعه وجيمع أشياخ القبيلة فيخطون له خطاً فيعلمون من 
املغرب مشهور مذكور ولقد أخرب بعض املخربين أنه رأى رجالً من هذه القبيلة يف مدينة سجلماسة وقد 
خبيت له خبية حبيث ال يعرف فخط هلا خطاً وقصد موضعها فاستخرجها وأعيد عليه العمل بذلك ثالث 

عل يف املرة األوىل وهذا شيء عجيب من قوم على هذا مرات فاستخرجها يف الثانية والثالثة مثل ما ف
  .العلم على كثرة جهلهم وغلظ طبعهم وفيما جئنا به يف ذلك كفاية واحلمد هللا على ذلك

  .جنز اجلزء الثاين من اإلقليم الثاين واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثالث منه إن شاء اهللا

  الجزء الثالث

من اإلقليم الثاين من األرضني بعض أرض ودان وأكثر بالد كوار إن الذي تضمن هذا اجلزء الثالث 
  .وبعض بالد التاجوين اوس وأكثر بالد فزان

    

وأما أرض ودان فإا جزائر خنل متصلة بني غرب ومشال إىل ناحية البحر وكانت فيما سلف أكثر األرض 
سالم فخافوا من املسلمني فتوغلوا هرباً يف عمارة وكان امللك يف أهلها ناشئاً متوارثاً إىل أن جاء دين اإل

بالد الصحراء وتفرقوا ومل يبق ا اآلن إال مدينة داود وهي اآلن خراب ليس ا إال بقايا قوم من السودان 
معايشهم كدرة وأمورهم نكدة وهم يف سفع جبل طنطنة وإبلهم قليلة وأكثر أهلها حيفرون أصول نبات 

 عندهم من نبات الرمال فيجففونه ويدقونه باحلجر وخيبزونه خبزاً يسمى أغرسطس وهو النجيل وهو
يتقوتون به ويأكلون منه ويأكل جلتهم وخيارهم اللحوم اجلمالية مقددة ويشربون ألبان اإلبل وأكثر 

  .نريام يقدوا يف بعر اجلمال وبعض الشوك واحلطب عندهم قليل

اها عبد اهللا بن خطاب اهلوري وسكنها هو وبنو عمه يف ويف جهة الشمال من هذه املدينة مدينة زويلة بن
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سنة ست وثالث مائة وهي منسوبة إىل هذا الرجل وبه اشتهر امسها وهي اآلن عامرة وسنأيت بذكرها يف 
  .موضعها من اإلقليم الثالث بعون اهللا

لرببر ويف جبل طنطنة معدن حديد جيد ويف جنوب هذه األرض مسارح ومرابع الزقار وهم قوم من ا
  .رحالون يف هذه األرض منتجعون بابلهم وقد ذكرنا ملعاً من أخبارهم

ومما جاء يف جنوب هذا اجلزء بقية من أرض كوكو والدمدم وهناك بقية من جبل لونيا وترابه أبيض رخو 
  .ويقال إن به حيات قصار الطول يف رأس كل حية منها قرنان ويقال أيضاً إن به حيات ذوات رأسني

لف قوم كثري من السودان يف ر كوكو فبعض قال إنه خيرج من جبال لونيا ومير يف جهة وقد اخت
اجلنوب حىت مير بكوكو مث جيوز ا ومير يف الصحراء وبعض قالوا إمنا هو ر ميد ر كوكو وإن ر 

كوكو على الصحة خيرج من أسفل جبل يتصل رأسه بالنيل وزعموا أن النيل يغوص حتت ذلك اجلبل 
وخيرج من طرفه اآلخر حيث يظهر خروجه ومير حىت يتصل بكوكو مث مير مغرباً يف الصحراء فيغوص يف 

  .الرمال

ويتصل ذه األرض من جهة املشرق أكثر كوار وهي أرض مشهورة وبالدها مقصودة ومنها خيرج 
أيت من جهة الشب املعروف بالشب الكواري وال يعدله شيء يف الطيب وبالد كوار حيويها بطن واد ي

اجلنوب ماراً إىل الشمال ال ماء به إال أن املاء إذا حفر عليه وجد به معيناً رياً وعلى هذا الوادي من 
البالد مدينة صغرية تسمى القصبة وهي مدينة حسنة البناء حييط ا من مجيع جواا خنل وأنواع من 

ير املتخذة من الصوف وأهلها مياسري الشجر الربي وأهلها متحضرون يلبسون الفوط واألزر والقناد
  .وجتوهلم وسفرهم إىل سائر البالد كثري وشرم من آبار فيها ماء كثري حلو

ومن هذه املدينة إىل مدينة أخرى تليها يف جهة اجلنوب يومان وامسها قصر أم عيسى وليست باملدينة 
كرب بضاعتهم الشب وهو رأس أمواهلم الكبرية لكن أهلها مياسري وهلم إبل يسافرون ا شرقاً وغرباً وأ

  .وحول هذه املدينة خنيالت وآبار ماء حلوة ومنها يشربون

ومنها إىل مدينة انكالس أربعون ميالً يف بطن الوادي وهي مدينة من أكرب بالد كوار قطراً وأكثرها جتارةً 
يتفاضل يف اجلودة والطيب وعندهم معادن الشب اخلالص املتناهي يف الطيب ويوجد يف أجبلها كثرياً لكنه 

وأهل هذه املدينة يتجولون حىت ينتهوا يف جهة املشرق بالد مصر ويتصرفون يف جهة املغرب فيصلون بالد 
وارقالن وسائر أرض املغرب األقصى وأهلها يلبسون املقندرات من الصوف ويربطون على رؤوسهم 

 من عوائدهم توارثها األبناء عن األباء كرازي الصوف ويتلثمون بفواضلها ويسترون أفواههم وهي عادة
مل ينتقلوا عنها وال تتحولوا منها ويف هذه املدينة يف هذا الوقت رجل ثائر من أهل البلد وله عصبة وقرابة 

  .يقوم م وهم يعضدونه وله كرم مشهور وسرية حسنة وأحكامه شرعية وهو مسلم
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 يومني وابزر هذه على تل تراب وحوهلا خنيل ومن مدينة انكالس إىل مدينة صغرية تسمى ابزر مسافة
ومياهها عذبة وبالقرب من هذه املدينة معدن شب فائق اجلودة لكنه يتجرف كثري الرخاوة ولباس أهل 

  .هذه املدينة الفوط ومآزر الصوف وهم يتجرون بالشب

 قليل ومترها طيب جليل ومن ابزر إىل مدينة تلملة يوم وهي أيضاً مدينة صغرية ومياهها قليلة وخنلها أيضاً
وا معدن شب قليل الفائد ألن معدنه خيالطه عروق تراب كثرية وإمنا خيلط بغريه ويباع من التجار وهي 

  .من مدن كوار ومدينة تلملة قد ذكرناها فيما سلف من اإلقليم األول

    

جهز منه يف كل سنة إىل وهذا الشب الذي يكون يف بالد كوار بالغ يف اية اجلودة وهو كثري الوجود ويت
سائر البالد مبا ال حيصى كثرةً وال يقاوم وزناً ومعادنه ال تنقص كبري نقص وأهل تلك الناحية يذكرون 

أنه ينبت نباتاً ويزيد يف كل حني مبقدار ما يؤخذ منه مع الساعات ولوال ذلك ألفنوا األرض كلها لكثرة 
  .ما خيرج منه ويتجهز به إىل مجيع األرض

مقربة من ابزر ويف جهة املغرب حبرية كبرية عميقة القعر طوهلا اثنا عشر ميالً وعرضها ثالثة أميال وعلى 
وفيها حوت كبري كثري شبيه بالبوري له شحم عذب املأكل يسمونه البقق ويستخرج منه من هذه البحرية 

  .كثري وميلح وحيمل إىل مجيع بالد كوار وهو ا رخيص موجود

اجلزء من أرض التاجوين وهم السودان الذين ذكرناهم قبل هذا يف اإلقليم األول وقلنا وأما ما حاز هذا 
إم جموس ال يعتقدون شيئاً فإم بشر كثري ومجع غزير وهلم إبل كثرية ويف بالدهم مراع كثرية وهم 
مدن رحالة ال يقيمون يف مكان واحد من جاورهم يغزوهم ويغري عليهم ويتحيل على أخذهم وليس هلم 

إال مدينتان ومها تاجوة ومسية وقد تقدم ذكرمها يف اإلقليم األول وحييط بشمال هذه األرض جبل مقور 
وهو جبل أغرب إىل البياض وفيه عروق ترابية لينة تنفع من أوجاع العني الرمدة مثل ما ينفع رهج الغار 

 ما فيها وهو غبار وجد هناك لونه الذي بقفر مديبة طلبرية من بالد األندلس النافع من جرب العني ويأكل
  .أخضر ما هو وهذا الغبار هو مشهور املنفعة يف مجيع بالد األندلس معروف بالتجربة

وأيضاً إن هذه األرض تتصل ا أرض الواحات اخلارجة وهي اآلن تعرف بأرض سنترية وسنترية هذه 
مدينة هي اآلن خراب وقد كانت فيما حمدثة قريية العهد سنأيت بذكرها بعد هذا وفيها مما يلي جنوا 

سلف عامرة باخللق آهلة بالناس وتسمى هذه املدينة تثرو وقد دم بناؤها وغارت مياهها وتشرد حيواا 
وتنكرت معاملها فلم يبق منها إال طلل دارس واثر طامس وا بقايا خنل ماحلة ورمبا بلغتها العرب عند 

هذه املدينة مع الشمال جبل وعر ليس بكثري العلو لكنه ممتنع تصرفها يف أكناف هذه األرض وبشرقي 
الصعود إليه النقطاع أحجاره ويف أسفله حبرية كبرية دورها حنو من عشرين ميالً ماؤها عذب لكنه قليل 
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العمق ويف وسطها نبات وا حوت كثري الشوك سهك الطعم وميد هذه البحرية عني ماء تأتيها من جهة 
ا وعلى هذه البحرية يرتل رحالة أهل كوار ورمبا زامحهم العرب عليها فأوقعوا الضرر اجلنوب وتقع فيه

م وذه األرض يف وقتنا هذا مدينة مرندة وهي مدينة عامرة بأهلها والداخل إليها قليل لقلة بضاعام 
  .عنهمواختصار صنائعهم وعدم اخلريات لديهم لكنها ملجأ وسكن للوارد والصادر من رحالتهم وظوا

وبشمال هذه األرض يتصل ا مدينة زالة وزالة هذه ا حصن منيع فيه رجل ثائر بنفسه وبني هذه املدينة 
وبلد سرت تسعة أيام بني غرب ومشال إىل ناحية البحر ومن زالة أيضاً إىل أرض ودان مثانية أيام ومن زالة 

 يف هذا اجلزء ما حيتاج إليه مستقصى حبمد إىل زويلة عشرة أيام متحرفة إىل اجلنوب مع الغرب وقد ذكرنا
  .اهللا وتأييده

  .جنز اجلزء الثالث من اإلقليم الثاين واحلمد اهللا ويتلوه اجلزء الرابع منه إن شاء اهللا

  الجزء الرابع

إن هذا اجلزء الرابع من اإلقليم الثاين تضمن بقية من أرض الواحات اخلارجة مبا اتصل ا يف جنوا من 
اجوين وأكثر بالد اجلفار والبحرين راجعاً أرض سنترية اليت عرضنا بذكرها قبل هذا وذاهباً يف أرض الت

مساكن بين هالل نازالً مع اجلبل املسمى جبل جالوت الرببري وإمنا مسي به ألن جالوت هزم عسكره به 
ل مجلة من بالد وجلأ هو ومجلة من خيله إىل هذا اجلبل فسمي بذلك إىل اآلن ويف الشرق من هذا اجلب

مصر على ضفة النيل النازل إليها من أعلى بالد النوبة وسنذكر هذه البالد عند وصفنا هلا بلداً بلداً وقطراً 
قطراً مع ذكر ما يليق ا من األخبار الكائنة ا بعون اهللا وما خلف النيل من العمارات املتصلة من أرض 

ي منازل بلي وجهينة وصفارة إىل أقصى الصعيد مع مصر إىل نواحي أهريت وشرونة وبياض اليت تل
  .اتصاله بالعالقي وأيضاً ما يلي أسفل اجلزء من منازل التيم والنجوم والقبط

    

فنقول إن أعلى هذا اجلزء من ناحية املغرب حيث بقية أرض التاجوين كله خالء صحار متصلة وإن 
ألن ا رماالً سائلة تنقلها الرياح من مكان إىل كانت املياه ا كثرية والغدر موجودة فليس مبا ساكن 

مكان وليس ألحد ا مستقر العتداء الرمال عليها وكثرة جري الرياح ا وكذلك يتصل هذا الرمل 
بأعلى أرض الواحات فيعدو عليها ويغري ما فيها من اآلثار وتتصل هذه الرمال بالغرب إىل أرض 

  .سجلماسة إىل البحر

ارجة اآلن صحراء ال أنيس ا بلقع ال عامر هلا واملياه ا موجودة وكانت على القدم وبالد الواحات اخل
معمورة متصلة الثمار والعمارات وكان فيما سبق من الزمان الدخول عليها ومنها إىل مدينة غانة يف طرق 
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نا ذكره مسلوكة ومناهل معروفة لكنها انقطت ودرست وبالواح اخلارجة أغنام وبقر متوحشة كما قدم
فيما سبق وبني الواحات وحد النوبة مسري ثالثة أيام يف مفاوز غري عامرة ويف أرض الواحات اخلارجة 

جبل علساى املعترض ا وهو جبل سامي الذروة عايل القمة متساو عرضه أسفل وفوق وفيه معدن 
ت يكون الثعبان يستخرج منه حجر الالزورد وحيمل إىل أرض مصر فيصنع ا ويصرف ويف أرض الواحا

وال يكون البتة يف غريها من األرضني والثعبان على ما حيكيه أهل تلك النواحي يرى كالتل الكبري يلتقم 
العجل والكبش واإلنسان وهو حيوان على صورة احلية ينساب على بطنه وله أذنان بارزتان وأنياب 

عترضه مبساءة التقمه وأمضى عليه وأسنان وحركته بطيئة ويأوي إىل الكهوف والدهاس فمن قصده أو ا
  .وال خيرج عن هذه األرض إال وميوت وهذا مشهور الذكر شائع اخلرب

وأما الواحات الداخلة فإن ا قوماً من الرببر وعرباً متحضرين يرعون هناك حيث املياه النيلج كثرياً 
سب النيلج اللواحي وهو ا والنيلج املعروف ا يفوق كثرياً من النيلج يف الطيب واجلودة وإليها ين

معروف وتنتج ذه األرض مع ما اتصل ا من أعلى أرض أسوان محري صغار املقادير يف مقدار الكباش 
ملمعة بسواد يف بياض ال حتمل الركوب عليها وإذا أخرجت عن أرضها هلكت ال حمالة وبأعلى صعيد 

رعة املشي وبرمال الواحات وما اتصل ا من مصر محري ليست بكثرية اللحم لكنها يف غاية من السري وس
أرض اجلفار حبات كثرية تستتر يف الرمل فإذا مرت ا اجلمال ثارت من الرمل ورمت بأنفسها حىت تقع 

يف احملامل فتنهش هناك من وافقته فيموت يف احلال وأيضاً إن أرض اجلفار بأسفل الواحات وهي أرض 
ان متصلة العمارات كثرية الربكات مشهورة باخلريات وكان أكثر خالية قفرة وكانت فيما سلف من الزم

زراعة أهلها الزعفران والعصفر والنيلج وقصب السكر وأما اآلن فإن ا مدينتني معمورتني اسم إحدامها 
اجلفار والثانية البحرين ومها قريتان كاحلصنني قد أحدقت النخل ما من كل النواحي وماؤمها غزير 

حرين إىل اجلفار يومان ومن اجلفار إىل الواح ثالثة أيام ال ماء فيها والواح هذه املذكورة عذب ومن الب
اآلن يف وقتنا هذا قرى كثرية صغار وفيها ناس أخالط يزرعون النيلج وقصب السكر وهي يف ضفة اجلبل 

  .الكبري احلاجز بني أرض مصر والصحارى املتصلة بأرض السودان

سنترية أربع مراحل ومدينة سنترية صغرية وا منرب وقوم من الرببر وأخالط من ومن البحرين إىل مدينة 
العرب املتحضرة وهي على أول الصحراء ومنها إىل البحر الشامي يف جهة الشمال تسع مراحل وهناك 

تكون لكة الساحلية وشرب أهل سنترية من آبار وعيون قليلة وا خنل كثري ومنها إىل جبل قلمرى أربعة 
يام ويف هذا اجلبل معدن حديد جيد ومن سنترية يسري من أراد الدخول إىل أرض كوار وسائر بالد أ

السودان وكذلك من سنترية إىل أوجلة مغرباً عشرة أيام ويف هذه الناحية جبل برمي األمحر ويقال إن 
  .مسليت اإلسكندرية حنتتا منه
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دينة قدمية حسنة البناء مجيلة اجلهات فيها قصب وأما مدينة القيس اليت على ضفة النيل وبغربيه فهي م
السكر الكثري وأنواع التمور واخلريات الكثرية وبينها وبني دهروط يف جهة الشمال خموض مثانية عشر 

  .ميالً

ومن مدينة القيس إىل منية ابن اخلصيب مقدار نصف يوم وهي قرية عامرة حوهلا جنات وأراض متصلة 
  .ة ومترتهات ومبان حسان وهي يف الضفة الشرقية من النيلالعمارات وقصب وأعناب كثري

ومن منية ابن اخلصيب إىل مدينة األمشوىن مسافة نصف يوم أو أكثر قليالً وهي مدينة صغرية حسنة عامرة 
ا جنات وبساتني وخنيل وزروع وضروب من احلبوب والفواكه والنعم السابغة ويعمل ا ثياب معروفة 

  .كثرية

    

ا من مشال النيل بوصري وهي مدينة صغرية القدر والعمارات ا متصلة وفيما حيكى أن أكثر سحرة وأمامه
  .فرعون كانوا من هذه املدينة وا اآلن بقية من طالب السحر

ومن بوصري إىل أنصنا بشرقي النيل ستة أيام وهي مدينة قدمية البناء حسنة البساتني واملترتهات كثرية 
صب والفواكه وهي املدينة املشهورة مبدينة السحرة ومنها جلبهم فرعون يف يوم املوعد الثمار غزيرة اخل

  .للقاء موسى النيب عليه السالم

وهناك بالد صغار يكون بينها وبني النيل ميالن وأكثر وأقل ومنها النجاشية وهي قرية عامرة جامعة كثرية 
 بلد يسمى منساوة هلا خنل وزروع وضرع وبساتني اخلصب والثمار ومنها مما يقابلها يف الغريب من النيل

  .وجنات

ومنها مدينة طحا وهي أسفل من مدينة األمشوىن وهي مدينة مشهورة يعمل ا ويف طرزها ستور صوف 
وأكسية صوف منسوب إليها ويقال إن التمساح يضر يف عدوة األمشوىن وال يضر بعدوة أنصنا ويقال إا 

  .مطلسمة

ملتقدم ذكرها إىل بلد صغري يسمى املراغة به خنل وقصب سكر وزراعات ومجل بساتني ومن مدينة أنصنا ا
  .وبينهما حنو من مخسة أميال واملراغة بغريب النيل

  .ومنها إىل مدينة تزمنت حنو من مخسة أميال وهي بغريب النيل كثرية البساتني واجلنات متصلة العمارات

 كبرية ا أسواق ومجاعات من الناس وخنيل ومثار ومنافع ومنها إىل قرية صول حنو من يوم وهي قرية
وهذه القرية على فم اخلليج املسمى خبليج املنهى وهو اخلليج الذي يتصل بشرقي أرض الواحات ويصرف 
يف سقي كثري من األرضني هناك ومن هذا اخلليج احتفرت خلجان الفيوم وسنأيت بذكر ذلك يف موضعه 

  .حبول اهللا وقوته
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  .نة صول إىل أمخيم يوم ومدينة أمخيم يف شرقي النيل وتبعدومن مدي

ويف الضفة الغربية من النيل وفوق فم خليج املنهى مدينة تسمى زماخر وهي مدينة حسنة البناء كثرية 
  .البساتني غزيرة املياه حتتوي على ضروب من الفواكه ومجل من أنواع احلبوب وهي يف ذاا مجيلة حسنة

يب النيل إىل جبل الطيلمون مقدار مخسة أميال وهذا اجلبل يأيت من جهة املغرب بتأريب ومنها مع ضفة غر
فيعترض جمرى النيل واملاء ينصب إليه بقوة جري وخيرج عنه بقهر وانضغاط مينع املراكب الصاعدة من 

أن مصر إىل أسوان وغريها ألن صب النيل وقوة جريه هناك مينع الصعود يف وجهه ويذكر أهل زماخر 
بأعلى هذا اجلبل كانت دهية الساحرة ساكنة يف قصر مل يبق منه اآلن إال رسم حمال ويشيعون من أمرها 
أا كانت تتكلم على املراكب فال تقدر على اجلواز علها البتة مع عون قوة جري املاء وانصبابه وانزعاج 

  .و معروفقوته عند اجلبل وهذا املكان من النيل إىل اآلن صعب ااز جداً وه

ومن هذا اجلبل إىل جبل تانسف حنو مرحلتني وهذا اجلبل املسمى تانسف يف جانبه حافة ملساء فيها شق 
صغري ضيق جيتمع إليه يف يوم من السنة مجل من الطري املسمى بوقري وهو طري ملون من طيور املاء فيأيت 

ئراً على حاله إىل أن ينطبق ذلك كل طائر منها فيدخل رأسه يف ذلك الشق من اجلبل وخيرجه وميضي طا
الشق على رأس أحدها فيبق مضطرباً حىت ميوت ويتساقط ريشه وتطري الباقي من الطري فال تعود إال ملثل 

  .ذلك اليوم من السنة وهذا مشهور معلوم يف ديار مصر وقد أثبت ذلك يف كثري من الكتب

ى الضفة الغربية من النيل جمرى يوم ومدينة ومن جبل الطيلمون املتقدم ذكره إىل مدينة أسيوط وهي عل
أسيوط مدينة كبرية عامرة آهلة جامعة لضروب احملاسن كثرية اجلنات والبساتني مدخرة لضروب احلبوب 

  .واسعة األرضني مجيلة حسنة

ومن مدينة أسيوط إىل أمخيم صاعداً مع النيل نصف جمرى ومن مدينة أمخيم إىل مدينة قفط جمرى نصف 
الع ومدينة قفط متباعدة عن ضفة النيل من اجلهة الشرقية وأهلها شيعة وهي مدينة جامعة يوم بالق

متحضرة ا أخالط من الناس وفيها بعض بقايا من الروم وا مزارع كثرية للبقول مثل اللفت واخلس 
 يتصرفون وذلك ألم جيمعون بذورها ويطحنوا ويستخرجون أدهاا ويصنعون منها أنواعاً من الصابون

  .به يف مجيع أرض مصر ومنها يتجهز به إىل كل اجلهات وصابوا معروف النظافة

    

ومنها إىل مدينة قوص باجلهة الشرقية من النيل سبعة أميال ومدينة قوص مدينة كبرية ا منرب وأسواق 
 والربكات ظاهرة جامعة وجتارات ودخل وخرج واملسافر إليها كثري والبضاعات ا نافقة واملكاسب راحبة

وشرب أهلها من ماء النيل وهلا بقول طيبة وضروب من احلبوب كثرية ممكنة وحلوم سدفة حسنة املنظر 
طيبة املأكل ولكثرة نعمها كان هواؤها وبائياً وأهلها مصفرة ألوام وقليالً ما دخلها غريب وسلم من 
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  .املرض إال نادراً

و من سبعة أميال ومدينة دماميل حمدثة حسنة البناء طيبة اهلواء ومن مدينة قوص إىل دماميل بشرقي اليل حن
كثرية الزراعات ممكنة احلنطة وسائر احلبوب وأهلها أخالط والغالب عليهم أهل املغرب والغريب عندهم 

  .مكرم حمفوظ مرعى اجلانب ويف أهلها مواساة باجلملة

حضرة مكتنفة لكل نعمة وفضيلة وأخرب بعض ومنها إىل قرية قمولة مخسة أميال وهي كاملدينة جامعة مت
الثقات يف هذا العصر فقال رأيت ا أنواعاً من الفواكه وضروباً من الثمر من مجلتها عنب ما تومهت أن 
على األرض مثله طيباً وحسناً وكرباً حىت إنه دعتين نفسي إىل أن وزنت منه حبه فوجدت يف زنتها اثين 

 الدالع وأنواع املوز ما جيل عن املقدار املعهود وكذلك من الرمان عشر درمهاً ويف هذه القرية من
  .والسفرجل واإلجاص وسائر الفواكة ما ال يكون إال مبثلها وكل شيء من ذلك كثري يباع بأيسر األمثان

وبشمال هذه القرية جبل مير من اجلنوب إىل الشمال إىل أن يقارب مدينة أسيوط وهذا اجلبل يقال له 
  . إن فيه كنوز ولد أمشون بن مصرامي وفيه مطالب وطالب إىل اآلنبران يقال

ومن هذه القرية إىل مدينة إسنا بغريب النيل جمرى يوم وهي من املدن القدمية من بناء القبط األول وا 
مزارع وبساتني حسنة ومبا رخاء شامل وأمن وادع وا أعناب كثرية ولكثرته هناك يعمل منه زبيب كثري 

إىل مجيع أرض مصر فيعمها وهو بالغ يف الطيب وجودة احلالوة وا بقايا بنيان للقبط وآثار وحيمل 
  .عجيبة

ومنها إىل أرمنت يف الضفة الشرقية جمرى يوم وهي مدينة من بناء القبط حسنة وا خنيل ومثر حتمل أنواعاً 
 طيباً وحسناً ومن مدينة أرمنت إىل من الثمر املعلومة احملمودة القليل الوجود مثلها يف كثري من األقطار

مدينة أسوان جمرى يوم يف النيل وقد ذكرنا مدينة أسوان فيما صدر من ذكر اإلقليم األول يف موضعه من 
  .الكتاب

ولنرجع اآلن إىل ذكر اخلليج اخلارج من معظم النيل كما قدمنا القول فيه بعون اهللا فنقول إن هذا اخلليج 
د مدينة صول ويسمى هناك املنهى فيمر جارياً حنو املغرب فيصل إىل مدينة خيرج إىل جهة املغرب عن

البهنسا على أربع مراحل وهي باجلهة الغربية من هذا اخلليج وهي مدينة عامرة بالناس جامعة ألمم شىت 
 ومن هذه املدينة إىل مصر سبعة أيام كبار وذه املدينة كانت وإىل اآلن طرز ينسج ا للخاصة الستور

املعروفة بالبهنسية واملقاطع السلطانية واملضارب الكبار والثياب املتخرية وا طرز كثرية للعامة يقيم ا 
التجار الستور الثمينة طول الستر منها ثالثون ذراعاً وأزيد وأنقص مما قيمة الزوج منها مائتا مثقال وأكثر 

 الثياب املتخذة من الصوف والقطن إال من ذلك وأقل وال يصنع من شيء من الستور واألكسية وسائر
ويف اسم الطرز املتخذة ا كانت من طرز اخلاصة أو من طرز العامة مسة مكتوبة فعلها اجليل املتقدم 
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وتبعهم على ذلك من خلفهم من الصناع إىل حني وقتنا هذا وهذه الستور والفرش واألكسية مشهورة يف 
  .مجيع األرض

ل إىل مدينة اهناس وذلك مرحلتان وهي مدينة صغرية متحضرة كثرية األهل ويرتل هذا اخلليج مع الشما
واسعة اخلريات جامعة لربكات نامية الزراعات وكل شيء من املأكول ا كثري رخيص ومتاجرها نافقة 

  .وأسواقها مرحبة

  .ومنها إىل الالهون مرحلتان

على بعد ميلني منه حنو من مسري يومني ومنها إىل مدينة دالص وهي يف الضفة الشرقية من معظم النيل و
ومبدينة دالص هذه تصنع اللجم الدالصية املنسوبة صنعتها إليها وهي مدينة صغرية عامرة جليلة وصناعة 
احلديد ا قائمة الذات كثرية املصنوعات ومدينة دالص كانت يف أيام القبط كثرية الديار مثبتة يف ذكر 

 هذا ليست بالكبرية ألن الربابر من لواتة وشرار العرب تسلطوا على أطراف األمصار إال أا اآلن يف وقتنا
عمارات هذه البالد فأفسدوها فقل ساكنوها لذلك وينتهي هذا اخلليج إىل الفيوم ويصل إىل حبرية أقىن 

  .وتيهمت وسنستقصي ذكر ذلك يف موضعه من اإلقليم الثالث حبول اهللا

    

بعيدة من معظم النيل على مسافة ميلني منه ومها عامرتان بالناس وأما ترفة ومسسطا فضياع وقصور 
وفيهما مزارع للقصب السكري ويعمل ا من السكر والفانيذ ما يقوم بأكثر ديار مصر ويستغىن به عن 
غريه ومجيع بالد مصر تتقارب مسافاا فال يكون بني البلد والبلد أكثر من يوم أو يومني وهي ال تفارق 

ل من كلتا الناحيتني وعماراا متصلة ومن مصر إىل أسوان مسافة مخس وعشرين مرحلة وقد ضفيت الني
  .ذكرنا يف هذا اجلزء ما فيه كفاية وبالغ

  .جنز اجلزء الرابع من اإلقليم الثاين واحلمد هللا ويتلوه اجلزء اخلامس منه إن شاء اهللا تعاىل

  الجزء الخامس

من من البالد اليت على ساحل حبر القلزم مدينة عيذاب وما اتصل ا إن هذا اجلزء اخلامس من اإلقليم تض
قبلها من الصحراء املنسوبة إىل عيذاب وليس ا طريق معروف وال يستدل عليها إال باجلبال والكدى 

الناتئة ألا رمال سائلة وضحاضح غامرة ورمبا أخطأ ا الدليل املاهر وأكثر االستدالل ا بالنجوم ومسري 
لشمس من املشرق إىل املغرب ويف هذا اجلزء قطعة من حبر القلزم ومجلة من جزائره العامرة واخلالية ا

ومراسيه املشهورة املذكورة والكور الصغار مثل السرين والسقية وجدة واجلحفة واجلار وفيه من البالد 
ما ذكرناه من ذلك الربية صنكان ومكة والطائف وقديد واملدينة وعيذاب وحنن واصفون اآلن مجيع 
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  .وصفاً ناماً باستقصاء وشرح متقن بفضل اهللا تعاىل وقوته

فنقول إن جبل املقطم الذي أوله من ديار مصر يأخذ من مصر فيمر يف الصحراء إىل أن ينتهي إىل قرب 
أسوان وهو جبل مشهور بالطول وأما علوه فإنه يعلو يف مكان وينخفض يف مكان وينقطع منه مواضع 

يحاميم سود وحتفر منه املغرة والكلس وفيه ذهب كثري وكذلك يف تربته إذا دبرت استخرج منها تسمى ال
ذهب صاحل وتتصل منه قطع بديار مصر الداخلة إىل البحر امللح بناحية القلزم وهو حبر احلجاز ويف هذا 

من هياكل الكهنة اجلبل وما اتصل به كثري من الكنوز مما خبأته ملوك مصر يف العصر األول وفيه كثري 
وعجائبهم ومما يلي البحر منه اجلبل املنحوت املدور الذي ال يستطيع أحد أن يصعده وال جيد سبباً 

للطلوع إليه وذلك ملالسته وارتفاع علوه ويذكر أن فيه كنوزاً عظيمة ملقطام الكاهن وإليه ينسب هذا 
 واجلوهر وتربة الصنعة والتماثيل العجيبة اجلبل بأسره وفيه أيضاً كنوز كثرية لبعض ملوك مصر من املال

وأصنام الكواكب وقد كانوا رأوا يف علومهم أن ملكاً من ملوك اإلفرجنة يقصدهم ملا كان اتصل به من 
كثرة أمواهلم والصنعة اليت كانوا يدبروا لعمل الذهب فكان ما خافوه من ذلك حقاً وقصدهم امللك 

ب فهرب أكابرهم إىل هذا اجلبل وتستروا يف األماكن اخلفية فيه اإلفرجني وغزا ديار مصر يف ألف مرك
وبعضهم أمعن يف اهلروب حىت حلق بالواحات فلم يوصل إليهم وجنا أكثرهم بأمواهلم وكان السبب يف 
جميئ هذا امللك اإلفرجني إىل ديار مصر أن كاهناً من الكهنة وصل إليه ملك مصر بأذى فهرب الكاهن 

فرجنة ومل يزل يرغبه يف غزوهم وأخذ أمواهلم وانتهاك حرمهم حىت غزاهم ومضى م أمامه إىل ملك اإل
الكاهن إىل هذا اجلبل األملس الذي ذكرناه قبل فحاول الصعود إليه فلم يصله وال قدر على شيء مما أمله 

  .فيهم فدله الكاهن على كنوز ألهل مصر يف غري ذلك اجلبل فأخذها ورجع إىل بلده

  . هذا اجلبل تكون نواحي أهريت وبشرونة وبياض وصولوبالغريب من

وبشرقيه أيضاً أرض فيها بعض منازل بلي وجهينه وصفارة ويلي هؤالء يف جهة الشمال مما يلي القلزم 
قوم من العرب أنذال األفعال خسيسو اهلمم ناقضو العهود فساق لئام أنكاد يعرفون ببين جبرية ال يرجعون 

ك دم إن استنصر م خذلوا وإن اطمئن إليهم قتلوا ال أمانة هلم وال رعاية وال عن حمرم وال خييفهم سف
ديانة وقد أعطاهم اهللا جل جالله أوفر حظ من الفقر وابتالهم بأنواع من األسقام وهم مع ذلك عن 

  .اإلضرار ال ينتقلون وعن األذى ال يتحولون

    

 اخلالء ليس ا ساكن وال يرتهلا قاطن إال ويف أعلى األرض من هذا اجلزء صحارى عيذاب وهي متصلة
قوم من البجة رحالة قليلو اإلقامة فيها لعدم املاء بأمكنتها وقلة وجوده ا وعرض هذه الصحراء يقطعه 

السالك من قوص إىل عيذاب يف عشرين يوماً إىل ما دوا ويف هذه الصحراء يكون جب محرية وهو من 
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ل به من شربه من حيث ترتل املياه من اإلنسان وال يقيم باملعدة شيئاً أعجب العجب وذلك أن ماءه ال يرت
وإمنا هو إذا شربه اإلنسان مل يلبث أن يرتل به من مقعدته مسرعاً من غري تأخري وال إقامة وهذه الصحراء 

منا مير ا ال تسلك يف اشتداد احلر ومحوم القيظ جلفوف املاء ا ورياحها املنشفة وأرضها النارية املهلكة وإ
  .السالكون يف آخر أيام اخلريف

ويف أعلى هذه الصحراء يف ضفة البحر امللح مدينة عيذاب وأهلها سود وشرم من آبار وليست بالكبرية 
القطر وال باآلهلة العامرة باخللق ومنها ااز إىل جدة وعرضه هناك جمرى يوم وليلة ومدينة عيذاب يرتهلا 

 وعامل من قبل ملك مصر يقتسمون جبايتها بنصفني وعلى عامل صاحب عامل من قبل رئيس البجة
مصر القيام جبلب األرزاق واملعيشة إىل عيذاب وعلى رئيس البجة القيام حبمايتها من احلبشة والرئيس 

املقيم بعيذاب من قبل ملك البجة يرتل الصحارى وال يدخل املدينة إال غبا وأهل عيذاب يتجولون يف كل 
ن أرض البجة يشترون ويبيعون وجيلبون ما هنالك من السمن والعسل واللنب وباملدينة زوارق النواحي م

يصاد ا السمك الكثري اللذيذ الطعم الشهي املأكل وا يؤخذ املكس يف وقتنا هذا من حاج اإلسالم 
 مسبوكاً أو القاصدين من بالد املغرب وهذا املكس مبلغه على كل رأس مثانية دنانري من أي الذهب كان

مكسوراً أو مسكوكاً وال يعرب أحد من حاج املغرب إىل جدة إال أن يظهر مكسه ومىت جوزه رباين حبر 
القلزم ومل يكن عنده مكس غرمه الرباين فلذلك ال جيوز أحد من عيذاب إىل جدة حىت يظهر الرباين 

 جدة أرسى على بعد ودخل الثقات الرباءة مما يلزمه فإذا جاز املركب البحر وسهل اهللا عليه الوصول إىل
من ناحية وايل جدة فحرزوا ما هنالك من املوجودات املمكسة الالزمة وأثبتوها يف دواوينهم مث نزلوا 
ونزل الناس جبملتهم فتقتضى منهم املكوس الالزمة هلم الواجبة عليهم فإن عثروا على رجل منهم ال 

ا سجن الرجل احلاج حىت يفوته احلج ورمبا قيض اهللا له مكس معه لزم حقه على الرباين الذي جوزه ورمب
من يفرج عنه مبا لزمه من املكس وهذا املكس يأخذه اهلامشي صاحب مكة فينفقه يف أرزاق أجناده إذ 

  .منافعه قليلة وجباياته ال تفي بلوازمه ورزق من معه

 واجلبال الناتئة وفيه عدة جزائر وهذا البحر الذي ضمه هذا اجلزء حبر صعب ااز كثري القاالت والتروش
خالية يف زمن الشتاء ويف مدة خوض البحر وركوبه يف أيام السفر فيه قوم يعمرون هذه اجلزائر محر 

األلوان يأتون إليها يف زوارقهم فيتصيدون فيها السمك الكثري وجيففونه يف الشمس مث يطحنونه وخيبزونه 
 اجلزائر لصيد احلوت واستخراج اللؤلؤ الدقيق منه وأخذ ويتعيشون منه أكثر دهرهم ولزومهم يف هذه

  .السالحف البحرية اليت يكون على ظهورها الذبل وهو ا كثري حسن الصفة

وأكرب جزيرة فيه من هذا اجلزء جزيرة النعمان وا قوم الزمون هلا ساكنون ا ومنها جزيرة السامري 
وذه اللفظة يعرف أم " ال مساس"هم إذا لقي إنساناً يسكنها قوم يهود سامرية وعالمتهم أن يقول أحد
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  .من اليهود املنسوبني إىل السامرى صاحب العجل يف زمن موسى عليه السالم

ويف هذا البحر من السمك حوت مربع عرضه قريب من طوله يقال له اليهار ورمبا بلغ وزن احلوت منه 
ذوق وال سهك به وفيه مسك آخر طوله شرب نصف قنطار أو حنوه وهو حوت أمحر شهي الطعم حسن ال

ونصف له رأسان رأس يف موضع رأسه ورأس يف موضع ذنبه ويف كل رأس من هذين الرأسني عينان وفم 
وتصرفه يف البحر يزج مرة إىل أمامه وتارة إىل خلفه ويسمى هذا السمك اخلنجر ويف هذا البحر أيضاً 

 فمه سبعة صفوف أضراس ويكون منه ما طوله عشرة مسك يقال له القرش وهو نوع من كالب البحر يف
  .أشبار وأكثر وأقل من ذلك وضرره مبن أمكنه يف البحر كثري جداً

    

ومراكب هذا البحر كلها مؤلفة بالدسر وخمروزة حببال الليف جملفطة بدقيق اللبان ودهن كالب البحر 
 مهندسة موضوعة يف أعلى الصاري الذي املعد لذلك والربانيون يف هذه املراكب هلم آالت متخذة حبكمة

يكون يف مقدمة املركب فيجلس به الرباين ويبصر ما الح أمامه من التروش اليت حتت املاء خمفية فيقول 
ولوال ذلك ما عربه أحد وآفاته كثرية يف املراكب " ادفع عنك"و" خذ إليك"للماسك على املركب 

يلة إىل مواضع يسكنون فيها ويلجأون إليها خوفاً من معاطبه واملسافرون يف هذا البحر يأوون منه يف كل ل
  .ويرتلون ا اراً ويقلعون عنها اراً حاالً دائماً سري النهار وإقامة الليل

وهو حبر مظلم كريه الروائح وحش اجلزائر ال خري يف ظاهره وال يف باطنه وليس كبحر اهلند والصني 
اله اجلواهر ويف مدنه أصناف الطيب ويف سواحله حمالت امللوك الذي يف بطنه اللؤلؤ النفيس ويف جب

ومدا ويف جزائره منابت األبنوس والبقم واخليزران وشجر العود والكافور واألفاويه ويف أرضه دواب 
املسك وظباؤه ومجيع ما يقع إىل حبر القلزم من العنرب فإمنا هو مما شذ إليه من بر اهلند وقد ذكرنا مسافة 

  .عرضه فيا سبق من ذكر مجلة البحور املذكورة يف صدر الكتابطوله و

وعلى ساحل هذا البحر الواقع يف هذا اجلزء يف اجلهة الشرقية حصن حلي والسرين والسقية وجدة 
  .واجلحفة واجلار وكل هذه معاقل ومواطن يسافر إليها ويتجهز منها ويف كل واحدة منها وال وعامل

ة وواليها منها وهو من قبل صاحب امة وهي فرضة من جاء من اليمن فأما حلي فإا مدينة صغري
وفرضة ملن صعد من القلزم وا جبايات على الداخل واخلارج وكل شيء إليها جلب ومنها على الربية 

  .إىل مدينة عثر جنوباً خسة أيام

ون به ال يتحولون عنه ومنها أيضاً إىل مدينة ضنكان مرحلتان خفيفتان وضنكان بلد صغري فيه أهله مقيم
إىل غريه ورمبا مات الرجل منهم والرجال الكثرية ومل خيرجوا منه لرؤية غريه ال ارحتاالً وال نزهة والناس 
واردون عليها وصادرون عنها وبضائع أهلها قليلة وأمواهلم يسرية وصنائعها نزرة حقرية وضياعها ضيقة 
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  .ل وعز حبب أرضها ألهلهاومثارها قحطة ومجلتها غري حسنة لكن البارئ ج

وعلى الساحل مدينة السرين وينها وبني حلي مخسة أيام يف جهة الشمال والسرين حصن حصني حسن 
موضعه كثرية مياهه ولواليه وجابيه شيء معلوم ورسم ملزوم على املراكب الصاعدة والنازلة من اليمن 

 صاحب امة ونصفها الثاين يصل إىل اهلامشي بالتجارات واملتاع والرقيق وجباياته احملصلة يصل نصفها إىل
  .مبكة وكذلك من السرين إىل ضنكان مرحلتان

  .ومن السرين إىل مرسى السقية ثالث مراحل وهي قرية عامرة وا مستراح للمراكب

ومنها إىل جدة على الساحل ثالث مراحل وهي فرضة ألهل مكة وبينهما أربعون ميالً وهي مدينة كبرية 
اراا كثرية وأهلها مياسري ذوو أموال واسعة وأحوال حسنة ومرابح ظاهرة وهلا موسم قبل وقت عامرة جت

احلجيج مشهود الربكة تنفق فيه البضائع الوبة واألمتعة املنتخبة والذخائر النفيسة وليس بعد مكة مدينة 
حية اهلامشي صاحب مكة عن مدائن احلجاز أكثر من أهلها ماالً وال أحسن منهم حاالً وا وال من نا

يقبض صدقاا ولوازمها ومكوسها وحيرس عمالتها وهلا مراكب كثرية تتصرف إىل جهات كثرية وا 
  .مصائد للسمك الكثري والبقول ا ممكنة وذه املدينة فيما يذكر أنزلت حوا من اجلنة وا قربها

    

صودة من مجيع األرض اإلسالمية وإليها حجهم ومدينة مكة قدمية أزلية البناء مشهورة الثناء معمورة مق
املعروف وهي مدينة بني شعاب اجلبال وطوهلا من املعالة إىل املسفلة حنو ميلني وهو من حد اجلنوب إىل 

جهة الشمال ومن أسفل جبل أجياد إىل ظهر جبل قعيقعان ميل واملدينة مبنية يف وسط هذا الفضاء 
 من جباهلا وأسواقها قليلة ويف وسط مكة مسجدها اجلامع املسمى وبنياا حجار وطني وحجارة بنياا

باحلرم وليس هلذا اجلامع سقف وإمنا هو دائر كاحلظرية والكعبة وهو البيت املسقف يف وسط احلرم وطول 
هذا البيت من خارجه من ناحية الشرق أربعة وعشرون ذراعاً وكذلك طول الشقة اليت تقابلها يف جهة 

هذا الوجه باب الكعبه وارتفاعه على األرض حنو قامة وسطح الكعبة من داخل مساو الغرب وبشرقي 
ألسفل الباب ويف ركنه احلجر األسود وطول احلائط الثاين الذي من جهة الشمال وهو الشامي ثالثة 

وعشرون ذراعاً وكذلك الشقة األخرى اليت تقابلها يف جهة اليمن ومع أصل هذه الشقة موضع حمجوز يف 
ئر وطوله مخسون ذراعاً وفيه حجر أبيض يقال إنه قرب إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم ويف اجلهة دا

الشرقية من احلرم قبة العباس وبئر زمزم وقبة اليهودية وما استدار بالكعبة كله حطيم يوقد فيه بالليل 
ت يف ميزاب من خشب مصابيح ومشاعل وللكعبة سقفان وماء السقف األعلى خيرج عنه إىل خارج البي

وذلك املاء يقع على احلجر الذي قلنا إنه قرب إمساعيل والبيت كله من خارج على اتدارته مكسو بثياب 
احلرير العراقية ال يظهر منه شيء وارتفاع مسك البيت املذكور سبعة وعشرون ذراعاً وهذه الكسوة معلقة 
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 يف كل سنة إليها فتكسى ا وتزال األخرى فيه بأزرار وعرى وصاحب بغداد املسمى باخلليشة يرسلها
عنها وال يقدر أحد يكسوها غريه وفيما يذكر أهل اخلرب أن الكعبة كانت خيمة آدم عليه السالم وكانت 
مبنية بالطني واحلجارة فهدمها الطوفان وبقيت مهدمة إىل مدة إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم فيقال إن 

إبراهيم عليه السالم إىل ابنه إمساعيل وتعاونا يف بنياا باحلجر والطني وليس مبكة اهللا أمرمها ببنياا فنهض 
ماء جار إال شيء أجري إليها من عني على بعد من البلد ومل يستتم فلما كانت أيام املقتدر من بين 

  .العباس استتم بناؤه

أنه ال ميكن إدمان شربه ومياه مكة زعاق ال تسوغ لشارب وأطيبها ماء بئر زمزم وماؤه شروب غري 
وليس جبميع مكة شجر مثمر إال شجر البادية ويسكن صاحب مكة يف قصر له باجلهة الغربية مبوضع 
يعرف باملربعة على ثالثة أميال من مكة وهو قصر مبين من احلجارة وجتاوره حديقة قريبة العهد فيها 

لهامشي صاحب مكة معسكر خيل وإمنا خنيالت وكثري من املقل وا مجلة شجر منقولة إليها وليس ل
معسكره رجالة ال خيل هلم وتسمى رجالته احلرابة ولباسه البياض والعمائم البيض ويركب اخليل 

وسياسته حسنة وحكمه عدل وإنصافه ظاهر وإحسانه غدق على قدر إمكانه وملكة مومسان ينفق فيهما 
يج وألهلها أموال صامتة وأحوال فاشية كل ما جلب إليها أحدمها يف أول رجب والثاين موسم احلج

ودواب ومجال وال زرع ا وال حنطة إال ما جلب إهلا من سائر البالد والتمر يأيت إليها كثرياً مما حوهلا 
والعنب جيلب إليها من الطائف وهو ا قليل جداً والغالب على ضعفاء أهلها اجلوع وسوء احلال وإذا 

ه أودية هناك جارية وعيون مطردة وآبار غدقة وحوائط كثرية خرج أحد عن مكة يف كل جهة تلقا
  .ومزارع متصلة

ومن مكة إىل املدينة اليت تسمى يثرب على طريق اجلادة حنو من عشر مراحل وذلك أن من مكة إىل بطن 
  .مر ستة عشر ميالً وهو مرتل فيه عني ماء يف مسيل رمل وحوله خنيالت يأوي إليه قوم من العرب

ر إىل عسفان ثالثة وثالثون ميالً وعسفان حصن بينه وبني البحر حنو من عشرة أميال وبه آبار ومن بطن م
  .ماء عذبة ويسكنه قوم من جهينة

ومنه إىل قديد أربعة وعشرون ميالً وقديد حصن صغري فيه أخالط من العرب مسة الشقاء عليهم بادية 
  .الوهلم خنيالت يتعيشون منها وبني قديد والبحر مخسة أمي

ومن قديد إىل اجلحفة ستة وعشرون ميالً واجلحفة مرتل عامر آهل فيه خلق كثري ال سور عليه وهو 
  .ميقات أهل الشام ومنه إىل البحر حنو أربعة أميال

  .ومن اجلحفة إىل األبواء سبعة وعشرون ميالً واألبواء مرتل فيه آبار

ر جار وبه بستان وحدائق خنل وفيه قوم من طي ومنه إىل السقيا سبعة وعشرون ميالً والسقيا مرتل على 
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  .وسائر قبائل العرب

    

  .ومن السقيا إىل الرويثة ستة وثالثون ميالً وفيها برك ماء أربع وليس ا عامر

  .ومنها إىل سيالة أربعة وثالثون ميالً وهو مرتل قليل العامر فيه آبار ماء شروبة

  .وبه آبار غدقة كثرية املاءومنها إىل ملل سبعة عشر ميالً وهو مرتل 

ومنها إىل الشجرة وهو ميقات أهل املدينة اثنا عشر ميالً وهو مرتل به قوم من العرب قلة ومنها إىل املدينة 
  .ستة أميال اجلملة مئتان وسبعون ميالً

وطريق آخر من مكة إىل املدينة وهو طريق اجلبال وفيه حتليق وذلك أن يأخذ املار من مكة يف طريق 
لساحل إىل بطن مر مث إىل عسفان مث إىل قديد إىل اخلرار إىل ثنية املرأة إىل مدجلة جماح إىل بطن مرجح ا

إىل بطن ذات كشد إىل األجدد إىل ذي مشر إىل بطن أعداء إىل مدجلة يعفر مث إىل العينا إىل أذان القاحة 
  . إىل املدينةإىل طرف جبل العرج إىل ثنية األعيار إىل رمثا إىل حي عمرو بن عوف

واملدينة يف مستو من األرض حارة سبخية كان عليها سور قدمي وخبارجها خندق حمفور وهي اآلن يف 
حني تأليفنا ملذا الكتاب عليها سور حصني منيع من التراب بناه قسيم الدولة الغازي ونقل إليها مجلة من 

م وال ضياع عندهم وحوهلا خنل كثري ومترها الناس ورتب املري إليها وأهلها فقراء قليلو املال ال صنع هل
حسن وا يتقوتون يف معايشهم وليس هلم زرع وال ضرع وشرب أهلها من ر صغري يأيت إليها من جهة 

املشرق جلبه عمر بن اخلطاب وجاء به إليها من عني كبرية إىل مشال املدينة وأجراه باخلندق احملتفر ا 
 مكة ومياه خنيلهم وزروعهم من اآلبار يقيها العبيد وبقيع الغرقد ومقدار مدينة يثرب على قدر نصف

  .خارج باب البقيع يف شرقي املدينة

وقباء خارج املدينة على حنو ميلني مما يلي القبلة وكانت به بيوت جيتمع إليها األنصار وهي اآلن قرية 
أميال وهو أقرب اجلبال إليها معمورة وا عني ماء جارية وجبل أحد يف مشال املدينة على مقدار ستة 

وهو جبل مطل على أرض فيها مزارع وضياع كثرية ألهل املدينة وعلى أربعة أميال من املدينة يف جنوا 
وعلى طريق مكة واد يسمى بوادي العقيق وعليه مزارع وخنل وقبائل من العرب ومن املدينة إىل البحر 

  .امرة وكانت قبل هذا مدينة قريبة من جدةثالثة أيام وفرضتها اجلار واجلار قرية آهلة ع

 خشب مرحلة ومنه إىل عذيب مرحلة يف حضيض "ذو"والطريق من املدينة إليها خترج من املدينة إىل 
جبل وبه بئر معينة املاء عذبة املشرب ومنه إىل اجلار مرحلة واجلار على ضفة البحر امللح واملراكب إليها 

رات وكذلك من اجلار إىل جدة حنو من عشرة أيام يف الرب بطول قاصدة ومقلعة وليس ا كبري جتا
الساحل والبحر يبعد تارةً ويقرب أخرى وأكثر هذه املراحل يف رمال ناشفة وطرق دارسة يستدل فيها 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  64  

بالبحر واجلبال ويف شرقي مكة الطائف وبينهما ستون ميالً والطائف من أرادها من مكة سار منها إىل بئر 
ي قرية عامرة فيها عرب بادية مث إىل قرن املنازل وهو حصن عامر بأهله على قارعة الطريق بن املرتفع وه

ومنه إىل الطائف ومن أراد من مكة إىل الطائف على طريق العقيق يأيت عرفات على ثالثة أميال مث إىل 
  .بطن نعمان وهو موضع فيه خنيالت مث يصعد عقبة كرى مث يشرف على الطائف

عد عقبة خفيفة مث يدخل الطائف والطائف منازل ثقيف وهي مدينة صغرية متحضرة مياهها مث يرتل مث يص
عذبة وهواؤها معتدل وفواكهها كثرية وضياعها متصلة وا العنب كثري جداً وزبيبها معروف يتجهز به 

وأدميها إىل مجيع اجلهات وأكثر فواكه مكة تصدر عنها وبالطائف جتار مياسري وجل بضائعهم صنع األدمي 
عايل اجلودة رفيع القيمة وبالنعل الطاثفي يضرب املثل هذا مشهور والطائف على ظهر جبل غزوان وعلى 
ظهر جبل غزوان ديار بين سعد املضروب م املثل يف كثرة العدد وبه مجلة من قبائل هذيل وليس يف بالد 

 الصيف لشدة برده والغالب على احلجاز بأسرها جبل أبرد من رأس هذا اجلبل ورمبا مجد به املاء يف
نواحي مكة مما يلي املشرق بنو هالل وبنو سعد يف قبائل من هذيل ومن غربيها قبيلة مدجل وغريها من 

  .قبائل مضر

    

وملكة خماليف وهي احلصون فمنها بنجد الطائف وجنران وقرن املنازل والعقيق وعكاظ وليمة وتربة وبيشة 
ا بتهامة ضنكان والسرين والسفيه وغشم وبيش وعك ومن خماليف وكتنه وجرش والسراة ومن حصو

املدينة املنسوبة إليها تيماء ودومة اجلندل والفرع وذو املروة ووادي القرى ومدين وخيرب وفدك وقرى 
  .عربية والوحيدة والسيارة والرحبة والسيالة وسبابه وراهط وغراب واألكحل واحلمية

ج من مكة إىل بئر بن املرتفع وفيه بئر مث إىل قرن املنازل وهي قرية كبرية والطريق من مكة إىل صنعاء خير
مث إىل صفر وهي قرية صغرية وبصفر بئران ماؤمها غدق عذب يشرب منهما مث إىل كرى وهي قرية 

عامرة كثرية النخل ا عيون مطردة مث إىل الرويثة وهي قرية كبرية وهي حصن منيع وفيها بركتان للماء 
 أخالط من العمريني وفيها كروم حتمل عنباً كبري احلب جداً ويصنع منه زبيب طيب الذوق جليل وأهلها

املقدار وحيمل إىل البالد ااورة هلا والبعيدة منها ومنها إىل صنعاء اثنان وسبعون ميالً وكذلك من خيوان 
ة بأهلها وا أصناف من إىل صعدة مثانية وأربعون ميالً وخبيوان قرى وعمارات ومزارع ومياه معمور

بطون غسان ومجل من قبائل العرب وبقرب من خيوان بالد اإلباضية وبالدهم عامرة وحصوم مانعة 
  .وزراعام كثرية وعمارام متصلة

ومنها إىل اثافت وهي مدينة فيها كروم كثرية وقليل خنل وشرب أهلها من بركة كبرية فيها ينابيع ماء 
دينة صغرية كاحلصن حفت ا كروم كثرية وزروع متصلة وعيون دافقة وألهلها ومنها إىل ريدة وهي م
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مواش ومجال ويف الريدة البئر املعطلة والقصر املشيد الذي ذكر يف الكتب ومنها إىل صنعاء مرحلة وقد 
 ذكرنا مدينة صنعاء فيما تقدم من ذكرها يف موضعها من اإلقليم األول وهذا الطريق الذي ذكرناه تأخذه

  .القوافل يف عشرين مرحلة

والطريق من مكة إىل ذي سحيم من خوالن خترج من مكة إىل ملكان وهو ماء يرتل به املسافرون ومنه 
إىل يلملم مرحلة وهو جبل معترض من املشرق إىل املغرب وبه ميقات أهل امة مث إىل مرتل يف قفر به 

ئران مرحلة ومنه إىل دوقه وعليب ومها قريتان عني ماء مرحلة ومنه إىل قينة وهي قرية صغرية فيها ب
عامرتان بأهلهما مرحلة ومنهما إىل احلسبة وهي قرية صغرية فيها ماء كثري مرحلة ومنها إىل قنونا مرحلة 

وقنونا مرتل فيه بئر مرحلة مث إىل بيشة حاران وهو مرتل فيه بقايا عرب وبه بئر عذبة مرحلة ومنها إىل 
بحر صغرية مرحلة وقد ذكرناها يف مكاا ومن حلي الساحلية إىل وادي ضنكات مدينة حلي وهي على ال

الواصل إىل مدينة ضنكان مرحلة ومنه إىل مدينة ضنكان اليت ذكرناها يف طريق صنعاء مرحلة مث إىل 
حاران القرين وهي قرية صغرية لكنها عامرة وفيها مياه جارية وخنالت قليلة مرحلة ومنها إىل خوالن ذي 

  .حيم وهي قلعة حصينة وألهلها منعة وفيهم عزةس

ومجيع هذه البالد اليت ذكرناها هي يف أرض امة وامة قطعة من اليمن وهي جبال مشتبكة أوهلا من 
البحر القلزمي ومشرفة عليه ومتر منها قطائع يف جهة املشرق وحدود امة يف غربيها حبر القلزم ويف 

إىل الشمال وطول أرض امة من الشرجة إىل عدن على الساحل اثنتا شرقيها جبال متصلة من اجلنوب 
عشرة مرحلة وعرض أرض امة اليمن من اجلبال إىل عمل غالفقة يكون مسري أربعة أيام ويف شرقيها 

أيضاً مدينة صعدة وجرش وجنران ويف مشاهلا مكة وجدة ويف جنوا صنعاء على حنو عشر مراحل وبأرض 
 من مجيع القبائل ومكة قطب ومقصد ألهل جزيرة عربة وهي بالد اليمن ومن مكة امة صراح العرب

إىل صنعاء عشرون مرحلة ومن مكة إىل زبيد عشرون مرحلة ومن مكة إىل اليمامة إحدى وعشرون 
مرحلة ومن مكة إىل دمشق ثالثون مرحلة ومن مكة إىل البحرين مخس وعشرون مرحلة وسنأيت ذه 

  .يف أمكنتها بعون اهللا تعاىلالطرقات املذكورة 

  .جنز اجلزء اخلامس من اإلقليم الثاين واحلمد هللا ويتلوه اجلزء السادس منه إن شاء اهللا تعاىل

  الجزء السادس

    

إن هذا اجلزء السادس من اإلقليم الثاين حتصل فيه من البالد املعمورة والكور املشهورة ما نذكره اآلن 
جممالً مث نفسره بعد ذلك باستقصاء من القول على حسب ما سبق لنا يف ذلك بعون اهللا ففي هذا اجلزء 
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ار ومأرب والشحر وسفل من قواعد البالد املعلومة جرش وبيشة وتبالة وعكاظ وجنران وعلو حيصب وظف
حيصب وشبام وحضرموت وصور وقلهات ومسقط وصحار والعفر وسعال ومنح وسرعمان وبثرون 
وحجر وحضرمة والقريتني ووجرة ورامة ومعدن النقرة وسلمية وبرقة واضح وهجر وبريمان واجليل 

  .وجلفار

ش وجزيرة ابن كاوان ويف البحر الفارسي مما تضمنته حصته جزيرة ابرون وجزيرة خري وجزيرة كي
والدردور وجبال كسري وعوير وفيه من بالد كرمان السربين وجبال مسكن وهذه البالد كلها قواعد 

  .وبالد يعمرها طوائف وأمم نذكرهم اآلن حبول اهللا

فنقول إن مدينة جرش ومدينة خيوان ومدينة جنران كلها بالد تتقارب يف املقدار والعمارة وا تدبغ 
انية اليت ال يبلغها شيء يف اجلودة كما سبق ذكره وهلا مزارع وضياع ومكاسب وجتارات اجللود اليم

يتقلبون فيها ويتعيشون منها وبني جرش وخيوان أربع مراحل وبني خيوان وجنران ست مراحل وكذلك 
  .من جرش إىل جنران مثل ذلك

غرية ا عيون متدفقة ومزارع وخنل وأما تبالة فإا من خماليف مكة وبينهما أربع مراحل ومدينة تبالة ص
 صار إليها "و"وهي يف أسفل أكمة تراب وهلا وليها احلجاج بن يوسف من قبل عبد امللك بن مروان 

وبلغ إليها مل يرها فسأل عنها فقيل له إا يف أسفل هذه األكمة اليت بني يديك فقال إن بلدة تسترها 
  .ف عنها فصار ذلك مثالً فيقال أهون من تبالة على احلجاجأكمة خلليق أن يقال فيها أهون ا مث انصر

ومن تبالة إىل بيشة مخسون ميالً وكذلك من بيشة إىل جرش أربع مراحل ومن تبالة إىل سوق عكاظ 
ثالث مراحل وسوق عكاظ قرية كاملدينة جامعة هلا مزارع وخنل ومياه كثرية وهلا سوق يوماً يف اجلمعة 

يها يف ذلك اليوم بأنواع من التجارات احملوج إليها أهل تلك الناحية فإذا أمسى وذلك يوم األحد يقصد إل
  .املساء انصرف كل أحد إىل موضعه ومكانه ومن سوق عكاظ إىل مدينة جنران مخس مراحل

وظفار هي قصبة حيصب وكانت ظفار فيما سلف من البالد الكبار املشهورة وكان ا قصر ريدان 
ل ملوك اليمن وهي اآلن خراب أكثرها قد دم بناؤها وقل ساكنها لكن ا يف املشهور وبه كانت ترت

هذا الوقت بقايا من أهلها ساكنون ا وهلم فضول أموال وبضائع وهلم مزارع قليلة وخنل فيه كفاية 
  .ألهله

ن ميالً ومن مدينة حيصب اليت امسها ظفار إىل ذمار ستة وثالثون ميالً وكذلك من ذمار إىل صنعاء أربعو
ومن علو حيصب إىل حصن الثجة ستة وثالثون ميالً ومن الثجة إىل اجلند سبعة وعشرون ميالً واجلند 

حصن عامر وبه قوم من خوالن وبه آبار ماء وهو على تل كبري ومن اجلند إىل صنعاء مائة وأربعون ميالً 
رب القدمية وبه مياه جارية ومن ظفار إىل حصن علق أربعة عشر ميالً وهو حصن حيصب وبه جلة من الع
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  .وقليل خنيالت ومنه إىل حصن سفل حيصب ستة عشر ميالً وبه خنل ومياه جارية من عيون عذبة

    

ومن ظفار إىل قرية مأرب ثالث مراحل وهذه القرية كانت يف القدم مدينة كبرية عامرة باخللق مشهورة 
ر صرواح ومل يبق منه اآلن إال طلل دارس يف بالد العرب وا قصر سليمان بن داود ويسمى هذا القص

وأثر غابر ومبأرب قصر القشيب وهو قصر بلقيس زوج سليمان وا كان السد املسمى بالعرم وهذا السد 
ذكره مشهور وخربه معلوم يف مجيع األمم وذلك أن هذه املدينة املسماة مأرب كان أكثر أهلها سبأ من 

تيه والعجب والكرب على سائر األمم ما قد شاع ذكره وكانوا مع قبائل العرب احلمريية وكان هلم من ال
ذلك يكفرون بأنعم اهللا سبحانه وكان هلم ذه املدينة يف جمرى املاء سد عظيم البناء وثيق الصنعة قد أمنوا 

من خلله وكان املاء يرتدع فيه حنو من عشرين قامة وكان املاء حمصوراً من جوانبه قد أتقنوه وأوثقوا 
عته وكانت مساكنهم عليه وكان لكل قبيلة شرب معلوم ينصب إليهم فيسقون منه ويصرفونه يف صنا

مزارعهم بقسمة عدل وكان السد يعلو هذه املدينة كاجلبل املنيف فلما أراد اهللا انقطاع دوهلم وتشتت 
ملدينة وما مجاعتهم وانصرام أيامهم أرسل عليهم السيل الكبري فجاءهم وهم نائمون فرفع السد ومر با

جاورها من القرى واألمم والبهائم والبناءات وقتل الكل بالكل وفرقهم شذر شذر وتفرقت العرب 
وتبلبلت األلسن وصاروا يف املشارق واملغارب وبقي من املدينة آثار تراجع إليها قوم من حضرموت 

  .فعمروها إىل اآلن

دينتا حضرموت إحدامها ترمي والثانية شبام ومن مأرب إىل مدينة شبام من بالد حضرموت أربع مراحل وم
فأما ترمي فقد تقدم ذكرها وأما شبام فهو حصن منيع جامع بأهله يف قنة جبل شبام وهو جبل منيع جداً 

ال يرتقى إىل أعاله إال بعد جهد ويف أعاله قرى كثرية عامرة ومزارع ومياه جارية وغالت وخنل 
لعقيق وأحجار اجلمست وأحجار اجلزع وهي يف ذاا عند وخصب زائد ويوجد يف هذا اجلبل أحجار ا

وجودها أحجار مغشاة بأغشية ترابية ال يعرفها إال طالا بعالماا املشهورة هلا فتعمل هذه األحجار فإذا 
عملت وصقلت ظهر حسنها وصفاء جوهرها وحيكي طالا ومستخرجوها أم جيدون هذه األحجار 

ن بأنواع من األلوان احلسنة فيلقطون هذه األحجار من بينها ويأتون ا إىل يف أودية حمصاة وحصاها ملو
  .صناعها فيحكموا ويتجهز ا التجار من هذه البالد

وتتصل بأرض حضرموت من جهه شرقيها أرض الشحر وا قبائل مهرة وهم عرب صرح واإلبل املنتجة 
غريب ما ينسب إليها أا تفهم الكالم وتعلم عند هؤالء العرب ال يعدل ا شيء يف سرعة جريها ومن 

ما يراد منها بأقل أدب تعلمه وهلا أمساء إذا دعيت ا جاءت وأجابت من غري تأخري وال توان يف ذلك 
وقصبة أرض مهرة تسمى الشحر ولسان أهل مهرة مستعجم جداً ال يكاد يفهم وهو اللسان احلمريي 
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 إال رواحل مهرة وجل مكاسبهم اإلبل واملعز ومجلة دوام اليت القدمي وأكثر هذه األرض قفر ال يعمرها
يف بالدهم تعتلف السمك املعروف بالوزق يصاد يف ذلك البحر من بالد عان وهو حوت صغري جداً 

يصاد ويشمس وتعلف به الدواب واإلبل وأهل مهرة ال يعرفون احلنطة وال خبزها وإمنا أكلهم السموك 
 وقليل املاء قد اعتادوه وألفوه فال يعولون على غريه من األغذية ومىت دخل والتمور وشرم األلبان

أحدهم البالد ااورة هلم وأكل شيئاً من احلنطة وجد لذلك أملاً ورمبا مرض لذلك ويقال إن طول بالد 
مهرة تسع مائة ميل وعرضها يف مجيع طوهلا من مخسة وعشرين ميالً إىل مخسة عشر ميالً إىل ما دون 

ذلك وهذه األرض كلها رمل سيال والرياح العبة به تنقله من مكان إىل مكان ومن آخر بالد الشحر إىل 
  .عدن ثالث مائة ميل

ويتصل بأرض مهرة بالد عمان وهي جماورة هلا يف جهة الشمال وبالد عمان مستقلة بذاا عامرة بأهلها 
التني والعنب وحنو ذلك ومن بالد عمان مدينتا وهي كثرية النخل والفواكه اجلرومية من املوز والرمان و

صور وقلهات ومها على ضفة البحر امللح الفارسي ومها مدينتان صغريتان لكنهما عامرتان وشرما من 
  .اآلبار ويصاد اتني املدينتني اللؤلؤ قليالً وبني صور وقلهات مرحلة كبرية يف الرب ويف البحر دون ذلك

 مخسة أيام يف الرب ويف البحر جمريان ورأس احملجمة هو جبل عال على ضفة ومن صور إىل رأس احملجمة
البحر مير يف شرقي غب احلشيش ويندفن يف املاء فال يعلم حيث يصل ورمبا تكسرت املراكب عليه ويف 

  .رأس احملجمة مغايص لؤلؤ

    

 دما وهي قرية يكون ومن قلهات على الساحل إىل مدينة صحار مئتا ميل وبقرب منها على الساحل قرية
يف الشتاء عامرها قليالً ومعايشها كاسدة وتصرف أهلها قليل وأما يف الصيف فإا تكون كاملدينة العامرة 

  .ألن ا مغاص اللؤلؤ اجليد جداً وهي مشهورة جبيد اللؤلؤ املستخرج ا

مدينة صحار على ضفة ومن مسقط إىل صحار ومها مدينتا عمان أربع مائة ومخسون ميالً ال ساكن ا و
البحر الفارسي وهي أقدم مدن عمان وأكثرها أمواالً قدمياً وحديثاً ويقصدها يف كل سنة من جتار البالد 
ما ال حيصى عددهم وإليها جيلب مجيع بضائع اليمن ويتجهز منها بأنواع التجارات وأحوال أهلها واسعة 

الرمان والسفرجل وكثري من الثمار العجيبة الطيبة ومتاجرهم مرحبة وا خنل كثري ومن الفواكه املوز و
وكان يف القدمي من الزمان تسافر منها مراكب الصني فانقطع ذلك وسبب انقطاع السفر من مدينة عمان 

أن يف وسط حبر فارس مما يقابل مسقط جزيرة تسمى جزيرة كيش وهي جزيرة مربعة طوهلا اثنا عشرة 
يها مدينة كيش فوليها عامل من اليمن فحصنها وأحسن إىل أهلها ميالً يف عرض اثين عشرة ميالً وف

وعمرها وأنشأ ا أسطوالً فغزا به يالد اليمن الساحلية فأضر باملسافرين والتجار ومل يترك ألحد ماالً 
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وأضعف البالد وانقطع بذلك السفر من عمان وعاد إىل عدن وصاحب جزيرة كيش يغزو ذا األسطول 
صل إىل بالد القامرون وأهل اهلند خيافونه ويهابون شره ويواسونه باملراكب املسماة مدينة الرانج وي

املشعيات وقد ذكرناها يف بالد اهلند وحكينا عمن أخربنا ا أن هذه املشعيات يكون طول املركب منها 
د طول الغراب الكامل من عود واحد جيذف فيه مائتا رجل وأخرب خمرب يف وقت هذا التأليف أن عن

صاحب مدينة كيش من هذه املراكب املسماة باملشعيات مخسون مركباً كل واحد منها من قطعة واحدة 
وعنده من سائر املراكب امللفقة مجلة عديدة وهو اآلن على هذه احلال يغزو ويسيب وعنده أموال كثرية 

 اجليد ومن صحار إىل وليس ألحد به طاقة ومبدينة كيش زروع وأغنام وأبقار وكروم وفيها مغايص اللؤلؤ
هذه اجلزيرة جمريان وحياذي هذه اجلزيرة من بالد اليمن مسقط وبينهما جمرى ومن ساحل كرمان 

  .التيزوشط

ويقابل صحار يف الربية على مسري يومني بلدان متصالن بينهما واد يسمى وادي الفلح واسم أحد البلدين 
ما خنل كثري ومزارع وحدائق خنل ومتر ومها سعال واألخر العفر ومها مدينتان صغريتان عامرتان 

متقاربتان يف القدر وشرما من ر الفلح وتسمى األرض اليت مها فيها نزوة ويتصل اتني املدينتني على 
قدر نصف يوم مدينة منح وهي مدينة صغرية يف أسفل جبل يسمى جبل شرم ا خنيل وعيون ماء وهي 

سر عمان غرباً مرحلتان وهي يف أسفل جبل شرم حيث منبعث ر على ضفة ر الفلح ومن منح إىل 
  .الفلح وهو ر كبري عليه قرى وعمارات متصلة إىل أن يصب يف البحر مبقربة قرية جلفاره

والغالب على أهل بالد عمان الشراة وأكثر الشراة يف وقتنا هذا منحشرون عامرون بلدة تسمى بثرون يف 
  .قرى وعمارات وهم متحصنون جببل هلم وبثرون يف أسفلهغريب بالد عمان وهلم هناك 

وفيما يقال إن حدود بالد عمان دوراً تكون تسع مائة ميل وهي باجلملة بالد حارة ويذكر بأن جبل 
شرم يرتل بأعاله ثلج قليل وبني جند وبالد عمان برار متصلة ويف بالد عمان حية تسمى العربد وإليها 

 حية تنفخ وال توذى وهي كثرية التقافز وحيكى أا مىت أخذت ووضعت يف ينسب السكران املعربد وهي
آنية زجاج وتوثق من رأسها ووضعت يف وعاء وأخرجت عن بالد عمان مث تفقدت اآلنية مل توجد احلية 
فيها بوجه وهذا مثبوت يف هذه احلية واإلخبار ا شائع ويف بالد عمان أيضاً دويبة صغرية تسمى القراد 

فرت جبارحة من اإلنسان عضته فال تزال عضتها تربو وتتزايد إىل أن تقيح وتتذود وال يزال ذلك إذا ظ
الدود يسعى يف جوف اإلنسان حىت ميوت وجببال عمان قردة كثرية تضر بأهلها إضراراً كلياً ورمبا اجتمع 

الح العام وحينئذ يقدر منها العدد الكثري حىت ال يطاق دفاعها إال باخلروج إليها بالقسي والسهام والس
  .على دفاعها
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ومن مدينة صحار إىل بالد البحرين حنو من عشرين مرحلة وطريق عمان يف الربية إىل مكة أو غريها 
صعبة جداً لكثرة القفار وقلة السكان وإمنا يسافرون يف املراكب على البحر إىل مدينة عدن ومن عدن 

ن صحار اليت من أرض عمان إىل البحرين يف جهة الشمال يسافرون إن شاؤوا براً أو حبراً وكذلك م
طرق متعذرة السلوك لتنازع العرب ا وحماربتهم وغارام بعضهم على بعض فليس ملسافر معهم أمان يف 

  .نفسه وال يف شيء من ماله

ويتصل بأرض عمان من جهة الغرب ومع الشمال أرض اليمامة وهي بالد الزرقاء اليمامة وكانت هذه 
لزرقاء اليمامة يف عهد اجلاهلية وهلا أخبار مشهورة مذكورة يف الكتب وتوىل قتلها وسبيها وأخذ أمواهلا ا

وال من قبل عمر بن اخلطاب وبالدها حمدقة بواد يسمى افنان وعلى هذا الوادي عمارام وقراهم 
 ومترها أكثر من سائر ومدينتهم املعروفة تسمى احلضرمة وهي مدينة عامرة ا مزارع وخنيل ومتر كثري

  .التمر ببالد احلجاز

ومن مدا حجر وهي اآلن خراب وا كانت اليمامة امللكة ساكنة يف وقتها ويتصل ا برقة وسلمية 
  .ومها مدينتان متقاربتان يف القدر والعمارة والصغر من البالد

ذيقة مرحلة مث إىل الثنية مرحلة مث ومن اليمامة إىل مكة طريق وهو من اليمامة إىل العرض مرحلة مث إىل احل
إىل السفرا مرحلة مث إىل صدا مرحلة مث إىل حصن القريتني الذي يف طريق البصرة مرحلة وبالقريتني جتتمع 

الطرق ومن القريتني إىل رامة مرحلة مث إىل طقجة مرحلة مث إىل صربة مرحلة مث إىل جديلة مرحلة مث إىل 
لة مث إىل قباء مرحلة مث إىل مران مرحلة مث إىل وجرة مرحلة مث إىل اوطاس قلجة مرحلة مث إىل الرقيبة مرح

مرحلة مث إىل ذات عرق مرحلة وهي بتهامة مث إىل بستان ابن عامر إىل مكة مرحلة وسنذكر هذه املراحل 
  .من هذه احلصون والقرى واألماكن يف مواضعها ذكراً شافياً حبول اهللا

ر اليت ذكرناها وبني احلضرمة وحجر مرحلتان ومعىن العرض يف هذه ومن بالد اليمامة وأعراضها حج
األرض هو وادي افنان وهو يشق اليمامة من أعالط إىل أسفلها وعليه قرى عامرة ومزارع متصلة وخنل 

  .وحدائق أشجار

وهذه القرى هي منفوخة ووبرة والقرفة وعربا ويشة والسال والعامرية ونيسان وبرقة ضاحك وسلمية 
  .وضح واملقراة واازةوت

وبني هذه القرى مسافات متقاربة لتجاورها بعضها ببعض وبني سلمية والسال مرحلة وبني السال 
وحضرمة اليمامة مرحلة وسلمية قرية حسنة عامرة قد أحدقت ا حدائق النخل وفيها متور حسنة األلوان 

ضعفون قليلون وا آبار وعني ماء شهية املأكل وكذلك السال قرية صغرية ا قوم من العرب مست
  .خوارة
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ومن أراد املسري من اليمامة إىل البصرة سار من حضرمة إىل السال مرحلة مث إىل سلمية مرحلة مث مير يف 
صحراء متصلة إىل املراب وهي قرية صغرية ا قوم من العرب ثالث مراحل يرتل على مياه آبار يف 

ى إىل الصمان وهي قرية عامرة يسكنها قوم من العرب جياع مواضع قفرة مث يسري ثالث مراحل أخر
عراة قد كتب الفقر هلم بأمان ومن الصمان إىل طقجة مرحلة وهي قرية صغرية يتصل أرضها بأرض 

البحرين ومنها إىل املدينة املسماة كاظمة أربع مراحل وكاظمة حصن منيع على جبل عايل الذروة وهذه 
رون مع العرب على مياه وآبار وعيون ومن كاظمة إىل قرية دمهان مرحلة مث األربع مراحل يرتهلا املساف

إىل البصرة مرحلة فجملة هذا الطريق من اليمامة إىل البصرة مخس عشرة مرحلة ومن اليمامة إىل البحرين 
  .حنو ثالث عشرة مرحلة وكذلك من اليمامة إىل عمان حنو ثالث عشرة مرحلة

 إىل بالد البحرين وذلك من صحار ودما إىل مسقط إىل اخليل إىل جلفار ومن عمان الطريق على الساحل
وهاتان قريتان ما مغايص اللؤلؤ ويقابلهما يف البحر طرف جبل كبري غائص يف البحر يظهر منه القليل 

يف بعض األماكن ويغيب يف غريها فإذا وصلت املراكب الصاعدة من البصرة إىل عمان ووصلت إىل هذا 
ت يف الساحل ما فيها من األمتاع حىت ختف السفينة وجتوز ذلك الطرف مث توسق بعد ذلك احلد فرغ

  .وتسري إىل عمان

ومن جلفار وأنت نازل إىل البحرين تصري إىل مرسى السبخة وهو مرسى فيه عني نابعة عذبة ومنه إىل 
ر عدة جزائر شقاب وبوار وحبر عويص صعب السلوك وتسمى هذه األمكنة ببحر قطر ويف هذا البح

    خالية ال عامر ا يأوي إليها أجناس من الطري البحري والربي فيجتمع ا 

من زبوهلا املقادير الكثرية فإذا طاب ماء هذا البحر للسفر قصدت إليها املراكب فتوسق تلك الزبول اليت 
الثمن الكثري وتلك الزبول قد كومتها الطري يف تلك اجلزائر وتصري ا إىل البصرة وغريها فيببعوا هناك ب

تصرف يف عمارات الكروم والنخل واجلنات والبساتني وليس على حبر قطر ساكن وال يأوي إليه أحد 
وهو مكان خموف براً وحبراً ومنه يسار إىل مرسى املفقود وهو مرسى جليل مكن من رياح شىت وبه عني 

من ساحل هجر إىل البصرة طريق على ماء غزير عذب ومنه إىل ساحل هجر وهو أول بالد البحرين و
  .الساحل غري معمورة وسنذكره إذا جاء موضع ذكره يف اإلقليم الثالث بعون اهللا تعاىل

وأما معدن النقرة فهو قرية كبرية عامرة جيتمع ا حاج البصرة وحاج الكوفة ومن أراد املسري إىل املدينة 
وا آبار ملحة ستة وأربعني ميالً ومنها إىل بطن خنل سار ذات اليمني إىل الغسيلة وهو مرتل فيه أعراب 

وهي قرية كثرية املاء والنخل ستة وثلثون ميالً مث إىل الطرف وهو مرتل خال ورمبا قصده بعض العرب 
فرتله وعمره وبه برك جيتمع ا ماء السماء اثنان وعشرون ميالً مث إىل املدينة مخسة عشر ميالً وأما الطريق 

  .بغداذ على القريتني فسنذكره يف موضعه بعد هذا بعون اهللا تعاىلمن مكة إىل 
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وأما حبر فارس فإنا قد ذكرنا أنه خليج مبدؤه من البحر الكبري اهلندي وأنه خيالف سائر البحور واخللجان 
يف حبره وموجه وفيه مما يلي شط اليمن جبالً كسري وعوير وحياذي هذين اجلبلني املكان املسمى دردوراً 

سمى حبر موضعه حبر عزرة والدردور موضع يدور فيه املاء كالرحى دوراناً دائماً من غري فترة وال وي
سكون فإذا سقط إليه مركب أو غريه مل يزل يدور حىت يتلف وهذا املاء موضعه يكون يف جنوب جزيرة 

رى وجزيرة ابن ابن كاوان وجزيرة ابن كاوان بينها وبني جزيرة كيش اثنان ومخسون ميالً وهو نصف جم
كاوان مقدارها اثنان ومخسون ميالً يف عرض تسعة أميال وأهلها شراة اباضية وفيها عمارة وزروع 

ونارجيل وغري ذلك وترى منها جبال اليمن وعندها الدردور املذكور وهو مضيق على مقربة من جبلي 
ن غائران حتت املاء ال يظهر كسري وعوير تسلكه السفن الصغار وال تسلكه السفن الصينية وهذان اجلبال

منها شيء واملاء يكسر على أعالمها والربانيون يعرفون مكانيهما فيجنبوما وهذه الدردورات الثالثة منها 
هذا الواحد والثاين مبقربة جزيرة قمار والدردور الثالث منها هو يف آخر الصني وفيما بني سرياف 

  .ر وبإزائه جزيرة صغريةومسقط سيف بن الصفاق وهو أنف قائم يف البح

ويف هذا البحر مسك يسمى الدفسني له رأس مربع فيه قرنان يف طول االصبع إىل الدقة ما هي وجسد هذا 
السمك قليل وفمه شبيه بالقمع ال يفتحه وال يغلقه وداخل فمه شيء أشبه بالقمع أمحر غض ويف فمه شق 

ه األجذم ودام على أكله برئ من علته وهذا ذو أسنان به يقطع ويبلع ويقال إن هذا السمك إذا أكل
  .مشهور يف أرض فارس ويف أرض كرمان

  .جنز اجلزء السادس من اإلقليم الثاين واحلمد هللا ويتلوه اجلزء السابع منه إن شاء اهللا تعاىل

  الجزء السابع

وقصرقند وفريبوز إن املدائن اليت يف هذا اجلزء السابع من اإلقليم الثاين هي كيه وكيز وأرمابيل وبند 
واحلور وقنبلي ومنجابرى والديبل والنريون واملنصورية ووندان وأصقفه ودزك وماسورجان وقزدار 

وكيزكانان وقديرا وبسمد والطويران وامللتان واجلندور والسندور والرور وأتري وقالري وبثرا ومسوام 
فلفهره وراسك وشروسان وسدوسان وبانيه ومامهل وكنبايه وسوباره وسندان وسيمور وأساول و

  .وكوشه وكشد وسوره ومنهه وحمياك ومالون وقالريون وبلني

ويف حبر هذا اجلزء جزيرة ثارة وجبال كسري وعوير والدردور وجزيرة الديبل وفيها مدينة كسكهار 
  .وجزيرة اوبكني وجزيرة املند وجزيرة كومل ملى وجزيرة سندان

األديان واللباس والعادات وها حنن لكل ذلك واصفون وعنه مبا ويف كل هذه األقاليم أمم وعامل خمتلفو 
  .صح من ذلك خمربون وباهللا التوفيق
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  .فنقول إن أول هذا اجلزء يأخذ من شرقي البحر الفارسي

فأما جنوبه ففيه مدينة الديبل ومدينة الديبل كثرية الناس جدبة األرض قليلة اخلصب ليس ا شجر وال 
ا قشفة عدمية النبات وأكثر بنيام بالطني واخلشب وإمنا سكنها أهلوها حبسب خنل وجباهلا جرد وسهوهل

  .أا فرضة لبالد السند وغريها وجتارات أهلها من وجوه شىت وأسباب متفرقة يتصرفون فيها

    

وأيضاً أن مراكب العمانيني تقصدها بأمتعتها وبضائعها وقد ترد عليها مراكب الصني واهلند بالثياب 
تاع الصينية واألفاويه العطرية اهلندية فيشترون من ذلك جزافاً ألم أهل يسار وأمواهلم كثرية واألم

وميسكونا حىت إذا سارت املراكب عنهم وخلت السلع أخرجوا أمتعتهم وباعوا وسافروا إىل البالد 
  .وقارضوا وتصرفوا يف أمواهلم كيف شاءوا

  .يال يف جهة املغرب منهاوبني الديبل وموقع ر مهران األعظم ستة أم

ومن الديبل إىل النريون يف غريب مهران ثالث مراحل وهي يف وسط الطريق إىل املنصورة وا جيوز ر 
  .مهران من جاء من الديبل يريد املنصورة

والنريون مدينة ليست بالكبرية وال بالصغرية األهل وعليها حصن حصني وأهلها مياسري وهلم قليل شجر 
  . املنصورة ثالث مراحل وبعض مرحلةوفيها إىل

  .واملنصورة مدينة حييط ا ذراع من ر مهران ويبعد عنها وهي على معظم مهران من اجلانب الغريب

ومهران يأيت من منبعه حىت إذا وصل إىل مدينة قالري اليت هي يف غريب النهر وبينهما وبني املنصورة 
رة ومر الذراع الثاين منه آخذاً مع الشمال إىل ناحية مرحلة انقسم قسمني وسار معظمه إىل املنصو

سدوسان مث أخذ راجعاً يف جهة املغرب إىل أن يلتصق بصاحبه وهو القسم الثاين من النهر وذلك أسفل 
  .مدينة املنصورة وعلى حنو اثىن عشر ميالً منها فيصريان واحداً ومير منما إىل النريون مث إىل البحر

الطول حنو ميل يف عرض ميل وهي مدينة حارة ا خنل كثري وقصب سكر وليس هلم ومقدار املنصورة يف 
شيء عن الفواكه إال نوع من الثمر على قدر التفاح يسمونه الليمونه وهو حامض شديد احلموضة وهلم 

  .فاكهة أخرى تشبه اخلوخ وتقاربه يف الطعم

ر واليته فنسبت إليها وبنا هذا امللك امللقب ومدينة املنصورة حمدثة بناها املنصور من بين العباس يف صد
باملنصور أربع مدن بأربعة طوالع وقد رأى يف علمه يف ذلك أا ال خترب أبداً وأحد هذه البالد األربعة 

  .بغداذ يف العراق وهذه املنصورة يف السند واملصيصة عل حبر الشام والرافقة بأرض اجلزيرة

ثري وجتار مياسري وأموال ماشية وزروع وحدائق وبساتني وبناءها باللنب واملنصورة مدينة كبرية فيها بشر ك
واآلجر واجلص وهي فرجة املساكن وألهلها نزاهات وأيام راحات والتجار ا كثريون واألسواق قائمة 
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واألرزاق دارة وزيهم ولباس عامتهم زي العراقيني وملوكهم يتشبهون مبلوك اهلند يف لباس القراطق 
  .شعوروإسبال ال

ودرامههم فضة وحناس ووزن الدرهم عندهم مخسة دراهم ورمبا جلبت إليهم الدراهم الطاطرية فيتعاملون 
  .ا

  .ويصاد ذه املدينة حوت كثري واللحم ا رخيص والفواكه جملوبة إليها وا أيضاً فواكه

  .واسم املنصورة بالسندية بامريمان

أتري وسدوسان واجلندور والسندور ومنجابرى وبسمد وامللتان وهي والديبل والنريون وبانية وقالري و
  .كل هذه املدن من السند وحمسوبة فيها

فأما بانية فهي مدينة صغرية كثرية النعم رخيصة األسعار وأهلها أخالط وهلم رفاهة عيش وهلم كثرة 
  .خصب على أنفسهم وأكثرهم مياسري

نها إىل مامهل ست مراحل ومن الديبل إىل هذه املدينة ومن هذه املدينة إىل املنصورية ثالث مراحل وم
  .مرحلتان

ومنها إىل مامهل إىل كنبايه على البحر مفازة متصلة ال عامر ا وال أنيس وماؤها قليل وليس ألحد ا 
  .سلوك لوحشة أرضها وبعد أقطارها

  .ومدينة مامهل هي بني اهلند والسند

د واملند قوم رحالة ينتجعون إىل أطراف هذه املفازة وتتصل ويف أطراف هذه املفازة قوم يسمون املن
مراعيهم وجوالم إىل مامهل وهم قوم عددهم كثري ومجعهم غزير وهلم إبل وأغنام وقد ينتهون يف أكثر 

  .األوقات يف مسارحهم إىل الرور على شط ر مهران ورمبا زادوا فوصلوا قرب حدود مكران

اس حفيلة كثرية اجلمع عامرة األسواق نافقة التجارات وهي حصينة عليها والرور مدينة حسنة كثرية الن
  .سوران ومير النهر ا من جهة املغرب وأهلها يف رفاهة وخصب عيش وهي يف قدرها تضاهي امللتان

  .ومن الرور إىل بسمد ثالث مراحل وكذلك من الرور أيضاً إىل أتري أربع مراحل

  .بينهما مرحلتانوتصل مبدينة أتري مدينة قالري و

ومدينة قالري على شط ر مهران السند ويف غربيه وهي مدينة حسنة حصينة حماصنها ظاهرة وخرياا 
  .وافرة ومتاجرها راحبة

    

وعلى قرب منها جبهة الغرب ينقسم ر مهران قسمني فيمر معظمه غرباً حىت يصل ظهر املدينة املسماة 
م الثاين مع الشمال وأكثره يف جهة املغرب مث مير آخذاً يف جهة باملنصورة وهي يف غربيه ويرتل القس
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  .الشمال مث يف جهة الغرب حىت يتصل بصاحبه أسفل املنصورة على حنو اثين عشر ميالً

ومدينة قالري مدينة متنحية عن الطريق وقاصدها كثري حلسن معامالت أهلها ومنها إىل املنصورة مرحلة 
  .عني ميالً ومن قالري إىل مدينة شروسان ثالث مراحلكبرية يكون عدد أمياهلا أرب

ومدينة شروسان جليلة املقدار كثرية العيون واألار أسعارها رخيصة ونعمها ممكنة وأهلها كفاف مال 
  .وجتارم حسنة والقاصد إليهم كثري والبضائع عندهم نافقة

نة يف وطاء من األرض حسنة البناء ومنها إىل مدينة منجابري ثالث مراحل غرباً ومدينة منجابرى مدي
يجة األرجاء وهلا مزارع وا جنات وشرب أهلها من العيون واألار ومن هذه املدينة إىل مدينة فريبوز 

ست مراحل وكذلك من مدينة منجابري إىل الديبل مرحلتان والطريق من الديبل إىل فريبوز على 
  .منجابري

  .حلور وهي مدينة صغرية عامرةوبني فريبوز ومنجابري مدينة تسمى ا

وأما مدينة فريبوز فمدينة عامرة بالناس والتجار وأهلها أصحاب أموال وفيهم حسن معاملة وسالمة 
  .واجتناب الريب وهم يف ذام أعفاء نبالء ومدينة فريبوز من بالد مكران

وأصقفه وفلفهره ومن مدا أيضاً كيز ودزك وراسك وهي مدينة اخلروج ومدينة به وبند وقصرقند 
ومشكى والتيز والبلني وهذه كلها من مدن مكران وهي بالد متصلة ونواح واسعة عريضة والغالب عليها 

  .املفاوز والقحط والضيق

وأكرب مدا مدينة كيز وهي تقارب امللتان يف مقدارها وا خنيل كثري ومزارع متصلة وأسعار موافقة 
  .وجتارات كثرية

رب مدينة التيز والتيز على البحر مدينة صغرية مشهورة عامرة تقصدها مراكب فارس وبقرا يف جهة املغ
ويسافر إليها من مدينة عمان ومن جزيرة كيش يف وسط حبر فارس إليها حنو جمرى وافر ومن التيز إىل 

  .كيز حنو من مخس مراحل ومن كيز إىل فريبوز مرحلتان كبريتان

يمان متجاوران يسمى أحدمها الراهون واآلخر كلوان فأما كلوان فهي وبني مدينة كيز ومدينة أرمابيل إقل
من مكران وتنضم إىل أعماهلا واإلقليم الثاين املسمى بالراهون من حد املنصورة وهذان اإلقليمان ما 

  .زروع كثرية ومكاسب جليلة ومثارمها قليلة وإمنا عمدة أهلهما على املواشي من األبقار واألغنام

النهوض من فريبوز إىل أرض مكران فطريقه على كيز ومن مدينة كيز إىل مدينة أرمابيل من ومن أراد 
  .مكران مرحلتان

  .وهي مدينة على قدر فريبوز أو حنوها وا عمارات وحدائق ومترتهات وأهلها مياسري

املباين وكثرة ومن مدينة أرمابيل إىل مدينة قنبلي مرحلتان ومدينة قنبلي تقابل أرمابيل يف القدر وحسن 
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العمارات واتساع األحوال واملال وبني قنبلي والبحر حنو ميل ونصف ميل وأرمابيل وقنبلي مكاما بني 
  .الديبل ومكران

ومن مدينة فريبور إىل دزك ثالث مراحل ودزك مدينة جليلة كبرية عامرة وا جتارات كثرية وبضائع نافقة 
ر ويف جهة الغرب مائالً مع اجلنوب جبل كبري منيع ويسمى وأقاليم متصلة وشرب أهلها من عيون وآبا

ومن دزك إىل راسك ثالث . اجلبل امللح وإمنا مسى بذلك ألن أكثر مياهه ملحة وبه عمارات وقرى
مراحل ومدينة راسك أهلها خوارج وهلا إقليمان يدعى أحدمها اخلروج والثاين يدعى كريكايان وذه 

  . كثري والفانيذ يعمل ا كثرياً ويتجهز به إىل سائر اآلفاقاملدينة وأقاليمها قصب السكر

وقد يعمل بناحية ما سكان أيضاً سكر كثري وفانيذ وكذلك إقليم قصران يزرع به قصب السكر كثرياً 
فيحمل منه السكر والفانيذ كثرياً شرقاً وغرباً وقصران وفاسكان جياوران الطويران وعامة أهلها والغالب 

  .ةعليهما الشرا

ويتصل بنواحي كرمان مدينة مشكي وهي عامرة بالناس ويف أهلها منعة وشدة بأس وا خنل وزروع 
  .وإبل ومجل من الفواكه الصرودية

ولسان أهل مكران فارسي ومكراين وما يتكلموق ولباس عامتهم القراطق ولباس التجار واجللة منهم 
  .يل املصفحة بالذهب مثل زي جتار أهل العراق وفارسالقمص املكممة واألردية ويتعممون بالفوط واملناد

ومن بالد مكران مدينة فلفهرة وأصقفه وبند وقصرقند وهذه البالد كلها بالد تتقارب يف القدر وتشتبه 
  .أحوال أهلها وا جتارات وعمارات ومقاصد راحبة

    

 إىل بند مرحلة غرباً ومن ومن فلفهرة إىل راسك مرحلتان ومن فلفهرة إىل أصقفه مرحلتان ومن أصقفه
  .أصقفه إىل دزك ثالث مراحل ومن بند إىل قصرقند مرحلة ومن قصرقند إىل كيه أربع مراحل

ومن املنصورة إىل مدينة طويران حنو مخس عشرة مرحلة والطويران مدينة جماورة للفهرج من بالد 
  .كرمان

ة إىل الوادي وهي مدينة حصينة هلا فرج والطويران واد فيه مزارع وعمارات وقصبته تدعى طويران منسوب
  .ومترتهات وزراعات متصالت

ومنها إىل قزدار أربع مراحل وهي مدينة عامرة كبرية صاحلة القدر ا أسواق وجتارات وأحوال حسنة 
  .وهلا أقاليم وقرى عامرة

ناس رخيصة وبغربيها مدينة كيزكانان وا يرتل وايل الطويران ومدينة كيزكانان متحضرة كثرية ال
  .األسعار وهلا بساتني وحدائق وأعناب وفواكه وال خنل ا
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ومن مدينة الطويران إىل مدينة مستنج يف وسط املفازة ثالث مراحل وهي مدينة صغرية قليلة الفواكه 
  .كثرية نتاج اإلبل واألغنام

لبالد اهلند وهي مدينة حنو ومنها إىل مدينة امللتان يف آخر بالد السند عشر مراحل ومدينة امللتان جماورة 
  .املنصورة يف الكرب وبعض الناس جيعلها من بالد اهلند وتسمى فرج بيت الذهب

وا صنم يعظمه أهل اهلند وحيجون إليه من أقاصي بلداا ويتصدقون عليه بأموال مجة وحلي كثري 
 وينفقون ويلبسون من وطيب وشيء يقصر الوصف عنه تعظيماً له وإجالالً وله خدام وعباد يأوون إليه

  .ماله املتصدق به عليه

  .ومسيت امللتان باسم الصنم

والصنم على صورة اإلنسان مربع على كرسي من جص وآجر قد البس مجيع جسده جلداً يشبه 
السختيان أمحر ال يتبني من جسده شيء إال عيناه فمنهم من يزعم أن بدنه من خشب ومنهم من يدفع 

ري أنه ال يترك بدنه مكشوفاً وعيناه جوهرتان وعلى رأسه إكليل من ذهب ذلك القول عنه وينكره غ
  .مرصع والصنم قد تربع ومد ذراعيه على ركبتيه كأنه حيسب أربعة وهو معظم عندهم جداً

وبيت هذا الصنم يف وسط امللتان وبأعمر سوق فيها وهي قبة عظيمة مزخرفة منمقة قد أتقن بنياا 
  .ا وأوثقت أبواا والصنم فيهاوشيدت عمدها ولونت صنعه

  .وحول القبة بيوت مبنية يسكنها خدام هذا الصنم ومن يعتكف عليه

وليس بامللتان من اهلند والسند قوم يعبدون األوثان إال هوالء الذين يف هذا القصر مع هذا الصنم وغري 
 وذلك أن ملوك اهلند ااورون ذلك من أهل اهلند والسند إمنا حيجون إليه تعظيماً له وملا عاينوه من أمره

امللتان إذا قصدوا إليها وأرادوا خرا وانتزاع هذا الصنم منها تبادر خدامه فأخفوا الصنم وأظهروا كسره 
وإحراقه فريجع القاصدون إليها عن خرا ولوال ذلك خلربت امللتان فيقول املضلون ذا الصنم إنه نصرة 

  .يماً كثرياًاهللا يف هذا املكان فيعظمونه تعظ

  .وال يعرف من صنع هذا الصنم وال حيدون لصنعه أوالً وهو غريب

وامللتان مدينة كبرية عامرة عليها حصن منيع وهلا أربعة أبواب وخبارجها خندق حمفور ونعمها كثرية 
  .وأسعارها رخيصة وألهلها أموال طائلة

جاج أصاب ا أربعني ار ذهب وإمنا مسيت امللتان فرج بيت الذهب ألن حممد بن يوسف أخا احل
  .والبهار ثالث مائة وثالثة وثالثون مناً وكلها يف بيت فسميت بذلك فرج الذهب والفرج الثغر

  .وللملتان ر صغري عليه أرحاء ومزارع ويصب يف ر مهران السند

ترقها مياه ومنها إىل جندور وهي قصور جمتمعة ميل ونصف وهذه القصور حمكمة البناء شاهقة الذرى وخت
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  .عذبة كثرية

والوايل يرتهلا يف أيام الربيع ويف أيام فرجه وحكل احلوقلي أن وايل هذه املدينة كان على عهده ير كب 
  .من هذه القصور إىل امللتان يف يوم كل مجعة على فيل له سرية متوارثة عن آبائه

  .هم مسلموالغالب على أهل امللتان أم مسلمون واحلكم فيها لإلسالم ورئيس

وجبهة اجلنوب من مدينة امللتان إىل مدينة الندور ثالثة أيام وهي مدينة عامرة جامعة للخريات مشهورة 
الربكات وا جتار وناس نظاف ولباسهم الثياب احملكمة وزيهم حسن ومعايشهم خصبة ويقال إا من 

  .بالد اهلند

  .يتصل بسمد وبعد امللتانوهي على ضفة ر عذب ميد ر مهران ويفرغ فيه قبل أن 

  .ومن مدينة امللتان إىل جهة الشمال برية متصلة بشرقي الطويران

    

ومنها أيضاً إىل حد املنصورة قوم رحالة يسمون البدهة وهم قبائل وبشر كثري متفرقون متقلبون ما بني 
ص وآجام يأوون إليها حدود الطويران ومكران وامللتان ومدن املنصورة وهم كالبادية من الرببر هلم أخصا

  .وبطائح مياه يعيشون فيها وهي يف غريب ر مهران

وهلم إبل فارهة حسنة وا تنتج الفاجل وهي إبل يرغب فيها أهل خراسان وغريهم من أهل فارس 
وأشباهها لنتاج البخت البلخية والنوق السمرقندية وذلك أن هذه اجلمال هلا خلق حسان ولكل خبيت منها 

  .ف هذه اإلبل اليت عندنا يف بالدناسنامان خبال

ومن املنصورة إىل أول حدود البدهة ست مراحل ومن آخر حدود البدهة إىل مدينة كيز حنو عشر مراحل 
  .ومن أول البدهة إىل التيز اليت بآخر مكران ست عشرة مرحلة

  .دابيلواملدينة اليت يلجأ إليها أهل البدهة يف بيعهم وشرائهم وقضاء حوائجهم مدينة قن

وبني كيزكانان وقندابيل إقليم يعرف بإيل وفيه مسلمون وغريهم من البدهة املقدم ذكرهم وهلم غالت 
وزروع وأحوال واسعة وكروم مثمرة وخصب وإبل وغنم وبقر وإمنا مسي هذا اإلقليم بإيل ألنه تغلب 

ا اإلقليم بإيل على امسه إىل على هذه الناحية رجل كان امسه إيال وظهرت الربكة فيهم أيام مدته فسموا هذ
  .اآلن

  .ومن قندابيل إىل املنصورة حنو عشر مراحل

ومن بالد السند أيضاً مدينة خوكخليا وكوشه وقديرا ومها مدينتان مكاربتان يف القدر وما عمارات 
  .ومتاجر للبدهة

  .ومن مدن الطويران حمياك وكيزكانان وسورة وقزدار وكشدان وماسورجان
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طويران إىل بالد املنصورة مفاوز وبرار متصلة ومنها أيضاً يف جهة الشمال إىل ناحية وبني مدن ال
سجستان مفاوز وعشار معطلة متصلة ومدينة ماسورجان مدينة كبرية عامرة ا متاجر ومكاسب وهلا 

  .عمارات وقرى كثرية وهي على ر الطويران

  .ومنها إىل قصبة الطويران اثنان وأربعون ميالً

  .اسورجان إىل درك يامونه مائة وأحد وأربعون ميالًومن م

  .ومن درك يامونه إىل فريبوز ويقال فريبوس بالسني مائة ميل ومخسة وسبعون ميالً

  .فهذه مجلة بالد مكران والسند والطويران

  .وكذلك من الطويران إىل املنصورة ألف ميل وسبعون ميالً

مامهل وكنباية وصوبارة وخابريون وسندان وماسويا فأما ما اتصل بالسند من بالد اهلند فمدينة 
  .وصيمور

  .وهلا من اجلزائر البحرية أوبكني وجزيرة املند وجزيرة كومل ملى وجزيرة سندان

ومدن اهلند كثرية منها مامهل وكنباية وموبارة وأساول وجنارل وسندان وصيمور واجلندور والسندور 
  .رة وهلاور وغريها مما سنأيت بذكره يف أمكنته بعون اهللا تعاىلوزويلة يف املفازة وملطة وأودغست وروا

فأما مدينة مامهل فقوم حيسبوا من اهلند وقوم جيعلوا من السند وهي على رأس املفازة املتصلة بينها 
  .وبني كنباية والديبل وبانيه

ارات وحوهلا عمارات وهي وهي مدينة جامعة عامرة وهي طريق الداخلني من السند إىل بالد اهلند وا جت
  .قليلة الفواكه كثرية الكسب واملواشي ومنها إىل املنصورة تسع مراحل على مدينة بانيه

ومن مامهل إىل مدينة كنباية مخس مراحل ومدينة كنباية على ثالثة أميال من البحر وهي يف ذاا حسنة 
  .اق وخيرج منها إىل كل اجلهاتالشكل وا اإلقالع واحلط وا مجل بضائع وجتارات من كل اآلف

  .وهي أيضاً على خور تدخله املراكب وترسي به وماؤها كثري

  .وعلى هذه املدينة حصن منيع بنته والة اهلند عند ما تغلب عليها صاحب جزيرة كيش

  .ومن مدينة كنباية يف البحر إىل جزيرة أوبكني جمرى ونصف

ان وهي أول بالد اهلند وينبت يف أرضها الزروع واألرز وكذلك من جزيرة أوبكني إىل جزيرة الديبل جمري
  .ويف جباهلا تنبت القنا اهلندية وأهلها عباد بدود

  .ومنها إىل جزيرة املند ستة أميال وأهلها لصوص

  .وفها إىل كويل ستة أميال

ومن كويل على الساحل إىل مدينة سوبارة حنو مخس مراحل وهي تبعد عن البحر حنو ميل ونصف وهي 
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دينة متحضرة عامرة كثرية الساكن وهلا جتارات ومرافق وهي فرضة من فرض البحر اهلندي وا مصائد م
  .ومغايص اللؤلؤ

  .وعليها جزيرة ثارة وهي صغرية وفيها قليل نارجيل وقسط

ومن مدينة سوبارة إىل مدينة سندان حنو مخس مراحل وبينها وبني البحر ميل ونصف ميل وهي مدينة 
ل وسكاا أهل حذق ونبالة وهم جتار مياسري متجولون وهي كبرية القدر واملسافر إليها متحضرة األه

  .كثري واخلارج عنها كثري

    

ويف جانب الشرق منها جزيرة تسمى ا وتنسب إليها وهذه اجلزيرة واسعة القطر كثرية الزرع والنخل 
  .والنارجيل وا تنبت القنا واخليزران وهي يف عداد بالد اهلند

ومن مدينة سندان إىل صيمور مخس مراحل وصيمور مدينة واسعة حسنة جليلة املباين حسنة اجلهات وا 
  .نارجيل كثري وقنا وجبباهلا كثري من النبات العطر احملمول إىل سائر اآلفاق

ويف البحر منها على مخسة أيام جزيرة تسمى ملي وهي جزيرة كبرية حسنة البقاع قليلة اجلبال كثرية 
النبات وجبزيرة ملي ينبت شجر الفلفل وال يكون إال ا أو بفدرينة أو جبرباتن وال يوجد منه شيء إال 

  .ذه البالد الثالثة

وهو نبات له ساق أشبه شيء بساق شجرة العريش وورقه كورق النبات اللبالب فيه طول وال تشريف 
رقه من املطر وجيىن إذا بلغ والفلفل األبيض منه له وله عناقيد مثل عناقيد الشبوقة وكل عنقود منها تكنه و

  .هو ما كان جىن منه يف أول بلوغه وقبل ذلك

وحكى ابن خرداذبه أن هذه العناقيد إذا كان املطر احننت ورقاا عليها وأكنتها من املطر فإذا ارتفع املطر 
  . عادت الورقة عليها وهذا غريبارتفعت الورقة عن العناقيد فما تعاودها إال يف حني املطر فإن عاد املطر

  .وأما كنباية وسوبارة وسندان وصيمور فكلها من بالد اهلند

  .وصيمور بلدة من بالد امللك املسمى بلهرا

وملكه عظيم وبالده واسعة العمارات كثرية التجارات جامعة اخلريات وجباياته وافرة وأمواله مقنطرة 
  .طروببالده أيضاً أنواع وصنوف من أفاويه الع

وتفسري بلهرا مالك امللوك وهذا االسم يتوارثه امللوك املستأخذة عن امللوك املاضية وكذلك سائر امللوك 
باهلند إذا صار امللك مللك منهم تسمى باسم امللك الذي كان قبله وأمساؤهم متوارثة بينهم ال ينتقلون 

  .عنها وقد صار ذلك بينهم سرية يتبعوا

ة وملوك الزنج وملوك غانة وملوك الفرس وملوك الروم يتوارثون األمساء وقد وكذلك أيضاً ملوك النوب
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ذكر أبو القاسم عبيد اهللا بن خرداذبه يف كتابه من هذا ما جيب ذكره يف هذا املكان الذي بدأنا به فقال 
 بالنون من إن للملوك ألقاباً متوارثة بينهم مثل ملوك الصني ال يسمى أحد منهم إال البغبوغ والبغبون أيضاً

  .آالف السنني إىل اليوم أمم توورث وتدول بني الصينيني

ومن ملوك اهلند بلهرا وجابة والطافن واجلرز وعابة ودمى وقامرون وكل واحد من هذه األمساء ال يسمى 
ا إال ملك ميلك بالداً وناحية ال يشركه يف ذلك االسم مشارك وال ينتقل عنه وإمنا يسمى بذلك االسم 

  .لك ذلك املكان بعينهمن م

وكذلك ملوك الترك والتبت واخلزر أمساؤهم خاقان إال اخلرخل فإنه يسمى جبغويه وهو اسم متوارث 
  .يسمى به من ملك ترك اخلرخل وكذلك ملوك الزابج يسمى امللك فيهم الفنجب امساً متوارثاً

ة كلها واألغزاز يسمى ملكها وملوك الروم يسمون بالقياصرة وقيصر اسم متوارث واقع مبن ملك الرومي
بشاه شاه أي ملك امللوك وهو اسم يتوارثه ملوكهم بينهم ال ينتقلون عنه وكذلك الفرس تسمى ملوكهم 
باألكاسرة وأما السودان فإمنا تنسب ملوكها إىل بالدها فاسم صاحب غانة غانة وملك كوغة امسه كوغة 

  .وفيما جئنا به من هذا الفن إقناع وكفاية

د اهلند املضمنة يف هذا اجلزء خابريون وأساول ومها مدينتان عامرتان بالناس والتجار والفعلة ومن بال
  .وأمواهلم وافرة وصنعهم حسنة وبضاعام نافقه

وقد وصل املسلمون إىل أكثر هذه البالد وتغلبوا على أطرافها يف هذا الوقت وسنذكر ما اتصل ذه البالد 
  .من غريها حبول اهللا وقوته

  .جنز اجلزء السابع من اإلقليم الثاين واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثامن منه إن شاء اهللا تعاىل

  الجزء الثامن

  .إن هذا اجلزء الثامن من اإلقليم الثاين تضمن يف حصته من البالد اهلندية بالداً ساحلية على حبر اهلند

  . وكلكسار ولولوا وكنجه ومسندرمنها بروج وسندابور وتانه وفندرينه وجرباتن وكلكيان وضنجى

ومن البالد الربية مدينة دولقه وجناول وروارة والقندهار وزويلة وملطة وأودغست وكل هذه على رأس 
املفازة وكابل وخراش وحسك وموريدس وماديار وتته ودده ومنيبار ومالوه ونياست وأطراسا وجنه 

  .نوج وأسناندوقشمري السفلى وميدره وكارموت وقشمري العليا والق

ويف حبره من اجلزائر اهلندية جزيرة ملي وجزيرة بليق وتروي بليخ وجزيرة املسخا وجزيرة مسندر وها حنن 
  .ألوصافها ذاكرون ولغرائب احتوائها واصفون مبن اهللا وقوته
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م عالية فأما مدينة بروج فإا مدينة كبرية جليلة مجيلة حسنة البناء بناؤها باآلجر واجلص وألهلها مه
وأحوال وافرة وأموال صامتة وجتارات معروفة وهم وقف على اإلغتراب واجلول وكثرة األسفار وهي 

  .فرضه من جاء من الصني وفرضة ملن جاء من اهلند ومنها إىل صيمور يومان

  .ومن بروج إىل مدينة روارة مثاين مراحل يف بر متصل ال جبل به والسفر بينهما يكون على العجل

ت ببالد روارة كلها وال ما جاورها من البالد للمسافرن سفر إال على العجل حيملون عليها وليس
  .أمتعتهم والبقر جترها وتسري م حيث شاؤوا ولكل عجلة سائق وقائد

وبني بروج وروارة مدينتان اسم إحدامها جناول واسم الثانية دولقه ومها متقاربتان يف القدر وبني 
  . أشف من مرحلةالواحدة واألخرى

  .ومدينة دولقه على ر يصل إىل البحر ويكون خوراً وعلى غربيه مدينة بروج وتروي بروص

وجناول ودولقه يف أسفل جبل معترض من جهة مشاهلما يسمى جبل أوندرن وترابه أبيض إىل الصفرة 
  .وينبت فيه القنا وقليل نارجيل

  .وبالقرب من مدينة جناول مدينة أساول

الثالثة بالد يشبه بعضها بعضاً يف الصفات والقدر وأحوال أهلها واشتباه زيهم ولكل واحدة وكل هذه 
  .منها جتارات ومقاصد أرباح ممكنة

فأما مدينة روارة فملكها ملك عظيم يسمى بلهرا وله جيوش وفيلة وعبادته صنم البد وهو حيمل تاج 
  .ب اخليل يف سائر األيامالذهب على رأسه ويلبس احللل املنسوجة من الذهب ويرك

وقد يركب يف كل مجعة مرة ويركب حوله حنو مائة امرأة وال ميشي معه أحد سواهن وقد لبسن القراطق 
املذهبة وحتلني بأحسن احللية واحتملن األساور من الذهب والفضة يف أيديهن وأرجلهن واسبلن شعورهن 

ا مجلة وزرائه وعظماء رجاله فال يركبون معه إال على أردافهن وهن يتالعنب ويتدافعن وامللك يقدمهن وأم
إذا خرج حمارباً ملن قام عليه أو ملن اهتضم شيئاً من عماالته أو إىل من قصد بالده من امللوك ااورين له 

  .وله من الفيلة كثري وهي عمدة حربه

  .قدمناهوهذا امللك متوارث الذات واالسم ال ينتقل عنهم وبلهرا تفسريه ملك امللوك كما 

ومدينة روارة يصلها كثري من جتار املسلمني وا جتوهلم وللمسافرين ا إكرام من ملكها وضبط ملا 
  .بأيديهم

وبسط العدل يف أهل اهلند طبيعة هؤالء ال يعولون شيء سواه ولفضل عدالتهم وحفظ عقودهم وحسن 
  .سريهم ذكروا أم ومجلة أهل تلك البالد يف خري وكثر

  .ليهم وبالدهم عامرة وأحواهلم راجحة وادعةالقاصد إ
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ومن انقياد عوامها للحق وأتباعهم له وكراهتهم للباطل أن الرجل يكون له عند أحد منهم حق فيلقاه 
حيث ما لقيه فيخط له خطا يف األرض كاحللقة ويدخله الطالب يف تلك احللقة فيدخلها املطلوب طائعاً 

  . عنه وأداء ما لزمه أو يعفو عنه الذي له احلق فيخرج عن احللقةمن ذاته وال يربح منها إال بإنصاف

وطعام أهل روارة األرز واحلمص والباقلي واللوبيا والعدس واملاش والسمك واحليوانات اليت متوت موتا 
  .طبيعياً

 ماتت دفنت وهذا وال يذحبون طائراً وال حيواناً ال كبرياً وال صغرياً وأما البقر فإا حمرمة عندهم البتة فإذا
فعلهم يف البقر خاصة دون سائر البهائم وإذا ضعفت البقر عن اخلدمة والتصرف رفعت عن التعب وأمر 

  .بالنظر إليها وبالعلف من غري أن تستخدم ظهورها إىل أن متوت

  .وأهل اهلند حيرقون موتاهم وال قبور مل

 األرض مقدار شربين أو حنومها وتوضع وإذا مات امللك صنعت له عجلة على قدره عريضة ارتفاعها عن
على احلجلة قبة مكللة ويوضع امللك حبلية كفنه على تلك العجلة ويطاف به على املدينة كلها جيره عبيده 

ورأسه مكشوف ملن يراه وشعره ينجر على تراب األرض وينادي على مناد بلسان اهلندية بكالم تفسره 
ن فالن عاش يف ملكه فارحا قادرا كذا وكذا سنة وها هو قد مات بالعربية أيها الناس هذا ملككم فالن ب

وفتح يده مبا معه ال ميلك من ملكه شيئا وال يدفع عن جسمه أذى ففكروا فيما أنتم إليه صائرون وإليه 
راجعون وكل هذا باللغة اهلندية فإذا فرغ من الطواف به أخرج إىل مكان النار اليت من عادام أن حيرقوا 

  .تى ملوكهم فيلقونه يف النار حىت حيترقا مو

  .وأهل اهلند ال حيزنون كثريا وال يقولون باهلموم مجلة

ومجلة البالد اهلندية ااورة للسند الذين قد مازجهم املسلمون يدفنون موتاهم يف بيوم بالليل تسترا 
  .ويسوون التراب عليهم وال يبكون ميتا وال حيزنون عليه كثرا كما قدمناه

    

  .والزنا يف مجيع بالد بلهرا مباح إال يف املزوجات

والرجل إن ارتضى نكاح بنته أو أخته أو خالته أو عمته ما مل تكن مزوجات فعل ذلك واألخ يفعل بأخته 
  .مثل ذلك

  .ويقابل مدينة بروج الساحلية يف البحر جزيرة ملي وفيها الفلفل كثريا

  .ومنها إىل جزيرة سندان جمريان

وأرز وا تفترق . هي جزيرة عامرة كبرية ا نارجيل كثري وموز:  اجلزيرة إىل جزيرة بليق يومانومن هذه
الطرق إىل جزائر اهلند ومن هذه اجلزيرة ومن هذه اجلزيرة إىل اللجة العظمى مسرية يومني ومن هذه 
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  .اجلزيرة أيضا إىل جزيرة سرنديب جمرى وزائد

ندابور وهو أربع ومدينة سندابور على خور كبري ترسى به املراكب ومن مدينة بروج الساحل إىل مدينة س
  .وهي مدينة جتارات وا عمارات ومقاصد أرزاق

ومنها إىل مدينة تانه على الساحل أربعة أيام ومدينه تانه مدينة جليلة على ضفة خور كبري تدخله السفن 
  .وحتط به األرحال

ذ فيها من أصول القنا ومنها حيمل إىل سائر البالد من املشارف وجبباهلا وأرضها تنبت القنا والطباشري يتخ
  .واملغارب

والطباشري يغش بعظام الفيل احملرقة والصايف منه ما كان من أصول هذا القصب اهلندي الشركي كما 
  .ذكرناه

منيبار ومن تانه إىل مدينة فندرينه على الساحل أربع مراحل ومدينة فندرينة على خور واد يأيت من ناحية 
وحتط به مراكب التجار من جزائر اهلند ومراكب السند أيضا وألهلها أموال ياسرة وأسواق عامرة 

  .ومتاجر ومكاسب

وبشمال هذه املدينة وعليها جبل كبري سامي العلو كثري الشجر عامر بالقرى املواشي وتنبت يف حوافيه 
  .القاقلة ومنها حتمل إىل سائر أقطار األرض

  . تكون أشبه األشياء بنبات الشهدانج وهلا مزاود فيها بزرهاونبات القاقلة

ومن مدينة فندرينة إىل جرباتن مخس مراحل وهي مدينة عامرة على خور صغري وهي بلد أرز كثري 
  .وحبوب كثرية ويذكر أن منها مرية سرنديب وينبت جبباهلا شجر الفلفل كثريا

مدينتان على البحر عامرتان متقاربتان وفيهما أرز ومن جرباتن إىل ضنجى وكلكسار مسري يومني ومها 
  .وحبوب كثرية ومنها إىل كلكيان يوم

ومن كلكيان إىل اللولوا وكنجة مسرية يومني وفيهما أرز وحنطة وينبت بأرضهما البقم كثرياً و نبات 
  .البقم شبيه بنبات الدفلى وا نارجيل وفاكهة كثرية

  .يالومن كنجه إىل مدينة مسندر ثالثون م

وهي مدينة واسعه املتاجر كثرية املنافع ألهلها بضائع وأموال كثرية واإلقالع منها واحلط ا كثري وهي 
  .من أعمال القنوج وهو ملك تلك البالد

  .وهي أيضا على خور يصل إهلا من مدينة قشمري

ر يوما يف ماء ويف هذه املدينة حبوب وأرز كثري وحنطة ممكنة وحيمل إليها العود من مسريه خسة عش
  .عذب من بالد كارموت وهناك منابت عود جيد طيب يف خبوره وجيلب هناك من جبال قامرون
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وهلذه املدينة جزيرة كبرية تسامتها وبينهما جمرى ساعة وهذه اجلزيرة عامرة بالناس والتجار من كل 
  .اآلفاق رمنها إىل جزيرة سرنديب أربعة جمار

 قشمري الداخلة وبينهما سبع مراحل ومدينة قشمري مدينة مشهورة بني وبالشمال من مدينة مسندر مدينة
بالد اهلند يف طاعة امللك القنوج وكذلك من قشمري إىل كارموت أربع مراحل ومن مدينة قشمري الداخلة 

  .إىل القنوج حنو سبع مراحل وهي مدينة كبرية حسنة كثرية التجارات وا يسمى امللك املسمى القنوج

ر كبري ميد ر مسلى باهلند ور مسلى ذكره صاحب كتاب العجائب فقال هو النهر املسمى وهي على 
ر الطيب وخمرجه من جبال قامرون ومير بركن مدينة اسناند مث مير حىت ينتهي إىل سفح جبل لونيا فيمر 

  .ب وبذلك مسيمن حتته إىل ركن مدينة كليكان ويصب يف البحر وينبت بضفيت هذا النهر أنواع من الطي

  .ومن مدينة أسناند إىل مدينة قشمري اخلارجة أربع مراحل وقشمري مدينة من مدن اهلند املشهورة

  .وأهلها حياربون كافر ترك ورمبا بلغت مضرة الترك اخلرخلية إليها

قشمري اخلارجة ست مراحل وهي مدينة على ر . ومن مدن القنوج مدينه أطراسا وبينها وبني مدينة
  .اهلند وهي حسنة كثرية املباين كثرية املياه وهي ثغر من ثغور القنوج تتاخم كابل إىل أرض هلاورجنجس 

وهذا امللك القنوج كثري الرجال والفيلة عظيم اململكة شامخ امللك وليس يف ملوك اهلند الربية ملك عنده 
  .مهابة على من يليهمن الفيلة ما عنده منها وله مهة عالية وعنده عدد وأسلحة وأموال وسطوته 

    

ومن مدينة أطراسا إىل مدينة نياست مخس مراحل وهي على ر جنجس اهلند وهي مدينة عامرة كثرية 
  .الساكن ا وا حنطة وأرز وحبوب كثرية

ومنها إىل مدينة ماديار على ضفة جنجس سبع مراحل ومدينة ماديار واسعة العمارات كثرية القرى 
  .وأهلها أصحاب أموال طائلةوالديار وا جتارات 

  .ومنها إىل مدينة روارة سبع مراحل وروارة يف غرب ر جنجس وقد سبق ذكرها

ومن مدينة ماديار املذكورة إىل مدينة مالوه مخس مراحل ومالوه مدينة حسنة كثرية الوارد والصادر وهلا 
  .قرى وعمارات وعماالت

  .ومن مدا مدينتا دده وتته

  .دده أربع مراحل وبني دده وتته مرحلتانوبني مالوه و

  .وهلاور أرض هذه البالد املذكورة

وكذلك من موريدس إىل دده ثالث مراحل ومدينة موريدس حصينة احلصن عامرة األهل ا جتار 
  .وجيوش حترس ثغر كابل
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  .وهي يف حضيض جبل عظيم صعب الصعود إىل أعاله وتنبت به قنا كثرية وخيزران

يدس إىل مدينة القندهار مثاين مراحل وهي يف بعض اجلبل الذي قدمنا ذكره والطريق ومن مدينة مور
  .بينهما مع ذيله

ومدينة القندهار مدينة كبرية القطر كثرية اخللق وهم قوم ميتازون بلحاهم عن غريهم وذلك أم يتركون 
شعر ووجوههم مدورة حلاكم تطول حىت يصل األكثر من حلاهم إىل الركب ودوا وهي عراض كثرية ال

واملثل يضرب م بكرب حلاهم وطوهلا وزيهم زي األتراك وعندهم ويف بلدهم حنطة وأرز وحبوب وأغنام 
  .وأبقار

  .وهم يأكلون األغنام امليتة وال يأكلون البقر البتة كما قد ذكرناه قبل هذا

  .دهار حياربون ملك كابلومن مدينة القندهار إىل مدينة روارة مخس مراحل بسري العجل وأهل القن

جبباهلا عود جيد : وكابل من مدن اهلند ااورة لبالد طخارستان وهي مدينة جليلة املقدار حسنة البنية
وا النارجيل واإلهليلج الكابلي املنسوب إليها وينبت يف جباهلا ويزرع بأباطحها بصل الزعفران ويرفع 

ها من البالد وحي من غرر البالد وأحسنها هواء وا حصن منه ا الكثري ويتجهز به منها إىل ما جاور
موصوف بالتحصن وال يوجد الصعود إليه إال من طريق واحد وفيها مسلمون كثريون وهلا ربض فيه 

  .الكفار من اليهود

 وال يتم مللك من ملوك الشاهية عقد بيعة إال مبدينة كابل يعقد ا عليه شروط قدمية تتم ا البيعة والقصد

  .إليها من اآلفاق القريبة والبعيدة

ويزرع بسواد أرض كابل كلها النيلج الذي ال يوجد نظريه يف سائر البالد احمليطة ا كثرة وطيبا وحيمل 
  .منها إىل كل اآلفاق ويعرف ا

ويتجهز أيضا من مدينة كابل بثياب تصنع من القطن حسان حتمل إىل الصني خترج إىل بالد خراسان وقد 
  .ر ا إىل السند وأعماهلا ويتصرف ا كثرييساف

  .ويف جبال كابل معادن حديد مشهورة كثرية النفع وحديدها قاطع حسن

  .ولكابل بالد كثرية منها أرزالن وخواش وخري وهلا قالع وقرى وعمارات متصلة

  .ومن مدينة كابل إىل أربع مراحل

  .راحلومن خواش إىل حسك مخس مراحل ومن حسك إىل كابل ثالث م

  .وهذه البالد متساوية املقادير وا متاجر ومتصرفات

ومن مدينة كابل إىل مدينة ملطة أربع مراحل ومدينتا ملطة وزويلة مها على طرف املفازة املتصلة بني امللتان 
  .وبالد سجستان
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ن أهل وملطة وزويلة بلدان قدرمها قدر متوسط وما مجل الناس من السندية وبعض أهل اهلند وقليل م
سجستان وما مزارع حنطة أرز وقليل فواكه وشرب أهل هذه البالد من عيون وأار صغار وجباب 

  .وآبار ويعمل ا ثياب قطن حلوة يتجهز ا منها إىل ما جاورها من البالد

ومن البالد اليت بشرقي امللتان مدينة أودغست ومنها إىل القندهار أربع مراحل ومن أودغست أيضا إىل 
مللتان أربع مراحل وبأودغست ينبت شيء من القنا وأهلها قليلو التجارات والتصرف يف األسفار لكن ا

  .أهلها مياسري هلم أموال كثرية

  .ومن مدينة أودغست إىل مدينة زويلة عشر مراحل

  .ومن مدينة زويلة إىل ملطة ثالث مراحل

  .ومن مدينة أودغست إىل مدينة السندور ثالث مراحل

ة صفات البالد اليت تضمنها هذا اجلزء وأما حبره أيضا فقد ذكرنا ما قبله من اجلزائر مما فيه كفاية فهذه مجل
  .وقصد معىن

وأما جزيرة سرنديب اليت سبق لنا ذكرها يف اإلقليم األول فإن اخلارج منها إذا أراد ذلك قصد أقرب بر 
  .هلا وهو أرض مدينة جرباتن وبينهما أقل من نصف جمرى

    

 أخذ املشرق بتأريب فإمنا تقع تصفيته إىل مدينه كلكسار أو يصل آخر جبل االمرى وهذا اجلبل هو وإن
جبل عال كثري العلو جدا خيرج عن البحر يف جهة الشرق ويتجون البحر عليه جونا كبريا ومن طرف 

لبقم ومنه يتجهز هذا اجلون إىل جزيرة سرنديب حنو من أربعة جمار ومجيع نبات هذا اجلبل إمنا هو نبات ا
به وخيرج إىل سائر األقطار وهذا اجلبل جبل مشهور وعروق البقم تنفع من ش احليات بال تأخري كما 

  .قدمنا ذكره فيما سبق واحلمد هللا أوال وآخراً

  .جنز اجلزء الثامن واحلمد هللا رب العلمني ويتلوه اجلزء التاسع منه إن شاء اهللا تعاىل

  الجزء التاسع

تضمن هذا اجلزء التاسع من اإلقليم الثاين من املدن اهلندية والصينية منها مدن اهلند وهي إن الذي 
  .أوريسني على ضفة البحر امللح ولوقني وقاقال وأطراغا

وفيه من بالد الصني طريغيوقن وقطيغورا وكاشغرا وخيغون وإسقرييا وإشقريا وبورا وطوخا وأطراغن 
  .وقرنابول

ريسني وجزيرة سناسا ويف كل بلد منها، أمور خمتصة ا ال توجد بغريها وها ويف حصة حبره جزيرة أو
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  .حنن لكل ذلك ذاكرون حبول اهللا وعونه

  .فأما مدينة أوريسني فإا مدينة صغرية على الساحل

ز وإمنا املذكور منها جزيرا ألا عظيمة املقدار كثرية اجلبال واألشجار وفيها فيلة كثرية وا تصاد ويتجه
  .منها بأنياا

وقد اختلف يف صيد الفيلة وأكثر القول يف ذلك فمن الناس من قال إن الصائدين للفيلة يقصدون إىل 
مواضع مبيتها واألماكن اليت تألفها فيحفرون هلا حفائر مثل ما حتقره الربابر لصيد األسود وصفة هذه 

الرقاق واحلشيش ويسوون بالتراب فوق احلفرة يكون أعالها واسعا وأسفلها ضيقا ويستروا باخلشب 
ذلك حىت ختفى احلفرة فإذا جاءت الفيلة إىل مواضعها اليت من عادا املبيت فيها أو يف طرق مائها اليت 
تعودت الشرب منه فإذا وافت احلفرة سقط منها واحد على رأسه وفر الباقي من الفيلة على وجوهها 

ظرون منها إىل سقوط الفيلة فإذا نظروا إليها أسرعوا باجلري وصائدوها يكونون هنالك يف أماكن هلم ين
إىل ما سقط يف احلفرة وفتحوا خواصرها وفتقوا بطوا وتركوها إىل أن متوت مث يتعاونون على جتزيرها 

  .وإخراجها عن احلفر قطعاً قطعاً وخيرجون أنياا ويأخذون كعوا

 متشى قطارا وتبيت يف الغياض اثنني يف واحد وثلثة وأربعة يف ويف كثري من أخبار اهلند أن الفيلة يف بالدها
واحد ورقادها هو أن تقصد الشجر فتورك على أصوهلا ويورك بعضها على بعض وتنام وقوفا لغلظ 

وطول مفاصلها فيقصد الصائدون إىل تلك األشجار بالنهار فيقطعون أكثرها ويتركون الشجرة قائمة 
 الفيلة على جري العادة إىل األشجار اليت من عادا الرقاد باالعتماد عليها مستهلكة فإذا جن الليل وأتت

فال يزال يثقل بعضها على بعض إىل أن متر الشجرة على أوائلها وتسقط الفيلة مع سقوط الشجر فال 
تقدر أن تقوم فيثب الصائدون إليها باخلشب ويضربون رؤوسها إىل أن متوت وتستخرج أنياا وتباع من 

تجار بأموال كثرية وحتمل إىل اآلفاق وتصرف يف كثري من األعمال املرصعة وأخرب غري واحد أن النابني ال
  .الكبريين من الفيلة يكون وزما ستة عشر قنطار إىل ما فوقها أو دوا

دة فتخرج مما حيكي التجار املسافرون إىل اهلند عن والدة الفيلة أن اإلناث منها تلد أوالدها يف املياه الراك
أوالدها عند الوضع فتسقط يف املاء فتسرع األمهات إليها فتقيمها يف املاء سوقها وخترجها عنه وتدمي 

  .لعقها إىل أن جتف وتستدرجها مشيا إىل أن يكمل خلقها فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

عليم ومن خواص الفيل وال يدرى فيما خلق اهللا من البهائم ذوات األربع أفهم من الفيل وال أقبل منه للت
  .أنه ال ينظر يف عورة اإلنسان

وملوك اهلند تتنافس يف اكتساب الفيلة وتتغاىل يف أمثاا وتنظر امللوك إليها بعني احملافظة عليها وجتلب إىل 
  .مرابطها عندهم صغارا فتنشأ على التأنس بالناس



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  89  

ه اثنا عشر رجال باحلجف والسيوف ويصادر ا يف القتال ألن الفيل الكبري افف يقاتل على ظهر
والدبابيس املتخذة من احلديد ويقف على رأس كل فيل منها رجل يسوقه مبخطاف جير به خطمه 

ويضرب أعلى رأسه خبشبة أو مبصفع متخذ لذلك وبه يدار الفيل وأمر الفيلة يف القتال أا حيمل بعضها 
كل ذلك مشهور من أمر الفيلة مشهود يف على بعض فيمر األقوى على األضعف وهلا كرات ورجعات و

  .بالد اهلند

  .وذه ااجلزيرة معادن حديد

    

وينبت يف أكثر جباهلا الراوند الذي جيلب من الصني أفضل ألنه أصلب جسما وأصبغ لونا وأبلغ فيما يراد 
  .منه يف إصالح الكبد ومجلة منافعه

شوك وشوكه بارز مينع من ملسه ويسمى الشهكري ويف هذه اجلزيرة شجر على صفة اخلروع إال أنه كثري ال
  .وله عروق سود وملوك الصني واهلند تقتنيه ألم يدبرون منه سم ساعة وهو مشهور الذكر

وأهل اهلند والصني ال يقتلون أحدا من ذوي حمارمهم وال من خدامهم وال ممن ميكنهم التحيل عليه إال 
  .بالسم

الصني يظهر منها يف البحر مما يقابل كل خور أحناش ملمعة بأنواع ويف كل خور من أخوار اهلند وأخوار 
ألوان وصفات خمتلفة من الترقيط وأهل البحر يعلموا ومييزوا ويعلمون أحناش كل خور مها وأين هي 

من األرض مبا يعرفون من صفاا وا يستدلون وهذا أيضا مذكور وتسمى هذه األحناش باللسان اهلندى 
  .امليزرة

من أوريسني إىل لوقني ثالث مراحل على الساحل وهي مدينة حسنة على البحر وعلى ضفة خور عذب و
  .واملراكب تدخله

  .ومنها إىل املدينة طريغيوقن أربع مراحل وهي مدينة عامرة على ضفة البحر امللح

ها وبني الساحل ويقبل هذه املدينة يف البحر جزيرة سناسا وهي جزيرة عامرة كثرية الصادر والوارد وبين
أقل من نصف جمرى وفيما يذكر أن يف هذه اجلزيرة بئرا خترج منها يف بعض األوقات نار حمرقة مث ختمد 

  .مث ختمد يف بعض األوقات

ومنها إىل قطيغورا ست مراحل ومدينة قطيغورا على البحر وهي على خور ماء حلو وهي مدينة جليلة 
  . الصنيفيها مكاسب ومتاجر وهي حمسوبة يف بالد

ومنها إىل الصنف ثالث مراحل والصنف من بالد الصني وقد ذكرناها وجزيرا فيما سلف وتقدم من 
  .ذكر اإلقليم األول
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ومن قطيغورا إىل كاشغرا أربع مراحل ومدينة كاشغرا من بالد الصني وهي مدينة عامرة كثرية اخلريات 
حة وهي على ر صغري يأيت إليها من جهة مشتملة الربكات فجها متاجر وبضائع وأسفار وحركات منج

  .مشاهلا من جبل قطيغورا ويف هذا اجلبل معادن فضة طيبة فائقة اجلودة سهلة التخليص من خبثها

ومن مدينة كاشغرا إىل مدينة خيغون مثاين مراحل ومدينة خيغون مدينة عامرة من مدن الصني والقاصد 
  .إليها كثري وا التجارات الكثرية

ا توجد دواب املسك والزباد أما دواب املسك فهي صنف من أصناف املعز بل هي أشبه بالغزالن وبأرضه
لكنها صغار وألواا صهب إىل احلمرة وجلودها لدنة اسة ورعيها أنواع نبات الطيب وهلا صرر جيتمع 

إىل الشقرة فتقلق ا فيها دم يكون دمها أول شيء أمحر مث ال يزال يتغري إىل السواد حىت يكون لونه أسود 
الظباء فتحكها وتقرضها تارة بأضالفها وتارة بالعض بأفواها إىل أن تسقط وحكى صاحب كتاب 

العجائب أن يف برية بالد التبت جبالن خلف مدينة وحالن مير بينهما ر عذب املاء ويف هذين اجلبلني 
تأيت إىل ذلك املاء فتنتفخ صررها ومتتلئ ينبت سنبل الطيب كثريا أو ضرب منه فترعامها الظباء املسكية و

دما فتحكها بأظالفها حىت تنقطع وهذه الدواب تصاد يف وقت معلوم لصيدها فتمسك إىل أن تؤخذ منها 
  .تلك الصرر مث حتمل إىل املواضع اليت صيدت فيها فتطلق ا وهي ا مستأنسة ال تنفر كثريا

 من أوله إىل آخره موجودة به وهي دابة تشبه القط بالسواء ال وأما دابة الزباد فهي يف هذا اإلقليم الثاين
فرق بينهما لكنها كبرية ومتسك يف أقفاص كبار وتطعم اللحم فإذا كان يف أول الصيف وآخر الربيع ابتدأ 
الرشح يف أخصيتها فمىت نظر إليها وقد اجتمع من الزباد فيها شيء قبض عليها وكبست يف أوعية اخليش 

ما اجتمع على خصاها من الدرن فذلك الزباد احملض مث تعاد إىل أقفاصها فتكون باحلالة وجرد منها 
األوىل إىل أن جيتمع ا الدرن ثانية وثالثة مث تعاود إىل اجلرد واألخذ هكذا من أول الربيع إىل آخر 

  . عيانااخلريف وهذا احليوان يكون بالغرب األقصى كثري يف بالد امللثمني وهو مشهور قد رأيناه

ومدينة خيغون عليها حصن حصني وجنات حمدقة ا وبساتني ال عنب ا وال تني البتة ومدينة خيغون 
على ضفة ر يصب يف ر مخدان الصني ومن مدينة خيغون إىل مدينة إسقرييا أربع مراحل ومدينة 

ادات وجلة وعمال وا إسقرييا مدينة من مدن الصني على ر ميد ر مخدان وهي عامرة وا ملوك وس
جتتمع أموال الصني اليت تصل إىل ملكها األكرب بعد ختليصها من مجيع النوائب وذلك أن مجيع اجلبايات 

    اموعة يف بالد الصني براً أو حبراً يصري ا عماهلا إىل مدينة إسقرييا 

ف العمال إىل بالدهم فإذا فيدفعوا هناك إىل عمال وأمناء حيصلوا وحياسبون ا وعليها مث ينصر
اجتمعت األموال بإسقرييا وكان الوقت املعلوم من العام املؤرخ عندهم حلمل املال مجعت تلك األموال 
بأسرها ورفعت إىل مدينة تاجه وهي مدينة امللك العظمى فيستودع هناك املال الذي جيئى به يف خزائن 
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بيت مال امللك شيء حيتاج فيه إىل اإلخراج منه وإمنا امللك البغبوغ وهذه دائمة ال تنقطع وال يصل إىل 
يوصل إليه ما كان خملصا من مجيع النوائب وأهل إسقرييا يرمون موتاهم يف النهر وال يدفنون ميتا البتة 

  .وسنذكر ر مخدان وما يصنع به من أهل الصني

الصيين الكبري وهي عامرة ومن مدينة إسقرييا إىل مدينة طرخا ستة أيام ومدينة طوخا على ر كلهى 
بالناس وفيها جتار وبضائع وذخائر ويصنع ا الثياب الطوخية من احلرير القسي وهلا قيمة وافره ويتجهز 

  .منها إىل سائر البالد وهي ثياب مطرفة كالثياب العتابية ومنها ثياب مريشة ويعمر الثوب منها كثريا

ا يف ر كلهى ويف الرب أربعة أيام وبورا كثرية اخللق ومن مدينة طوخا إىل مدينة بورا يومان احندار
  .والتجارات متصلة العمارات وافرة النعم ا حنطة وأرز وشجر مقل شهي األكل

ومن مدينة بورا إىل مدينة كاشغرا السابق ذكرها مثاين مراحل ومن مدينة بورا إىل مدينة إسقريا سبع 
  .مثاين مراحلمراحل ومن مدينة إسقريا إىل مدينة كاشغرا 

  .ومدينة إسقريا على ر ميد ر نك وأهلها يعبدون األصنام وهم كفرة

ومنها إىل طريغيوقن سبع مراحل ومن إسقريا أيضاً إىل أطراغن أربع مراحل وهي مدينة على بركة ماء 
ومة على كبرية عذبة املاء وال يوجد لوسطها قعر وماؤها مائل إىل الدكنة وا مسك وجوهها كوجوه الب

رؤوسها شبه قالنس الديكة ويزعم أهل كفران ترك أا تفعل بالرجال ما يفعل اإلسقنقور من كثرة 
  .اإلنعاظ وغزر الباه

ورمبا : ومن مدينة أطراغن إىل مدينة قرنابول أربع مراحل وهي مدينة صغرية يف سفح جبل لكنها عامرة
ا ألا متامخة لألتراك اخلرخلية وهي مدينة على طرقتها الترك فأضرت بأهلها وسبت بعض قراها ومواشيه

ر صغري ورها يصب يف ر كلهى الصني ومن قرنابول إىل طوخا ست مراحل وطوخا أيضا قد تقدم 
  .ذكرها

  .ومن لوقني اليت على الساحل من بالد اهلند إىل قاقال سبعة أيام 

  .وهي على ضفة ر صغري يصب يف ر نك اهلند

  .قال حرير كثري وأهلها يربون دود احلرير كثريا وإليها تنسب الثياب القاقلية واحلرير القاقليومبدينة قا

  .ومن مدينة قاقال إىل مدينة قشمري عشر مراحل

ومن قاقال أيضاً إىل مدينة أطراغا أربع مراحل وأطراغا مدينة كبرية مللك من ملوك اهلند على ضفة ر 
  .نك

أسلحه وهم حياربون األتراك وا أرز وخصب ومن أطراغا إىل أطراغن عشر وا جيوش كثرية ورجال و
  .مراحل
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وذا اجلزء من األار اهلندية ر نك ور كلهى وبعض ر مخدان الصني الكبري فأما ر بنهك اهلند 
قال إىل أن يتصل فإنه خيرج من اجلبل احمليط بأقصى مشال اهلند ومير إىل شرقي مدينة أطراغا إىل موقع ر قا

  .بالبحر فيصب فيه وذلك عند مدينة طريغيوقن

ومن أهل اهلند قبيلة تسمى اجللهكتية تزعم أن هذا النهر غاص به امللك جلهكت وأنه يتراءى هلم فيه يف 
  .أكثر األوقات

أنواع فإذا أذنب الرجل منهم ذنبا أتى إىل هذا النهر فيدخل فيه إىل وسطه ويقيم فيه ساعة وأكثر وبيده 
الرياح مث يقطعها صغارا ويلقي بعضها إثر بعض على ماء النهر ويسبح ويقرأ فإذا أراد االنصراف حرك 

  .املاء بيديه أخذ منه بكليت يديه وصبه على رأسه وظهره مث يسجد وينصرف

رجل ومن أار الصني ر كلهى وأهل الصني الساكنون بضفتيه هلم سنة معتادة يف هذا النهر إذا أذنب ال
منهم ذنبا وأراد تكفري ذلك سار إىل هذا النهر وحوله مجاعات الناس يدعون له بالطوىب ويدعونه بالكرامة 

  .واخللود فإذا وصل إىل هذا النهر أغرق نفسه فيه حىت ميوت

  .جنز اجلزء التاسع من اإلقليم الثاين واحلمد هللا ويتلوه اجلزء العاشر منه إن شاء اهللا تعاىل

  شرالجزء العا

    

إن هذا اجلزء العاشر من اإلقليم الثاين وبه متام اإلقليم الثاين تضمن من البالد الصينية الشرقية مدينة سوسة 
الصني وسعال وطوغما وصينية الصني واسنخوا وشذخو وباجة وبشهيار وقاشا وسارخا وبه من اجلزائر 

 الكبار ر مخدان الصني وهو من اليت يف البحر الشرقي جزيرة النمنج وجزيرة السبارة وفيه من األار
  .األار الكبار املشهورة اليت نطقت مبا التواريخ وأثبتت ذكرها الكتب

وها حنن نبتدئ اآلن بشرح معلوماا ونوضح صفاا حبول اهللا وعونه فنقول إن مدينة سوسة مدينة 
ال أهلها كثرية وجتارام مشهورة معلومة مذكورة كثرية التجارات متصلة العمارات جامعة اخلريات وأمو

  .مباركة موفورة وقراضهم مفترق يف اآلفاق ومتصل بكل األمصار

ويصنع ا الغضار الصيين الذي ال يعدله شيء من فخار الصني جودة وا طرز كثرية مشهورة بعمل 
 ر مخدان احلرير الصيين الرفيع القيمة احملكم الصنعة الذي ال يقرن به غريه وسوسة الصني على شرقي

الكبري ومنها إىل مدينة قابطوا أربع عشرة مرحلة وكذلك سوسة أيضاً إىل مدينة صينية الصني ست عشرة 
  .مرحلة ومن سوسة أيضا إىل مدينة سعال مثانية أيام

ومدينة سعال على ضفة ر وهي عامرة بالساكن حسنة املساكن كثرية التجارات موفورة العمارات وإليها 
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 كل األقطار ااورة هلا واملتباعدة عنها بضروب البضائع نوافق األمتعة وأنواع من مقصد التجار من
  .التجارات وليست بكبرية القطر لكنها جمتمعة متحضرة ويعمل ا ثياب حرير كثرية وفخار

ومنها إىل مدينة صينية الصني سبع عشرة مرحلة ومن سعال إىل طوغما مثاين مراحل ومدينة طوغما مدينة 
  .ة ال حصن عليها لكنها عامرة وا مجل بضائع ويتجهز منها بأصناف من التجاراتكبري

ومنها إىل صينية الصني مثاين مراحل وصينية الصني يف أقصى الصني وال تعدهلا مدينة يف الكرب وكثرة 
ندية العامر وسعة التجارات وكثرة البضائع واجتماع التجار إليها من سائر األقطار ومن بعض املدن اهل

ااورة للصني وذه املدينة ملك من ملوك الصني من أهل امللك لكنه حتت يد البغبوغ وهذا امللك 
  .األعظم كما حكينا عنه

ومن مدينة الصينية إىل مدينة اسنخوا مثاين مراحل وهي على بطحاء أرض ممتدة ال ينبت ا شيء إال 
لزعفران إىل سائر أقطار الصني ويباع ا منه ما يعم الزعفران غرسا ومن ذات نفسه بريا ومنها يتجهز با

الكل كثرة وطيبا وقد يعم ذه املدينة احلرير والغضار وليس يف هذه البالد اليت ذكرنا صنعة أجل عند 
  .أهلها من الفخار والرسم وال فوق الرسم عندهم صنعة

ند ال يتركون الرسم بل يقولون ومما حيكى يف الكتب الصحيحة األخبار أن ملوك الصني وأكثر ملوك اهل
به ويتعلمونه ويتكلفون منه أكثر مما يتكلفه املتعلمون له حىت أنه ال يويل امللك من أبنائه إذا كان عنده 

  .كثرة أوالد إال أرمسهم وأمهرهم يف صنعة الرسم

 ا فالفضل ومل تزل ملوك اهلند تعمل مثل هذا وال تقدم على الرسم أيضاً والتصوير صنعة وإمنا يلحق
  .صنعة الفخار وذلك أم يسمون صانع الفخار خالقاً صغرياً واملصور خالقاً كبرياً

وكذلك من مدينة اسنخوا إىل باجة أربع مراحل وهي مدينة امللك املسمى البغبوغ وذه املدينة دار ملكه 
  .وموضع رجاله وخزائن أمواله ومصون حرمه وعياله

 عن ملوك األمصار أن هذا امللك له أبدا مائة زوجة مبهور أنقاد ومىت مل ومما حكى صاحب كتاب األخبار
ميلك امللك منهم هذه العدة ال يسمى عندهم مبلك امللوك وله من الفيلة أيضا املعدة للحرب ألف فيل 

جمففة برجاهلا وأسلحتها وأمتعها ومىت مل تكمل له هذه العدة فليس مبلك امللوك عندهم وذين الشيئني 
  .ن النساء والفيلة يفتخرون على غريهم من امللوكم

وال يلي امللك بالصني إال من ورثه عن آبائه أو إخوته أو أقاربه هم جارون على سنن العدل وطريق 
  .األمان وسريهم محيدة مبنية على احلق

وغريمها من وهذه املدينة على ضفة ر مخدان وعلى هذا النهر يصعد إىل هذه املدينة من خانفوا وخانكو 
مراقي الصني املشهورة ومن مدينة باجة إىل مدينة شذخو أربع مراحل ومدينة شذخو على ر صغري يقع 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  94  

يف البحر الشرقي وبني مدينة شذخو والبحر أربع مراحل ومن مدينة شذخو إىل مدينة بشهيار تسع 
  .مراحل

    

 وحشم وعبيد وملك عظيم وهو يقاتل ومدينة بشهيار مدينة فيها رئيس من قبل البغبوغ له خيول ورجال
الترك الداخلني إليه ممن جياوره منهم وهم الترك املسمون باخلاقانية واخلزجلية وهلذا امللك خيول مندوبة 

حلراسة أبواب هناك يف اجلبل العظيم احلاجز بينهم وبني الترك وزيهم وزي األتراك سواء ال فرق بينهم يف 
  .ذلك

ينة قاشا مثاين مراحل وهي مدينة أهلها خوارج عن مذهب أهل الصني وهم ومن مدينة بشهيار إىل مد
حيرقون موتاهم بالنار على مذهب اهلندية ومن مدينة قاشا إىل مدينة شارخيا أربع مراحل وهي مدينة 
  .عامرة ومن قاشا إىل مدينة باجة عشر مراحل كذلك من مدينة شارخيا إىل مدينة باجة عشر مراحل

ن الصني فإنه ر عظيم وعليه عمارات وحكى صاحب كتاب العجائب أن يف هذا النهر فأما ر مخدا
شجرة عظيمة باسقة يقال إا من حديد وتسمى باللسان اهلندية برشول وهي مبنية قي قعر النهر مثبتة 

  .وطوهلا من فوق املاء حنر من عشرة أذرع يف غلط ذراع وكسر

دة كالنار وعندها رجل قاعد يقرأ كتابا ويقول للنهر يا عظيم ويف رأسها ثالث شعب غالظ مسنونة حمدو
الربكة وسبيل اجلنة أنت الذي خرجت من عيين اجلنة ودللت، الناس عليها فطوىب ملن صعد هذه الشجرة 

وألقى بنفسه على هذا العمود فينتدب لذلك واحد أو عدة ممن حوله فيصعدون إىل الشجرة ويلقون 
طون وميوتون يف ماء النهر واحلاضرون هناك من الناس يدعون هلم بالطوىب أنفسهم على العمود فيسق

  .واملسري إىل اجلنة واللذة الدائمة ويقال إن ر كنك يقع فيه

وأما جزيرة النمنج اليت يف البحر الشرقي فإن جمرمي الصني جيمعون عليها ويدخلون إليها وحكى صاحب 
  .م أذناب وهلم ملك منهمكتاب العجائب أن يف هذه اجلزيرة قوما هل

  .وفيما ذكرناه كفاية لذوي العناية وإىل هاهنا انتهى آخر اإلقليم الثاين واحلمد هللا كثريا

  .جنز اجلزء العاشر من اإلقليم الثاين واحلمد هللا ويتلوه اجلزء األول من اإلقليم الثالث إن شاء اهللا
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الثالثاإلقليم   

  الجزء األول

 من ذكر املدن الواقعة يف اإلقليمني املتقدمني قبل هذا رأينا أن نأيت مبثل ذلك يف إنا ملا تكلمنا فيما سبق
هذا اإلقليم الثالث ونذكر ما فيه من املدن واألكور والقرى واألمصار ونأيت مبسافاا وطرقاا على ما هي 

ه وخارجه وما عليه من األميال واملراحل ونذكر كل بلد من ذلك ذكرا مفردا وكيف هو يف حاله وداخل
جاوره من البحار واألودية واملناخ والربك ونأيت بصفات اجلبال الواقعة فيه وأطواهلا وعروضها وما حتتوي 
عليه من النبات واألشجار واملعادن واحليوانات ونصف مبادئ األار ومواقعها وحدود مساقطها حسب 

نا ملخصا رؤية ورسم وأخبار على توال ما سبق ذكره وتقدم األخبار عنه ونأيت بكل ذلك يف موضعه مي
ونسق بعون اهللا فنقول إن هذا اجلزء األول من هذا اإلقليم الثالث مبدؤه من البحر الكبري احمليط باجلهة 
الغربية من كرة األرض وفيه من اجلزائر جزيرة ساوة قرب البحر املظلم يقال إن ذا القرنني نزهلا قبل أن 

    نوا يرمون باحلجارة وأوذي تدخلها الظلمة وبات ا وكا

بذلك مجاعة من أصحابه وجزيرة السعايل فيها خلق كخلق النساء هلم أنياب بادية وعيوم كالربق 
وسوقهم كاخلشب احملرق يتكلمون بكالم ال يفهم وحياربون الدواب البحرية وال فرق بني الرجال منهم 

 هلم ولباسهم ورق الشجر ومنها جزيرة حسران والنساء إال بالذكور والفروج ال غري ورجاهلم ال حلى
وهي أرض واسعة وفيها جبل عال يف سفحه ناس مسر قصار وهلم حلى تبلغ ركبهم ووجوههم عراض 

وهلم آذان كبرية وطعامهم وعيشهم مما تنبته األرض هناك من احلشيش وموافق النبات مثل ما تأكله 
ل وفيه جزيرة الغور وهي كبرية الطول والعرض البهائم وعندهم ر صغري عذب جيري من حتت اجلب

كثرية األعشاب والنبات وفيها أار وغدران وآجام تأوي إليها محر وبقر هلا قرون طوال جدا وفيه جزيرة 
املستشكني يذكر أا جزيرة عامرة فيها جبال وأار وأشجار ومثار وزروع وعلى املدينة حصن عال 

 أنه كان فيها فيما سلف من قبل عهد اإلسكندر تنني عظيم يبتلع كل وفيما حيكى من أمر هذه اجلزيرة
من مر به من إنسان أو ثور أو محار أو ما أشبهها فيقال إن اإلسكندر ملا دخلها استغاث به أهلها وشكوا 

إليه أضرار التنني م وإنه قد أتلف مواشيهم وأبقارهم حىت أم جعلوا له ضريبة يف كل يوم ثورين 
ما مبقربة من موضعه فيخرج إليهما فيبتلعهما مث يعود إىل موضعه وكذلك يأيت من الغد فيفعلون له ينصبو

ذلك فقال هلم اإلسكندر يأتيكم هذا التنني من مكان واحد أو من أمكنة كثرية قالوا من مكان واحد قال 
التنني كالسحابة السوداء هلم أروين مكانه فانطلقوا به إىل قرب من موضعه مث نصبوا له الثورين فأقبل 
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وعيناه تلمعان كالربق والنار خترج من جوفه فابتلع الثورين وعاد إىل موضعه فأمرهم اإلسكندر أن جيعلوا 
له يف اليوم الثاين عجلني ويف اليوم الثالث مثل ذلك فاشتد جوعه فأمر اإلسكندر عند ذلك بثورين 

وزرنيخا وجعلهما يف ذلك املكان املعلوم فخرج عظيمني فسلخا وحشيت جلودمها زفتا وكربيتا كلسا 
التنني إليهما على حسب عادته فابتلعهما ومضى فاضطرمت تلك األشياء يف جوفه فلما أحس باشتعاهلا 

وكان قد جعل يف تلك األخالط كالليب حديد فذهب ليتقيأ ذلك من جوفه فتشبكت الكالليب يف 
 ذلك اإلسكندر فحميت قطع احلديد ومحلت على ألواح حلقه فخر واقعاً وفتح فمه ليستروح فأمر عند

حديد وقذفت يف حلق التنني فاشتعلت األخالط يف جوفه فمات ففرج اهللا بذلك من أهل تلك اجلزيرة 
فشكروا اإلسكندر عند ذلك والطفوه ووهبوه من طرائف ما عندهم وكان فيما محلوه إليه من طرائف ما 

عره يف صفرة كما يربق الذهب يسمى بغراج ويف رأسه قرن واحد عندهم دابة يف خلق األرنب يربق ش
  .أسود إذا رأته األسود وسباع الوحش والطري وكل دابة هربت عنه

ويف هذا البحر جزيرة قلهان فيها أمة مثل خلق الناس إال أن رؤوسهم مثل رؤوس الدواب يغوصون يف 
ذا البحر أيضا جزيرة األخوين الساحرين اللذين البحر وخيرجون ما قدروا عليه من دوابه فيأكلوا ويف ه

يسمى أحدمها شرهام والثاين شرام ويقال إما كانا ذه اجلزيرة يقطعان على املراكب احملط اليت متر ا 
ويهلكان مجيع أهلها ويأخذان أمواهلم فمسخ اهللا ما لظلمهما وبقيا حجرين على ضفة البحر قائمني مث 

لناس وهي تقابل مرسى آسفى ويقال إن الصفاء إذا عم البحر ظهر دخاا من الرب عمرت هذه اجلزيرة با
وكان أخرب بذلك أمحد بن عمران املعروف بدقم اإلوز وكان والياً ألمري املسلمني على بن يوسف بن 
تاشفني على مجلة من أسطوله فعزم على الدخول إليها مبا معه من املراكب فأدركه قبل الدخول إليها 

وت ومل يبلغ أمله يف ذلك وهلذه اجلزيرة قصة غريبة أخرب عنها املغررون من أهل مدينة اشبونة باألندلس امل
حني أسقطوا إليها مبراكبهم وكيف مسيت آسفى م وهي مرسى وحديثها طويل وسنأيت به يف موضعه 

  .عند ذكرنا ملدينة اشبونة إن شاء اهللا

    

رة كبرية والظلمات ا وفيها من الغنم ما ال حيصى عددها وهي ويف هذا البحر جزيرة الغنم وهي جزي
صغار وال يقدر أحد أن يأكل حلومها ملرارا وقد أخرب بذلك أيضا املغررون منها وتليها جزيرة راقا وهي 

جزيرة الطيور ويقال إن فيها جنسا من الطري يف خلق العاقبان محراء ذوات خمالب تصيد دواب البحر 
 تربح من هذه اجلزيرة ويقال إن ا مثرا يشبهه التني الكبري وأكله ينفع من مجيع السموم وتأكلها وال

وحكى صاحب كتاب العجائب أن ملكا من ملوك افرجنة أخرب بذلك فوجه إليه مبركب معد ليجلب له 
ي أنفذه من ذلك الثمر ويصاد له من تلك الطيور ألنه كان له علم يف دمائها ومراراا فتلف املركب الذ
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ومل يعد إليه ومنها جزيرة الشاصلند طوهلا مخسة عشر يوما يف عرض عشرة أيام وكان فيها ثالث مدن 
كبار وا قوم يسكنوا وكانت املراكب جتتاز م وحتط عليهم وتشتري منهم العنرب واحلجارة امللونة 

تقل مجاعات منهم إىل عدوة فوقعت بني أهل تلك البالد شرور وطلب بعضهم بعضا حىت فين أكثرهم وان
البحر األرض الكبرية ة للروم وا أالن من أهلها خلق كثري وسنذكر هذه اجلزيرة عند ذكرنا جزيرة 

ارالندة ويف هذا البحر جزيرة القة ويقال إن فيها شجر العود كثري ولكنه ال رائحة له فإذا أخرج عنها 
ين وكان التجار يقصدوا ويستخرجون العود منها ومحل يف البحر طابت روائحه وهو يف ذاته أسود رز

وكان يباع بأرض الغرب األقصى من ملوكها بتلك النواحي ويذكر أيضا أا كانت مسكونة عامرة 
بالناس لكنها خربت وتغلبت احليات على أرضها فال ميكن اآلن دخوهلا هلذا السبب ويف هذا البحر من 

ي سبعة وعشرون ألف جزيرة ما بني عامرة وغامرة وإمنا ذكرنا اجلزائر على ما ذكره بطلميوس األقلود
منها قليال من كثري مما قرب مكاا من الرب ووصلت العمارات إليه وأما غري ذلك فال حاجة بنا إىل 

  .ذكرها هنا

وأيضا إن يف هذا اجلزء من بالد الصحراء نول ملطة وتازكغت واغرنوا وفيه من بالد السوس األقصى 
رودنت وتيويوين وتامامت وهي بالد السوس وفيه من بالد الرببر سجلماسة ودرعة وداى وتادلة مدينة تا

  .وقلعة مهدى بن توالة وفاس ومكناسة وسال وسائر املراسي اليت على البحر األعظم

ومدينة تلمسان وتطن وقرى وصفروى ومغيلة واقرسيف وكرنانطة ووجدة ومليلة ووهران وتاهرت 
الد الغرب األوسط تنس وبرشك وجزائر بين مزغنا وتدلس وجباية وجيجل ومليانة وأشري وفيه من ب

والقلعة واملسيلة والغدير ومقرة ونقاوس وطبنة والقسنطينة وتنجس وباغاي وتيفاش ودار مرين وبلزمة 
ودار ملول وميلة والغالب على ما ذكرناه من البالد الربابر وكانت ديار الربابر فلسطني وكان ملكهم 

جالوت بن ضريس بن جانا وهو أبو زناتة املغرب وجانا هو ابن لواء بن بر بن قيس بن الياس بن مضر 
فلما قتل داود عليه السالم جالوت الرببري رحلت الرببر إىل املغرب حىت انتهوا إىل أقصى املغرب فتفرقت 

 من هوارة جببال نفوسة هناك ونزلت مزاتة ومغيلة وضريسة اجلبال نزلت لواتة أرض برقة ونزلت طائفة
ونزل الغري منهم بأرض الغرب األقصى ونزلت معهم قبائل مصمودة فعمروا تلك البالد وقبائل الرببر زناتة 
وضريسة ومغيلة ومقدر وبنو عبد ربه وورفجوم ونفزة ونفزاوة ومطماطة وملطة وصنهاجة وهوارة وكتامة 

داسة وقاملة وأوربة وهطيطة ووليطة وبنو منهوس ولواتة ومزاتة وصدراتة ويصالسن ومديونة وزبوجة وم
وبنو مسجون وبنو وارقالن وبنو يسدران وبنو زيرجى وورداسا وورهون وسائر قبائل الرببر ممن سنأيت 

  .بذكرهم يف عمارات بالدهم حبول اهللا
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 وملطة فأما بالد نول األقصى وتازكاغت فهي بالد ملتونة الصحراء وملتونة قبيل من صهاجة وصنهاجة
أخوان ألب واحد وأم واحدة وأبوهم ملط بن زعزاع من أوالد محري وأمهم تازكاى العرجاء وأبوها زناتى 
وهوار أيضا أخ لصنهاج وملط من أم وأبوه املسور بن املثىن بن كالع بن أمين بن سعيد بن محري وإمنا قيل 

ت على قبائل الرببر فنقلوهم إىل لسام له هوار لكلمة تقوهلا فسمي ا هوارا وذلك أن قبائل العرب نزل
بطول ااورة هلم حىت صاروا جنسا واحدا وأن أمريا من أمراء العرب يسمى املسور كان ساكنا مع قومه 

يف بالد احلجاز فضاعت له إبل فخرج يطلبها ويبحث عنها إىل أن عرب النيل مبصر وسار يف بالد املغرب 
 لغالمه أين حنن من األرض فقال له الغالم حنن بأرض إفريقية فقال له طالبا هلا فمر جببال طرابلس فقال

لقد ورنا والتهور عند العرب هو احلمق فسمي ذه اللفظة هوارا ونزل املسور املذكور بقوم من زناتة 
فحالفهم ورأى بأرضهم تازكاي أم صنهاج وملط اليت ذكرناها آنفا وكانت مجيلة حسنة بدنة تليعة بارعة 

مال فولع ا املسور فسأل عنها ورغب يف زواجها فتزوجها وكانت تازكاي يومئذ خلوا من زوج الك
ومعها أبناها صنهاج وملط ومها أبنا ملط األكرب فولد للمسور منها ولد مساه املثىن مث مات املسور عنها 

ولد للمط أوالد كثرية وبقي ولده املثىن مع أخويه ملط وصنهاج عند أمهم تازكاي وعند أخواله من زناتة ف
وولد لصنهاج مثل ذلك فكثر نسلهم وتسلطوا على األمم فاجتمع عليهم قبائل الرببر فأزعجوهم إىل 

الصحارى ااورة للبحر املظلم فرتلوها وا قبائلهم إىل اآلن متفرقة بنواحيها وهم أصحاب إبل وجنب 
لنساء أكسية الصوف ويربطون رؤوسهم عتاق رحالة ال يقيمون مبكان واحد ولباس الرجال منهم وا

عمائم الصوف املسماة بالكرازي وعيشهم من ألبان اإلبل وحلومها مقددة مطحونة ورمبا جلبت إليهم 
احلنطة والزبيب لكن الزبيب أكثر ألم كثريا ما ينقعون الزبيب يف املاء بعد الدق ويشربون صفوه نقيعا 

 وأحفله الطعام املسمى بالرببرية آسلوا وهو أم يأخذون حلوا ويف بالدهم العسل كثري وجل طعامهم
احلنطة فيقلوا قليا معتدال مث يدقوا حىت تعود جريشا مث ميزجون العسل مبثله مسنا ويعجنون به تلك 

احلنطة على النار ويضعونه يف مزاود مث فيأيت طعاماً شهياً وذلك أن اإلنسان منهم إذا أخذ من هذا الطعام 
  . وأكله وشرب عليه اللنب مث مشى بقية يومه ذلك مل يثسته طعاماً إىل الليلملء كفه

وليس هلم مدينة يأوون إليها إال مدينة نول ملطة ومدينة آزقى للمطة أيضاً فأما مدينة نول الغربية فمنها إىل 
ى ر يأيت البحر ثالثة أيام ومنها إىل سجلماسة ثالث عشرة مرحلة ومدينة نول مدينة كبرية عامرة عل

إليها من جهة املشرق وعليه قبائل ملتونة وملطة وذه املدينة تصنع الدرق اللمطية اليت ال شيء أبدع منها 
وال أصلب منها ظهراً وال أحسن منها صنعاً وا يقاتل أهل املغرب حلصانتها وخفة حمملها وذه املدينة 

إلبل وتباع ا األكسية املسماة بالسفسارية قوم يصنعون السروج واللجم واألقتاب املعدة خلدمة ا
والربانس اليت يساوي الزوج منها مخسني دينارا وأقل وأكثر وعند أهلها البقر والغنم كثري جدا واأللبان 
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والسمن عندهم موجود وإىل هذه املدينة يلجأ أهل تلك اجلهات فيما يعن هلم من مهم حوائجهم وفنون 
  .مطالبهم

فة ووشان متالتة ومن قبائل صنهاجة بنو منصور ومتية وجدالة وملتونة وبنو إبراهيم ومن قبائل ملطة مسو
وبنو تاشفني وبنو حممد ومجل من صنهاجة وأما مدينة آزكى فإا من بالد مسوفة وملطة وهي أول مراقي 

ة الصحراء ومنها إىل سجلماسة ثالث عشرة مرحلة ومنها نول سبع مراحل وهذه املدينة ليست بالكبري
لكنها متحضرة وأهلها يلبسون منقدرات ثياب الصوف ويسموا بلغتهم القداور وقد أخرب بعض من 

دخل هذه املدينة أن النساء اللوايت ال أزواج هلن ا إذا بلغت املرأة منهن أربعني سنة تصدقت بنفسها على 
املدينة بالرببرية آزقى من أرادها من الرجال فال تدفع عن نفسها وال متنع من يريدها وتسمى هذه 

وباجلناوية قوقدم ومن أراد الدخول إىل بالد سلى وتكرور وغانة من بالد السودان فال بد له من هذه 
     املدينة 

وأما مدينة سجلماسه فمدينة كبرية كثرية العامر وهي مقصد للوارد والصادر كثرية اخلضر واجلنات رائقة 
هي قصور وديار وعمارات متصلة على ر هلا كثري املاء يأيت إليها البقاع واجلهات وال حصن عليها وإمنا 

من جهة املشرق من الصحراء يزيد يف الصيف كزيادة النيل سواء ويزرع مبائه حسبما يزرع فالحو مصر 
ولزراعته إصابة كثرية معلومة ويف أكثر األعوام الكثرية املياه املتواترة عن خروج هذا النهر ينبت هلم ما 

ه يف العام السابق من غري بذر ويف األكثر من السنني إذا فاض النهر عندهم مث رجع بذروا على حصدو
تلك األرض زرعهم مث حصدوه عند تناهيه وتركوا جذوره إىل العام القادم فينبت ذلك من غري حاجة إىل 

سبع سنني لكن تلك بذر زراعة وحكى احلوقلي أن البذر ا يكون عاما واحلصاد فيه يف كل سنة إىل متام 
احلنطة اليت تنبت من غري بذر تتغري عن حاهلا حىت تكون بني احلنطة والشعري وتسمى هذه احلنطة يردن 
تيزواو وا خنل كثري وأنواع من التمر ال يشبه بعضها بعضا وفيها الرطب املسمى بالربين وهي خضراء 

 وألهل هذه املدينة غالت القطن وغالت جداً وحالوا تفوق كل حالوة ونواها صغار يف غاية الصغر
الكمون والكروياء واحلناء ويتجهز منها إىل سائر بالد املغرب وغريها وبناءاا حسنة غري أن املخالفني يف 

زماننا هذا أتوا على أكثرها هدما وحرقا وأهل سجلماسة يأكلون الكالب واحليوان املسمى احلرذون 
ؤهم يستعملنه يف السمن وخصب البدن وكذلك هن يف اية السمن ويسمونه بلسان الرببر اقزمي ونسا

  .وكثرة اللحم وقل ما يوجد من أهلها صحيح العينني بل أكثرهم عمش

ومن مدينة سجلماسة إىل مدينة اغمات وريكة حنو من مثاين مراحل ومن مدينة سجلماسة إىل مدينة درعة 
ال حفري وإمنا هي قرى متصلة وعمارات متقاربة ثالث مراحل كبار ودرعة ليست مبدينة حيوطها سور و

ومزارع كثرية يتناول ذلك فيها مجل وأخالط من الرببر وهي على ر سجلماسة النازل إليهم وعليه 
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يزرعون غالت احلناء والكمون والكروياء والنيلج ونبات احلناء يكرب ا حىت يكون يف قوام الشجر 
 به إىل كل اجلهات ونبات احلناء ال يؤخذ بذره إال يف حلذا يصعدون إليه ومنها يؤخذ بذره ويتجهز

اإلقليم فقط وال يؤخذ بغريه من األقاليم البتة وأما النيلج املزروع يف مدينة درعة فليس طيبه مناك ولكنه 
  .يتصرف به يف بالد الغرب لرخصه ورمبا خلط مع غريه من النيلج الطيب ويباع معه

    

لسوس األقصى أربعة أيام ومدينته هي تارودنت وبالد السوس قرى كثرية ومن أرض درعة إىل بالد ا
وعماراا متصلة بعضها ببعض وا من الفواكه اجلليلة أجناس خمتلفة وأنواع كثرية كاجلوز والتني والعنب 

نهد العذاري والسفرجل والرمان اإلمليسي وأالترج الكبري املقدار الكثري العدد وكذلك املشمش والتفاح امل
وقصب السكر الذي ليسن على قرار األرض مثله طوال وعرضا وحالوة وكثرة ماء ويعمل ببالد السوس 

من السكر املنسوب إليها ما يعم أكثر األرض وهو يساوي السكر السليماين والطربزد بل يشف على 
الرفيعة ما ال مجيع أنواع السكر يف الطيب والصفاء ويعمل ببالد السوس من األكسية الرقاق والثياب 

يقدر أحد على عمله بغريها من البالد ورجاهلا ونساؤها مسر األلوان ويف نسائهم مجال فائق وحسن بارع 
ومجال ظاهر وحذق صناعات بأيديهن وهي بالد حنطة وشعري وأرز ممكن بأيسر قيمة وأسعارها رخيصة 

ن الرببر املصامدة وزيهم لباس والغالب على أهلها اجلفاء وغلظ الطبع وقلة االنقياد وهم أخالط م
األكسية من الصوف التفافا وعلى رؤوسهم الشعور الكثرية وهلم ا اهتمام وحفظ وذلك أم يصبغوا 
يف كل مجعة باحلناء ويغسلوا يف كل مجعة مرتني برقيق البيض والطني األندلسي وحيتزمون يف أوساطهم 

هم أبدا إال ويف يده رحمان قصار العصى طوال األسنان مبآزر صوف ويسموا سفاقس وال ميشي الرجل م
رقاقها وينتخبوا من أطيب احلديد ويأكلون اجلراد أكال كثريا مقلواً ومملوحاً وأهل السوس فرقتان فأهل 

مدينة تارودنت يتمذهبون مبذهب املالكية من املسلمني وهم حشوية وأهل بلد تويوين يقولون مبذهب 
 أبدا القتال والفتنة وسفك الدماء وطلب الثأر غري أم أرفه الناس عيشا وأكثرهم موسى بن جعفر وبينهم

خصبا وشرام املسمى آنزيز وهو حلو يسكر سكرا عظيما ويفعل بشاربه ما ال تفعله اخلمر ملتانته وغلظ 
ل عن مزاجه وذلك أم يأخذون من عصري العنب احللو فيطبخونه بالنار إىل أن يذهب منه الثلث ويزا

النار ويرفع ويشرب وال سبيل إىل شربه إال أن خيلط مبثله ماء وأهل السوس األقصى يرون شربه حالال ما 
  .مل يتعد به إىل حد السكر

وبني مدينيت السوس أعىن تارودنت وتويوين يوم يف جنات وبساتني وكروم وأشجار وأنواع من الفواكه 
هم الشرة والبطر ومن بالد السوس إىل مدينة اغمات واللحوم عندهم ممكنة رخيصة جدا والغالب علي

ست مراحل يف بالد وقبائل من الربابر املصامدة يقال هلم انىت نتات وبنو واسنو وانكطوطاون وانسطيط 
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وارعن واكنفيس وانتوزكيت وكل هذه القبائل من الربابر املصامدة العامرين هلذه البالد واجلهات ومنهم 
نة صغرية حوهلا عمارات وطوائف من قبائلها املنسوبني إليها وا من احلنطة نافيس اجلبل ونفيس مدي

والفواكه واللحوم ما ال يكون يف كثري من البالد غريها وا جامع وسوق نافقة وا من أنواع الزبيب 
كل عجيبة من مجال املنظر وحالوة الذوق وكرب املقدار وهو مع ذلك كثري جدا مشهور العني يف بالد 

  .لغرب األقصىا

والطريق من تارودنت السوس إىل مدينة اغمات وريكة مع أسفل جبل درن األعظم الذي ليس جبل مثله 
إال القليل يف السمو وكثرة اخلصب وطول املسافة واتصال العمارات ومبدؤه من البحر احمليط يف أقصى 

  .السوس

    

ناك جببل نفوسة ويتصل بعد ذلك جببال ومير مع املشرق مستقيما حىت يصل إىل جبال نفوسة فيسمى ه
طرابلس مث يدق هناك وخيفى أثره وقد حكى غري واحد من الفيوج أن طرف هذا اجلبل يصل إىل البحر 
حيث الطرف املسمى أوثان ويف كل هذا اجلبل كل طريفة من الثمار وغرائب من األشجار واملاء يطرد 

 كل األزمان وعلى أعاله مجل من قالع وحصون تشف منه وبوسطه وحوافيه يوجد النبات أبدا خمضرا يف
على نيف وسبعني حصنا ومنها احلصن املنيع القليل مثله يف حصون األرض بنية وحتصنا ومنعة وهو يف 
أعلى اجلبل ومن حصانته وثقافة مكانه أن أربعة رجال ميسكونه ومينعون الصعود إليه ألن الصعود إليه 

ه يشبه الدرج احلرج وال ترتقي إليه دابة البتة إال بعد جهد ومشقة واسم على مكان ضيق وعر املرتقى ألن
هذا احلصن تامنلت وهو كان عمدة املصمودي حممد بن تومرت حني ظهر باملغرب وهو الذي زاد يف 
تشييده ونظر يف حتصينه وجعله مدخرا ألمواله وبه اآلن قربه ألنه أمر بذلك فلما مات جببل الكواكب 

امدة إليه ومحوه ودفنوه ذا احلصن وقربه يف هذا الوقت بيت جعله املصامدة حجا يقصدون احتمله املص
إليه من مجيع بالدهم وعليه بناء متقن كالقبة العالية لكنها غري مزخرفة وال مزينة كل ذلك على طريق 

  .الناموس

بالغ احلالوة وفيه العنب املستطيل ويف هذا اجلبل من الفواكه التني الكثري الكبري الطيب املتنامي يف الطيب ال
العسلي الذي ال يوجد يف أكثره نوى ومنه يتخذ الزبيب الذي عليه يتنقل ملوك املغرب لرقة قشرته 

وعذوبة طعمه واعتدال غذائه وفيه اجلوز واللوز وأما السفرجل والرمان فيكون به منهما ما يباع احلمل 
املشمش كل غريبة وكذلك األترج والقصب احللو حىت منه بقرياط واحد وبه من اإلجاص والكمثرى و

أن أهل هذا اجلبل ال يبيعونه بينهم وال يشترونه لكثرته وعندهم شجر الزيتون واخلرنوب واملشتهى وسائر 
الفواكه وذا اجلبل شجر كبري يسمى بالرببرية ارقان وهي تشبه شجر اإلجاص أغصاناً وفروعاً وأوراقاً 
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العيون يف أول نباته قشرته العليا رقيقة خضراء فإذا تناهت اصفرت لكنها يف اية وهلا مثر شبيه بثمر 
العفوصة واحلموضة وداخله نرى شبيه بالزيتونة احملدودة الرأس صلب وال يطيب طعم هذا الثمر البتة فإذا 

يه بعد فيجمع كان يف آخر شهر شترب مجع ووضع بني يدي املعز فتبتلعه بعد أن تأكل قشرته العليا مث تلقم
ويعسل ويكسر ويدق لبه ويعصر فيخرج منه دهن كثري صايف اللون عجيب املنظر إال أنه ليس بعذب 

الطعم فيه أدىن حرافة وهذا الزيت كثري جداً معروف ببالد الغرب األقصى ولكثرته يسرجون به قناديلهم 
كريهة حريفة ولكنه يعذب طعمه يف ويقلى به الدخانيون اإلسفنج يف األسواق وله إذا مسته النار رائحة 

اإلسفنج ونساء املصامدة يدهن رؤوسهن به على املشط فتحسن شعورهن بذلك وتطول وتتكسر وميسك 
  .الشعر على لونه من السواد

ومدينة اغمات وريكة أسفل هذا اجلبل من جهة الشمال يف فحص أفيح طيب التراب كثري النبات 
مشاال وتطرد بساحاته ليال وارا وحوهلا جنات حمدقة وبساتني وأشجار واألعشاب واملياه ختترقه ميينا و

ملتفة ومكاا أحسن مكان من األرض فرجة األرجاء طيبة الثرى عذبة املاء صحيحة اهلواء وا ر ليس 
بالكبري يشق املدينة ويأتيها من جنوا فيمر إىل أن خيرج من مشاهلا وعليه أرحاؤهم اليت يطحنون ا 

نطة وهذا النهر يدخل املدينة يوم اخلميس ويوم اجلمعة والسبت واألحد وباقي أيام اجلمعة يأخذونه احل
  .لسقي جنام وأرضيهم ويقطعونه عن البلد فال جيري منه إليه شيء

    

ومدينة اغمات مدينة تكنفها جبل درن كما قلناه فإذا كان زمن الشتاء حتللت الثلوج النازلة جببل فيسيل 
ا ورمبا إىل ر اغمات ورمبا مجد يف داخل املدينة حىت جيتاز األطفال عليه وهو جامد فال يتكسر ذوبا

لشدة مجوده وهذا شيء عايناه ا غري مرة ومدينة اغمات أهلها هوارة من قبائل الرببر املترببرين بااوره 
املة لقناطري األموال من النحاس وهم أملياء جتار مياسري يدخلون إىل بالد السودان بأعداد اجلمال احل

األمحر وامللون واألكسية وثياب الصوف والعمائم واملآزر وصنوف النظم من الزجاج واألصداف 
واألحجار وضروب من األفاويه والعطر وآالت احلديد املصنوع وما منهم رجل يسفر عبيده ورجاله إال 

ها موقرة ومل يكن يف دولة املتلثم أحد أكثر منهم وله يف قوافلهم مائة مجل والسبعون والثمانون مجال كل
أمواال وال أوسع منهم أحواال وبأبواب منازهلم عالمات تدل على مقاديرهم وذلك أن الرجل منهم إذا 

ملك أربعة آالف دينار ميسكها مع نفسه وأربعة آالف يصرفها يف جتارته أقام على ميني بابه وعن يساره 
 السقف وبنيام باآلجر وبالطوب والطني أكثر فإذا مر اخلاطر بدار ونظر عرصتني من األرض إىل أعلى

إىل تلك العرص مع األبواب قائمة عدها فيعلم من عددها كم مبلغ مال صاحب الدار ألنه قد يكون من 
هذه العرص خلف الباب أربع وست مع كل عضادة اثنتان وثالث وأما اآلن يف وقت تأليفنا هذا الكتاب 
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على أكثر أمواهلم وغريت املصامدة ما كان بأيديهم من نعم اهللا ولكنهم مع هذا أملياء مياسري فقد أيت 
أغنياء هلم خنوة واعتزاز ال يتحولون عنه ومبدينة اغمات عقارب كثرية وكثرياً ما تلسب الناس فتؤذيهم 

ن املأكول ا ورمبا مات من لسبته ومبدينة اغمات ضروب من الفواكه وأنواع من النعم وكل شيء م
  .رخيص ممكن

وبشمال هذه املدينة وعلى اثين عشر ميال منها مدينة بناها يوسف بن تاشفني يف صدر سنة سبعني وأربع 
مائة بعد أن اشترى أرضها من أهل اغمات جبملة أموال واختطها له ولبين عمه وهي يف وطاء من األرض 

ز ومنه قطع احلجر الذي بين منه قصر أمري املسلمني ليس حوهلا شيء من اجلبال إال جبل صغري يسمى اجيلي
علي بن يوسف بن تاشفني وهو املعروف بدار احلجر وليس يف موضع مدينة مراكش حجر البتة إال ما 

كان من هذا اجلبل وإمنا بناؤها بالطني والطوب والطوايب املقامة من التراب وماؤها الذي تسقى به 
سنة استخرج ذلك عبيد اهللا بن يونس املهندس وسبب ذلك أن البساتني مستخرج بصنعة هندسية ح

ماءهم ليس ببعيد الغور موجود إذا احتفر قريباً من وجه األرض وذلك أن هذا الرجل املذكور وهو عبيد 
اهللا بن يونس جاء إىل مراكش يف صدر بنائها وليس ا إال بستان واحد أليب الفضل موىل أمري املسلمني 

د إىل أعلى األرض مما يلي البستان فاحتفر فيه بئراً مربعة كبرية التربيع مث احتفر منها املقدم ذكره فقص
ساقية متصلة احلفر على وجه األرض ومر حيفر بتدرج من أرفع إىل أخفض متدرجا إىل أسفله مبيزان حىت 

إذا نظر وصل املاء إىل البستان وهو منسكب مع وجه األرض يصب فيه فهو جار مع األيام ال يفتر و
الناظر إىل مسطح األرض مل ير ا كبري ارتفاع يوجب خروج املاء من قعرها إىل وجهها وإمنا مييز ذلك 
عامل بالسبب الذي به استخرج ذلك املاء والسبب هو الوزن لألرض فاستحسن ذلك أمري املسلمني من 

 بقائه عنده مث إن الناس نظروا إىل فعل عبيد اهللا بن يونس واملهندس وأعطاه ماال وأثوابا وأكرم مثواه مدة
ذلك ومل يزالوا حيفرون األرض ويستخرجون مياهها إىل البساتني حىت كثرت البساتني واجلنات واتصلت 

بذلك عمارات مراكش وحسن قطرها ومنظرها ومدينة مراكش يف هذا الوقت من أكرب مدن املغرب 
لك مجيعهم وكان ا أعداد قصور لكثري من األقصى ألا كانت دار إمارة ملتونة ومدار ملكهم وس

  .األمراء والقواد وخدام الدولة وأزقتها ورحاا فسيحة ومبانيها سامية وأسواقها خمتلفة وسلعها نافقة

وكان ا جامع بناه أمريها يوسف بن تاشفني فلما كان يف هذا الوقت وتغلب عليها املصامد وصار امللك 
لق األبواب ال يرون الصالة فيه وصنعوا ألنفسهم مسجدا جامعا يصلون مث تركوا ذلك اجلامع عطال مغ

فيه بعد أن بوا األموال وسفكوا الدماء وباعوا احلرم كل ذلك مبذهب هلم يرون ذلك فيه حالالً وشرب 
أهل مراكش من اآلبار ومياهها كلها عذبة وآبارهم قريبة معينة وكان علي بن يوسف قد جلب إىل 

     عني بينها وبني املدينة أميال ومل مراكش ماء من 
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يستتم ذلك فلما تغلب املصامده على امللك وصار هلم وبأيديهم متموا جلب ذلك املاء إىل داخل املدينة 
وصنعوا به سقايات بقرب دار احلجر وهي احلظرية اليت فيها القصر منفرداً متحيزاً بذاته واملدينة خبارج 

 ميل وعرضها قرب ذلك وعلى ثالثة أميال من مراكش ر هلا يسمى هذا القصر وطول املدينة أشف من
تانسيفت وليس بالكبري لكنه دائم اجلري وإذا كان زمن الشتاء محل بسيل كبري ال يبقى وال يذر وكان 

أمري املسلمني علي بن يوسف بىن على هذا النهر قنطرة عجيبة البناء متقنة الصنع بعد أن جلب إىل عملها 
دلس ومجال من أهل املعرفة بالبناء فشيدوها وأتقنوا بنياا حىت كملت مث مل تلبث غري أعوام صناع األن

يسرية حىت أتى عليها السيل فاحتمل أكثرها وأفلت عقدها وهدمها ورمى ا يف البحر الزخار وهذا 
  .نالوادي يأيت إليه املاء من عيون ومياه منبعثة من جبل درن من ناحية مدينة اغمات ايال

واغمات ايالن مدينة صغرية يف أسفل جبل درن املذكور وهي يف الشرق من اغمات وريكة السابق 
ذكرها وبينهما ستة أميال وذه املدينة يسكن يهود تلك البالد وهي مدينة حسنة كثرية اخلصب كاملة 

ال ارا النعم وكانت اليهود ال تسكن مدينة مراكش عن أمر أمريها علي بن يوسف وال تدخلها إ
وتنصرف عنها عشية وليس دخوهلم يف النهار إليها إال ألمور له وخدم ختتص به ومىت عثر على واحد 

  .منهم بات فيها استبيح ماله ودمه فكانوا ينافرون املبيت ا حياطة على أمواهلم وأنفسهم

ها بقبالة عليه وكانت وأهل مراكش يأكلون اجلراد ويباع منه ا كل يوم الثالثون محال فما دوا وفوق
أكثر الصنع مبدينة مراكش متقبلة عليها مال الزم مثل سوق الدخان والصابون والصفر واملغازل وكانت 
القبالة على كل شيء يباع دق أو جل كل شيء على قدره فلما ويل املصاميد وصار األمر إليهم قطعوا 

هلا وال تذكر اآلن القبالة ذكرا يف شيء من بالد القباالت بكل وجه وأراحوا منها واستحلوا قتل املتقبلني 
املصامدة ويسكن بقبلة مراكش من قبائل الرببر ايالن وهم مصاميد وحوهلا من القبائل نفيس وبنو يدفر 

  .ودكال ورجراجة وزودة وهسكورة وهزرجة ويسكن بغريب اغمات وشرقيها مصاميد وريكة

حر تسع مراحل أوهلا تونني وتونني قرية على أول ومن مدينة مراكش إىل مدينة سال على ساحل الب
فحص أفيح ال عوج به وال أمتا وطول هذا الفحص مرحلتان ويسكنه من قبائل الرببر قزولة وملطة 
وصدرات ومن تونني إىل قرية تيقطني مرحلة إىل قرية غفسيق مرحلة وهي قرية على أخر الفحص 

مى بالسدرة املثمرة بالنبق وفيه السالحف الربية اليت املذكور وصحن هذا الفحص كله نبات الشوك املس
تفوق السالحف البحرية كرباً وعظماً وأهل تلك النواحي يتخذون من جلودها دساتى للغسل ومعاجن 

  .لدقيق احلنطة وغريه

ومن قرية غفسيق إىل قرية أم ربيع مرحلة وهي قرية كبرية جامعة وا أخالط من برابر رهونة وبعض 
امسنا وقبائل تامسنا شىت مفترقة فمنهم برغواطة ومطماطة وبنو تسلت وبنو اويقمران وزقارة زناتة وت
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وبعض من زناتة وبنو جيفش من زناتة وكل هذه القبائل أصحاب حرث ومواش ومجال والغالب عليهم 
ربيع الفروسية وآخر سكناهم مرسى فضالة ومرسى فضالة على البحر احمليط الغريب وبينه وبني وادي أم 

  .ثالث مراحل

وأم ربيع على واد كبري خرار جياز باملراكب سريع اجلري كثري االحندار كثري الصخور واجلنادل وذه 
القرية ألبان وأمسان ونعم رغدة وحنطة يف اية الرخص وا بقول ومزارع القطاين والقطن والكمون 

لطرفاء واألنشام وكثري العليق وهي غابة وهي يف جنوب الوادي وجياز هذا الوادي إىل غيضة كبرية من ا
كبرية ملتفة واألسد ا كثرية ورمبا أضرت باملار واجلائي غري أن أهل تلك النواحي ال يهابوا وقد متهروا 

يف مقاتلتها بأنفسهم من غري سالح وإمنا يلقوا بأنفسهم عراة يلقون أكسيتهم على أذرعهم وميسكون 
سكاكينهم بأيديهم ال غري وقد لقيت األسود منهم هناك نكايات فال معهم قنات من شوك السدرة و

مهابة بذلك هلا عندهم بل ختاف ضرهم وجتتنب طرقهم ورمبا هجمت على الضعفاء من الناس ممن يقتاد 
  .محاراً أو غري ذلك

لدة ومن أم ربيع إىل قرية ايغيسل مرحلة وهي قرية حسنة وا عيون كثرية دفاعة باملاء بني صخور ص
  .وهذا املاء يتصرف يف سقي كثري من زروعهم

    

ومن هذه القرية إىل قرية انقال مرحلة ويقال هلا دار املرابطني أيضاً وا عني عليها أقباء وماؤها معني وهي 
حسنة يف موضعها كثرية الزروع واملواشي واإلبل والبقر وقبالتها فحص طويل قد احنشرت إليه طيور 

افه سارحة وعلى مراقبه دارجة وهي آالف ال حتد وال تعد وأهل تلك النواحي النعام فهي يف أكن
يصيدوا طرداً باخليل فيقبضون منها مجالً كباراً وصغاراً وأما بيضها املوجود يف هذا الفحص فال حياط به 

ردة يابسة كثرة وال حيصل ومنه حيمل إىل كل البالد وطعامها وخيم يفسد املعد وأما حلوم النعام فلحوم با
  .وشحومها نافعة عندهم من الصمم تقطريا ومن سائر األوجاع البدنية

ومن انقال إىل قرية مكول مرحلة وقرية مكول على أبطح ويتصل ا فحص يقال له فحص خراز وطوله 
يع اثنا عثر ميال ال ماء به وقرية مكول كاحلصن الكبري عامرة بالرببر وهلا سوق نافقة مبا جيلب إليها من مج
الوبات من السلع واملتاجر اليت يضطر األحتياج إليها وا زروع كثرية ومواش وأنعام ومن مكول إىل 
قرية اكسيس مرحلة صغرية والطريق على فحص خراز ويف آخر الفحص واد فيه ماء جار دائما وعليه 

 تستتر يف غياضها وذه غابات مثار واألسود فيها ظاهرة للناس عادية عليهم بالليل والنهار ظاهرة ال
القرية املسماة اكسيس بيت متخذ لصيد األسود حىت أنه رمبا صيد منها يف اجلمعة الثالثة واألربعة واألكثر 

  .من ذلك واألقل واألسود تفر من النار إذا رأا وال سبيل هلا على صاحب نار
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البحر وكانت يف القدمي من الزمان ومن قرية اكسيس إىل مدينة سال مرحلة ومدينة سال احلديثة على ضفة 
مدينة شالة على ميلني من البحر وموضعها على ضفة ر امسري الذي يتصل اآلن مبدينة سال احلديثة وهناك 

مصبه يف البحر وأما شالة القدمية فهي اآلن خراب وا بقايا بنيان قائم وهياكل سامية ويتصل خبراا 
 احلديثة وسال احلديثة على ضفة البحر امللح منيعة من جانب عمارات متصلة وزروع ومواش ألهل سال

البحر ال يقدر أحد من أهل املراكب على الوصول إهلا من جهته وهي مدينة حسنة حصينة يف أرض رمل 
وهلا أسواق نافقة وجتارات ودخل وخرج وتصرف ألهلها وسعة أموال ومنو أحوال والطعام ا كثري 

 وبساتني وحدائق ومزارع ومراكب أهل اشبيلية وسائر املدن الساحلية رخيص جدا وا كروم وغالت
من األندلس يقلعون عنها وحيطون ا بضروب من البضائع وأهل اشبيلية يقصدوا بالزيت الكثري وهو 

بضاعتهم ويتجهزون منها بالطعام إىل سائر بالد األندلس الساحلية واملراكب الواردة عليها ال ترسى منها 
  .ء من البحر ألن مرساها مكشوف وإمنا ترسى املراكب ا يف الوادي الذي قدمنا ذكرهيف شي

وجتوز املراكب على فمه بدليل ألن يف فم الوادي أحجار وتروش تنكسر عليها املراكب وفيه أعطاف ال 
ملراكب به يدخلها إال من يعرفها وهذا الوادي يدخله املد واجلزر يف كل يوم مرتني وإذا كان املد دخلت ا

إىل داخل الوادي وكذلك خترج يف وقت خروجها ويف هذا الوادي أنواع من السمك وضروب من 
احليتان واحلوت ا ال يكاد يباع وال يشترى لكثرته وجودته وكل شيء من املأكوالت يف مدينة سال 

  .موجود بأيسر القيمة وأهون الثمن

 اثنا عشر ميال ومنها يف جهة اجلنوب إىل مرسى فضالة اثنا ومن مدينة سال مع البحر امللح إىل جزائر الطري
عشر ميال ومرسى فضالة ترده املراكب من بالد األندلس وحائط البحر اجلنويب فتحمل منها أوساقها 

  .طعاماً حنطة وشعرياً وفوالً ومحصاً وحتمل منها الغنم أيضاً واملعز والبقر

 مرسى مقصود تأيت إليه املراكب وحتمل منه احلنطة والشعري ومن فضالة إىل مرسى آنفا أربعون ميالً وهو
  .ويتصل به يف ناحية الرب عمارات من الربابر من بين يدفر ودكال وغريمها

    

ومن آنفا إىل مرسى مازيغن مخسة وستون ميالً روسية ومن مازيغن إىل البيضاء جون، وهو ثالثون ميال 
 وهو جون ثان ومن الغيط إىل آسفي مخسون ميال ومن آسفي ومن البيضاء إىل مرسى الغيط مخسون ميالً

إىل طرف جبل احلديد ستون ميال ومن طرف جبل احلديد إىل الغيط اليت يف اجلون مخسون ميال وكذلك 
من طرف مازيغن إىل آسفي روسية مخسة ومثانون ميال وتقويرا مائة وثالثون ميال ومرسى آسفي كان 

املراكب فأما اآلن فهي جتوزه بأكثر من أربعة جمار وآسفي عليه فيما سلف آخر مرسى تصل إليه 
عمارات وبشر كثري من الربابر املسمني رجراجة وزودة وأخالط من الربابر واملراكب حتمل منه أوساقها 
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يف وقت السفر وسكون حركة البحر املظلم وإمنا مسي هذا املرسى بآسفي ألمر سنأيت به عند ذكرنا ملدينة 
  .ريب األندلس وذكر الشيء يف موضعه أليق وأوفق واحلمد هللا كثريااشبونة بغ

ومن مرسى آسفي إىل مرسى ماست يف طرف اجلون مائة ومخسون ميال ومرسى الغيط مرسى حسن 
مكن من بعض الرياح واملراكب تصل إليه فتخرج منه احلنطة والشعري ويتصل به من قبائل الرببر دكالة 

رى ومناهل ومياهها قليلة وتتصل دكالة إىل مرسى ماست إىل تارودنت وأرض دكاله كلها منازل وق
  .السوس ويسكنها قوم من املصاميد هلم حرث وزرع ومواش كثرية وقد ذكرنا ذلك قبل هذا

ومن مدينة اغمات مع الشرق والشمال إىل مدينيت داي وتادلة أربعة أيام وبني داي وتادلة مرحلة ومدينة 
 من جبل درن وهي مدينة ا معدن النحاس اخلالص الذي ال يعدله غريه من داي يف أسافل جبل خارج

النحاس مبشارق األرض ومغارا وهو حناس حلو لونه إىل البياض يتحمل التزويج ويدخل يف جلام الفضة 
وهو إذا طرق جاد ومل يتشرح كما يتشرح غريه من أنواع النحاس وهذا املعدن ينسبه العوام إىل السوس 

 مدينة داي من بالد السوس الن بينهما مسافات أيام كثرية ومن هذا املعدن حيمل إىل سائر البالد وليست
ويتصرف به يف كثري من األعمال ومدينة داي صغرية لكنها كثرية العامر والقوافل عليها صادرة وواردة 

 داي ومن مدينة تادلة خيرج ويزرع ا وبأرضها كثري القطن ولكنه مبدينة تادلة يزرع أكثر مما يزرع مبدينة
القطن كثريا ويسافر به إىل كل اجلهات ومنه كل ما يعمل من الثياب القطنية ببالد املغرب األقصى وال 
حيتاجون مع قطنها إىل غريه من أنواع القطن الوب من سائر األقطار واتني البلدتني أرزاق ومعايش 

  .وخصب ونعم شىت وأهلها أخالط من الرببر

 شرقي تادلة وداى من الربابر بنو وليهم وبنو ويزكون ومنداسة ويسكن ذا اجلبل النازل إىل داي قوم ويف
  .من صنهاجة يقال هلم املو

ومن مدينة تادلة إىل مدينة تطن وقرى أربع مراحل وهي مدينة صغرية لكنها متحضرة يسكنها قوم من 
أغنام ومن مدينة تطن وقرى إىل مدينة سال اليت على أخالط الربابر وا مزارع وحنطة كثرية وهلا مواش و

  .الساحل يومان وقد ذكرنا مدينة سال قبل هذا

ومن مدينة سال إىل مدينة فاس أربع مراحل ومدينة فاس مدينتان بينهما ر كبري يأيت من عيون تسمى 
طر واملدينة الشمالية عيون صنهاجة وعليه يف داخل املدينة أرحاء كثرية تطحن ا احلنطة بال مثن له خ

منهما تسمى القرويني وتسمى اجلنوبية األندلس واألندلس ماؤها قليل لكن يشقها ر واحد مير بأعالها 
وينتفع منه ببعضها وأما مدينة القرويني فمياهها كثرية جتري منها يف كل شارع ويف كل زقاق ساقية مىت 

فتصبح أزقتهم ورحام مغسولة ويف كل دار منها شاء أهل املوضع فجروها فغسلوا مكام منها ليال 
صغريه كانت أو كبرية ساقية ماء نقيا كان أو غري نقي ويف كل مدينة منهما جامع ومنرب وإمام وبني 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  108  

املدينتني أبدا فنت ومقاتالت وباجلملة إن أهل مدينة فاس يقتل فتياا بعضهم بعضاً ومبدينة فاس ضياع 
قصور وألهلها اهتمام حبوائجهم ومبانيهم ومجيع آالم ونعمها كثرية ومعايش ومبان سامية ودور و

واحلنطة ا رخيصة األسعار جدا دون غريها من البالد القريبة منها وفواكهها كثرية وخصبها زائد وا يف 
كل مكان منها عيون نابعة ومياه جارية وعليها قباب مبنية ودواميس حمنية ونقوش وضروب من الزينة 

رجها املاء مطرد نابع من عيون غزيرة وجهاا خمضرة مؤنقة وبساتينها عامرة وحدائقها ملتفة ويف وخبا
  .أهلها عزة ومنعة

    

ومنها إىل سجلماسة ثالث عشرة مرحلة والطريق على صفروي إىل قلعة مهدي إىل تادلة إىل داي إىل 
 فأما مدينة صفروي فمنها إىل فاس شعب الصفا ويشق اجلبل الكبري إىل جنوبه ومن هناك إىل سجلماسة

مرحلة وكذلك منها إىل قلعة مهدي مرحلتان وصفروي مدينة صغرية متحضرة ا أسواق قليلة وأكثر 
  .أهلها فالحون وزروعهم كثرية وهلم مجل مواش وأنعام ومياههم عذبة غدقة

ت وبقر وغنم وأما قلعة مهدي فهي حصن حصني فوق جبل شامخ وهلا أسواق وعمارات ومزارع وغال
وأحوال واسعة ومن قلعة مهدي إىل مدينة تادلة مرحلتان ويسكن يف قبلة قلعة مهدي قبائل زناتة من بين 

مسجون وبين عجالن وبين تسكدلت وبين عبد اهللا وبين موسى وبين ماروى وتكلمان واريلوشن 
املغرب ومكناسة مدائن وانتقفاكن وبين سامرى وكذلك بني مدينة فاس ومكناسة أربعون ميال يف جهة 

  .عدة وهي يف طريق سال والطريق إليها من فاس إىل مدينة مغيلة

ومدينة مغيلة كانت قبل هذا الوقت متحضرة كثرية التجارات متصلة العمارات وهي يف فحص أفيح كثري 
ملياه األعشاب واخلضر والنواوير واألشجار والثمار وهي اآلن فيها بقايا عمارات وخراباا متصلة وا

  .ختترق يف كل جانب منها ومكاا حسن وهواؤها معتدل

ومن مغيلة إىل وادي سنات إىل فحص النخلة إىل مكناسة ومدينة مكناسة هي املسماة تاقررت وهي اآلن 
باقية على حاهلا مل يدركها كبري تغري وهي مدينة حسنة مرتفعة على األرض جيري يف شرقيها ر صغري 

 ا عمارات وجنات وزروع وأرضها طيبة للزراعات وهلا مكاسب وأحوال طائلة عليه أرحاء وتتصل
ومكناسة مسيت بإسم مكناس الرببري ملا نزهلا مع بنيه عند حلوهلم باملغرب وأقطع لكل ابن من بنيه بقعة 

يعمرها مع ولده وكل هذه املواضع اليت أحلهم فيها تتجاور وتتقارب أمكنتها بعضها من بعض وبالد 
سة منها اليت تعرف ببين زياد وهي مدينة عامرة هلا أسواق عامرة ومحامات وديار حسنة واملياه ختترق مكنا

  .أزقتها ومل يكن يف أيام امللثم بعد تاقررت أعمر قطرا من بين زياد وبينهما حنو من ربع ميل

ضرة جامعة عامرة ومنها إىل بين تاورة حنو ذلك وبني تاورة وتاقررت حنو ذلك وكانت مدينة تاورة متح
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وأسواقها كثرية والصناعات ا نافقة والنعم والفواكه ال تقضى ا حاجة واملاء يأتيها من جنوا من ر 
  .كبري فينقسم يف أعالها ومير ما انقسم هناك من املياه فيخترق مجيع أزقتها شوارعها وأكثر دورها

 وهي مدينة صغرية يف الطريق من تاقررت إىل وبني تاورة وبين زياد مدينتان صغريتان إحدامها القصر
السوق القدمية على رمييت سهم وهذه املدينة بناها أمري من أمراء امللثمني وجعل ملا سورا حصينا وبىن ا 
قصرا حسنا ومل تكن ا أسواق كثرية وال طائل جتارات وإمنا كان ذلك األمري يسكنها مع جلة بين عمه 

 هذه املدينة تعرف ببين عطوش وهي ديار متصلة وعمارات يف بساتني هلم هناك واملدينة األخرى يف شرقي
  .وهلم أشجار وغالت وزيتون كثري وشجر تني وأعناب وفواكه مجة وكل ذلك ا ممكن رخيص

ومن أسفا هذه املنازل إىل قبيلة من مكناسة على جمرى املاء الذي يأيت من بين عطوش وتسمى هذه القبيلة 
هي منازل وديار هلم وا مزارع وكروم وعمارات وشجر زيتون كثرية وفواكههم موجود بين برنوس و

تباع بالثمن اليسري ويف مشال قصر أيب موسى سوق تقصد إليها يف يوم كل مخيس جيتمع إليه مجيع قبائل 
 بين مكناس وهي سوق نافقة ملا جلب إليها ويقصد إليها من بعيد وقريب وتسمى السوق القدمية ومن

قبائل بين مكناس ااورة هلذه البالد بنو سعيد وبنو موسى ويسكنها من غري قبائل مكناسة بنو بسيل 
ومغيلة وبنو مصعود وبنو علي وورياغل ودمر وواربة وصبغاوة وهي من أخصب البقاع أرضاً وأمناها 

  .مزرعاً وأكثرها خرياً وأجنبها نتاجاً وهم برابر يلبسون األكسية ويربطون العمائ

ومن بالد مكناسة يف جهة الغرب إىل قصر عبد الكرمي ثالث مراحل وقصر ابن عبد الكرمي يسكنه قوم 
من الرببر يسمون داجة وهي مدينة صغرية عامرة بأخالط داجة وهي على ر اولكس وجيري منها يف 

ارع وخصب وصيود بر جهة اجلنوب وبينها وبني البحر حنو من ثالثة أميال يف أرض أكثرها رمل وملا مز
وحبر وا سوق عامرة ومجل صناعات ومن قصر عبد الكرمي إىل مدينة سال اليت على البحر امللح مرحلتان 
من القصر إىل املعمورة ومن املعمورة إىل سال ور اولكس ر كبري من أار املغرب املشهورة ومتده أار 

  .كثرية وعيون نابعة وعليه عمارات وقرى وديار

    

ومدينة فاس قطب ومدار ملدن املغرب األقصى ويسكن حوهلا قبائل من الرببر ولكنهم يتكلمون بالعربية 
وهم بنو يوسف وفندالوة ولول وزواوة وجماصة وغياتة وسالحلون وفاس هذه هي حضرا الكربى 

يبة من الثياب ومقصدها األشهر وعليها تشهد الركائب وإليها تقصد القوافل وجيلب إىل حضرا كل غر
والبضائع واألمتعة احلسنة وأهلها مياسري وهلا من كل شيء حسن أكرب نصيب وأوفر حظ ومن مدينة 

  .فاس إىل مدينة سبتة على حبر الزقاق مشاالً سبع مراحل

ومن فاس إىل تلمسان تسع مراحل والطريق بينهما هو أن خترج من فاس إىل ر سبو وهو ر عظيم يأيت 
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ل القلعة البن توالة ومير حىت حياذي فاس من جهة شرقيها وعلى ستة أميال منها وهناك يقع من نواحي جب
ر فاس مع ما اجتمع معه من سائر العيون واألر الصغار وعليه قرى وعمارات ومير الطريق منه إىل متالتة 

  .مرحلة وهي قرية وعمارات على ر هلا يأيها من جهة اجلنوب يقال له وادي ايناون

ومنها إىل كرانطة مرحلة وكانت أيضاً فيما سلف من الزمان مدينة هلا كروم كثرية وفواكه ومزارع على 
السقي ومنها إىل باب زناتة حنو من عشرة أميال وهو واد عليه حرث يسقى به وبه أغنام وأبقار وزروع 

  .كثرية تقرب من ر ايناون

ضرع وهذه القلعة مطلة على ر ايناون ومن كرمطة ومنها إىل قلعة كرمطة مرحلة وا سوق وزروع و
  .يف أسفل اجلبل إىل مراوز وهي قلعة صغرية أكثرها خال مرحلة وا القمح والشعري كثرياً

ومنها إىل وادي مسون مرحلة والطريق إليه على تابرندا وهو حصن منيع على أكمة مطلة على وادي 
  .عان معا ويصبان يف البحر ما بني جراوة ابن قيس ومليلةملوية ووادي ملوية يقع إىل وادي صاع فيجتم

ومنها إىل صاع مرحلة وهي مدينة لطيفة صغرية بأسفل كدية تراب مطلة على ر كبري يشق أرباضها 
وخيترق ديارها وهي اآلن مهدمة خرا املصاميد ومنها إىل جراوة مرحلة وبني جراوة والبحر ستة أميال 

  .وكانت عامرة

 برقانة مرحلة وهي قلعة عليها حصن منيع وهلا سوق عامرة وا مياه كثرية وهلا جنات وكروم ومنها إىل
  .ومنها إىل العلويني مرحلة وهي قرية كبرية على ر يأا من القبلة وفواكهها فاضلة وخرياا شاملة

 وهي مدينتان يف ومنها إىل تلمسان مرحلة لطيفة وتلمسان مدينة أزلية وهلا سور حصني متقن الوثاقة
واحدة يفصل يينهما سور وهلا ر يأتيها من جبلها املسمى بالصخرتني وعلى هذا اجلبل حصن بناه 
املصمودي قبل أخذه تلمسان ومل تزل املصامدة قاطنني به إىل أن فتحوا تلمسان وهذا الوادي مير يف 

ي وغالا ومزارعها كثرية وفواكهها شرقي املدينة وعليه أرحاء كثرية وما جاورها من املزارع كلها مسق
مجة وخرياا شاملة وحلومها شحيمة مسينة وباجلملة إا حسنة لرخص أسعارها ونفاق أشغاهلا ومرابح 

جتاراا ومل يكن يف بالد املغرب بعد مدينة اغمات وفاس أكثر من أهلها أمواالً وال أرفه منهم حاال 
منها قدرا وأكثر خرياً وماالً وأعلى مهة يف املباين واختاذ الديار ومدينة فاس أكرب من تلمسان قطرا وأجل 

  .احلسنة

والطريق من مدينة فاس إىل بين تاودا مرحلتان وهذه املدينة بناها أمري من قبل امللثم وكانت مدينة قائمة 
افرة وكانت بذاا لكثرة زروعها ومفيد غالا وغزر ألباا ومسنها وعسلها وأسواقها عامرة وخرياا و

على مقربة من جبل غمارة وكانت مبكاا شبه الثغر سداً مانعاً من طغاة غمارة العابثني بتلك النواحي 
املغريين على جوانبها وبينها وبني طرف جبل غمارة ثالثة أميال وبني بين تاودا وفاس برية يشق يف 
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ون ميال ويسكن هذه الربية قبائل وسطها وادي سبو وبني وادي سبو يف طريق بين تاودا وبني فاس عشر
من الرببر يسمون ملطة وحد عمارم من مدينة تاودا إىل وادي سبو املذكور وميتدون بالعمارة إىل قرية 
عكاشة وبني هذه القرية وبين تاودا يوم وبينها وبني مدينة فاس يومان وهي أول مدينة من مدن الغرب 

ستأصلها املصامدة وهدموا أسوارها وصريوا قائم مساكنها أرضا ومل اليت حل ا الفساد ونزل ا التغيري وا
يبق من هذه املدينة املنسوبة لبين تاودا إال مكاا وقد تراجع إىل مكاا حنو من مائة رجل فعمروها 

  .وزرعوا يف أرضها لطيب تراا ومنو زروعها وجودة حنطتها

وافل تسري من تلمسان إىل فاس ومن فاس إىل وأما من أراد الطريق إىل تلمسان من سجلماسة فالق
  .صفروى إىل تادلة إىل اغمات إىل بين درعه إىل سجلماسة

    

والطريق اآلخر تأخذه القوافل أيضاً لكن يف النادر ألنه مفازة فمن شاء ذلك سار من مدينة تلمسان إىل 
ة خراب وا بئر ماء معينة قرية تارو مرحلة ومنها إىل جبل تامديت مرحلة ومنها إىل غايات وهي قري

مرحلة ومنها إىل صدرات وهي أرض قوم من الرببر مرحلة ومنها إىل جبل تيوى مدينة خراب وا عني 
ماء خرارة وهي يف أسفل جبل مرحلة ومنها إىل فتات بئر يف وسط صحراء مرحلة ومنها إىل شعب الصفا 

ن هناك والطريق بينهما مرحلة ومنه إىل تندىل مرحلتان وهذا الشعب هو بني جبال درن وجمرى ر يأيت م
  .وهي قرية عامرة مرحلة ومنها إىل قرية متسنان مرحلة ومنها إىل تقربت مرحلة ومنه إىل سجلماسة

  .ثالث مراحل وهذا الطريق قليل سالكوه إال ندرة يف الدهر

نها واالجتياز ا على ومدينة تلمسان قفل بالد املغرب وهي على رصيف للداخل واخلارج منها ال بد م
كل حالة والطريق من تلمسان إىل مدينة تنس سبع مراحل خترج من تلمسان إىل قرية العلويني وهي قرية 

  .كبرية عامرة على ضفة ر وهلم ا جنات ومياه جارية من عيون

ء وتسقى منه ومنها إىل قرية بابلوت مرحلة وهي قرية جليلة كثرية األهل والعمارة على ر ليس به أرحا
مزارع ومن بابلوت إىل قرية سىن اليت على ر مرغيت مرحلة وهو صغري والعيون ا واملياه تطرد يف كل 

  .وجهة

ومنها إىل رحل الصفاصف مرحلة وهو رحل عامر آهل على ر يأيت من افكان من جهة املشرق ومن 
مات وقصور وفواكه كثرية وكان عليها الرحل إىل افكان مرحلة وافكان هذه مدينة كانت هلا أرحاء ومحا

  .سور تراب لكنه اآلن دم وبقي أثره وواديها يشقها نصفني وميضي منها إىل تاهرت

ومنها إىل املعسكر مرحلة واملعسكر قرية عظيمة هلا أار ومثار ومنها إىل جبل فرحان ماراً مع أسفله إىل 
  .رة مرحلةقرية عني الصفاصف وا فواكه كثرية وزروع ونعم دا
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ومنها إىل مدينة يلل مرحلة ومدينة يلل ا عيون ومياه كثرية وفواكه وزروع وبالدها جيدة للفالحه 
  .وزروعها نامية

مث إىل مدينة غزة وهي مدينة صغرية القدر فيها سوق مشهورة هلا يوم معلوم وا محام وديار حسنة وهلا 
  .مزارع

  . على قدر غزة وموضعها على ضفة ر شلفومنها إىل مدينة سوق إبراهيم مرحلة وهي

ومن سوق إبراهيم إىل باجة مرحلة وهي مدينة حسنة صغرية هلا إقليم به شجر التني كثري جدا ويعمل ا 
  .من التني شرائح على مثال الطوب وبذلك تسمى وحتمل منها إىل كثري من األقطار

فة البحر امللح وعلى ميلني منه وبعضها على ومنها إىل مدينة تنس مرحلة ومدينة تنس على مقربة من ض
جبل وقد أحاط ا السور وبعضها يف سهل األرض وهي مدينة قدمية أزلية عليها سور حصني وحظرية 
مانعة دائرة ا وشرب أهلها من عني وهلا جهة الشرق واد كثري املاء وشرم منه يف أيام الشتاء والربيع 

 وهلا أقاليم وأعمال ومزارع وا احلنطة ممكنة جداً وسائر احلبوب وا فواكه وخصب وا إقالع وحط
موجودة وخترج منها إىل كل اآلفاق يف املراكب وا من الفواكه كل طريفة ومن السفرجل الطيب املعنق 

  .ما يفوت الوصف يف كربه وحسنه

 هي ثالث مراحل وذلك والطريق من تلمسان إىل مدينة وهران الساحلية ومها مرحلتان كبريتان وقيل بل
أنك خترج من تلمسان إىل وادي وارو فترتل به وبينهما مرحلة ومنها إىل قرية تانيت فترتل ا وهي 

مرحلة ومن هذه القرية إىل مدينة وهران ووهران على مقربة من ضفة البحر امللح وعليها سور تراب متقن 
بل مدينة املرية من ساحل حبر األندلس وسعة وا أسواق مقدرة وصنائع كثرية وجتارات نافقة وهي تقا

البحر بينهما جمريان ومنها أكثر مرية ساحل األندلس وهلا على باا مرسى صغري ال يستر شيئاً وهلا على 
ميلني منها املرسى الكبري وبه ترسى املراكب الكبار والسفن السفرية وهذا املرسى يستر من الريح وليس 

لبحر من بالد الرببر وشرب أهلها من واد جيري إليها من الرب وعليه بساتني له مثال يف مراسي حائط ا
وجنات وا فواكه ممكنة وأهلها يف خصب والعسل ا موجود وكذلك السمن والزبد والبقر والغنم ا 

  .رخيصة بالثمن اليسري ومراكب األندلس إليها خمتلفة ويف أهلها دهاقنة وعزة أنفس وخنوة

    

 مدينة تنس إىل املسيلة من بالد بين محاد بالغرب األوسط خترج من مدينة تنس إىل بين والطريق من
وازلفن مرحلة لطيفة يف جبال وعرة وشواهق متصلة وبنو وازلفن قرية كبرية هلا كروم وجنات ذوات 
ن سوان يزرعون عليها البصل والشهدانج واحلناء والكمون وهلا كروم كثرية ومعظمها على ر شلف وم

  .تنس إىل شلف مرحلتان
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ومن بين وازلفن إىل اخلضراء مرحلة وهي مدينة صغرية حصينة على ر صغري عليه عمارات متصلة 
  .وكروم وا من السفرجل كل بديع وهلا سوق ومحام وسوقها جيتمع إليه أهل تلك الناحية

عة كرمية املزارع ومها ر يقي أكثر ومن اخلضراء إىل مدينة مليانة مرحلة وهي مدينة قدمية البناء حسنة البق
حدائقها وجناا وجانيب مزارعها وهلا أرحاء بنهرها املذكور وألقاليمها حظ من سقي ر شلف وعلى 
ثالثة أيام منها ويف جنوا اجلبل املسمى جببل وانشريس يسكنه قبائل من الرببر منها مكناسة وحرسون 

وبنو مليلت وبنو وارجتان وبنو أيب خليفة ويصالتن وزوالت وبنو واوربة وبنو أيب خليل وكتامة ومطماطة 
وامتشوس وزواوة ونزار ومطغرة ووارترين وبنو أيب بالل وايزكروا وبنو أيب حكيم وهوارة وطول هذا 

  .اجلبل أربعة أيام وينتهي طرف هذا اجلبل إىل قرب تاهرت

ع وأسواق وهو على ر شلف وله سوق ومن مدينة مليانة إىل كزناية مرحلة وهو حصن أزيل له مزار
  .يوم اجلمعة يقصده بشر كثري

ومن سوق كزناية إىل قرية ريغة مرحلة وهلذه القرية أرض متسعة وحروث ممتدة وفواكه وبساتني وهلا 
سوق صاحلة تقصد يف يوم معلوم يف كل مجعة يباع ا ويشترى ويقضى منها حوائج وذه القرية 

عيون مطردة ومنها إىل ماورغة مرحلة وهي قرية حسنة لكنها لطيفة القدر وا املذكورة مياه كثرية و
زراعات وخصب ومياه جارية ومنها إىل اشري زيري مرحلتان وهو حصن حسن البقعة كثري املنافع وله 

  .سوق يوم معروف جيلب إليه كل لطيفة ويباع به كل طريفة ومنه إىل تامزكيدة مرحلة

ن وهي مستحدثة استحدثها علي بن األندلسي يف والية إدريس بن عبد اهللا بن مث إىل املسيلة مرحلتا
احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب وهي عامرة يف بسيط من األرض وهلا مزارع ممتدة أكثر مما حيتاج 
إليه وألهلها سوائم خيل وأغنام وأبقار وجنات وعيون وفواكه وبقول وحلوم ومزارع قطن وقمح وشعري 

نها من الرببر بنو برزال ودنداح وهوارة وصدراتة ومزاتة وهذه املدينة أيضاً عامرة بالناس والتجار ويسك
وهي على ر فيه ماء كثري مستنبط على وجه األرض وليس بالعميق وهو عذب وفيه مسك صغري فيه 

ه ويكون مقدار طرق محر حسنة ومل ير يف بالد األرض املعمورة مسك على صفته وأهل املسيلة يفتخرون ب
هذا السمك من شرب إىل ما دونه ورمبا اصطيد منه الشيء الكثري فاحتمل إىل قلعة بين محاد وبينهما اثنا 

  .عشر ميالً

ومدينة القلعة من أكرب البالد قطراً وأكثرها خلقاً وأغزرها خرياً وأوسعها أمواالً وأحسنها قصوراً 
وحلومها طيبة مسينة وهي يف سند جبل سامي العلو ومساكن وأعمها فواكه وخصباً وحنطتها رخيصة 

صعب االرتقاء وقد استدار سورها جبميع اجلبل ويسمى تاقربست وأعلى هذا اجلبل متصل ببسيط من 
األرض ومنه ملكت القلعة وذه املدينة عقارب كثرية سود تقتل يف احلال وأهل القلعة يتحرزون منها 
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ت الفوليون احلراين ويزعمون أنه ينفع شرب درمهني منه لعام ويتحصنون من ضررها ويشربون هلا نبا
كامل فال يصيب شارا شيء من أمل تلك العقارب وهذا عندهم مشهور وقد أخرب بذلك من يوثق به يف 

وقتنا هذا وحكى عن هذه احلشيشة أنه شرا وقد لسبته العقرب فسكن الوجع مسرعاً مث إنه لسبته 
  .الث مرات فما وجد لذلك اللسب أملاً وهذا النبات ببلد القلعة كثريالعقارب يف سائر العام ث

والطريق من مدينة تلمسان إىل مدينة املسيلة من تلمسان إىل مدينة تاهرت أربع مراحل خترج من تلمسان 
إىل تادرة وهي قرية يف حضيض جبل فيها عني ماء خرارة مرحلة ومنها إىل قرية نداى مرحلة وهي قرية 

  . فحص أفيح ا بئران ماؤمها معني ومنها إىل مدينة تاهرت مرحلتانصغرية يف

    

وبني مدينة تاهرت والبحر أربع مراحل ومدينة تاهرت كانت فيما سلف من الزمان مدينتني كبريتني 
إحدامها قدمية واألخرى حمدثة والقدمية من هاتني املدينتني ذات سور وهي على قنة جبل قليل العلو وا 

مجل من الربابر وهلم جتارات وبضائع وأسواق عامرة وبأرضها مزارع وضياع مجة وا من نتاج ناس و
الرباذين واخليل كل حسن وأما البقر والغنم ا فكثرية جداً وكذلك العسل والسمن وسائر غالا كثرية 

م على هذه املياه مباركة ومبدينة تاهرت مياه متدفقة وعيون جارية تدخل أكثر ديارهم ويتصرفون ا وهل
  .بساتني وأشجار حتمل ضروباً من الفواكه احلسنة وباجلملة إا بقعة حسنة

ومن تاهرت إىل قرية اعرب مرحلة وهي قرية صغرية على ر صغري ومنها إىل قرية دارست مرحلة وهي 
دينة صغرية هلا قرية صغرية جداً وزراعاا كثرية ومواشيها عامة ومنها إىل مدينة ماما مرحلتان وهي م

سور من تراب وأكثره طوب وهلا مبا استدار بسورها خندق حمفور وهلا واد عذب عليه مزارع وغالت 
وإصابتها يف احلنطة كثرية ومن مدينة ماما إىل قرية ابن جمرب مرحلة وهي قرية كبرية كثرية الزروع عذبة 

 اليت قدمنا ذكرها مرحلة ومن اشري زيري إىل املياه وشرم من العيون وسكاا زناتة ومنها إىل اشري زيري
قرية سطيت مرحلة وا عني ماء جارية ومنها إىل قرية هان يف فحص رمل مرحلة وإليها مياه عيون وهي 

  .اآلن خراب ومنها إىل املسيلة مرحلة

ة وبني مدينة تلمسان وتاهرت يسكن بنو مرين وورتطغري وزير وورتيد وماىن واومانوا وسنجاسة وغمر
ويلومان وورماكسني وجتني وورشفان ومغراوة وبنو راشد ومتطالس ومنان وزقارة وتيمىن وكل هذه 

القبائل بطون زناتة وهم أصحاب هذه الفحوص وهم قوم رحالة ظواعن ينتجعون من مكان إىل مكان 
رعة وحذق غريه الكنهم متحضرون وأكثر زناتة فرسان يركبون اخليل وهلم عادية ال تؤمن وهلم معرفة با

وكياسة ويد جيدة يف علم الكتف وال يدرى أن أحداً من األمم أعلم بعلم الكتف من زناتة وهم 
منسوبون إىل جانا وهو أبو زناتة كلها وهو جانا ابن ضريس وضريس هو جالوت الذي قتله داود عليه 
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كرب يف برا بن قيس السالم وضريس ابن لوى بن نفجاو ونفجاو هو أبو نفزاوة كلها ونفجاو ابن لوى األ
  .بن الياس بن مضر وزناتة يف أول نسبهم عرب صرح وإمنا ترببروا بااورة واحملالفة للربابر من املصاميد

ولنرجع اآلن إىل ذكر مدينة وهران فنقول إن من مدينة وهران السابق ذكرها إىل مدينة تنس جمريان وهي 
تنس إىل برشك على الساحل ستة وستون ميالً ومن مدينة من األميال مائتا ميل وأربعة أميال ومن مدينة 

  .تنس إىل مدينة مليانة يف الرب مرحلتان وبني مليانة وتاهرت ثالث مراحل

ومدينة برشك مدينة صغرية على تل وعليها سور تراب وهي على ضفة البحر وشرب أهلها من عيون 
مائة وا فواكه ومجل مزارع وحنطة  ومخس "-"وماؤها عذب وافتتحها امللك املعظم رجار يف سنة 

  .كثرية وشعري

ومنها إىل شرشال عشرون ميالً ويصل بينهما جبل منيع يسكنه قبيلة من الرببر تسمى ربيعة ومدينة 
شرشال صغرية القدر الكنها متحضرة وا مياه جارية وآبار معينة عذبة وا فواكه حسنة كثرية 

القرع الصغار وهو من الطرائف غريب يف ذاته وا كروم وبعض وسفرجل كبري اجلرم ذو أعناق كأعناق 
شجر تني وما دار ا بادية ألهلها مواش وأغنام كثرية والنحل عندهم كثري والعسل ا ممكن وأكثر 

  .أمواهلم املاشية وهلم من زراعة احلنطة والشعري ما يزيد على احلاجة

 ومدينة اجلزائر على ضفة البحر وشرب أهلها من عيون ومن شرشال إىل اجلزائر لبين مزغنا سبعون ميالً
على البحر عذبة ومن آبار وهي عامرة آهلة وجتاراا مرحبة وأسواقها قائمة وصناعاا نافقة وهلا بادية 

كبرية وجبال فيها قبائل من الرببر وزراعام احلنطة والشعري وأكثر أمواهلم املواشي من البقر والغنم 
كثرياً فلذلك العسل والسمن كثري يف بلدهم ورمبا يتجهر ما إىل سائر البالد واألقطار ويتخذون النحل 

  .ااورة هلم واملتباعدة عنهم وأهلها قبائل وهلم حرمة مانعة

ومن اجلزائر إىل تامدفوس شرقاً مثانية عشر ميالً وتامدفوس مرسى حسن عليه مدينة صغرية خراب وأكثر 
ا وا بقايا بناء قدمي وهياكل وأصنام حجارة ويذكر أا كانت من أعظم البالد سورها قد دم وقل أهله

  .كرباً وأوسعها قطراً

    

ومن تامدفوس إىل مرعى الدجاج عشرون ميالً ومدينة مرسى الدجاج كبرية القطر هلا حصن دائر ا 
قصد األساطيل إليها وهلا وبشرها قليل ورمبا فر عنها أكثر أهلها يف زمن الصيف ومدة السفر خوفاً من 

مرسى مأمون وهلا أرض ممتدة وزراعات متصلة وإصابة أهلها يف زروعهم واسعة وحنطتهم مباركة وسائر 
الفواكه واللحوم ا كثرية وتباع بالثمن اليسري والتني خاصة حيمل منها شرائح طوباً ومنثوراً إىل سائر 

  .ورةاألقطار وأقاصي املدائن واألمصار وهي بذلك مشه
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ومن مدينة مرسى الدجاج إىل مدينة تدلس أربعة وعشرون ميالً وهي على شرف متحصنة هلا سور 
حصني وديار ومترتهات وا من رخص الفواكه واألسعار واملطاعم واملشارب ما ليس يوجد بغريها مثله 

  .إىل كثري من اآلفاقوا الغنم والبقر موجودة كثرياً وتباع مجلتها باألمثان اليسرية وخيرج من أرضها 

ومن تدلس إىل مدينة جباية يف الرب سبعون ميالً ويف البحر تسعون ميالً ومدينة جباية على البحر الكنها 
على جرف حجر وهلا من جهة الشمال جبل يسمى مسيون وهو جبل سامي العلو صعب املرتقى ويف 

ض والسقول وفند وريون والربباريس أكنافه مجل من النبات املنتفع به يف صناعة الطب مثل شجر احلض
والقنطوريون الكبري والرزاوند والقسطون واإلفسنتني أيضاً وغري ذلك من احلشائش ويف هذا اجلبل كثري 
من العقارب صفر األلوان الكن ضررها قليل ومدينة جباية يف وقتنا هذا مدينة الغرب األوسط وعني بالد 

وافل منحطة واألمتعة إليها براً وحبراً جملوبة والبضائع ا نافقة وأهلها بين محاد والسفن إليها مقلعة وا الق
مياسري جتار وا من الصناعات والصناع ما ليس بكثري من البالد وأهلها جيالسون جتار املغرب األقصى 

 واحلنطة وجتار الصحراء وجتار املشرق وا حتل الشدود وتباع البضائع باألموال املقنطرة وهلا بواد ومزارع
والشعري ا موجودان كثريان والتني وسائر الفواكه منها ما يكفي لكثري من البالد وا دار صناعة إلنشاء 

األساطيل واملراكب والسفن واحلرايب ألن اخلشب يف جباهلا وأوديتها كثري موجود وجيلب إليها من 
يب موجودة وممكنة وا من الصناعات كل أقاليمها الزفت البالغ اجلودة والقطران وا معادن احلديد الط

غريبة ولطيفة وعلى بعد ميل منها ر يأتيها من جهة املغرب من حنو جبل جرجرة وهو ر عظيم جياز 
  .عند فم البحر باملراكب وكلما بعد عن البحر كان ماؤه قليالً وجيوز من شاء يف كل موضع منه

ن جباية إىل اتكجان يوم وبعض يوم ومن جباية إىل بلزمة ومدينة جباية قطب لكثري من البالد وذلك أن م
مرحلتان وبعض ومن جباية إىل سطيف يومان وبني جباية وباغاية مثانية أيام وبني جباية وقلعة بشر مخسة 

أيام وهي من عمالة بسكرة وبني جباية وتيفاش ست مراحل وبني جباية وقاملة مثاين مراحل وبني جباية 
ني دور مدين وجباية إحدى عشرة مرحلة وبني جباية والقصرين ستة أيام وبني جباية وتبسة ستة أيام وب
  .وطبنة سبع مراحل

وأما مدينة جباية يف ذاا فإا عمرت خبراب القلعة اليت بناها محاد بن بلقني وهي اليت تنسب دولة بين 
محاد وفيها كانت ذخائرهم مدخرة محاد إليها والقلعة كانت يف وقتها وقبل عمارة جتارية دار امللك لبين 

ومجيع أمواهلم خمتزنة ودار أسلحتهم واحلنطة ختتزن ا فتبقى العام والعامني ال يدخلها الفساد وال يعتريها 
تغيري وا من الفواكه املأكولة والنعم املنتخبة ما يلحقه اإلنسان بالثمن اليسري وحلومها كثرية وبالدها 

ح فيها السوائم والدواب ألا بالد زرع وخصب وفالحتهم إذا كثرت أغنت ومجيع ما ينضاف إليها تصل
وإذا قلت كفت فأهلها أبد الدهر شباع وأحواهلم صاحلة وقد ذكرنا حاهلا وصفتها يف ذات بنائها فيما 
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تقدم لنا وهي متعلقة جببل عظيم مطل عليها وقد احتوى سورها املبين على مجيع اجلبل املذكور طوالً 
 وأمامها يف جهة اجلنوب أرض سهلة متصلة االنفراج ال يرى الناظر فيها جبالً عالياً وال شرفاً وعرضاً

  .مطالً إال على بعد منها وعلى مسري أربع مراحل يرى جباالً ال تبني

    

وعلى اثين عشر ميالً منها املسيلة اليت تقدم ذكرها غرباً واملسيلة يف أرض طبنة ويف جهة املغرب من مدينة 
القلعة ومن القلعة أيضاً يف جهة املشرق مدينة حمدثة تسمى الغدير وبينها وبني القلعة مثانية أميال والغدير 

مدينة حسنة وأهلها بدو وهلم مزارع وأرضون مباركة واحلرث ا قائم الذات واإلصابة يف زروعها 
  . ميالًموجودة والربكات يف معامالم كثرية وبني املسيلة والغدير مثانية عشر

والطريق من مدينة جباية إىل القلعة خترج من جباية إىل املضيق إىل سوق األحد إىل وادي رهت إىل حصن 
تاكالت وبه املرتل وحصن تاكالت حصن منيع وهو على شرف مطل على وادي جباية وبه سوق دائمة 

  . بن العزيزوبه فواكه وحلوم كثرية رخيصة وحبصن تاكالت قصور حسان وبساتني وجنات ليحىي

ومن حصن تاكالت إىل تادرفت إىل سوق اخلميس إىل حصن بكر وبه املرتل وحصن بكر حصن حصني 
على مراع ممتدة والوادي الكبري جيري مع أصلها وجبنوا وفيه سوق وبيع وشراء ومن حصن بكر إىل 

 غرباً ومتر يف جهة حصن وارفو ويسمى أيضاً رافو إىل القصر وهو أيضاً قرية وهناك تترك وادي جباية
اجلنوب إىل حصن احلديد مرحلة إىل الشعراء إىل قبور بين تراكش إىل تاورت وهي قرية كبرية عامرة على 

ر ملح وا املرتل وشرب أهلها من عيون حمتفرة ببطن واد يأتيها من جهة املشرق وهذا الوادي ال ماء 
  .به

ادي امللح وهناك مضيق وموضع خميف وإىل هاهنا تصل ومن تاورت إىل الباب وهي جبال خيترق بينها الو
  .غارات العرب وضررها ومنه إىل السقائف وهو حصن

مث إىل حصن الناظور إىل سوق اخلميس وبه املرتل وهذه األرض كلها جتوهلا العرب وتضر بأهلها وسوق 
  .ملزارع واملنافع قليلاخلميس حصن يف أعلى جبل وبه مياه جارية وال تقدر العرب عليه ملنعته وبه من ا

ومنه إىل الطماطة وهو فحص يف أعلى جبل ومنه إىل سوق االثنني وبه املرتل وهو قصر حصني والعرب 
  .حمدقة بأرضه وفيه رجال حيرسونه مع سائر أهله

ومنه إىل حصن تافلكايت وهو حصن إىل تازكا وهو حصن صغري ومنه إىل قصر عطية وهو حصن على 
ن إىل حصن إىل حصن القلعة مرحلة ومجيع هذه احلصون أهلها مع العرب يف أعلى جبل مث إىل حص

مهادنة ورمبا أضر بعضهم ببعض غري أن أيدي األجناد فيها مقبوضة وأيدي العرب مطلقة يف اإلضرار 
  .وموجب ذلك أن العرب هلا دية مقتوهلا وليس عليها دية فيمن تقتل
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الزاب وهي مدينة حسنة كثرية املياه والبساتني والزروع ومن املسيلة إىل طبنة مرحتان وطبنة مدينة 
والقطن واحلنطة والعري وعليها سور من تراب وأهلها أخالط وا صنائع وجتارات وأموال ألهلها متصرفة 

  .يف ضروب من التجارات والتمر ا كثري وكذلك سائر الفواكه

زارع وحبوب وأهلها يزرعون الكتان وهو وخترج من املسيلة إىل مقرة مرحلة وهي مدينة صغرية وا م
عندهم كثري ومن مقرة إىل طبنة مرحلة وبني طبنة ومدينة جباية ست مراحل وكذلك من طبنة إىل باغاي 

  .أربع مراحل

ومن طبنة شرقاً إىل دار ملول مرحلة كبرية وكانت فيما سلف من الدهر مدينة عامرة وأسواقها قائمة وهلا 
 حصن مطل فيه مرصد من البلد ينظر إىل جمال العرب يف بالدهم ويتطلع منه مزارع وغالت مجة وفيها

إىل ما بعد من األرض وشرم من ماء عيون ا جارية وبني دار ملول ونقاوس ثالث مراحل وجبل 
اوراس منها على مرحلة وزائد وكذلك من دار ملول إىل الضلعة ثالث مراحل وجبل اوراس قطعة يقال 

جبل درن املغرب وهو كاالم حمين األطراف وطوله حنو من اثين عشر يوماً ومياهه كثرية إا متصلة من 
  .وعماراته متصلة ويف أهله خنوة وتسلط على من جاورهم من الناس

ومن مدينة طبنة إىل مدينة نقاوس مرحلتان ومدينة نقاوس مدينة صغرية كثرية الشجر والبساتني وأكثر 
به إىل ما جاورها من األقطار وفيها سوق قائمة ومعايش كثرية ومن نقاوس فواكهها اجلوز ومنها يتجهز 

إىل املسيلة أربع مراحل وقيل ثالث ومن مدينة نقاوس أيضاً إىل حصن بسكرة مرحلتان وهو حصن منيع 
  .يف كدية تراب عال وبه سوق وعمارة وبه أيضاً من التمر كل غريبة وطريفة

رف جبل اوراس ثالث مراحل وهو حسن عامر بأهله والعرب ومنه إىل حصن بادس وهو يف أسفل ط
  .متلك أرضه ومتنع أهله من اخلروج عنه إال خبفارة رجل منهم ومنه إىل مدينة املسيلة أربعة أميال

    

ويف الشرقي من مدينة قلعة بين محاد مدينة مسيلة وهي على أربع مراحل منها ومدينة مسيلة حسنة كثرية 
ار وفواكهها كثرية وحماسنها ظاهرة ومياهها غدقة وأهلها من أخالط الربابر مجلة األشجار ممكنة الثم

  .والعرب حتكم خبارجها وكانت يف طاعة حيىي بن العزيز صاحب جباية

ومنها يف الشرق إىل مدينة قسنطينة املراء مثانية عشر ميالً ويصل بينهما جبل والطريق به ومدينة القسنطينة 
ار وأهلها مياسري ذوو أموال وأحوال واسعة ومعامالت للعرب وتشارك يف احلرث عامرة وا أسواق وجت

واألدخار واحلنطة تقيم ا يف مطامرها مائة سنة ال تفسد والعسل ا كثري وكذلك السمن يتجهز به منها 
 من إىل سائر البالد ومدينة القسنطينة على قطعة جبل منقطع مربع فيه بعض االستدارة ال يتوصل إليه

مكان إال من جهة باب يف غربيها ليس بكثري السعة وهناك مقابر أهلها حيث يدفنون موتاهم ومع املقابر 
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أيضاً بناء قائم من بناء الروم األول وبه قصر قد دم كله إال قليالً منه وبه دار ملعب من بناء الروم شبيه 
  .مبلعب ثرمة من بالد صقلية

يط ا الوادي من مجيع جهاا كالعقد مستديراً ا وليس للمدينة من وهذه املدينة أعين القسنطينة حي
داخلها سور يعلو أكثر من نصف قامة إال من جهة باب ميلة وللمدينة بابان باب ميلة يف الغرب وباب 

القنطرة يف الشرق وهذه القنطرة من أعجب البناءات ألن علوها يشف على مائة ذراع بالذراع الرشاشي 
ناء الروم قسي عليا على قسي سفلى وعددها يف سعة الوادي مخس واملاء يدخل على ثالث وهي من ب

منها مما يلي جانب الغرب وهي كما وصفناها قوس على قوس والقوس األوىل جيري ا املاء أسفل 
جهة الوادي والقوس األخرى فوقها وعلى ظهرها املشي واجلواز إىل الرب الثاين وباقي القوسني اللتني من 

املدينة فإمنا مها مفردتان على اجلبل وبني القوس والقوس أرجل تدفع مضرة املاء ومصادرة املاء عند محله 
بسيوله وعلى رقاب األرجل قسي فارغة كالبنات صغار فرمبا زاد املاء يف بعض األوقات عند سيله فعال 

  .األرجل ومر يف تلك الفرجات وهي من أعجب ما رأيناه من البناء

س يف املدينة كلها دار كبرية وال صغرية إال وعتبة باا حجر واحد وكذلك مجيع عضادات األبواب ولي
فمنها ما يكون من حجرين ومنها ما يكون من أربعة أحجار وبناؤها من التراب وأرضها كلها حجر 

ودا صلد ويف كل دار منها مطمورتان وثالث وأربع منقورة يف احلجر ولذلك تبقى ا احلنطة لرب
واعتدال هوائها وواديها يأيت من جهة اجلنوب فيحيط ا من غربيها ومير شرقاً مع دائر املدينة ويستدير يف 

جهة الشمال ومير مغرباً إىل أسفل اجلبل مث يسري مشاالً إىل أن يصب يف البحر يف غريب وادي سهر 
زارع احلنطة والشعري ممتدة يف مجيع والقسنطينة من أحصن بالد اهللا وهي مطلة على فحوص متصلة وهلا م

جهاا وهلا يف داخل املدينة ومع سورها مسقى يستقون منه ويتصرفون به عند أوقات احلصار هلا ممن 
  .طرقها

وبني القسنطينة وباغاي ثالث مراحل وكذلك من القسنطينة إىل مدينة جباية ستة أيام أربعة منها إىل 
الً وكذلك من القسنطينة إىل اربس مخس مراحل ومنها إىل جباية جيجل ومن جيجل إىل جباية مخسون مي

أربع مراحل ومنها إىل قلعة بشر يومان ومنها إىل تيفاش يومان كبريان ومنها إىل قاملة يومان كبريان ومنها 
  .إىل القصرين ثالثة أيام ومنها إىل دور مدين ستة أيام ومنها إىل مرسى القل يومان يف أرض العرب

 من القسنطينة إىل جباية من القسنطينة إىل النهر إىل فحص فارة إىل قرية بين خلف إىل حصن والطريق
كلديس وكلديس حصن منيع جداً ومنه إىل القسنطينة عشرون ميالً وليس بينهما جبل وال خندق 

  .وكلديس على جرف مطل على ر القسنطينة

م اجلبال علواً وأمساها ارتقاًء وأصعبها ومن حصن كلديس إىل جبل سحاو مثانية أميال وهو من أعظ
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 ويصعد إىل أعاله حنو من مخسة أميال ويسار يف أعاله أيضاً حنو "-"مسلكاً وعلى أعاله حصن يسمى 
من ثالثة أميال وهذا اجلبل ال تتعداه العرب إىل غريه وال جتوزه وينحدر منه إىل أسفل واد هناك يسمى 

هي قرية يف سند جبل ممتنع السلوك اثين عشر ميالً وهو جبل وادي شال ومير معه إىل سوق يوسف و
  .ختترقه مياه عذبة

    

ومنه إىل سوق بىن زندوي وهو حصن يف بسيط قليل احلصانة وهي سوق هلا يوم يف اجلمعة وأهل تلك 
م الناحية يقصدوا يف ذلك اليوم وهذه القبيلة من الرببر قوم يعمرون هذه اجلهات وهلم منعة وحتصن وه
أهل خالف وقيام بعض على بعض واجلبايات اليت تلزمهم ال تؤخذ منهم إال بعد نزل اخليل والرجال 

عليهم يف تلك النواحي ومن عوائدهم اليت هم عليها أن صغريهم وكبريهم ال ميشي من موضعه إىل موضع 
  .غريه إال وهو شاكي السالح بالسيف والرمح والدرقة اللمطية

الة وهو حصن خراب وبه املرتل ومنه إىل املغارة إىل ساحل البحر إىل مسجد لول ومن هذا احلصن إىل ت
إىل املزارع إىل مدينة جيجل وهي مدينة على ضفة البحر والبحر حييط ا وهلا ربض وملا ظفر ا أسطول 

نة فإذا كان امللك املعظم رجار ارتفع أهلها عن املدينة إىل جبل على بعد ميل منها وبنوا هناك مدينة حصي
زمن الشتاء سكنوا املرسى والساحل وإذا كان زمن الصيف ووقت سفر األسطول نقلوا أمتعتهم ومجلة 

بضائعهم إىل احلصن األعلى البعيد من البحر وبقي الرجال باليسري من التجائر يف الضفة يتجرون وهي إىل 
 قاطن وهي مدينة حسنة ا األلبان اآلن خراب مهدمة الديار مثلمة األسوار ليس ا ساكن وال بقرا

والسمن والعسل والزروع الكثرية وا احلوت الكثري العدد املتناهي يف الصيب والقدر ومن مدينة جيجل 
إىل طرف مزغيطن إىل جزائر العافية إىل فج الزرزور إىل حصن املنصورية على البحر إىل متوسة وهي قرية 

ىل جباية وبينهما اثنا عشر ميالً وكذلك من جيجل إىل جباية عامرة وا معادن اجلص ومنها حيمل إ
  .الناصرية مخسون ميالً

ومدينة جيجل هلا أيضاً مرسيان مرسى منهما يف جهة جنوا وهو مرسى وعر الدخول إليه صعب ال 
يدخل إال بدليل حاذق وأما مرساها من جهة الشمال ويسمى مرسى الشعراء فهو ساكن احلركة 

  .اإلرساء به الكنه ال حيتمل الكثري من املراكب لصغره وهو رملكاحلوض حسن 

ومن جيجل إىل مدينة القل سبعون ميالً وهو آخر مدن هذا اجلزء املرسوم والقل قرية عامرة وكانت يف 
سالف الدهر مدينة صغرية عامرة واآلن هي مرسى وعليه عمارات واجلبال تكنفه من جهة الرب ومن القل 

  .نطينة مرحلتان جنوباً والطريق يف أرض تغلبت العرب عليهاإىل مدينة القس

وعلى مقربة من مدينة جباية إىل جهة اجلنوب حصن سطيف وبينهما مرحلتان وحصن سطيف كبري القطر 
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كثري اخللق كاملدينة وهو كثري املياه والشجرة املثمرة بضروب من الفواكه ومنها حيمل اجلوز لكثرته ا إىل 
  .وهو بالغ الطيب حسن ويباع ا رخيصاً وبني سطيف وقسنطينة أربع مراحلسائر األقطار 

وبقرب سطيف جبل يسمى ايكجان وبه قبائل كتامة وبه حصن حصني ومعقل منيع وكان قبل هذا من 
  .عمالة بين محاد ويتصل بطرفه من جهة الغرب جبل يسمى جالوة وبينه وبني جباية مرحلة ونصف

ا إىل أن جتاوز أرض القل وبونة وفيهم كرم وبذل طعام ملن قصدهم أو نزل وقبيلة كتامة متتد عمار
بأحدهم وهم أكرم الرجال لألضياف حىت استسهلوا مع ذلك بذل أوالدهم لألضياف النازلني م وال 

 تتم عندهم الكرامة البالغة إال مببيت أبنائهم من األضياف ليتلقوا منهم اإلرادة وال ترى كتامة بذلك عاراً

وال ترجع عن ذلك البتة وقد أصابتهم امللوك بذلك وأبلغت يف نكايام فما أقلعوا وال امتنعوا عن عادم 
يف ذلك وال حتولوا عن شيء منه ومل يبق من كتامة يف وقت تأليفنا هلذا الكتاب إال حنو أربعة آالف رجل 

وأقلهم فعالً منهم هلذا العمل من كان يف وكانوا قبل ذلك عدداً كثرياً وقبائل وشعوباً وأعف قبائل كتامة 
جهة سطيف ألم من القدم ال يرون ذلك وال يستجيزونه وال يستحسنون فعل شيء من هذه املنكرات 

  .اليت تأتيها قبائل كتامة الساكنون جبهة القل وبأجبلها املتصلة بأقاليم قسنطينة اهلواء

ن وهو حصن لطيف ويف أهله عزة ومنعة وهلا ربض ومبقربة من قسنطينة حصن يسمى بلزمة وبينهما يوما
وسوق وا آبار طيبة وماؤها أيضاً غدق وهو يف وسط فحص أفيح وبناؤه احلجارة الكبار القدمية ويذكر 
أهل تلك الناحية أنه من أيام السيد املسيح وهذا السور يراه الراؤون من خارج عالياً جداً واملدينة يف ذاا 

حجار فإذا نظر الناظر إىل السور من خارج رأى سوراً كامالً وإذا دخل املدينة مل جيد مردومة بالزاب واأل
  .هلا سوراً ألن أرض احلصن مساو للشرفات وهي مردومة كما ذكرنا وهذا غريب يف الباء

    

وأما حصن بشر فهو قلعة عامرة من أعمال بسكرة وهو يف ذاته حصن جليل ومعقل مجيل وله عمارات 
يف أيدي العرب وبينها وبني جباية أربعة أيام وهي إىل قسنطينة أقرب وبينهما مرحلتان وقد هي اآلن 

  .ذكرنا من صفات البالد وغرائب البقاع مما تضمنه هذا اجلزء ما فيه كفاية

وبقي علينا أيضاً أن نذكر سواحل البحر ذا اجلزء وأجوانه وجباله وعدد أمياله تقويراً وروسية إذ ليس 
 هاهنا ذكر سواحل هذا البحر على مجلته ألنه منه ما يأيت يف اإلقليم الثالث ومنه ما يأيت يف اإلقليم ميكننا

الرابع فوجب لذلك أن نذكر منه ما حتصل يف كل جزء من هذه األجزاء املرسومة ونأيت بذلك كله على 
  .توال ونسق حبول اهللا وعونه

 امللح كما قدمنا ذكرها ومنها إىل طرف مشانة فمن ذلك أن وهران من هذا اجلزء على ضفة البحر
روسية مخسة وعشرون ميالً وعلى التقوير اثنان وثالثون ميالً ومن طرف مشانة إىل مرسى ارزاو مثانية 
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عشر ميالً وهي قرية كبرية جتلب إليها احلنطة فيسري ا التجار وحيملوا إىل كثري من البالد ومنها إىل 
اجلون وهي مدينة صغرية هلا أسواق ومحامات وجنات وبساتني ومياه كثرية وسور مستغامن على البحر مع 

على جبل مطل إىل ناحية الغرب وهذا اجلون تقويره أربعة وثالثون ميالً تقويراً وروسية أربعة وعشرون 
  .ميالً

سن ومن مستغامن إىل حوض فروح تقويراً أربعة وعشرون ميالً وروسية مخسة عشر ميالً وهو مرسى ح
وعليه قرية عامرة ويلي حوض فروح يف الرب مع الشرق مدينة مازونة على ستة أميال من البحر وهي 

مدينة بني أجبل وهي أسفل خندق وهلا أار ومزارع وبساتني وأسواق عامرة ومساكن مونقة ولسوقها 
 كثري ا وهي من يوم معلوم جيتمع إليه أصناف من الرببر بضروب من الفواكه واأللبان والسمن والعسل

  .أحسن البالد صفة وأكثرها فواكه وخصباً

ومن حوض فروح إىل طرف جوج وهو أنف خارج يف البحر تقويراً أربعة وعشرون ميالً ويف الرب اثنا 
عشر ميالً ومن هذا الطرف تأخذ جونا إىل جهة اجلنوب فمن هذا الطرف مع اجلون إىل جزائر احلمام 

اً ومثانية عشر ميالً روسية ومن جزائر احلمام إىل مصب وادي شلف اثنان أربعة وعشرون ميالً تقوير
وعشرون ميالً ومنه إىل قلوع الفراتني يف وسط اجلون اثنا عشر ميالً والقلوع جباة بيض ومن القلوع إىل 
مدينة تنس اثنا عشر ميالً مع اجلون ومنها إىل طرف اجلون ستة أميال فذلك من طرف جوج إىل طرف 

  . تقويراً ستة وستون ميالً وروسية أربعون ميالًاجلون

ومن الطرف إىل مرسى امتكوا عشرة أميال ومن امتكوا طالعاً يف اجلون إىل مرسى وقور تقويراً أربعون 
ميالً وروسية ثالثون ميالً وهو مرسى ضيق يستر من الريح الشرقية وال يستر من غريها ووقور يف آخر 

  .اجلون

 برشك عشرون ميالً وقد ذكرنا شرشال فيما تقدم وبني برشك وشرشال عشرون ومن وقور إىل مدينة
ميالً على البحر يتصل بينهما جبل كبري منيع يسكنه قوم من الرببر يسمون ربيعة ومن شرشال إىل طرف 
البطال وهو خارج يف البحر اثنا عشر ميالً ويقابل هذا الطرف جزيرة صغرية يف البحر ومن طرف البطاك 

اء جون هور وهذا اجلون يقطع روسية أربعني ميالً وتقويره ستون ميالً وهور قرية صغرية يف وسط ابتد
اجلون وعلى بعد من البحر وا قوم صيادون للحوت ومكاا أقصار ال يسقط فيه أحد ويتخلص منه 

  .البتة

 من الذكر يف صفات ومنه آخر جون هور إىل جزائر بين مزغنا مثانية عشر ميالً وقد ذكرناها فيما مضى
البالد أوالً ومنها إىل تامدفوس مثانية عشر ميالً وهو مرسى وعليه عمارة ومزارع متصلة ومنه إىل مرسى 

  .الدجاج عشرون ميالً ومرسى الدجاج قد ذكرناه قبل هذا
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ا ومنه إىل طرف بين جناد وهو أنف يدخل البحر اثنا عشر ميالً ومن طرف بين جناد إىل مدينة تدلس اثن
  .عشر ميالً وقد ذكرناها قبل هذا

ومن مدينة تدلس إىل طرف بين عبد اهللا أربعة وعشرون ميالً تقويراً وروسية عشرون ميالً ومن طرف بين 
عبد اهللا إىل جون زفون روسية عشرون ميالً وتقويراً ثالثون ميالً ومن زفون إىل الدهس الكبري تقويراً 

يالً ومنه إىل الدهس الصغري مثانية أميال ومن الدهس إىل طرف ثالثون ميالً وروسية مخسة وعشرون م
  .جرية مخسة أميال وهي مزارع كثرية

    

ومن طرف جربة إىل مدينة جباية يف الرب مثانية أميال ويف البحر اثنا عشر ميالً ومدينة جباية يف جون ينظر 
 وروسية مثانية أميال ومن متوسة إىل إىل الشرق ومن مدينة جباية إىل متوسة اثنا عشر ميالً على التقوير

املنصورية يف وسط اجلون على التقوير عشرة أميال ومن املنصورية إىل فج الزرزور اثنا عشر ميالً ومنه إىل 
  .مزغيطن وهو طرف خارج يف البحر أحد عشر ميالً فمن هذا الطرف إىل جباية مخسة وأربعون ميالً

  .لومن مزغيطن إىل مدينة جيجل مخسة أميا

ومن متوسة إىل فج الزرزور روسية مخسة وعشرون ميالً ومن فج الزرزور إىل جيجل على التقوير 
  .عشرون ميالً

  .ومن جيجل إىل وادي القصب عشرون ميالً وهناك مسقط واد يأيت من ظهر ميلة مع اجلنوب

 ومرسى الزيتونة ومن وادي القصب إىل مرسى الزيتونة على التقوير ثالثون ميالً وروسية عشرون ميالً
أول جبال الرمحان وهي جبال وجبأة عالية مشرفة على البحر ومنها إىل القل وبه ديار وناس ساكنون ا 

وهم اآلن يف أيام سفر األسطول يرحلون إىل اجلبال وال يبقون ا شيئاً من آثارهم وإمنا يبقى بالقل يف 
  .زمن الصيف الرجال فقط

  .رون ميالًومن القل إىل مرسى استورة عش

  .ومن استورة إىل مرسى الروم ثالثون ميالً تقويراً وروسية مثانية عشر ميالً

ومن مرسى الروم إىل تكوش مثانية عشر ميالً وهي رابطة وا قوم ساكنون ومنها إىل رأس احلمراء مثانية 
  .عشر ميالً

فيما يأيت بعد هذا إن شاء اهللا ومن رأس احلمراء إىل بونة يف قاع اجلون ستة أميال وسنذكر مدينة بونة 
فمن جباية إىل بونة روسية مائتا ميل وقد أتينا مبا ذكرناه من وضع هذه البالد مبا فيه كفاية حسب الطاقة 

  .واحلمد هللا على ذلك كثرياً كما هو أهله ومستحقه

  . تعاىلجنز اجلزء األول من اإلقليم الثالث واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثاين منه إن شاء اهللا
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  الجزء الثاني

إن الذي وقع ذا اجلزء الثاين من اإلقليم الثالث مجل من مدن وأقاليم وحصون وقالع وأجناس وأمم فأما 
البالد فمنها قمودة وباغاي ومسكيانة وجمانة وباجة وبونة ومرسى اخلرز وبرترت واالربس ومرماجنة 

 وتونس واقليبية وهرقلية وسوسة واملهدية وقسطيلية وبيلقان وتقيوس وزرود وقفصة ونفطة واحلمة
وسفاقس وقابس ورغوغا وصربة واطرابلس ولبدة وعلى ساحل هذا البحر ذا اجلزء حصون وحمارس 

  .وعمارات نذكرها فيما يأيت بعد هذا بعون اهللا

ن فأما مدينة باغاي فمدينة كبرية عليها سوران من حجر وربض عليه سور وكانت األسواق فيه وأما اآل
فاألسواق يف املدينة واألرباض خالية بإفساد العرب هلا وهي أول بالد التمر وهلا واد جيري إليها من جهة 
القبلة وشرم منه وهلم أيضاً شرب من آبار عذبة وكانت هلا بواد وقرى وعمارات واآلن كل ذلك قليل 

ري وقبض معاوينها وتصرف أحواهلا فيها وحوهلا عمارات برابر يعاملون العرب وأكثر غالم احلنطة والشع
  .ألشياخها

ويتصل ا وعلى أميال منها جبل اوراس وطوله حنو من اثين عشر يوماً وأهله مسلطون على من 
  .جاورهم

ومن مدينة باغاي إىل قسنطينة ثالث مراحل ومن باغاي إىل طبنة الزاب أربع مراحل ومن باغاي إىل 
  .مدينة قسطيلية أربع مراحل

 توزر وهلا سور حصني وا خنل كثري جداً ومترها كثري يعم بالد إفريقية وا األترج الكبري وهي تسمى
احلسن الطيب وأكثر الفواكه اليت ا يف حال معتدلة وبقوهلا كثرية موجودة متناهية يف الكثرة واجلودة 

ا وزروع احلنطة والشعري وماؤها غري طيب وال مرو وسعر الطعام ا يف أكثر األوقات غال ألنه جيلب إليه
  .ا قليل يسري

ويتصل ا جنوب منها وشرق مدينة احلمة وبينهما مرحلة صغرية وماء احلمة ليس بطيب لكنه شروب 
  .قنع به أهلها وا خنل كثري ومتر غزير

ومنها إىل تقيوس حنو من عشرين ميالً وهي مدينة حسنة تقع بينها وبني قفصة وهي مدينة عامرة هلا 
ت احلناء والكمون والكروياء وا خنل ومتر حسن ومجلة بقول طيبة ناعمة ومن تقيوس إىل مدينة غال

  .قفصة مرحلة

ومدينة قفصة مدينة حسنة ذات سور ور جار ماؤه أطيب من ماء قسطيلية وهلا يف وسطها العني املسماة 
ل كثري يشتمل على ضروب من بالطرميذ وهلا أسواق عامرة ومتاجر كثرية وصناعات قائمة ويطيف ا خن



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  125  

أنواع التمر العجيب وهلا مجل جنات وبساتني وقصور قائمة معمورة يزرع ا ضروب من غالت احلناء 
  .والقطن وأهلها مترببرون وأكثرهم يتكلم باللسان اللطيين اإلفريقي

    

 مذكورة ومدينة ومن مدينة قفصة إىل جهة الغرب ومع اجلنوب يتصل ا هناك مدينة قاصرة وهي مدينة
نقاوس ومدينة مجونس يف الشرق منها وهذه البالد كلها تتقارب يف حاالا وتتداىن يف صفاا وخنيلها 

  .ومياهها وغالا واحلنطة ا أبداً قليلة ألا يف األغلب جتلب إليها

بع مراحل وعلى ومدينة قفصة مركز والبالد ا دائرة فمن قفصة إىل مدينة القريوان مشاالً مع شرق أر
جهة املغرب مع اجلنوب مدينة بيلقان على مخس مراحل وهي اآلن خراب أفسدا العرب واستولت على 

منافعها وعلى مجيع أرضها ومياهها كثرية ومنها إىل قفصة أربع مراحل ومن قفصة يف جهة اجلنوب إىل 
 مدينة نفطة مرحلتان صغريتان ناحية جبل نفوسة مدينة زرود وبينهما مخس مراحل ومن مدينة قفصة إىل

وهي مدينة متحضرة عامرة بأهلها هلا أسواق وجتارات وخنل وغالت ومياه جارية ومن قفصة إىل نفزاوة 
  .جنوباً يومان وبعض يوم ومن توزر إىل نفزاوة يوم ونصف يوم كبري

حنواً عن ثالثة ومن مدينة قفصة إىل جبل نفوسة يف جهة اجلنوب حنو من ستة أيام وهو جبل عال يكون 
أيام طوالً أو أقل من ذلك وفيه منربان ملدينتني تسمى إحدامها شروس يف اجلبل وهلا مياه جارية وكروم 

وأعناب طيبة وتني وأكثر زروعهم الشعري الطيب املتناهي طيباً مما إذا خبز كان أطيب من سائر الطعام يف 
ا يف ذلك كل الناس ومن مدينة قفصة إىل مدينة سائر األقاليم وألهله يف صنعة اخلبز حذق ومتهر فاقو

  .سفاقس ثالثة أيام

  .وفيما بني جبل نفوسة ومدينة نفزاوة مدينة لوحقة ويتصل ا غرباً مدينة بسكرة وبادس

  .وكل هذه البالد تتقارب يف مقاديرها وصفاا ويف متاجرها وأسواقها

ة إىل مدينة قابس ثالث مراحل وبعض من ومن جبل نفوسة إىل وارقالن اثنتا عشرة مرحلة ومن نفط
  .مرحلة

وقابس مدينة جليلة عامرة حفت ا من نواحيها غابات جنات ملتفة وحدائق مصطفة وفواكه عامة 
رخيصة وا من التمر والزروع والضياع ما ليس بغريها من البالد وفيها زيتون وزيت وغالت وعليها 

واق وعمارات وجتارات وبضاعات وكان ا فيما سلف سور منيع حييط به من خارجه خندق وهلا أس
طرز يعمل ا احلرير احلسن وا اآلن مدابغ للجلود ويتجهز ا منها وهلا واد يأتيها من غدير كبري وعلى 

هذا الغدير قصر سجة وبينه وبني قابس ثالثة أميال وهي مدينة صغرية متحضرة وا من ناحية البحر أيضاً 
يون كثريون وشرم من وادي قابس وماء مدينة قابس غري طيب لكنه شروب وأهلها سوق وباعة وحرير
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يستسيغونه ومدينة قابس بينها وبني البحر ستة أميال من جهة الشمال وتصل بآخر غابة أشجارها إىل 
البحر رملة متصلة مقدار ميل وهذه الغابة أشجار وجنات وكروم وزيتون كثري يستعمل منه زيت كثري 

 به إىل سائر النواحي وا أيضاً خنل ملتف به من الرطب الذي ال يعدله شيء يف اية الطيب وذلك يتجهز
أن أهل قابس جينوا طرية مث يودعوا يف دنانات فإذا كان بعد مدة من ذلك خرجت هلا عسلية تعلو 

يس يف مجيع البالد وجهها بكثري وال يقدر على التناول منها إال بعد زوال العسل عنها من أعالها ول
  .املشهورة بالتمر شيء من التمر يشبهه وال حياكيه وال يطابقه يف علوكته وطيب مذاقته

ومرساها يف البحر ليس بشيء ألنه ال يستر من ريح وإمنا ترسى القوارب بواديها وهو ر صغري يدخله 
د لإلرساء حنواً من رمية سهم ويف املد واجلزر وترسى به املراكب الصغار وليس بكثري السعة وإمنا يطلع امل

  .أهلها قلة دماثة وهلم زي ونظافة ويف باديتها عتو وفساد وقطع سبل

ومن مدينة قابس إىل مدينة سفاقس نازالً مع اجلون سبعون ميالً ومدينة سفاقس بينها وبني قفصة بني 
  .جنوب وغرب ثالثة أيام

    

رية وعمارة شاملة وعليها سور من حجارة وأبواب عليها ومدينة سفاقس مدينة قدمية عامرة هلا أسواق كث
صفائح من حديد منيعة وعلى أسوارها حمارس نفيسة للرباط وأسواقها متحركة وشرب أهلها من املواجل 
وجيلب إليها من مدينة قابس نفيس الفواكه وعجيب أنواعها ما يكفيها ويرىب كثرة ورخص قيمة ويصاد 

ويكثر قدره وأكثر صيدهم بالزروب املنصوبة هلم من املاء امليت بضروب ا من السمك ما يعظم خطره 
حيل وجل غالا الزيتون والزيت وا منه ما ليس يوجد بغريها مثله وا مرسى من ميت املاء وباجلملة 

 إا من عز البالد وأهلها هلم خنوة ويف أنفسهم عزة وافتتحها امللك املعظم رجار يف عام ثالثة وأربعني

ومخس مائة من سين اهلجرة وهي اآلن معمورة وليست مثل ما كانت عليه من العمارة واألسواق واملتاجر 
  .يف الزمن القدمي

    

ومن سفاقس إىل مدينة املهدية مرحلتان وهلا عامل من قبل امللك املعظم رجار واملهدية مدينة مل تزل ذات 
 املشرق واملغرب واألندلس وبالد الروم وغريها من إقالع وحط للسفن احلجازية القاصدة إليها من بالد

البالد وإليها جتلب البضائع الكثرية بقناطري األموال على مر األيام وقد قل ذلك يف وقتنا هذا ومدينة 
املهدية كانت مرسى وفرضة للقريوان واستحدثها املهدي عبيد اهللا ومساها ذا االسم وهي يف حنر البحر 

رقادة القريوان مث ترحل إليها من مدينة رقادة ومدينة املغدية من مدينة القريوان على ترحل من سفاقس إىل 
مرحلتني وكانت فيما سلف املسافر إليها كثري والبضائع إليها جملوبة من سائر البالد واألقطار واألمتعة 
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بان لطيفة نظيفة املنازل واملتاجر ا نافقة وفيها بائعة واهلمم على أهلها موقوفة وإليهم راجعة وهلا حسن م
واملتبوات وديارها حسنة ومحاماا جليلة وا خانات رية وهي يف ذاا حسنة الداخل واخلارج ية 

املنظر وأهلها حسان الوجوه نظاف الثياب ويعمل ا من الثياب احلسنة الدقيقة اجليدة املنسوبة إليها ما 
 كل وقت وحني ما ليس يقدر على عمل مثله يف غريها من حيمل ويتجهز به التجار إىل مجيع اآلفاق يف

البالد واألمصار جلودته وحسنه وشرب أهلها من املواجل وآبارها غري عذبة وحييط باملهدية سور حسن 
مبين من احلجارة وعليها بابان من حديد لفق بعضه على بعض من غري خشب وليس يدرى يف معمور 

ن عجائبها املوصوفة وليس هلا جنات وال بساتني خنل وإمنا جيلب إليها األرض مثلهما صنعة ووثاقة ومها م
شيء من الفواكه من قصور املنستري وبينهما يف البحر ثالثون ميالً واملنستري قصور ثالثة يسكنها قوم 

متعبدون واألعراب ال تضرهم يف شيء من ضجرهم وال من عمارام وذا املكان أعين املنستري يدفن 
هدية موتاهم حيملوم يف الزوارق إليها فيدفنوم ا مث يعودون إىل بلدهم وليس باملهدية جبانة أهل امل

تعرف يف وقتنا هذا واملهدية يف حني تأليفنا هذا الكتاب مدينتان إحدامها مدينة املهدية والثانية مدينة زويلة 
العجيب االتقان واالرتقاء وكان ا قبل ومدينة املهدية يسكنها السلطان وجنوده وا قصره احلسن البناء 

أن يفتحها امللك املعظم رجار يف سنة ثالث وأربعني ومخس مائة طيقان الذهب وكانت مما يفتخر به 
ملوكها واستفتحت املهدية وسلطاا يومئذ احلسن بن علي بن حيىي بن متيم بن املعز بن باديس بن املنصور 

نة زويلة األسواق اجلميلة واملباين احلسنة والشوارع الواسعة واألزقة بن بلقني ابن زيرى الصنهاجي ومبدي
الفسيحة وأهلها جتار مياسري نبالء ذوو أذهان ثاقبة وأفهام ذكية وجل لباسهم البياض وهلم مهم يف 

أنفسهم ومالبسهم وفيهم اجلمال وهلم معرفة زائدة يف التجارات وطريقتهم محيدة يف املعامالت وهلذه 
 أسوار عالية حصينة جداً تطيف ا من سائر جهاا ونواحيها الربية والبحرية ومجيعها مبين باحلجر املدينة

وفيها فنادق كثرية ومحامات مجة وهلذه املدينة من جهة الرب خندق كبري تستقر به مياه السماء وخبارجها 
نات وبساتني بسائر الثمار من جهة غربيها محى كان قبل دخول العرب أرض إفريقية وإفسادهم هلا فيه ج

العجيبة والفواكه الطيبة ومل يبق اآلن منها ذا احلمى املذكور شيء وعلى مقربة من هذه املدينة قرى 
كثرية ومنازل وقصور يسكنها قوم بواد مث زروع كثرية ومواش وأغنام وأبقار وإصابات كثرية يف القمح 

يب يعم سائر بالد إفريقية ويتجهز به إىل سائر بالد والشعري وا زيتون كثري يعتصر منه زيت طيب عج
املشرق وبني هاتني املدينتني أعين املهدية وزويلة فضاء كبري يسمى الرملة مقداره أشف من رمية سهم 

  .واملهدية قاعدة بالد إفريقية وقطب مملكتها

وة فنقول إن مدينة سبيطلة وإذ قد انتهى بنا القول يف ذكر بالد إفريقية فلنرجع اآلن إىل ذكر بالد نفزا
كانت مدينة جرجيس ملك الروم األفارقة وكانت من أحسن البالد منظراً وأكربها قطراً وأكثرها مياهاً 
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وأعدهلا هواء وأطيبه ثرى وكانت ا بساتني وجنات وافتتحها املسلمون يف صدر اإلسالم وقتلوا ا 
مرحلة وبعض ومنها أيضاً إىل القريوان سبعون ملكها العظيم املسمى جرجيس ومنها إىل مدينة قفصة 

  .ميالً

    

ومدينة القريوان أم أمصار وقاعدة أقطار وكانت أعظم مدن الغرب قطراً وأكثرها بشراً وأيسرها أمواالً 
وأوسعها أحواالً وأتقنها بناء وأنفسها مهماً وأرحبها جتارة وأكثرها جباية وأنفقها سلعة وأمناها رحباً 

اناً وأطغاهم أغماراً والغالب على فضالئهم التمسك باخلري والوفاء بالعهد والتخلي عن وأجهزهم عصي
الشبهات واجتناب احملارم والتفنن يف حماسن العلوم وامليل إىل القصد فسلط اهللا سبحانه عليها العرب 

ا هذا على جزء وتوالت اجلوائح عليها حىت مل يبق منها إال أطالل دارسة وآثار طامسة وهي اآلن يف وقتن
منها سور تراب ووالة أمورها العرب وهم يقبضون ما يتوفر من جباياا وا أقوام قليلون جتارام يسرية 

ومنافعها نزرة وفيما يذكر أهل النظر أا عما قريب ستعود إىل ما كانت عليه من العمارة وغري ذلك 
ا وهذا املاجل من عجيب البناء ألنه مبين على ومياهها قليلة ومشرب أهلها من ماء املاجل الكبري الذي 

تربيع ويف وسطه بناء قائم كالصومعة وذرع كل وجه منه مائتا ذراع وهو كله مملوء ماء والقريوان كانت 
مدينتني إحدامها القريوان والثانية صربة وصربة كانت دار امللك وكان فيها أيام عمارا ثالث مائة محام 

يها مربز للناس كافة وصربة اآلن يف وقتنا هذا خراب ليس ا ساكن وعلى ثالثة وأكثرها للديار وباق
أميال منها قصور رقادة الشاهقة الذرى احلسنة البناء الكثرية البساتني والثمار وا كانت األغالب تربع يف 

  .أيام دولتهما وزمان جتها وهي اآلن خراب ال ينتظر جربها وال يعود خريها

لقريوان إيل مدينة تونس مرحلتان وبعض بسري القوافل وهي مدينة حسنة حييط ا من مجيع ومن مدينة ا
جهاا فحوص ومزارع للحنطة والشعري وهي أكرب غالا وجل معامالت أهلها مع ثقات العرب وأمرائها 

وعليها سور وهي اآلن يف حني تأليفنا هلذا الكتاب معمورة موفورة اخلريات يلجأ إليها القريب والبعيد 
تراب وثيق وهلا أبواب ثالثة ومجيع جناا ومزارع بقوهلا يف داخل سورها وليس هلا خارج السور شيء 

يعول عليه والعرب جتاور أرضها وتأيت بأنواع احلبوب إليها والعسل والسمن ما يكفي أهلها غدقاً ويعمل 
دينة تونس يف ذاا قدمية أزلية حصينة امسها ا من اخلبز وأنواعه ما ال ميكن عمله يف غريها من البالد وم

يف التواريخ ترشيش وملا افتتحها املسلمون وأحدثوا البناء ا مسوها تونس وشرب أهلها من آبار شىت لكن 
أعظمها قدراً وأحالها ماًء بئران احتفرما بعض سيدات اإلسالم ابتغاء الثواب ومها يف اية من سعة 

ه املدينة مصاقبة لقرطاجنة املشهورة بالطيب وكثرة الفواكه وحسن اجلهة وجودة القدر وكثرة املاء وهذ
الثمار واتساع الغالت ومن غالا القطن والقنب والكروياء والعصفر وقرطاجنة يف وقتنا هذا خراب ال 
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  .ساكن ا

ذلك أن ومدينة تونس يف وسط جون خارج عن البحر وهي على حبرية حمتفرة وعرضها أكثر من طوهلا و
طوهلا ستة أميال وعرضها مثانية أميال وهلا فم يتصل بالبحر وهو املسمى فم الوادي وذلك أن هذه البحرية 

مل تكن قبل وإمنا حفر يف الرب حفر انتهي به إىل مدينة تونس ألن بني تونس والبحر ستة أميال كما 
من أربع قيم إىل ثالث وقعره طني وصفناه قبل وسعة هذا النهر احملفور حنو من أربعني ذراعاً وعمقه 

وطول هذا احلفر املسمى راً أربعة أميال مث أجروا ماء البحر يف ذلك النهر احملفور فعال على احلفر حىت 
جاور أعاله بربع قامة وأقل وأكثر إىل أن بلغ املاء خده فوقف وعند آخر هذا احلفر يتسع فيه املاء ويعمق 

 احلمالة والنواشي واحلرايب وترسى هناك واتصل فيض املاء الطايف يف هذا وامسه وقور وإليه تصل املراكب
النهر احملفور إىل مدينة تونس فهي على حنر البحرية وأوساق املراكب تنفرغ بوقور يف زوارق صغار تعوم 

يف أقاصري املياه إىل مدينة تونس ودخول املراكب من البحر إىل النهر حىت تصل إىل وقور واحداً بعد 
واحد ألن سعة النهر ال حيتمل أكثر من ذلك ويتصل بعض من هذه البحرية يف جهة املغرب حىت يكون 

  .بينها وبني قرطاجنة ميالن ومن فم هذه البحرية إىل مدينة قرطاجنة ثالثة أميال ونصف

    

اء من وهي اآلن خراب وإمنا يعمر منها قطيعة مرتفعة تسمى املعلقة حييط ا سور تراب ويسكنها رؤس
العرب يعرفون ببين زياد ومدينة قرطاجنة كانت يف وقت عمارا من غرائب البالد املذكورة مبا فيها من 
عجائب البناء وإظهار القدرة يف ذلك وا اآلن بقايا من بنيان الروم املشهور ا مثل الطياطر اليت ليس هلا 

 هي بناء يف استدارة وهي حنو من مخسني نظري يف مباين األرض قدرة واستطاعة وذلك أن هذه الطياطر
قوساً قائمة يف اهلواء سعة كل قوس منها أزيد من ثالثني شرباً وبني كل قوس وأختها سارية وعظمها 

وسعة السارية والعضادتني أربعة أشبار ونصف ويقوم على كل قوس من هذه األقواس مخسة أقواس قوس 
كذان الذي ال جيانسه شيء يف اجلودة وعلى أعلى كل على قوس صفة واحدة وبناء واحد من احلجر ال

قوس من هذه القسي حبر دائر وقد صور يف البحر الدائر على القسي السفلى أنواع من الصور وضروب 
من التماثيل العجيبة الثابتة يف الصخر من صفات الناس والصناع واحليوانات واملراكب وكل ذلك قد 

ر البناء األعلى أملس ال شيء به ويقال إن هذا البناء كان ملعباً أتقن بأبدع صنعة وأحدث حبكة وسائ
وجمتمعاً يف فصل ما ويوم ما من السنة ومن عجائب البناء بقرطاجنة الدواميس اليت يبلغ عددها أربعة 

وعشرين داموساً يف سطر واحد طول كل داموس مائة وثالثون خطوة يف عرض ست وعشرين خطوة 
 يف أعاله وبني كل داموس منها وصاحبه أثقاب وزراقات تصل منها املياه من ولكل داموس منها أقباء

بعض إىل بعض كل ذلك ندسة وحكمة وكان املاء جيري إىل هذه الدواميس من عني شوقار اليت هي 
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بقرب القريوان وطول مسافة جري هذا املاء من العني إىل الدواميس ثالث مراحل وكان جري املاء من 
ىل هذه الدواميس على عدة قناطر ال حيصى هلا عدد وجري املاء بوزنة معتدلة وهذه القناطر هذه العني إ

قسي مبنية بالصخر فما كان منها يف نشز األرض كان قصرياً وما كان منها يف بطن األرض وأخاديدها 
 هذه كان يف اية العلو وهذا من أغرب شيء أبصر على وجه األرض واملاء يف وقتنا هذا مقطوع عن

الدواميس ال يصل إليها منه شيء كل ذلك أوجبه خراب مدينة قرطاجنة ومع ذلك إا من يوم خراا إىل 
اآلن حيفر على ما دم من قصورها وأصول بنائها فيتخرج منه من أنواع الرخام ما يكل عنه الواصف 

اً يف عرض سبعة أشبار فما ولقد أخرب خبري ا أنه رأى ألواحاً استخرجت من الرخام طوهلا أربعون شرب
دوا واحلفر يف خراا دائماً ال ينقطع وإخراج الرخام منها ال ينقضي ورخامها حيمل إىل مجيع أقطار 

األرض وال سبيل إىل أن خيرج أحد منها يف مركب أو غريه إال وحيمل معه من رخامها الشيء الكثري حىت 
  .يكون حميط دور الواحدة منها أربعني شربا فما دونهاشتهر ذلك وقد يوجد ا من أعمدة الرخام ما 

وحييط مبدينة قرطاجنة أوطية من األرض وسهول وهلا مزارع وضروب غالت ومنافع مجة ويتصل بأرض 
قرطاجنة من جهة املغرب إقليم مدينة سطفورة وهو إقليم جليل به ثالث مدائن فأقرا إىل تونس اشلونة 

 البحر حصينة أصغر من مدينة سوسة يف ذاا وبني تونس وبزرت يوم وتينجة وبرترت وهي مدينة على
كبري يف الرب ومدينة برترت صغرية عامرة بأهلها وا مرافق وأسواق قائمة بذاا وباجلهة الشرقية منها 
لما حبريا املعروفة ا واملنسوبة إليها وطوهلا ستة عشر ميالً وعرضها مثانية أميال وفمها متصل بالبحر وك

  .أخذت يف الربية اتسعت وما قربت من البحر ضاقت واخنرطت

وهذه البحرية من أعاجيب الدنيا وذلك أن ا اثين عشر نوعاً من السمك يوجد منها يف كل شهر نوع 
واحد ال ميتزج بغريه من أصناف السمك فإذا مت الشهر مل يوجد شيء من ذلك النوع يف الشهر اآليت مث 

يت صنف من السمك آخر غري الصنف األول ال ميتزج بغريه هكذا لكل شهر نوع من يوجد يف الشهر اآل
السمك ال ميتزج بسمك غريه إىل كمال السنة هكذا يف كل عام وهذه االثنا عشر نوع من احلوت اليت 

ذكرناها هي البوري والقاجوج واحملل والطلنط واالشبلينيات والشلبة والقاروض والالج واجلوجة 
  .والطنفلو والقالوالكحالء 

    

ويتصل ذه البحرية من جهة اجلنوب مع احنراف إىل الغرب حبرية ثانية تسمى حبرية تينجة وطوهلا أربعة 
أميال يف عرض مثلها وبينهما فم تتصل منه مياه بعضها ببعض ويف أمر هاتني البحريتني عجيب وذلك أن 

 من هاتني البحريتني تصب يف أختها ستة أشهر ماء حبرية تينجة عذب وماء حبرية بزرت ملح وكل واحدة
مث ينعكس جريهما فتمسك اجلارية عن اجلري وتصب البحرية الثانية إىل هذه األوىل ستة أشهر أخرى فال 
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حبرية تينجة يتملح ماؤها وال يعذب ماء حبرية برترت وهذا أيضاً عجب آخر من عجائب هذا الصقع 
  .يص جداًوالسمك ببرترت وبتونس أيضاً كثري رخ

ومن برترت إىل مدينة طربقة سبعون ميالً وطربقة حصن على البحر قليل العمارة وحوله عرب ال خالق 
هلم وال حيفظون يف أحد من الناس إال وال ذمة وا مرسى للمراكب ومراكب األندلس تصفي إليها 

  .وتأخذها يف قطعها روسية

هي مدينة حسنة يف وطاء من األرض كثرية القمح وعلى بعض الطريق من طربقة إىل تونس مدينة باجة و
والشعري وهلا من غالت ذلك ما ليس باملغرب مثله كثرة وجودة يف املواضع املضاهية لباجة وهي صحيحة 

اهلواء كثرية الرخاء واسعة الدخل على وإليها والعرب مالكة خلراج قطرها ومتصل أرضها وا عني يف 
 شرب أهلها وليس هلا يف خارجها عود نابت إال فحوص ومزارع وبني وسطها يرتل إليها بأدراج ومنها

باجة وطربقة مرحلة وبعض ويقابل باجة يف جهة الشمال وعلى حنر البحر امللح مدينة مرسى اخلرز 
  .وبينهما مرحلة كبرية

ن وهي مدينة صغرية عليها سور حصني وهلا قصبة وحوهلا عرب كثري وعمارة أهلها هلا على صيد املرجا
واملرجان يوجد ا كثرياً وهو أجل مجيع املرجان املوجود بسائر األقطار مثل ما يوجد منه مبدينة سبتة 
وصقلية وسنذكر سبتة اليت على جماز البحر املسمى بالزقاق املتصل ببحر الظلمات ويقصد التجار من 

  .سائر البالد إىل هذه املدينة فيخرجون منه الكثري إىل مجيع اجلهات

ن هذا املرجان يف هذه املدينة خمدوم يف كل سنة ويعمل به يف كل األوقات اخلمسون قارباً والزائد ومعد
والناقص ويف كل قارب العشرون رجالً وما زاد ونقص واملرجان ينبت كالشجر مث يتحجر يف نفس 

يف أعلى البحر بني جبلني عظيمني ويصاد بآالت ذوات ذوائب كثرية تصنع من القنب تدار هذه اآللة 
املراكب فتلتف اخليوط على ما قارا من نبات املرجان فيجذبه الرجال إىل أنفسهم ويستخرجون منه 

الشيء الكثري مما يباع باألموال الطائلة وعمدة أهلها على ذلك وشرب أهلها من اآلبار وهي قليلة الزرع 
  .كه رمبا جلبت إليها من بونة وغريهاوإمنا جيلب إليها قوا من بوادي العرب ااورة هلا وكذلك الفوا

  .وبني مدينة مرسى اخلرز ومدينة بونة مرحلة خفيفة ويف البحر أربعة وعشرون ميالً روسية

ومدينة بونة وسطة ليست بالكبرية وال بالصغرية ومقدارها يف رقعتها كاالربس وهي على حنر البحر 
كان فيها كثري من اخلشب موجود جيد وكانت هلا أسواق حسنة وجتارة مقصودة وأرباح موجودة و

الصفة وهلا بساتني قليلة وشجر وا من أنواع الفواكه ما يعم أهلها وأكثر فواكهها من باديتها والقمح ا 
والشعري يف أوقات اإلصابات كما وصفنا كثري جداً وا معادن حديد جيد ويزرع بأرضها الكتان 

ثر سوائمهم البقر وهلا أقاليم وأرض واسعة تغلبت العرب والعسل ا موجود ممكن وكذلك السمن وأك
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عليها وافتتحت بونة على يدي أحد رجال امللك املعظم رجار يف سنة مثان وأربعني ومخس مائة وهي اآلن 
يف ضعف وقلة عمارة وا عامل من قبل امللك املعظم رجار من آل محاد وعلى مدينة بونة وجبنبيها جبل 

  .وة سامي القمة وبه معادن احلديد اليت ذكرناها آنفاًيدوغ وهو عايل الذر

ومن مدينة باجة املتقدم ذكرها إىل مدينة االربس مرحلتان ومن االربس إىل مدينة القريوان ثالث مراحل 
  .وكذلك بني باجة والبحر مرحلتان خفيفتان

    

ني ماء جارية ال جتف ومدينة االربس مدينة يف وطاء من األرض عليها سور تراب جيد ويف وسطها أع
وشرب أهلها اآلن من ماء تلك العيون واسم العني الواحدة منها عني رباح واألخرى عني زياد وماء عني 
زياد أطيب من ماء عني رباح وماؤها صحيح وهلا معدن حديد وليس حوهلا من خارج شجرة نابتة البتة 

ثري ومنها على اثين عشر ميالً مدينة ابة وهي وهي على مزارع احلنطة والشعري ويدخر ا منهما الشيء الك
بغريب االربس وا من الزعفران ما يضاهي الزعفران األندلسي يف الكثرة واجلودة وأرضهما واحدة خمتلطة 

ويف وسط مدينة ابة عني ماء جارية منها شرب أهلها وهي غدقة ماؤها غزير وكان على ابة فيما سلف 
  .وأسعارها رخيصة وأكثرها اآلن خرابمن الزمان سور مبين من الطني 

ومن مدينة االربس إىل مدينة صغرية تسمى تامديت مرحلتان وعليها سور تراب وشرب أهلها من عيون 
  .ا وغالت أهلها من احلنطة والشعري املقدار الكثري

ن وبني االربس وتامديت مدينة صغرية تسمى مرماجنة وهي ألهلها وللعرب عليها ضريبة ويصيبون م
  .القمح والشعري ما يعم بالكفاف وزيادة

ومن تينجس إىل بونة الساحلية ثالث مراحل ومن تينجس إىل مدينة املسيلة مخس مراحل وكذلك من 
مدينة االربس إىل القريوان ثالث مراحل ومن مدينة االربس إىل تونس مرحلتان ومن تينجس إىل قسنطينة 

شرة مرحلة ومن مرماجنة إىل مدينة جمانة مرحلتان خفيفتان بل يومان وبني االربس ومدينة جباية اثنتا ع
  .هي مرحلة كبرية

وهي مدينة صغرية عليها سور تراب وكان ا قدمياً يزدرع بصل الزعفران كثرياً وهلم واد غزير املاء يأيت 
 االنتهاء من جبل مبقربة منها يزرعون عليه غالم وهو جبل شاهق ومنه تقطع أحجار املطاحن اليت إليها

يف اجلودة وحسن الطحني حىت أن احلجر منها رمبا مر عليه عمر اإلنسان فال حيتاج إىل نقش وال إىل 
صنعة هذا لصالبته ودقة أجزائه وأرض جمانة تغلبت العرب عليها وا ختزن طعامها وبينها وبني القسنطينة 

  .ثالث مراحل ومنها إىل جباية الناصرية ست مراحل

حلمامات مرحلة كبرية وهذه املرحلة هي عرض اجلزيرة املسماة جبزيرة باشو وهي أرض وبني تونس وا
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مباركة وطيبة ذات شجر زيتون وعمارات متصالت وبركات وخريات وغالت ومياه ليست بكثرية 
اجلري على وجه األرض لكنها ممكنة مياه اآلبار وفيها باجلملة خصب زائد وهذه اجلزيرة إقليم هلا مدينة 

 ومل يبق اآلن منها إال مكاا وفيه قصر معمور ومنها قصر على البحر يسمى نابل وكان بالقرب من باشو
هذا القصر يف أيام الروم مدينة عامرة فخربت وبقي اآلن مكاا وهو قصر صغري معمور وكذلك قصر 

  .توسيهان بالقرب منها أثر مدينة كانت عامرة يف أيام الروم فخربت وبقي مكاا

 تونس ومدينة القريوان جبل زغوان وهو جبل عال جداً تقصد إليه املراكب من ظهر البحر لعلوه وبني
وارتقائه يف اجلو وهو أكثر اجلبال ماء وفيه خصب ومزارع وعمارة ويعمر منه يف أماكن قوم عباد 

ن مخسة مسلمون متفردون وكذلك جبل واسالت وطوله يومان ومنه إىل تونس يومان وبينه وبني القريوا
عشر ميالً وفيه عمارات كثرية ومياه جارية وفيه من احلصون حصن اجلوزات وحصن تيفاف وحصن 

القيطنة ودار إمساعيل ودار الدواب وكل هذه البالد يعمرها قبائل من الرببر وهم أهل هذه الناحية وهم يف 
  .ألرض كلهاخصب وهلم مواش أبقار وأغنام وبغال ورماك والعرب متغلبون على سهول هذه ا

  .ولنذكر اآلن الطرقات املسلوكة بني هذه البالد فمن ذلك الطريق من القريوان إىل تاهرت

  .فمن القريوان إىل اجلهنيني وهي قرية مرحلة

إىل مدينة سبيبة مرحلة وهي مدينة أزلية كثرية املياه واجلنات وعليها سور من حجارة حصني وهلا ربض 
من عني جارية كبرية عليها جنام وبساتينهم وغالم من الكمون فيه األسواق واخلانات وشرم 

  .والكروياء والبقول

  .ومنها إىل مرماجنة وهي قرية هلوارة مرحلة

  .ومنها إىل مدينة جمانة اليت قدمنا ذكرها مرحلة

مث إىل مسكيانة مرحلة وهي قرية عامرة قدمية وا زروع ومكاسب وعيون وهلا سوق ممتدة كالسماط 
  .ي أكرب من مرماجنةوه

ومنها إىل باغاي وهي مدينة عامرة وقد قدمنا ذكرها فيما سلف من هذا اجلزء والطريق يتمادى من مدينة 
  .باغاي إىل املسيلة كما قدمناه فيما سلف

    

وطريق ثان ياخذ من القريوان إىل املسيلة على غري الطريق الذي قدمنا ذكره وهو خيرج من القريوان إىل 
  .مرحلة خفيفة وهي مدينة صغرية عليها سور وا عني ماء جارية عليها بساتني كثرية وخنل كثريجلولة 

  .ومنها إىل احرى مرحلة وهي قرية حسنة ماؤها من اآلبار وفيها زروع وحنطة وشعري كثري

  .ومنها إىل قرية طاجمنة مرحلة وهلا فحص كبري وحنطتها وشعريها ممكن كثري رخيص جداً
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  .مدينة االربس مرحلةومنها إىل 

ومن االربس إىل تيفاش مرحلة وهي أيضاً مدينة أزلية قدمية عليها سور قدمي باحلجر واجليار وا عني ماء 
  .جارية وهلا بساتني ورياضات وأكثر غالا الشعري

  .ومن تيفاش إىل قصر اإلفريقي مرحلة وال سور هلا وا مزارع وإصابات مجة يف احلنطة والشعري

  .ا إىل قرية ازكو مرحلة وهلا جنات وعيون ومياه وبساتني وغالت قمح وشعري وخري واسعومنه

  .ومنها إىل قرية الربدوان مرحلة وكانت قرية كبرية وهي من أقاليم القمح والشعري

ومنها إىل قرية النهرين مرحلة وهي يف وطاء من األرض وفيها آبار ماء عذبة وكان هلا سوق والغالب 
  .بر من كتامة ومزاتةعليها الرب

  .ومنها إىل قرية تامسيت كتامة مرحلة وا أشجار وعمارات

  .ومنها إىل دكمة مرحلة وهي قرية هلا سوق وأهلها من كتامة

  .ومنها إىل اوسحنت مرحلة وهي قرية للرببر وا مياه جارية ومزارع حنطة وشعري

  .ومنها إىل املسيلة أقل من مرحلة

 وارقالن اثنتا عشرة مرحلة كبار وهي مدينة فيها قبائل مياسري وجتار أغنياء ومن مدينة املسيلة إىل
يتجولون يف بالد السودان إىل بالد غانة وبالد ونقارة فيخرجون منها الترب ويضربونه يف بالدهم باسم 

  .بلدهم وهم وهبية إباضية نكار خوارج يف دين اإلسالم

رقالن إىل كوغة حنو من شهر ونصف ومن وارقالن إىل ومن وارقالن إىل غانة ثالثون مرحلة ومن وا
  .قفصة ثالث عشرة مرحلة

فلنرجع اآلن إىل ذكر مدينة قابس اليت يف حنر البحر امللح وهي مدينة األفارقة اليت تقدم ذكرها وذلك أن 
بت من مدينة قابس إىل الفوارة ثالثون ميالً وكانت فيما سلف قرية وهي اآلن خراب ومنها إىل آبار خ

ثالثون ميالً ومن آبار خبت إىل قصر الدرق مثانية وعشرون ميالً ومن قصر الدرق إىل بئر اجلمالني ثالثون 
ميالً ومنها إىل صربة أربعة وعشرون ميالً ومن قصر صربة إىل اطرابلس مرحلة وكل هذه املنازل اليت 

آثارها وأخربت عشارها ذكرناها يف هذا الطريق خالء بلقع قد أتت العرب على عمارا وطمست 
وأفنت خرياا فليس ا اآلن أنيس قاطن وال حليف ساكن وهي مستباحة لقبيلة من العرب تسمى 

  .مرداس ورياح

وطريق آخر من قابس إىل وادي احناس مث إىل بئر زناتة مث إىل تامدفيت إىل آبار العباس إىل تافنات إىل بئر 
  .الصفاء إىل اطرابلس

ينة حصينة عليه سور حجارة وهي يف حنر البحر بيضاء حسنة الشوارع متقنة األسواق ومدينة اطرابلس مد



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  135  

وا صناع وأمتعة يتجهز ا إىل كثري من اجلهات وكانت قبل هذا مفضلة العمارات من مجيع جهاا 
كثرية شجر الزيتون والتني وا فواكه مجة وخنل إال أن العرب أضرت ا ومبا حوهلا من ذلك وأجلت 

أهلها وأقفرت بواديها وغريت أحواهلا وأبادت أشجارها وأغورت مياهها واستفتحها امللك رجار يف سنة 
أربعني ومخس مائة فسىب حرمها وأفىن رجاهلا وهي اآلن له يف طاعته ومعدودة يف مجلة بالده وأرض 

 يف ذلك وهذا مدينة اطرابلس عدمية املثال يف إصابة الزرع وال يدرى أن على معمور األرض مثلها
  .مشهور معلوم

ومن مدينة اطرابلس يف جهة املشرق إىل مدينة صرت مائتا ميل وثالثون ميالً وهي إحدى عشرة مرحلة 
وذلك أن السائر خيرج من مدينة اطرابلس إىل اتىن عشرون ميالً ومن اتىن إىل ورداسا اثنان وعشرون 

 ومن رغوكا إىل تاورغا اثنان وعشرون ميالً مث إىل ميالً ومن ورداسا إىل رغوغا مخسة وعشرون ميالً
املنصف مخسة وعشرون ميالً مث إىل قصور حسان بن النعمان الغساين أربعون ميالً مث إىل االصنام ثالثون 

ميالً مث إىل صرت ستة وأربعون ميالً وهذا الطريق يبعد عن الساحل تارة ويقرب أخرى وكل ذلك يف 
  .مها عوف ودبابملك قبيلتني من العرب و

    

ومدينة صرت بينها وبني البحر ميالن وعليها سور تراب وما استدار ا رمل وا بقايا خنيل وال زيتون ا 
وا كثري من شجر التوت وبقايا شجر التني أيضاً كثري غري أن العرب تأيت على أكثر ذلك بإفسادها 

ن وكان خنيلهم فيما سلف فوق الكفاف هلم وليس ا من العشب ما باوجلة وال من التمر ما بودا
وكانت هلم أعناب وفواكه إال أا قد تلفت يف وقتنا هذا ومل يبق منها شيء إال ما كان يف بطون األودية 

  .ورؤوس اجلبال ومياهها من املطر يف املواجل وآبارها قليلة وعليها قبائل من الرببر

راحل ومن مدينة اطرابلس إىل جبل نفوسة ست مراحل وعلى مدينة اطرابلس جبل مقدة وبينهما ثالث م
وكذلك من جبل نفوسة إىل سفاقس تسع مراحل ومن جبل نفوسة أيضاً إىل قسطيلية ست مراحل وأهل 

جبل نفوسة كلهم إسالم لكنهم خوارج نكار على مذهب ابن منبه اليماين وقد ذكرنا هذا املذهب يف 
  .ذكرنا أهل جزيرة جربة

ىل جبل دمر ثالث مراحل يف رمل متصل ويف أطراف هذا اجلبل قوم من الرببر يسمون ومن جبل نفوسة إ
رهانة وهم قوم ينتجون اإلبل ويركبون أمضاها واسرعها خطاء ويسريون فرقاً إىل ما تباعد منهم من 

قبائل العرب فيضربون عليهم ويغريون على إبلهم ويعودون بغنائمهم إىل جبلهم ومواضع مساكنهم اليت 
أوون إليها وليس هلم شغل إال هذا وليس أحد من العرب ااورين هلم إال ويتشكى أذيتهم وقليالً ما ي

يظفر بأحد منهم لسرعة جري جنبهم وداللتهم بتلك األرض وحتصنهم يف أمكنتهم كما قلناه وتتصل هذه 
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  .البالد يف جهة اجلنوب ببالد ودان

 حنن يف وصفه من مراسي البحر وقراطله وما عليه من وحنن اآلن ذاكرون ما تضمنه هذا اجلزء الذي
  .القصور املعمورة والبالد املقصودة حسبما وصل إليه الطلب والبحث وبلغه اجلهد والطاقة وباهللا اإلرشاد

فأقول إن من مدينة بونة الغربية إىل الطرف ستة أميال إىل جون االزقاق وهو جون صغري ويف آخره 
  .ل داخل يف البحر أربعون ميالًمرسى اخلرز وهذا القرطي

ومن مرسى اخلرز إىل طربقة أربعة وعشرون ميالً ومنها إىل طرف اجلون مخسة عشر ميالً روسية وعلى 
التقوير أربعة وعشرون ميالً وهناك رملة تسمى املنشار ستة عشر ميالً ومن طرف املنشار إىل قلعة ايب 

 ميالً وتقويراً مثانية وعشرون ميالً وإىل رأس الطرف خليفة عشرة أميال ومنها قطع جون روسية عشرون
  .اثنا عشر ميالً

  .ومنها إىل برترت مثانية أميال وقد سبق ذكرها

  .ومنها إىل مرسى بين وجاص اثنا عشر ميالً

ومن طرف بين وجاص إىل رأس اجلبل ثالتلة عشر ميالً جوناً وعلى هذا اجلون قصور فمن أول رأس بين 
سى الوادي ثالثة أميال وهو مسقط ر صغري ومنه إىل قصر ترشة داود ثالثة أميال وجاص إىل قصر مر

ومنه إىل قصر صونني مخسة أميال ومنه إىل طرف اجلبل ميالن وهذا الطرف يعرف بالكنيسة وهو أول 
  .اجلون الذي يف وسطه مدينة تونس وحبريا

ال ومن موقع الوادي إىل قصر جلة على مقربة حبذاء طرف اجلبل مع التقوير إىل موقع ر جبردة ستة أمي
منه حنو من أربعة أميال ومنه إىل قصر جردان ميالن ومنه إىل مدينة قرطاجنة ميالن ومدينة قرطاجنة 

  .خراب كما قدمنا ذكرها

ومن قرطاجنة إىل حلق وادي تونس ثالثة أميال وهذا الوادي هو يف نصف اجلون ومن فم الوادي إىل 
عشر ميالً ومن قصر جهم إىل قصر قربص ستة عشر ميالً ومن قصر قربص إىل طرف قصر جهم اثنا 

افران أربعة عشر ميالً وهو قرطيل داخل يف البحر فجميع تقوير هذا اجلون أربعة وعشرون ميالً وقطعه 
روسية من رأس اجلبل إىل طرف افران مثانية وعشرون ميالً وكذلك من وسط اجلون حيث فم وادي 

  .طرف افران إذا قطع روسية مثانية وعشرون ميالً وتقويراً ستة ومخسون ميالًتونس إىل 

  .ومن طرف افران إىل مرسى قصر النخلة ستة أميال

  .ومنه إىل قصر ميرتت اثنا عشر ميالً

ومنه إىل قصر نوبة ثالثون ميالً فذلك من فم وادي تونس إىل نوبة سبعون ميالً ويوازي نوبة يف البحر 
  .بري واجلامور الصغري وبينهما سبعة أميال ومن اجلامور الكبري إىل نوبة اثنا عشر ميالًاجلامور الك
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  .ومن نوبة روسية إىل رأس الرخيمة ميل واحد جبون وهذا اجلون على التقوير ستة أميال وهو قصري كله

  . املشرقومن رأس الرخيمة إىل طرف البقلة وهو طرف اجلبل املسمى ادارو وهو من ناحية اقليبية يف

ومن رأس الرخيمة إىل اجلامور الصغري ستة أميال وهذه اجلوامري جبالن قائمان يف البحر ويرسى ما عند 
  .انقالب الرياح

    

فجميع ما بني نوبة واقليبية ثالثون ميالً ومن طرف اقليبية إىل املنستري جمرى فمن سار من اقليبية إىل قصر 
ر لبنة مثانية أميال ومن لبنة إىل قصر سعد أربعة أميال ومن قصر سعد ايب مرزوق سبعة أميال ومنه إىل قص

  .إىل قصر قربة مثانية أميال إىل طرف توسيهان عشرة أميال

وطرف توسيهان يدخل يف البحر ميالً ونصفاً وهو كالضرس اخلارج ومن هذا الضرس إىل قصر توسيهان 
  .يف اجلون أربعة أميال

انية أميال ونابا كانت مدينة للروم كبرية جداً عامرة فلما استفتحت اجلزيرة ومن توسيهان إىل قصر نابا مث
يف صدر اإلسالم استبيحت مصاحلها وحماسنها حىت مل يبق هلا رسم وال أثر إال مكان قصر فقط وبقيت 

  .بقايا خراا دالة عليها

 ومن قصر اخلياط إىل قصر ومن قصر نابل إىل قصر اخلياط مثانية أميال وبينه وبني البحر حنو من ميلني
  .النخيل ستة أميال مث إىل طرف احلمامات سبعة أميال

ومن هذا الطرف راجعاً يف الرب إىل مدينة تونس مرحلة كبرية وهذه املرحلة هي عرض اجلزيرة املسماة 
  .جبزيرة باشو املتقدم ذكرها

  .حر حنواً من ميلوهذا الطرف املسمى بطرف احلمامات هو قصر مشيد على طرف يدخل يف الب

ومن احلمامات إىل املنار وهو قصر مخسة أميال وهذا القصر على بعد من البحر ومنه إىل قصر املرصد مث 
إىل قصر املرابطني ستة أميال وهذا القصر يف قاع جون املدفون ومنه إىل طرف قرطيل املدفون ستة أميال 

  .الومن طرف القرطيل املذكور إىل حصن اهرقلية مثانية أمي

ومن اهرقلية إىل مدينة سوسة مثانية عشر ميالً وهي مدينة عامرة بالناس كثرية املتاجر واملسافرون إليها 
قاصدون وعنها صادرون باملتاع الذي يعدم قرينه من أنواع الثياب والعمائم املنسوبة إليها وهو من جيد 

  .ر من حجر حصنياملتاع ونفيسه وا أسواق عامرة ومياههم من املواجل وعليها سو

ومن سوسة إىل قصر شقانس مثانية أميال ومن شقانس إىل قصر ابن اجلعد أربعة أميال ومنه إىل قصور 
املنستري ميالن فذلك من حصن اقليبية إىل املنستري قطع روسية مائة ميل وهو جمرى وعلى التقوير مائة 

  .وعشرون ميل
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 املنستري تسعة أميال ومن هذه اجلزيرة إىل ملطة عشرة ويقابل املنستري يف البحر جزيرة قورية ومنها إىل
  .أميال ومنها إىل الدمياس اثنا عشر ميالً ومنها إىل املهدية عشرون ميالً

وكذلك أيضاً من املنستري إىل املهدية ثالثون ميالً ومن املنستري إىل قصر ملطة سبعة أميال ومن قصر ملطة 
  .س إىل املهدية مثانية أميالإىل الدمياس مثانية أميال ومن الدميا

  .واملهدية حييط ا البحر كما قدمنا ذكره ومنها يبدأ البحر يتجون يف جهة اجلنوب

  .ومن املهدية إىل قصر سلقطة ستة أميال ومنه إىل قصر العالية ستة أميال إىل قبوذية ثالثة عشر ميالً

  .رخيصوقبوذية قصر حسن ويصاد به من احلوت كل طريفة وهو ا كثري 

ومن قبوذية إىل قصر مليان مثانية أميال ومن قصر مليان إىل قصر الرحيانة أربعة أميال إىل قصر قناطة أربعة 
  .أميال ويعمل بقصر قناطة فخار كثري ساذج يتجهز به إىل املهدية وغريها وطينه أمحر

صر جمدونس مثانية أميال ومن مث إىل قصر اللوزة أربعة أميال إىل قصر زياد ستة أميال ومن قصر زياد إىل ق
قصر جمدونس إىل قصر قاساس مثانية أميال ومن قصر قاساس إىل قصر قزل ميالن فذلك من قصر زياد إىل 

  .طرف قزل مثانية عشر ميالً

ومن طرف قزل إىل قصر حبلة ميالن يف جون ومنه إىل مدينة سفاقس يف اجلون مخسة أميال اجلميع من 
  . مثانية وأربعون ميالً تقويراً وروسية ثالثون ميالًذلك من قبوذية إىل سفاقس

وقبالة قصر زياد يف البحر مع املشرق جزيرة قرقنة ومكاا وموضعها بني قصر زياد وسفاقس وذلك ألن 
من قرقنة إىل قبوذية عشرون ميالً ومن قرقنة إىل سفاقس حنو من مخسة عشر ميالً وهي جزيرة حسنة 

ينة وإمنا سكناهم يف أخصاص وهي خصيبة كثرية الكروم واألعناب وغالت عامرة بأهلها وليس ا مد
الكمون واالنيسون وهي احلبة احللوة واستفتحها امللك املعظم رجار يف سنة مثان وأربعني ومخس مائة ويف 
الطرف الغريب منها كهوف وغريان يتحصنون فيها ممن يريدهم وتسمى القربدي والقربدي هناك يتصل به 

ري عشرون ميالً ومن القربدي إىل بيت القصري مخسة وثالثون ميالً وطول هذه اجلزيرة ستة عشر حجر قص
  .ميالً وعرضها ستة أميال

    

مث نرجع اآلن إىل ذكر سفاقس فنقول إن منها إىل طرف الرملة أربعة أميال ومن طرف الرملة راجعاً يف 
ل ومنه إىل قصر بنقة عشرة أميال ومن قصر بنقة جهة اجلنوب وهو أول اجلون إىل قصر اوس أربعة أميا

إىل قصر تنيذة مثانية أميال ومنه إىل قصور الروم أربعة أميال ومنه إىل مدينة قابس مخسة وسبعون ميالً وقد 
  .وصفنا قابس فيما تقدم ذكره مبا هي عليه من الصفة

 مثانية أميال ومن قصر زجونة إىل فمن قابس مع الساحل إىل قصر ابن عيشون مثانية أميال إىل قصر زجونة
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قصر بين مأمون عشرون ميالً ومن قصر بين مأمون إىل امرود أحد عشر ميالً ومنه إىل قصر اجلرف مثانية 
عشر ميالً فذلك من قرطيل رأس الرملة إىل هذا الطرف املسمى باجلرف على التخلية مخسون ميالً وعلى 

  .التقوير مائة ومخسون ميل

 إىل جزيرة جربة يف البحر أربعة أميال وهي جزيرة عامرة بقبائل من الرببر والسمرة ومن طرف اجلرف
تغلب على ألوان أهلها والشر والنفاق موجود يف جبلتهم وكالمهم بالرببرية خاصهم وعامهم وهم أهل 

فتنة وخروج عن الطاعة وافتتحها امللك املعظم رجار باسطول بعثه إليها وذلك يف آخر سنة تسع 
شرين ومخس مائة مث استقر من بقي فيها إىل سنة مثان وأربعني ومخس مائة مث نافقوا وخرجوا عن طاعة وع

امللك املعظم رجار فغزاهم يف هذه السنة باألسطول فاستفتحها ثانية ورفع مجيع سبيها إىل املدينة وطول 
ر ميالً ومن هذا الطرف جزيرة جربة ستون ميالً من املغرب إىل املشرق وعرض الرأس الشرقي مخسة عش

  .إىل الرب الكبري عشرون ميالً ويسمى هذا الطرف الضيق رأس كرين ويسمى الطرف الواسع انتيجان

ويتصل ذه اجلزيرة إىل جهة املشرق جزيرة زيزوا وهي صغرية جداً وفيها خنل وكروم وبني جزيرة زيزوا 
امرة بأهلها وهم قوم نكار خوارج يف اإلسالم والرب حنو من ميل ويقابلها قصر بين خطاب وهذه اجلزيرة ع

مذهبهم الوهبية وكذلك مجيع احلصون والقصور اليت تلي هاتني اجلزيرتني يتمذهبون مبثل ذلك وذلك أم 
ال مياسح ثوب أحدهم ثوب رجل غريب وال ميسه بيده وال يؤاكله وال يأكل له يف آنية إال أن تكون آنية 

ورجاهلم ونساؤهم يتطهرون يف كل يوم عند الصباح ويتوضؤون مث يتيممون حمفوظة ال يقرا أحد سواه 
لكل صالة وإن استقى عابر سبيل شيئاً من مياه آبارهم وعاينوه طردوه واستخرجوا ذلك املاء عن البئر 

وثياب اجلنب ال يقرا الطاهر وثياب الطاهر ال يقرا اجلنب وهم مع ذلك كله ضيافون يطعمون الطعام 
  .بون إىل طعامهم ويساملون الناس يف أمواهلم وفيهم عدالة بينة ملن نزل مويند

ومن طرف اجلزيرة أعين جربة املسمى انتيجان إىل قصري البيث تسعون ميالً وكذلك من طرف انتيجان 
  .إىل القنطرة اليت يف قرقنة اثنان وستون ميالً

رأس االودية على الساحل أربعة وعشرون ميالً ورجع بنا القول إىل طرف اجلرف املتقدم ذكره فمنه إىل 
ومنها إىل قصور الزارات عشرون ميالً وهذه القصور الثالثة تلي طرف جزيرة جربة وبينهما يف البحر 

عشرون ميالً ومن قصور الزارات إىل قصر بين ذكومني مخسة وعشرون ميالً ومن بين ذكومني إىل قصر 
  . ستة أميالاهلرى ستة أميال ومنه إىل قصر جرجيس

ومن قصر جرجيس إىل قصر بين خطاب مخسة وعشرون ميالً وقصر بين خطاب هو على آخر سباخ 
الكالب من جهة املغرب ويقابل قصر بين خطاب يف البحر اسقالة جزيرة زيزوا وطوهلا أربعون ميالً 

كره واملاء يشف وعرضها حنو نصف ميل وبعضها معمور بالنخل والكروم وباقيها حتت املاء كما قدمنا ذ
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  .على وجهها حنو قامة وأزيد من ذلك وأقل

ومن قصر بين خطاب إىل قصر مشاخ مخسة وعشرون ميالً وبينهما جون صغري ويسمى جون صلب 
  .احلمار

ومن قصر مشاخ إىل قصر صاحل عشرة أميال وقصر صاحل على قرطيل يأخذ من املشرق إىل املغرب طوله 
  .مخسة أميال ويسمى رأس املخبز

ومنه إىل قصر كوطني عشرون ميالً ومن قصر كوطني إىل قصر بين ولول عشرون ميالً ومن قصر بين 
ولول إىل مرسى مركيا عشرون ميالً ومن قصر مركيا إىل قصر عفسالت عشرون ميالً ومن قصر 
ل مث إىل عفسالت إىل قصر سربة أربعة أميال ومنه إىل قصر سنان ميالن ومنه إىل قصر البنداري ثالثة أميا

قصر غرغرة عشرة أميال ومن قصر غرغرة إىل قصر صياد ستة أميال مث إىل مدينة اطرابلس عشرون ميالً 
  .وقد وصفنا مدينة اطرابلس فيما مر على استقصاء وصفها وحاهلا يف ذاا

    

ميال ومنه ومن مدينة اطرابلس إىل قصر على رأس قاليوشا أربعة عشر ميالً ومنه إىل قصر الكتاب مثانية أ
إىل قصر بين غسان اثنا عشر ميالً إىل مصب وادي الدس مثانية عشر ميالً ومنه إىل طرف رأس الشعراء 

أربعة عشر ميالً فذلك من رأس قاليوشا إىل رأس الشعراء روسية أربعون ميالً وعلى التقوير اثنان 
  .ومخسون ميالً

قرطيل املسن وهو طرف داخل يف البحر أربعة ومن رأس الشعراء إىل قصر شريكس أربعة عشر ميالً إىل 
  .أميال ومنه إىل لبدة أربعة أميال

وكانت مدينة لبدة كثرية العمارات مشتملة اخلريات وهي على بعد من البحر فتسلطت العرب عليها 
وعلى أرضها فغريت ما كان ا من النعم وأجلت أهلها إىل غريها فلم يبق اآلن منها ا إال قصران 

ن وعمارمها وسكاما قوم من هوارة الرببر وهلا على حنر البحر اآلن قصر كبري عامر آهل به كبريا
  .صناعات وسوق عامرة وللبدة خنل كثري وزيتون يستخرجون زيته يف وقته

ومن لبدة إىل قصر بين حسن سبعة عشر ميالً ومنه إىل مرسى باكروا ميل واحد وهو مرسى حسن يكن 
  .من كل الرياح

ىل قصر هاشم إىل قصر سامية اثنا عشر ميالً ومن قصر سامية إىل سويقة ابن مثكود اثنا عشر ميالً ومنه إ
ومن السويقة إىل طرف قانان املشهور عشرون ميالً فذلك من اطرابلس إىل طرف قانان على التخلية مائة 

  .ميل ومثانون ميالً وعلى التقوير مائتان وعشرة أميال

 يف هذا اجلزء من ساحل البحر الشامي حسبما أوجبته القسمة له وسنأيت وهنا انقضى ذكر ما حتصل
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بذكر ما بقي منه فيما يأيت حبول اهللا تعاىل والسويقة اليت ذكرناها تنسب إىل ابن مثكود ويسكن حوهلا 
وا قبائل من هوارة برابر حتت طاعة العرب وا سوق مشهودة وهي قصور كثرية وأهلها حيرثون الشعري 

  . السقي والعرب خيزنون ا طعامهمعلى

  .جنز اجلزء الثاين من اإلقليم الثالث واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثالث منه إن شاء اهللا تعاىل

  الجزء الثالث

إن الذي تضمنه هذا اجلزء الثالث من اإلقليم الثالث من األرضني أكثرها خالء وعامرها قليل وأهلها 
  . من جاورهاعرب مفسدة يف األرض مغرية على

  .وفيها من البالد زويلة ابن اخلطاب ومستيح وزالة وأوجلة وبرقة

وعلى ساحل البحر احمليط قصور مجل حييط ا التفصيل وفيها من البالد املشهورة صرت وأجدابية أما 
وإن كانتا يف زماننا هذا يف اية ضعف وقلة عامر فقد بقي هلما ومنهما توهم رسم مع حلية اسم 

اكب ترد عليهما باألمتعة النافقة فيهما ومنافعهما على قدرمها وها حنن ذاكرون هذه املدن واألرضني واملر
فأما مدينة برقة فمدينة متوسطة املقدار . والقصور والبحور واصفون حباالا واحلول والقوة هللا سبحانه

اقها كاسدة وكانت فيما سلف ليست بكبرية القطر وال بصغرية غري أا يف هذا الوقت عامرها قليل وأسو
على غري هذه الصفة وهي أول منرب يرتله القادم من بالد مصر إىل القريوان وهلا كور عامرة بالعرب وهي 
يف بقعة فسيحة يكون مسريها يوماً وكسراً يف مثله وحييط ذه البقعة جبل وأرضها محراء خلوقية التراب 

يف سائر البالد احمليط ا والصادر عنها والوارد إليها كثري يف وثياب أهلها أبداً محر وبذلك يعرف أهلها 
األحايني ألا بعيدة عن البالد ااورة املقاومة هلا يف مجيع حاالا وهي برية حبرية وكان هلا من الغالت 
 يف سالف الزمان القطن املنسوب إليها الذي ال جيانسه صنف من أصناف القطن وكان ا وإىل اآلن ديار

لدباغ اجللود البقرية والنمور الواصلة إليها من أوجلة وهي اآلن يتجهز منها املركب واملسافرون الواصلون 
إليها من اإلسكندرية وأرض مصر بالصوف والعسل والزيت وخترج منها التربة املنسوبة إليها فينتفع ا 

غرباء وإذا ألقيت يف النار فاحت هلا الناس ويتعاجلون ا مع الزيت للجرب واحلكة وداء احلية وهي تربة 
  .رائحة كرائحة الكربيت وهي فظيعة الدخان كريهة الرائحة والطعم

ومن برقة إىل مدينة أوجلة يف الربية عشر مراحل بسري القوافل وكذلك من برقة إىل أجدابية ست مراحل 
 وعشرون مرحلة وهي من وهي من األميال مائة واثنان ومخسون ميالً ومن برقة إىل اإلسكندرية إحدى

  .األميال مخس مائة ميل ومخسون ميالً واألرض اليت بينهما يقال هلا أرض برنيق
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وأجدابية مدينة يف ضحضاح من حجر مستو كان هلا سور فيما سلف وأما اآلن فلم يبق منها إال قصران 
ات وأهلها الغالب عليهم يف الصحراء والبحر منها على أربعة أميال وليس ا وال حوهلا شيء من النب

  .يهود ومسلمون جتار ويطوف ا من أحياء الرببر خلق كثري

وليس بأجدابية وال بربقة ماء جار وإمنا مياههم من املواجل والسواين اليت يزرعون عليها قليل احلنطة 
  .واألكثر الشعري وضروب من القطاين واحلبوب ومن أجدابية إىل أوجلة مخس مراحل

ة مدينة صغرية متحضرة فيها قوم ساكنون كثريو التجارة وذلك على قدر احتياجهم ومدينة أوجل
واحتياج العرب وهي يف ناحية الربية يطيف ا خنل وغالت ألهلها ومنها يدخل إىل كثري من أرض 

السودان حنو بالد كوار وبالد كوكو وهي يف رصيف طريق والوارد عليها والصادر كثري وأرض أوجلة 
  .ض واحدة ومياهها قليلة وشرب أهلها من املواجلوبرقة أر

ومن أوجلة إىل مدينة زالة عشر مراحل غرباً وهي مدينة صغرية ذات سوق عامرة وا أخالط من الرببر 
  .من هوارة وجتارات ويف أهلها محاية ومروة

يام وبني زالة ومن زالة يدخل إىل بالد السودان أيضاً وكذلك من مدينة زالة إىل مدينة زويلة عشرة أ
  .وزويلة مدينة صغرية تسمى مستيح ومن زالة إىل أرض ودان ثالثة أيام

وودان جزائر خنل متصلة وعمارات كثرية ومن زالة إىل مدينة صرت تسعة أيام ومن مدينة صرت إىل 
أرض ودان مخس مراحل وودان هذه ناحية يف جنوب مدينة صرت ومها قصران بينهما مقدار رمية سهم 

ر الذي يلي الساحل خال والذي مع الربية مسكون وهلا آبار كثرية ويزرعون ا الذرة وبغربيها والقص
غابات وحوهلا شجر التوت كثري وشجر تني ذاهب وخنل كثري ومتور لينة حلوة أما وإن كانت متور 

  .أوجلة أكثر فتمور ودان أطيب ومنها يدخل إىل بالد السودان وغريها

 خطاب فمنها إىل صرت مخس مراحل كبار ومنها إىل السويقة املسماة بسويقة ابن وأما مدينة زويلة ابن
مثكود ست عشرة مرحلة ومدينة زويلة ابن خطاب يف صحراء وهي مدينة صغرية وا أسواق ومنها 
يدخل إىل مجل من بالد السودان وشرب أهلها من آبار عذبة وهلا خنل كثري ومترها حسن واملسافرون 

  .تعة من جهازها ومجل من أمور حيتاج إليها والعرب جتول يف أرضها وتضر بأهلها قدر الطاقةيأتوا بأم

وكل هذه األرضني اليت ذكرناها ملك بأيدي العرب فمن قصر العطش إىل قافز هي لناصرة وعمرية ومها 
  .قبيلتان من العرب

مزاتة وزناتة وفزارة وهم يركبون ومن قافز إىل طلميثة إىل لك هي لقبيلة من الرببر متعربني يقال هلم 
اخليول ويعتقلون الرماح الطوال وحيمون تلك األرض عن العرب إن تدوس ديارهم وهلم عزة وخنوة 

  .وجالدة
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فأما البحر الذي تضمنه هذا اجلزء فهو ملن قطعه روسية سبع جمار وأمياله سبع مائة ميل وهذا اجلون على 
يل وثالث مائة ميل وذلك ألن من طرف قانان إىل مدينة صرت تقويره ثالث عشرة جمرى وأمياله ألف م

  .ثالث جمار وقد ذكرنا مدينة صرت فيما سلف

ومن مدينة صرت إىل قصر مغداش جمرى ونصف ومنه إىل اجلزيرة البيضاء جمرى ونصف إىل قصر 
روج سربيون جمرى ومن قصر سربيون إىل قصر قافز نصف جمرى إىل برنيق نصف جمرى إىل األربعة ب

  .جمرى مث إىل توكرة مخسون ميالً مث إىل طلميثة مخسون ميالً مث إىل الطرف جمريان وهذا ذكر جممل

ونريد أن نذكر ما عليه من القصور فإذا خرج اخلارج من طرف قانان صار إىل قصور حسان قطعاً يف 
قصور حسان ال عامر الربية أربع مراحل كبار ليس ا شيء من املاء وهو وطاء وال عوج به وال أمت و

ا وإمنا هي اآلن يف وقتنا هذا خراب مل يبق منها إال أثر غابر وا ماء يشرب من بئرين قريبيت القعر 
ومنهما يتزود باملاء املار ا واجلائي ويأخذ منهما ما يكفيه لشربه يف مسافة سفره ومنها إىل األصنام 

 يوجد ا يف خروق أحساء حمفورة يف الرمل على ضفة ثالثون ميالً ويسمى هذا اجلون جون زديف واملاء
  .البحر امللح ومسيت األصنام ألن بالقرب منها يف الربية عدة أصنام وهي من بناء الروم األول

    

ومن األصنام إىل القرنني وهو قصر كبري عامر ويف وسطه بئر عميقة وإليه تصب مياه األمطار يف زماننا 
يالً ومدينة صرت ذكرناها قبل هذا مبا فيه كفاية ومنها إىل قصر العبادى ومنه إىل صرت ثالثة عشر م

على البحر أربعة وثالثون ميالً ومن قصر العبادى إىل اليهودية أربعة وثالثون ميالً وهو قصر عامر وفيه 
زراعات على مياه تستخرج بالسواقي من آبار ومن اليهودية إىل قصر العطش أربعة وثالثون ميالً وهو 

  .قصر عامر وفيه زراعات وفيه ثالث جباب

ومن قصر العطش إىل منهوشة ثالث مراحل ال ماء فيها وهي سباخ وطيئة ومنهوشة على البحر ومياهها 
يف أحساء حتتفر يف الرمل على البحر ومسيت منهوشة ألن يف رماهلا أفاع صغار طول الواحدة شرب ال زائد 

أسرى بالليل يف تلك األرض وا قطائع بقر وحشية وكذلك وهي تضر وتنهش من ال يعلم أمرها ومن 
  .ا ذئاب كثرية وضباع تفترس السالك إذا تبني الضعف فيه

ومن منهوشة إىل بئر الغنم حنو من ثالثة عشر ميالً وهي على آخر السبخة املنسوبة إىل منهوشة ومنها إىل 
 إىل حرقرة مخسة وعشرون ميالً مث إىل بومست الفاروخ مرحلة وهي من األميال ثالثون ميالً ومن الفاروخ

عشرون ميالً مث إىل سلوق أربعة وعشرون ميالً مث إىل اويرار ثالثون ميالً مث إىل قصر العسل اثنا عشر ميالً 
  .مث إىل مرينة سبعة وعشرون ميالً مث إىل برقة مخسة عشر ميالً والطريق من سلوق إىل قافز مرحلة

برنيق ويف شرقيها غابة متصلة إىل البحر وبينها وبني البحر أربعة أميال ومبقربة وقافز قصر يف وسط وطاء 
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من قافز يف جهة الشرق حبرية مع طول البحر حيجزها تل رمل وماؤها عذب وطوهلا ستة عشر ميالً ويف 
  .سعتها حنو من نصف ميل ومن نصف هذه البحرية تبتدئ الغابة وذه األرض قبائل رواحة

 قصر توكرة مرحلتان وهو قصر كبري عامر آهل وفيه قوم من الرببر وحوله أرض عامرة ومن قافز إىل
  .وسوان يزرع عليها القطاين والشعراء حميطة ا

ومنها إىل قمانس وهو قصر عشرة أميال ومنه إىل اوطليط وهو قصر عامر بالناس نصف يوم ومنه إىل 
  .شرة أميالاألربعة بروج وهو قصر يوم ومنه إىل قصر العنني ع

ومنه إىل قصر طلميثة وهو حصن جيد عليه سور حجارة عشرة أميال وهو عامر بالناس واملراكب تقصد 
إليه باملتاع احلسن من القطن والكتان ويتجهز منه بالعسل والقطران والسمن يف املراكب الواصلة إليه من 

ة املشرق قبائل هيب وسنأيت مبا اإلسكندرية وحوله قبائل رواحة من جهة املغرب ومن طلميثة إىل جه
  .اتصل ذه البالد واألرضني بعد هذا إن شاء اهللا تعاىل

  .جنز اجلزء الثالث من اإلقليم الثالث واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الرابع منه إن شاء اهللا

  الجزء الرابع

ر متصلة إىل أعمال إن الذي تضمن هذا اجلزء الرابع من اإلقليم الثالث من البالد الربية سنتريه وصحا
اإلسكندرية ومع ذلك ديار مصر وبعض بالدها العليا وبالد أسفل األرض منها متصلة مبعظم النيل وبالد 
الفيوم والريف مث أسفل األرض وما حتويه من األقاليم والبالد املعمورة اليت هي من أعمال مصر ومنسوبة 

ر مصر وعجائب بنياا ومشاهري عجائبها والداخل إليها ونذكر ذلك ذكراً متصالً شافياً ونذكر من أخبا
  .فيها واخلارج عنها ومقاييس مياهها كل ذلك على توال ونسق إن شاء اهللا تعاىل

    

فنقول إن من مدينة برقة إىل اإلسكندرية على طريق مستقيم إحدى وعشرون مر حلة وذلك من مدينة 
ستة وعشرون ميالً إىل مغار الرقيم مخسة وعشرون برقة إىل قصر الندامة ستة أميال ومنها إىل تاكنست 

ميالً وهنا جيتمع هذا الطريق بالطريق األعلى ومن مغار الرقيم إىل جب حليمة مخسة وثالثون ميالً ومن 
جب حليمة إىل وادي خميل مخسة وثالثون ميالً ومن وادي خميل إىل جب امليدان مخسة وثالثون ميالً 

صغري مخسة وثالثون ميالً إىل حب عبد اهللا ثالثون ميالً مث إىل مرج الشيخ ومن جب امليدان إىل جناد ال
ثالثون ميالً مث إىل العقبة عشرون ميالً مث إىل حوانيت أيب حليمة عشرون ميالً ومن حوانيت أيب حليمة 
إىل خربة القوم مخسة وثالثون ميالً مث إىل قصر الشماس مخسة عشر ميالً ومن قصر الشماس إىل سكة 

احلمام مخسة وعشرون ميالً ومن سكة احلمام إىل جب العوسج ثالثون ميالً ومن جب العوسج إىل 
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كنائس احلرير إىل الطاحونة أربعة وعشرون ميالً ومن الطاحونة إىل حنية الروم ثالثون ميالً ومن حنية 
 ميالً ومن ثونية إىل الروم إىل ذات احلمام أربعة وثالثون ميالً ومن ذات احلمام إىل ثونية مثانية عشر

اإلسكندرية عشرون ميالً وهذه الطريق هي الطريق العليا يف الصحراء وأما طريق الساحل فإنه من 
اإلسكندرية إىل رأس الكنائس ثالثة جمار ومن رأس الكنائس إىل مرسى الطرفاوى جمرى ومن مرسى 

ن عقبة السلم إىل مرسى عمارة الطرفاوى إىل أول جون رمادة مخسون ميالً ومنه إىل عقبة السلم وم
عشرة أميال ومن مرسى عمارة إىل املالحة ثالثون ميالً ومن املالحة إىل لكة عشرة أميال ومما يلي لكة يف 

الربية قصران يسمى أحدمها كيب والثاين قمار ومن لكة إىل مرسى طربقة مخسون ميالً ومن طربقة إىل 
 البندرية جمريان ومن البندرية ينعطف البحر ماراً جهة مرسى رأس تيىن جمرى ونصف ومن رأس تيىن إىل

املغرب على استواء طرف التعدية جمريان ال عمارة ما وإمنا هناك مما يلي البحر جبال وشعاب ال يقدر 
أحد على سلوكها لصعوبة مراقيها وخشونة طرقاا وتعذر منافذها ومن طرف التعدية يأخذ جون درين 

ه وهذا اجلون الذي تأيت البندرية يف أوله إىل أن ينتهي إىل اإلسكندرية قطعة روسية يف االبتداء إىل آخر
ستة جمار وهو ستمائة ميل وطول هذا اجلون على التقوير إىل اإلسكندرية أحد عشر جمرى ونصف وهي 

يب من األميال ألف ميل ومائة ومخسون ميالً ومن آخر عمالة طلميثة املتقدم ذكرها يكون أول عمالة ه
ورواحة وهم قبائل من العرب أهل إبل وأغنام وثروة وبالدهم آمنة وادعة وجببال أوثان حروث كثرية 
وأهلها يتصيدون فيها وينبت ا البطم والعرعر والصنوبر كثرياً ويف هذه اجلبال زراعات ومعائش وخنل 

كبري يسكنه قوم من كثري وعسل عجيب وآخر عمل هيب لكة وبعد البندرية على حنو عشرة أميال قصر 
خلم ويسمى القصر م وأهله كلهم عسالة يتخذون النحل ويشتارون عسلها وأكثرهم يستعملون قطع 

  .العرعر مث يستخرجون منه القطران ويسافرون به إىل ديار مصر

    

يبة وأما اإلسكندرية فهي مدينة بناها اإلسكندر وبه مسيت وهي مدينة على حنر البحر امللح وا آثار عج
ورسوم قائمة تشهد لبانيها بامللك والقدرة وتعرب عن متكن وبصر وهي حصينة األسرار نامية األشجار 
جليلة املقدار كثرية العمارة رائجة التجارة شاخمة البناء رائعة املغىن شوارعها فساح وعقائد بنياا صحاح 

اقها كثرية االتساع ومزارعها واسعة وفرش دورها بالرخام واملرمر وحنايا أبنيتها بالعمد املشمر وأسو
االنتفاع والنيل الغريب منها يدخل حتت أقبية دورها كلها وتتصل دواميس بعضها ببعض وهي يف ذاا 

كثرية الضياء متقنة األشياء وفيها املنارة اليت ليس على قرار األرض مثلها بنياناً وال أوثق منها عقداً 
الرصاص يف أوصاهلا فبعضها مرتبط ببعض معقود ال ينفك التئامها أحجارها من صميم الكدان وقد أفرغ 

والبحر يصدم أحجارها من اجلهة الشمالية وبني هذه املنارة وبني املدينة ميل يف البحر ويف الرب ثالثة أميال 
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وارتفاع هذه املنارة ثلثمائة ذراع بالرشاشي وهو ثالثة أشبار وذلك أن طوهلا كله مائة قامة منها ست 
تسعون قامة إىل القبة اليت يف أعالها وطول القبة أربع قامات ومن األرض إىل احلزام األوسط سبعون و

قامة سواء ومن احلزام األوسط إىل أعالها ست وعشرون قامة ويصعد إىل أعالها من درج عريض يف 
 نصفها من األربعة وسطها كالعادة يف أدراج الصوامع ومنتهى الدرج األول إىل نصفها مث ينقبض البناء يف

أوجه ويف جوف هذا البناء وحتت أدراجه بيوت مبنية ومن هذا احلزام األوسط يطلع بناؤها إىل أعالها 
مقبوضاً عن مقدار البناء األسفل مبقدار ما يستدير به اإلنسان من كل ناحية ويصعد أيضاً إىل أعالها من 

فيه زراقات أضواء يف كل وجه منها يدخل الضوء هذا احلزام يف أدراج أقل أبنية من األدراج السفلى و
عليها من خارج إىل داخل حبيث يبصر الصاعد فيها حيث يضع قدميه حني يصعد فيها وهذه املنارة من 
عجائب بنيان الدنيا علواً ووثاقة واملنفعة فيها أا علم توقد النار ا يف وسطها بالليل والنهار يف أوقات 

املراكب تلك النار بالليل والنهار فيعملون عليها وترى من بعد جمرى ألا تظهر سفر املراكب فريى أهل 
بالليل كالنجم وبالنهار يرى منها دخان وذلك أن مدينة اإلسكندرية يف قعر اجلون متصلة ا أوطئة 

د وصحار متصلة ال جبل ا وال عالمة يستدل ا عليها ولوال تلك النار لضلت أكثر املراكب عن القص
إليها وهذه النار تسمى فانوساً ويقال إن الذي بىن هذه املنارة هو الذي بىن األهرام اليت يف حد مدينة 

الفسطاط من غريب النيل ويقال أيضاً إا من بنيان اإلسكندر عند بنيان اإلسكندرية واهللا أعلم بصحيح 
    ذلك وباإلسكندرية املسلتان ومها 

مها أضيق من أسفلهما وطول الواحدة منهما مخس قيم وعرض حجران على طوهلما مربعان وأعال
قواعدها يف كل وجه عشرة أشبار حميط الكل أربعون شرباً وعليها كتابات باخلط السرياين وحكى 

صاحب كتاب العجائب أما منحوتان من حجر جبل برمي يف بالد مصر وعليها مكتوب انا يعمر بن 
 فاش وال موت ذريع وال شيب ظاهر وإذ احلجارة كالطني وإذ الناس شداد بنيت هذه املدينة حني ال هرم

ال يعرفون هلم رباً إال يعمر فأقمت أسطواناا وفجرت أارها وغرست أشجارها وأردت أن أطول على 
امللوك الذين كانوا ا مبا أجعله فيها من اآلثار املعجزة فأرسلت الثبوت بن مرة العادي ومقدام بن الغمر 

 رغال الثمودي إىل جبل برمي األمحر فاقتطعا منه حجرين ومحالمها على أعناقهما فانكسرت ضلع بن أيب
الثبوت فوددت أن أهل مملكيت كانوا فداء له وأقامهما يل الفطن بن جارود املؤتفكي يف يوم السعادة 

اً يف بعض املدينة وقيل وهذه املسلة الواحدة يف ركن البلد من اجلهة الشرقية والثانية من هذه املسالت أيض
إن الس الذي جبنوب اإلسكندرية املنسوب إىل سليمان بن داود أن يعمر بن شداد بناه ويقال أيضاً إن 
سليمان بن داود بناه وأسطواناته وعضاداته باقية إىل اآلن وصفته أنه جملس مربع الطول يف كل رأس منه 

بع وستون سارية ويف الركن الشمايل منه اسطوانة عظيمة ست عشرة سارية ويف اجلانبني املتطاولني منه س



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  147  

ورأسها عليها ويف أسفلها قاعدة رخام يف حميط تربيع وجوهها مثانون شرباً يف عرض كل وجه عشرون 
شرباً يف ارتفاع مثانني شرباً ودور حميط هذه السارية أربعون شرباً وطوهلا من القاعدة إىل رأسها تسع قيم 

م بأحكم صنعة وأتقن وضع وال أخت هلا وال يعلم أحد من أهل اإلسكندرية وال من والرأس منقوش خمر
أهل مصر ما املراد بوضعها مفردة يف مكاا وهي اآلن مائلة ميالً كثرياً لكنها ثابتة آمنة من السقوط 

  .واإلسكندرية من عمالة مصر وقاعدة من قواعدها

نوبة ومن جهة الشمال بالبحر الشامي ومن جهة وأرض مصر تتصل حدودها من جهة اجلنوب ببالد ال
  .الشام بفحص التيه ومن جهة الشرق ببحر القلزم ومن جهة املغرب بالواحات

وأما طول النيل فمن ساحل حبر الروم حيث ابتداؤه إىل أن يتصل بأرض النوبة من وراء الواحات حنو 
الد النوبة حنو مثاين مراحل وميتد من هناك مخس وعشرين مرحلة ومن حد النوبة مما يلي اجلنوب مصاقباً لب

  .إىل أول احلد الذي ذكرناه حنو اثنيت عشرة مرحلة

ومدينة الفسطاط هي مصر مسيت بذلك ألن مصرام بن حام بن نوح عليه السالم بناها يف األول وكانت 
افتتحها مدينة مصر أوالً عني مشس فلماش نزل عمرو بن العاصي واملسلمون معه يف صدر اإلسالم و

اختط املسلمون حول فسطاطه فعمروا مكان مصر اآلن وهو املكان الذي هي اآلن فيه ويقال إمنا مسيت 
بالفسطاط ألن عمرو بن العاصي ملا استفتح مصر وأراد املسري إىل اإلسكندرية أمر بالفسطاط أن حيط 

مر أن يترك الفسطاط على ويسار به أمامه فرتلت محامة يف أعاله وباضت بيضتها فأخرب بذلك عمرو فأ
حاله إىل أن ختلص احلمامة فرخيها فعل وقال واهللا ما كنا لنسيء ملن ألفنا واطمأن جبانبنا حىت نفجع هذه 
احلمامة بكسر بيضها فترك الفسطاط وأقام مبصر إىل أن ختلص فرخ احلمامة مث ارحتل وتسمى مدينة مصر 

ة على غاية من العمارة واخلصب والطيب واحلسن فسيحة باللسان اليوناكا ببيلونة وهي اآلن مدينة كبري
الطرقات متقنة البناءات قائمة األسواق نافقة التجارات متصلة العمارات نامية الزراعات ألهلها مهم سامية 

ونفوس نقية عالية وأموال مبسوطة نامية وأمتعة رائقة ال تشتغل نفوسهم ما وال تعقد قلوم على غم 
رفاهة عيشهم وانبساط العدل واحلماية فيهم وطول املدينة ومقدارها ثالثة فراسخ والنيل لكثرة أمنهم و

يأتيها من أعلى أرضها فيجتازها من ناحية جنوا وينعطف مع غربيها فينقسم قدامها قسمني يعدى يف 
  .املدينة من الذراع الواحد إىل اآلخر

ى ضفة النيل وهذه اجلزيرة تسمى دار املقياس ويف هذه اجلزيرة مساكن كثرية جليلة ومبان متصلة عل
وسنصفه بعد هذا حبول اهللا وهذه اجلزيرة جياز إليها على جسر فيه حنو ثالثني سفينة وجياز القسم الثاين 
وهو أوسع من األول على جسر آخر وسفنه أكثر من األول أضعافاً مضاعفة وطرف هذا اجلسر يتصل 

  . حسنة وقصور شاهقة العلو وسوق وعمارةبالشط املعروف باجليزة وهناك مبان
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وأرض مصر شبخة غري خالصة التراب وبنيان دورها كلها وقصورها طبقات بعضها فوق بعض واألعم 
من ذلك تكون طباقها يف العلو مخسه وستة وسبعة ورمبا سكن يف الدار املائة من الناس وأكثر وأخرب 

يفه لكتابه دار تعرف بدار عبد العزيز يف املوقف يصب ملن احلوقلي يف كتابه أنه كان مبصر على عهد تأل
فيها يف كل يوم أربعمائة راوية ماء وفيها مخسة مساجد ومحامان وفرنان ومعظم بنيان مصر بالطوب 
وأكثر سفل ديارهم غري مسكون وهلا مسجدان جامعان للجمعة واخلطبة فيهما أحدمها بناه عمرو بن 

ه من كل جهة وكان هذا اجلامع يف أوله كنيسة للروم فأمر به عمرو العاصي يف وسط أسواق حتيط ب
فقلب مسجداً جامعاً واملسجد اجلامع الثاين هو بأعلى املوقف بناه أبو العباس أمحد بن طولون والبن 

طولون أيضاً جامع آخر بناه يف القرافة وهو مكان يسكنه املتعبدون ومجل من أهل اخلري والعفاف 
  . بني ذراعي النيل جامع وكذلك يف الضفة الغربية املسماة باجليزةوباجلزيرة اليت

ومصر باجلملة عامرة بالناس نافقة بضروب املطاعم واملشارب وحسن املالبس ويف أهلها رفاهة وظرف 
شامل وحالوة وهلا يف مجيع جوانبها بساتني وجنات وشجر وخنل وقصب سكر وكل ذلك يسقى مباء 

ن أسوان إىل حد اإلسكندرية ويقيم املاء يف أرضهم بالريف منذ ابتداء احلر إىل النيل ومزارعها ممتدة م
اخلريف مث ينضب فيزرع عليه مث ال يسقى بعد ذلك ما زرع عليه وال حيتاج إىل سقي البتة وأرض مصر 

  .ال متطر وال تثلج البتة وليس بأرض مصر مدينة جيري فيها املاء من غري حاجة إال الفيوم

 النيل يف جهة الشمال وعرض العمارة عليه من حد أسوان ما بني نصف يوم إىل يوم إىل أن وأكثر جري
ينتهي إىل الفسطاط مت تعرض العمارة وتتسع فيكون عرضها من اإلسكندرية إىل احلوف الذي يتصل 

مور بعمارة القلزم حنو مثانية أيام وليس يف أرض مصر مما حيوز ضفيت النيل شيء قفر وإمنا هو كله مع
بالبساتني واألشجار واملدن والقرى والناس واألسواق والبيع والشراء وبني طريف النيل فيما ثبت يف الكتب 
مخسة آالف وست مائة وأربعة وثالثون ميالً ويف كتاب اخلزانة أن طوله أربعة آالف ومخس مائة ومخسة 

ا وعرضه ببلد مصر ثلثا ميل وليس يشبه وتسعون ميالً وعرضه يف بالد النوبة واحلبشة ثالثة أميال فما دو
  .راً من األار

وأما اجلزيرة اليت تقابل مصر وهي اليت قدمنا ذكرها حيث املباين واملترتهات ودار املقياس فإا جزيرة 
عرضها بني القسمني من النيل مارة مع املشرق إىل جهة املغرب وطوهلا بالضد وهو من اجلنوب إىل جهة 

 عريض ووسطها أعرض من رأسها والطرف الثاين حمدود -حيث املقياس- األعلى الشمال وطرفها
وطوهلا من رأس إىل رأس ميالن وعرضها مقدار رمية سهم ودار املقياس هي يف الرأس العريض من اجلهة 

الشرقية مما يلي الفسطاط وهي دار كبرية حييط ا من داخلها يف كل وجه أقبية دائرة على عمد ويف 
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دار فسقية كبرية عميقة يرتل إليها بدرج رخام على الدائر ويف وسط الفسقية عود رخام قائم وسط ال
وفيه رسوم أعداد أذرع وأصابع بينها وعلى رأس العمود بنيان متقن من احلجر وهو ملون مرسم بالذهب 

نها وبني ماء والالزورد وأنواع األصباغ احملكمة واملاء يصل إىل هذه الفسقية على قناة عريضة تصل بي
النيل واملاء ال يدخل هذه اجلابية إال عند زيادة ماء النيل وزيادة ماء النيل تكون يف شهر أغشت والوفاء 

من مائه ستة عشر ذراعاً وهو الذي يروي أرض السلطان باعتدال فإذا بلغ النيل مثانية عشر ذراعاً وروى 
رر وأقل زيادته تكون اثين عشر ذراعاً والذراع مجيع األرضني اليت هناك فإن بلغ عشرين ذراعاً فهو ض

أربعة وعشرون اصبعاً فما زاد على الثمانية عشر ضر ألنه يقلع الشجر ويهدم وما نقص عن اثين عشر 
  .كان بذلك النقص واحلدب وقلة الزراعة

    

 مما يلي جبل ومما يلي جنوب الفسطاط قرية منف وبناحية مشاهلا املدينة املسماة عني مشس ومها كالقريتني
املقطم ويقال إما كانتا مترتهني لفرعون لعنه اهللا فأما منف فهي اآلن خراب أكثرها وأما عني مشس فهي 
اآلن معمورة وهي أسفل جبل املقطم وعلى مقربة منها على رأس جبل املقطم مكان يعرف بتنور فرعون 

 أعين منف أو عني مشس أصعد يف وكانت فيه مرآة تدور على لولب فكان إذا خرج من أحد املوضعني
هذا املكان اآلخر من يعدله ليعاين شخصه وال تفقد هيئته والتمساح ال يضر بشيء مما جاور الفسطاط 
وحيكى عنه أنه إذا احندر من أعلى النيل أو صعد من أسفل وأتى قبالة الفسطاط انقلب على ظهره وعام 

طلسم صنع له وكذلك أيضاً عدوة بوصري ال يضر ا كذلك حىت جياوز الفسطاط ومحاه ويقال إن ذلك ب
ويضر بعدوة األمشوين وبينهما عرض النيل وهذا عجب عجيب وبعني مشس مما يلي الفسطاط ينبت 

  .البلسان وهو النبات الذي يستخرج منه دهن البلسان وال يعرف مبكان من األرض إال هناك

ا شراب العسل املتخذ باملاء والعسل وهو وبأسفل الفسطاط ضيعة سريوا وهي ضيعة جليلة يعمل 
مشهور يف مجيع األرض ويتصل بأرض الفسطاط جبل املقطم وبه مجل من قبور األنبياء عليهم السالم 

  .كيوسف ويعقوب واألسباط

وعلى ستة أميال من مصر اهلرمان ومها بناءان يف مستو من األرض وال يعرف فيما جاورمها جبل يقطع 
بناء وطول كل واحد من هذه األهرام ارتفاعاً مع اجلو أربعمائة ذراع وعرضه يف الدائر منه حجر يصلح لل

كارتفاع الكل مبين حبجارة الرخام اليت ارتفاع كل حجر منها مخسة أشبار وطوله مخسة عشر ذراعاً إىل 
فع بناؤه على العشرة فزائداً وناقصاً على قدر ما توجبه اهلندسة وموقع احلجر من جوار لصيقه وكلما ارت

وجه األرض ضاق حىت يصري أعاله حنو مربك مجل ومن شاء اخلروج إليهما من الرب جاز إىل اجليزة على 
اجلسر ومر من اجليزة إىل قرية دهشور ثالثة أميال وهناك سجن يوسف عليه السالم ومنها إىل اهلرمني 
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ىل النيل مخسة أميال ويف بعض حيطانه وبني اهلرم واهلرم حنو من مخسة أميال وبينهما وبني أقرب موضع إ
كتابات قد درس أكثرها ويف داخل كل هرم منهما طريق يسري فيه الناس وبني هذين اهلرمني طريق خمترق 

يف األرض واضح يفضي من أحدمها إىل اآلخر وحيكى أما عالمات على قبور ملوك ويذكر أما كانا 
  .قبل أن يكونا قبوراً أراء للغالت

    

ل مبصر يف اجلانب الغريب منها مدينة الفيوم وبينهما مرحلتان والفيوم مدينة كبرية ذات بساتني ويتص
وأشجار وفواكه وغالت وهلا جانبان على وادي الالهون وهو فيما يقال أن يوسف عليه السالم اختذ له 

نة الفيوم يف ذاا مدينة جمريان للماء يف وقت الفيض ليدوم هلم املاء فيها وقومهما باحلجارة املنضدة ومدي
طيبة كثرية الفواكه والغالت وأكثر غالا األرز وهو األكثر يف سائر حبوا وهواؤها ويبء غري موافق 

منكر ملن دخلها من الطارئني والغرباء النازلني ا وا آثار بنيان عظيم ونواحيها مسماة ا ومنسوبة إليها 
ا حتت سور جيمع على مجيع أعماهلا وحييط جبميع مدا وبقاعها وما وكانت هذه العمارة احمليطة ا كله

بقي منه اآلن شيء إال ما ال يرى بشيء ور الالهون اخترقه وأجرى املاء فيه يوسف الصديق عليه السالم 
وذلك ملا كربت سنه وأراد امللك راحته وانتزاعه عن اخلدمة وقد كثرت حاشيته وأهله من ذريته وذرية 

أقطعه أرض الفيوم وكان الفيوم حبرية تصب إليها املياه وكانت ذات آجام وقصب وكان امللك أبيه و
يكره ذلك منها ألا كانت قريبة منه فلما وهبها ليوسف عليه السالم ض إىل ناحية صول واحتفر 

لس واللنب اخلليج املسمى باملنهى حىت أتى به إىل موضع الالهون مث بىن الالهون وأوثقها باحلصى والك
والصدف كاحلائط املرتفع وجعل على أعاله يف الوسط باباً وحفر من ورائه خليجاً يدخل إىل الفيوم 
شرقياً وعمل خليجاً غربياً متصالً ذا اخلليج مير به من خارج الفيوم يقال له تنهمت فخرج املاء من 

 يصب إىل صحراء تنهمت بالغرب فلم اجلونة إىل اخلليج الشرقي فجرى إىل النيل وخرج ماء اخلليج الغريب
يبق من املاء شيء إال وخرج وكل ذلك يف أيام يسرية مث أمر الفعلة فقلموا القصب اليت هناك والعصاب 
وعقد األدياس والطرفاء وكان ذلك يف وقت جري املاء يف النيل فدخل يف رأس اخلليج املسمى باملنهى 

يوم وسار املاء إليها وسقاها وعم مجيعها وصارت جلة فجرى حىت وصل الالهون فقطعه إىل خليج الف
وكان ذلك يف سبعني يوماً فلما نظر إليها امللك قال هذا عمل ألف يوم فسميت بذلك الفيوم مث إن 

يوسف عليه السالم قال للملك إن عندي من احلكمة أن تعطيين من كل كورة من أرض مصر أهل بيت 
أن يبين لكل بيت منهم قرية ففعلوا ذلك وكان عدد هذه البيوتات واحد فأعطاه ذلك فأمر يوسف القوم ب

مخسة ومثانني بيتاً وكانت قراهم على عدد ذلك فلما فرغوا من بنيان القرى ضرب لكل قرية من املاء 
بقدر ما يصري إليها من األرض ال يكون هلا يف ذلك زائد وال ناقص مث صري لكل قوم شرباً يف زمان ما ال 
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  .اء إال فيه فهذه صفة الفيوميناهلم امل

ومن خرج من مصر على معظم النيل يريد الصعيد سار من الفسطاط إىل منية السودان وهي منية جليلة 
تتصل ا عمارات بضروب من الغالت وهي يف الضفة الغربية من النيل ومنها إىل مصر حنو من مخسة 

  .عشر ميالً

 عامرة وغالت حسنة وبساتني تشتمل على ضروب من ومنها إىل بياض عشرون ميالً وهي قرى وضياع
  .الفواكه

  .ومنها إىل احلمى الصغري عشرون ميالً

  .مث إىل احلي الكبري يف اجلهة الشرقية عشرة أميال وهي قرية عامرة وهلا بساتني وكروم ومزارع قصب

  .ومنها إىل دير الفيوم يف اجلهة الشرقية عشرون ميالً

ة الغربية ميالن وهي متنحية عن النيل ومنها إىل دهروط نصف يوم ودهروط يف مث إىل قرية تونس يف اجله
  .اجلهة الغربية من النيل

ومنها إىل مدينة القيس يف اجلهة الغربية حنو من عشرين ميالً ومدينة القيس مدينة قدمية أزلية وقد تقدم 
طريق منها إىل مدينة أسوان على ذكرنا هلا فيما سلف من ذكر بالد مصر يف اإلقليم الثاين قبل هذا وال

  .النيل وال حاجة بنا إىل إعادة ذكر ذلك

وأما أسفل األرض من مصر فمن أراد املسري إليها سار منحدراً مع النيل إىل املنية مخسة أميال ومنها إىل 
  .منية القائد مخسة أميال وهي مدينة كبرية عامرة ذات مزارع وبساتني وخصب وقصب سكر

ة مخسة أميال وهي قرية وضياع كاملدينة يعمل فيها شراب العسل املفوه املشهور يف مجيع ومنها إىل شرب
  .األرض وا خيمة البشنس

  .ومنها إىل بيسوس مخسة أميال وهي قرية عامرة حسنة

  .ومنها إىل قرية اخلرقانية مخسة أميال وهي قرية عامرة هلا مزارع وضياع وبساتني كثرية للملك

  . سرودس مخسة أميالومنها إىل قرية

  .ومنها إىل شلقان مخسة أميال وهي قرية كبرية عامرة

    

ومنها إىل قرية زفيتة مخسة عشر ميالً وا جتتمع املراكب اليت يصاد ا احلوت بأسرها وهذه القرية على 
  .رأس اجلزيرة حيث ينقسم النيل خلجاناً

  .الذي يرتل إىل تنيس ودمياطوهذه القرية تصاقب مدينة شنطوف اليت على رأس اخلليج 

ويف أعلى شنطوف ينقسم النيل على قسمني يرتالن إىل أسفل ويتصالن بالبحر ويتفرع من كل واحد من 
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هذين القسمني خليجان يصالن البحر فأما اخلليجان الكبريان فإن مبدأمها من شنطوف فيمر الواحد يف 
ة خلجان فأحدها خيرج عند أنتوهى من جهة جهة املشرق حىت يصل تنيس ويتفرع من هذا اخلليج ثالث

املغرب فيمر بتقويس إىل إن يرجع إىل معظمه عند دمسيس ويتفرع أسفل ذلك منه خليج يف جهة الغرب 
فيمر حىت يصل دمياط وأما اخلليج اآلخر فإنه مير من حنو شنطوف يف جهة املغرب إىل قرب قيس أمنار 

ف إىل قرية ببيج مث يرتل ويتفرع هناك منه خليج يصل إىل فينقسم منه قسم مير يف جهة املغرب فينعط
اإلسكندرية وهذا اخلليج يسمى خليج شابور وفمه وابتداء خمرجه من أسفل ببيج وال يكون املاء فيه يف 
كل السنة وإمنا يكون فيه املاء مدة خروج النيل فإذا رجع ماء النيل جف ماؤه حىت ال ينحدر أحد فيه 

 القسم املتصل برشيد أسفل سنديون ومسونس أسفل فوه وفوق رشيد ذراع من وخيرج من معظم هذا
النيل فيمر إىل مستقر حبرية تتصل بقرب الساحل مث متر ممتدة مع الغرب إىل أن يكون بينها وبني 

اإلسكندرية حنو من ستة أميال ومن هناك تتحول األمتعة من املراكب يف الرب إىل اإلسكندرية وعلى هذه 
  . كلها مدن كثرية متحضرة وقرى عامرة متصلة وها حنن ألكثرها ذاكرون وباهللا التوفيقاخللجان

فمن أراد الرتول من مصر إىل تنيس وبينهما تسعة أيام ومن تنيس إىل دمياط جمرى ومن دمياط إىل رشيد 
زفيتة اليت يومان ومن رشيد إىل اإلسكندرية جمرى ومن اإلسكندرية إىل مصر ستة أيام ومن مصر إىل قرية 

قدمنا ذكرها وقلنا إن ا جتتمع مراكب صيد السمك بأسرها ومبلغ مقدار عددها مائة مركب ونيف 
  .مخسون ميالً ويقابلها من الضفة الغربية شنطوف وهي مدينة حسنة

ومن شنطوف إىل شنوان مخسة وعشرون ميالً يرتل منها إىل قرية الشاميني عشرة أميال وهذه القرية 
 قصب السكر والبصل والقثاء وهذه أكرب غالا وأكثرها وهي بذلك خمتصة وهي يف الضفة يزرع فيها

  .الشرقية ويقابلها يف الضفة الغربية طنت وهي قرية حسنة كثرية املزارع والغالت

  .ومن طنت إىل شنوان وهي مدينة صغرية مخسة عشر ميالً

  .هي قرية عامرة وفيها غالت وعمارات كثريةومن منحدرا إىل قشرية األبراج حنو من اثين عشر ميالً و

  .وتقابلها قرية سيوجة

ومنها منحدراً إىل الصاحلية حنو عشرة أميال وهي مدينة متحضرة وفيها عمارات وزراعات وأهلها 
  .لصوص هلم أذية فاشية وهم بالشر موسومون

  . شريجة عشرة أميالوأسفل الصاحلية منية العطف يف الغربية وهي قرية كثرية اخلريات ومنها إىل

ومنها منحدراً إىل مدينة جدوة مخسة عشر ميالً وهي مدينة صغرية متحضرة هلا أسواق عامرة وزراعاا 
  .متصلة وخرياا كثرية ويف هذه املدينة مراكب كثرية معدة لتعدية العساكر خمتصة بذلك

  . وجنات وغالتومن جدوة عشرون ميالً إىل منية العطار وهي قرية صغرية وا بساتني
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ويقابلها من الضفة الغربية مدينة أنتوهى وهي مدينة صغرية وا بساتني وجنات وزراعات وغالت معلومة 
  .وهلا سوق يف يوم معلوم

ومن منية العطف السابق ذكرها إىل قرية مشريق عشرة أميال باجلهة الغربية ومن قرية مشريق وهي تقابل 
  .نتوهى السابق ذكرها حنو من عشرة أميالجدوة وبأسفلها قليالً إىل قرية أ

وأسفل أنتوهى ينقسم الذراع من النيل على قسمني فيمر منه القسم الواحد إىل ناحية الغرب والقسم 
الثاين مير باجلهة الشرقية فيكون بينهما جزيرة مث جيتمعان بشربة ودمسيس مث ميران غري بعيد فينقسمان 

  . ومير القسم الثاين وهو الغريب إىل دمياطقسمني ومير القسم الشرقي إىل تنيس

مث نرجع بالقول إىل مدينة أنتوهى حيث ينقسم النيل فمن احندر على الذراع الشرقي صار من أنتوهى إىل 
منية العطار ومها متقابلتان فاحندر إىل بنة العسل وهي منية جليلة كثرية األشجار والفواكه وتتصل ا 

  .الغربية منيتها الكربى املنسوبة إىل بنةعمارات وتقابلها يف الضفة 

  .ومنها إىل قرية أتريب يف الشرقية وهي قرية هلا سوق عامرة

  .ومنها إىل قرية جنجر وهي كثرية الغالت واملزارع

  .ويقابلها يف اجلهة الغربية منية احلويف وهي قرية ومنية كبرية

    

غربية قرية وروده وهي قرية كثرية اخلصب عامرة ومنها إىل قرية سنيت يف الشرقي ويقابلها من اجلهة ال
  .بالناس وهلا سوق حسنة

  .ومنها إىل قرية اخلمارية ويقابلها يف الغربية منية احلرون

  .وينحدر منها إىل قرية صحرشت الكربى يف اجلهة الشرقية

 وأنواع ومنها إىل صحرشت الصغرى يف اجلهة الغربية وهي قرية عامرة وا من غالت السمسم والقنب
  .احلبوب كل حسن

  .ومنها إىل قرية منية غمر جبهة الشرق وهي قرية هلا سوق ومتاجر ودخل وخرج قائم

  .ويقابلها يف اجلهة الغربية منية زفته

ومن منية زفتة إىل منية الفريان يف اجلهة الغربية وهي قرية يزرع ا غالت الكمون والبصل والثوم برسم 
  .قصر امللك

لشرق قرية قدقوس وهي قرية كبرية جداً ذات بساتني وزروع وهلا سوق نافقة وهي يوم وحياذيها يف ا
  .األربعاء

  .ومنها ينحدر إىل منية فيماس وهي قرية حسنة كثرية اخلريات كثرية الغالت
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ويقابلها يف اجلهة الغربية قرية حانوت وهي قرية ذات مياه جارية وعمارات وهي برسم زراعة الكتان 
  .وعليها يعول أهلها ونبات الكتان جيود فيهاوهو غلتها 

  .ومنها إىل منية إسنا بالشرقي من اخلليج وهي قرية حسنة وهلا سوق يف يوم معلوم

ومنها إىل قرية دمسيس املقدم ذكرها وهي قرية عامرة آهلة وهلا سوق وهو يوم السبت وسوقها يباع ا 
  .دوا لنفاقهاويشترى من الثياب واألمتعة كل طريفة والتجار يقص

ومن أراد الرتول إىل اخلليج الغريب من أنتوهى سار من أنتوهى إىل مدينة مليج عشرين ميالً وهي مدينة 
عامرة وهلا أسواق وجتارات ويقابلها يف الضفة الشرقية منية عبد امللك وهي قرية عامرة كبرية كثرية 

  .اخلريات مفيدة الزراعات

جهة الغرب مخسة عشر ميالً وهي مدينه متحضرة صغرية لكنها ذات سوق ومن مليج نازالً إىل طنطنة يف 
وأرزاق دارة وأحوال صاحلة وأهلها يف رفاهة وخصب ومن طنطنة إىل مدينة طلطى يف الضفة الغربية 

مخسة عشر ميالً ويقابلها يف اجلهة الشرقية اجلعفرية وهي قرية ذات مزارع وغالت ومن مدينة طلطى إىل 
  . الضفة الغربية ويقابلها يف الضفة الشرقية قرية السنطة وهي قرية جليلة عامرةقرية بلوس يف

ومن قرية بلوس إىل مدينة سنباط يف الغريب ومزارعها كتان وفيها سوق عامرة وجتارات وأرباح وأموال 
ربة اليت ممدودة ونعم ومنها باحملاذاة يف الضفة الشرقية إىل مدينة ونعاصر ومن مدينة سنباط إىل مدينة ش

  .على فم اخلليج املقابل لدمسيس املتقدم ذكرها قبل ذلك

فمن أراد املسري من دمسيس إىل تنيس على النيل نزل يف النيل إىل منية بدر حنو ميلني ومنها خيرج خليج 
شنشا يف اجلهة الشرقية فيمر إىل مدينة شنشا وهي مدينة حسنة كثرية األشجار واملزارع وا معاصري 

سكر وخريات شاملة وينحدر منها إىل مدينة البوهات يف الشرقي أربعة وعشرون ميالً وهي لقصب ال
مدينة عامرة ذات أسواق ومنافع مجة وعليها سور قدمي مبين بالصخر ومنها إىل سفناس مثانية عشر ميالً 

يس يف الضفة وهي مدينة متحضرة صغرية ومنها إىل جهة الغرب يف الرب إىل مدينة طناح اليت على خليج تن
  .الشرقية منه مخسة وعشرون ميالً مث إىل حبرية الزار وهي على مقربة من الفرما

وحبرية الزار متصلة ببحرية تنيس وبيها وبني البحر امللح ثالثة أميال وهذه البحرية اليت ذكرناها حبرية كبرية 
ا يلي ناحيه الفرما وبقرب منها واسعة القطر وفيها من اجلزائر غري مدينة تنيس جزيرة حصن املاء وهي مم

وإليها وصل امللك بردوين الذي استفتح بالد الشام بعد اإلسالم وغرق بفرسه بقرا ومنها انصرف إىل 
ما خلفه وبالشرق من تنيس ومع اجلنوب قليالً جزيرة تونة وهي يف حبرية تنيس ويف جنوب تنيس 

  .وببحرييها جزيرة نبلية

كرناه آنفاً قرى وضياع وشوارع متصلة بضروب من الغالت ومجل من ويف غريب خليج شنشا الذي ذ
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املنافع ومن أحب الرتول من دمسيس على معظم اخلليج إىل تنيس صار من دمسيس إىل منية بدر اليت 
قدمنا ذكرها قبل ذلك ومنها إىل بنا يف الضفة الغربية عشرة أميال وهي قرية حسنة هلا بساتني وفدادين 

  .غالا وافرة

    

وفوقها ينقسم النيل على فرقتني فتصري بينهما جزيرة صغرية على غربيها قرية بوصري وهي عامرة وعلى 
الذراع الثاين مما يلي املشرق رحل جراح وهي مدينة صغرية عامرة وهلا دخل وخرج ومنافع وغلل وبني 

ابن جراح نازالً يف النيل رحل جراح وبني فم خليج شنشا أربعون ميالً وكذلك بني بوصري وبنا ومن منية 
إىل مسنود اثنا عشر ميالً وهي يف الضفة الشرقية ويقابلها يف اجلهة الغربية مدينة مسنود وهي مدينة حسنة 

كثرية الداخل واخلارج عامرة آهلة وا مرافق واسعار رخيصة ومن مدينة مسنود يف الربية يف جهة الغرب 
يج بلقينة مثانية أميال ومن مدينة مسنود إىل مدينة الثعبانية مثانية عشر باملقابلة إىل مدينة سندفة اليت على خل

ميالً وهي مدينة عامرة وا أسواق وعمارات وجتارات وهي يف الغريب من اخلليج ومنها إىل منية عساس 
الً اثنا عشر ميالً وهي قرية كثرية الربكات جامعة لضروب من الغالت ومنها نازالً إىل جوجر اثنا عشر مي

ويقابلها يف الضفة الشرقية ويش احلجر وهي مدينة صغرية ا بساتني وأشجار ومن ويش احلجر إىل مدينة 
مسنود املقدم ذكرها ستة وثالثون ميالً ومن ويش احلجر نازالً إىل مدينة طرخا وهي بالضفة الغربية من 

  .النيل وبينها وبني جوجر اثنا عشر ميالً

ليج قسمني يصل أحدمها إىل حبرية تنيس شرقاً والثاين يصل غرباً إىل مدينة وأسفل طرخا ينقسم هذا اخل
دمياط فمن شاء أن يرتل إىل تنيس يرتل من طرخا إىل منية شهار يف الغريب وهي مدينة صغرية عامرة ا 

 من جتارات وأموال قائمة ويقابلها يف الضفة الشرقية حملة دمينة وبينهما مخسة أميال ومنية دمينة أسفل
مدينة شهار ومن حملة دمينة إىل قباب البازيار اثنا عشر ميالً وهي قرية كبرية ومنها نازالً إىل قباب 

العريف ستة عشر ميالً ومنها إىل قرية دمو مخسة عشر ميالً ومن دمو إىل مدينة طماخ ميالن يف الضفة 
ها إىل مشون عشرة أميال وهي قرية الشرقية وهي مدينة حسنة كثرية العامر فيها أسواق ومتاجر قائمة ومن

عامرة ومنها إىل قرية األنصار يف الضفة الغربية عشرون ميالً ومنها إىل قرية وبيدة عشرون ميالً يف الضفة 
الشرقية ومنها إىل برنبلني عشرون ميالً وهي يف الضفة الغربية مث إىل شنيسة أربعون ميالً مث غرباً إىل حبرية 

  .تنيس مخسة عشر ميالً

وحبرية تنيس إذا امتد النيل يف الصيف عذب ماؤها وإذا جزر يف الشتاء إىل أوان احلر غلب ماء البحر 
عليها فملح ماؤها وفيها مدن مثل اجلزائر تطيف البحرية ا وهي نبلى وتونة ومسناة وحصن املاء وال 

ن الدبيقي والشروب طريق إىل واحدة منها إال بالسفن ومبدينة تنيس وذمياط يتخذ رفيع الثياب م
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واملصبغات من احللل التنيسية اليت ليس يف مجيع األرض ما يدانيها يف احلسن والقيمة ورمبا بلغ الثوب من 
ثياا إذا كان مذهباً ألف دينار أو حنو ذلك وما مل يكن فيه ذهب املائة واملئتني وحنوها وأصوهلا من 

ا من ذلك اجلزائر يعمل ا الرفيع من األجناس فليس الكتان أما وان كانت شطا ودبقو ودمرية وما قار
ذلك مبقارب للتنيسي والذمياطي وفيما يذكر أن حبرية تنيس ا كانت اجلنتان اليت ذكرت يف الكتب 
وكانت لرجلني من ولد أتريب بن مضر وكان أحدمها مؤمناً واآلخر كافراً فافتخر الكافر بكثرة ماله 

ن فما أراك شاكراً على ما رزقت فرتع ذلك منه ويقال إنه دعا عليه فغرق اهللا وولده فقال له أخوه املؤم
مجيع ما كان للكافر يف البحر حىت كأا مل تكن يف ليلة واحدة وهذه البحرية قليلة العمق يسار يف أكثرها 

كالمها باملعادي وتلتقي فيها السفينتان فتجانب إحدامها األخرى هذه صاعدة وهذه نازلة برج واحدة و
  .مملوء القالع بالريح وسريمها يف السرعة سواء

وأما ذمياط فإا مدينة على ضفة البحر وبينهما مسافة وبذمياط يعمل من غريب الصنع يف الثياب الدبيقية 
وغريها ما يقارب الثياب التنيسية سواء وذراع النيل ينصب إليها من الذراع النازل إىل مدينة تنيس 

  . اليت قدمنا ذكرهاوخروجه أسفل طرخا

    

فمن شاء الرتول إليها من مصر سار على ما وصفناه من القرى واملدن والعمارات حىت يصل طرخا فيأخذ 
يف الذراع الغريب الواصل إىل ذمياط فينحدر إىل مدينة دمرية عشرة أميال وهي يف غريب اخلليج وهي مدينة 

ن البالد وا صناع كثرية وجتار قاصدون وبيع وشراء صغرية ويعمل ا ثياب حسنة يتجهز ا إىل كثري م
ومن دمرية نازالً مع اخلليج إىل شرنقاش يف الضفة الغربية سبعة عشر ميالً وهي مدينة صغرية عامرة حسنة 

ذات مزارع وغالت وصناعات ومنها إىل مدينة شرمساح يف الضفة الشرقية عشرون ميالً وهي مدينة 
ة وهلا سوق جامعة لضروب بيع وشراء وأخذ وعطاء ومنها إىل منية العلوق جليلة لكنها ليست بالكبري

عشرون ميالً وهي قرية متحضرة هلا معاصر قصب وغالت قائمة نامية وهي يف الضفة الشرقية من اخلليج 
ومنها إىل قرية فارسكور عشرة أميال يف الضفة الشرقية من اخلليج ومن فارسكو إىل بورة وهي قرية 

 زراعات وغالت وجنات وبساتني وخريات مخسة عشر ميالً ومن بورة إىل ذمياط ثالثة عشر جامعة ذات
ميالً وكذلك من طرخا إىل ذمياط مائة ميل ومخسة أميال وكذلك من طرخا إىل منية دمسيس مائة ميل 

ل وعشرة أميال ومن دمسيس إىل أنتوهى حنو من تسعني ميالً ومن فم أنتوهى إىل قرية شنطوف مائة مي
  .ومن شنطوف إىل الفسطاط مخسون ميالً

ونرجع بالقول إىل خليج احمللة وفوهته خترج من أسفل طنطى فيمر يف جهة الغرب نازالً حىت حياذي 
شرمساح اليت على خليج دمياط ومن فوهته إىل منية غزال يف الشرق عشرون ميالً وهي قرية جامعة 
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أيب اهليثم يف الضفة الغربية ومنها إىل ترعة بلقينة مخسة حملاسن شىت وضروب غالت خمتلفة وتقابلها حملة 
عشر ميالً وهي قرية كثرية البساتني واجلنات متصلة العمارات والغالت ومنها خيرج أيضاً خليج آخر 

يأخذ يف الغرب مستقيماً إىل صخا وعليه من أوله قرية دار البقر يف الغرب وأسفلها يف الغرب أيضاً قرية 
ها إىل متبول يف الغرب وهي قرية عامرة هلا سوق يف يوم معلوم ومنها إىل صخا وصخا يف املعتمدية ومن

الربية وا إقليم متصل ومنها يف جهة اجلنوب يف الربية إىل حملة صرت ومنها إىل منوف العليا وهي قرية 
رية حسنة صغرية عامرة وهلا إقليم معمور وا غالت وخري كثري ومن منوف العليا إىل سكاف وهي ق

ونرجع بالقول إىل ترعة بلقينة السابق . شاملة ألهلها حمدقة خبريها متصلة عماراا ومنها إىل شنطوف
ذكرها فمنها منحدراً إىل احمللة وهي مدينة كبرية ذات أسواق عامرة وجتارات قائمة وخريات شاملة وا 

ر وإليها تصل ترعة بلقينة ويقابلها يف جهة يقرب من احمللة على مخسة وأربعني ميالً يف الربية مدينة صنهو
الشرق مدينة سندفة وبينهما حنو ميل ونصف وهي مدينة جليلة مجيلة كثرية الفواكه والنعم وبني سندفة 

ومدينة مسنود يف الربية مخسة عشر ميالً ومدينة مسنود على خليج تنيس ودمياط ومن سندفة إىل مدينة 
هي قرية حسنة هلا بساتني وجنات يف غريب اخلليج ومنها إىل دمرية اليت احمللة ومنها إىل حملة الداخل و

ترسم ا الثياب الشروب ومها مدينتان كبريتان فيهما طرز للخاصة وطرز للعامة ومنها خيرج إىل ذمياط 
  .كما قدمنا

    

أن نذكر وقد ذكرنا من أوصاف اخللجان الشرقية وتشعبها على ما هي عليه ما فيه كفاية وبقي علينا 
من شاء : اخلليجني الغربيني حسب ما جيب ونأيت مبا عليهما من البالد وكيفية تشعبهما فنقول من ذلك

االحندار من مصر إىل اإلسكندرية خرج من مصر منحدراً إىل جزيرة أنقاش ونبابة ومها مدينتان بني شطي 
ر عشرة أميال ومنها إىل األخصاص النيل كانتا برسم تربية الوحوش فيهما يف مدة أيام األمري صاحب مص

وهي قرية حسنة هلا بساتني وجنات وروضات ومبان ومنتزهات عشرون ميالً ومنها منحدراً يف النيل إىل 
ذروة مخسة أميال ومنها إىل شنطوف عشرون ميالً وشنطوف مدينة صغرية متحضرة هلا مزارع وخصب 

ي قرية حسنة ومن أم دينار إيل أمشن جريش مخسة ومنها يف الضفة الغربية إىل قرية تسمى أم دينار وه
عشر ميالً وهي مدينة صغرية يف الغرب كثرية العمارات والبساتني واجلنات ومنها إىل مدينة اجلريش مثانية 

عشر ميالً وهي يف الضفة الشرقية وهي مدينة حسنة على إقليم جليل كبري وهي كثرية التجارات 
نها إىل رمال الصنيم وا آية من آيات اهللا سبحانه وذلك أنه يؤخذ والعمارات والكروم واألشجار وم

العظم فيدفن يف هذه الرمال سبعة أيام فيعود حجراً صلداً بإذن اهللا ومن رمال الصنيم إىل أيب جينس وهي 
قرية كبرية عامرة هلا سوق وحوهلا بساتني وغراسات وكذلك منها إىل ترنوط وهي مدينة صغرية 
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وق وجتار مياسري ومن ترنوط هذه إىل شنطوف مخسون ميالً ومبدينة ترنوط معدن النطرون متحضرة هلا س
اجليد ومنه حيمل إىل مجيع البالد ومدينة ترنوط على بر شابور وذلك أن هذا الذراع من النيل إذا وصل 

مث إىل بستامة إىل رمال الصنيم انقسم قسمني فيمر القسم األول إىل ناحية املغرب إىل أن يصل إىل ترنرط 
إىل طنوب ومنها إىل شابور وهي مدينة كالقرية اجلامعة ومنها إىل حملة السيدة مث إىل دنشال مث إىل قرطسا 

  .مث إىل سوق أيب مىن ومنها إىل قرنفيل مث إىل الكريون ومنها إىل قرية الصري مث إىل اإلسكندرية

ة النيل ألن فوهته مرتفعة على جمرى النيل فال يصل وهذا اخلليج ال يدخله املاء ال يسافر فيه إال عند زياد
إليه املاء إال يف الوقت الذي ذكرناه وذلك أن فوهة هذا اخلليج إذا وصل إىل ترنوط انعطف إىل جهة 
املشرق حىت جيتمع بأخيه عند ببيج وتصري بينهما جزيرة بيار وفم اخلليج الشرقي خيرج من حنو رمال 

 إىل أن يتصل بصاحبه عند ببيج وعلى فوهته وأسفل منه مزارع وقرى الصنيم فيمر يف جهة الشمال
  .متصلة يف ضفة املشرق تتصل بأعلى منوف السفلى

ومنها إىل قرية تتا ومن قرية تتا إىل فيشة إىل البندارية ويقابلهما املنار ويف الضفة الغربية ببيج وهناك جيتمع 
العمال ويرتل النيل مع الشمال إىل صاه يف الضفة الشرقية اخلليجان فيصريان واحداً وفوق ببيج قرية قليب 

ويقابلها من اجلهة الشرقية حملة نكال مخسة عشر ميالً ومن صاه إىل قرية إصطافية يف الضفة الشرقية 
عشرون ميالً وهي قرية حسنة عامرة ومنها إىل حملة العلوي مخسة عشر ميالً وهي قرية كبرية ذات 

 يف الضفة الغربية سرنىب وهي قرية عامرة ومن حملة العلوي إىل فوة مخسة عشر بساتني وضياع ويقابلها
  .ميالً وهي مدينة حسنة كثرية الفواكه واخلصب وا أسواق وجتارات

وينقسم النيل أمامها قسمني فتكون بينهما جزيرة الراهب وعلى آخرها مدينة سنديون وكانت قبل ذلك 
 وقرى متصلة ومن فوة إىل سنديون يف الضفة الشرقية حنو من مخسة مدينة لكنها دثرت وبقي منها معامل

  .عشر ميالً وحياذيها يف اجلهة الغربية قرية مسديسي وبني مسديسي وسرنىب مخسة عشر ميالً

وعلى مقربة من أسفل مسديسى خيرج ذراع من النيل ليس بالكبري فيتصل ببحرية مارة ما بني غرب ومشال 
 عرض ميلني أو حنومها وماؤمها ليس بعميق حىت تأيت ساحل البحر امللح وتنعطف طوهلا أربعون ميالً يف

هذه البحرية مع الساحل على بعد ستة أميال من رشيد مث ترجع إىل فم ضيق يف أعلى سعتها مقدار عشرة 
  .أبواع يف طول رمية حجر

    

ة األخرى وماؤها أيضاً ليس مث تتصل هذه البحرية ببحرية أخرى طوهلا عشرون ميالً وسعتها أقل من سع
بعميق فيسار فيها إىل أعالها ومن هناك إىل اإلسكندرية ستة أميال مث يتحول الناس عن املراكب إىل الرب 
فيسريون على الدواب إىل اإلسكندرية وأما الرتول إىل رشيد فعلى معظم اخلليج فيسار من مسديسى إىل 
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 الشرقية قرية نطوبس الرمان ومن احلافر إىل اجلديدية مخسة قرية احلافر عشرون ميالً ويقابلها يف الضفة
  .عشر ميالً وهي قرية عامرة

ومن اجلديدية إىل رشيد وهي مدينة متحضرة ا سوق وجتار ونفقة وهلا مزارع وغالت حنطة وشعري 
لسمك وا مجل بقول حسنة كثرية وهلا خنل كثري وأنواع من الفواكه الرطبة وا من احليتان وضروب ا

من البحر امللح والسمك النيلي كثري وا يصاد الدليس وميلحونه ويسافرون به إىل كل اجلهات وهو من 
  .بعض جتارام

وأكثر رساتيق مصر وقراها يف اجلوف والريف والريف هو ما كان من النيل جنوباً وأكثر أهل هذه القرى 
 وهم أهل يسار وأخرب احلوقلي يف كتابه أن املرأة قبط نصارى يعقوبية وهلم الكنائس الكثرية وفيهم قلة شر

العظيمة من نساء القبط رمبا ولدت االثنني والثالثة يف بطن واحد وحبمل واحد وال جيدون لذلك علة إال 
  .ماء النيل

ومن رشيد إىل مدينة اإلسكندرية ستون ميالً وذلك أنك تسري من رشيد إىل الرمال إىل بوقري ثالثني ميالً 
قصرين إىل اإلسكندرية ثالثني ميالً وألهل اإلسكندرية يف حبرهم مسكة خمططة لذيذة الطعم تسمى إىل ال

العروس إذا أكلت مشوية أو مطبوخة رأى آكلها يف نومه كأنه يؤتى إن مل يتناول عليها شيئاً من الشراب 
  .أو يكثر من أكل العسل

ه وكذلك الطريق من مصر إىل إفريقية قد فأما الطريق من مصر إىل أسوان وأعلى الصعيد فقد ذكرنا
ذكرناه على مسافة فنريد اآلن أن نذكر الطريق من مصر إىل البهنسا مث إىل مدينة سجلماسة مرحلة 

مرحلة وهو الطريق الذي أخذه املرابطون يف سنة ثالثني وخسمائة خترج من مصر إىل البهنسا سبعة أيام 
فيدلة مرحلة مث مرحلة بال ماء مث مرحلة بال ماء مث إىل عني قيس ومن البهنسا إىل جب مناد مرحلة مث إىل 

مرحلة مث إىل غيات مرحلة إىل جبل أمطالس مرحلة إىل نسنات مرحلة إىل وادي قسطرة مرحلة إىل جبل 
سرواي مرحلة إىل صحراء تيديت ثالث مراحل بال ماء إىل غدير شناوة وماؤه شروب مرحلة إىل جبل 

ال مرحلة إىل سريو يف اجلبل مرحلة إىل صحراء متاالوت وهي ست مراحل ال ماء تاتى مرحلة إىل سام
فيها مث إىل نقاو مرحلة مث إىل سلوبان جبل مرحلة مث إىل جبل وجاد مرحلة مث إىل ندرمسة مث إىل جبل 
 قزول مرحلة مث إىل جبل أيدمر ثالث مراحل صحراء بال ماء إىل سلكايا مرحلتان مث إىل تساممت مرحلة

  .إىل سجلماسة مرحلة وهذا الطريق قليالً ما يسلكه أحد وإمنا يسلكه امللثمون بدليل

  .وكذلك من مصر إىل بغداد مخسمائة وسبعون فرسخاً تكون ألف ميل وسبعمائة ميل وعشرة أميال

والطريق من مصر إىل مدينة يثرب خترج من مصر إىل اجلب إىل البويب مث إىل مرتل ابن صدقة مث إىل 
ود مث إىل الدوينة مث إىل الكرسي مث إىل اخلفر مث إىل مرتل مث إىل أيلة مث إىل حقل مث إىل مدين مث إىل عجر
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األعراء مث إىل مرتل مث إىل الكالية مث إىل شعب مث إىل البيضاء مث إىل وادي القرى مث إىل الرحيبة مث إىل ذي 
  . املدينة يثرباملروة مث إىل مر مث إىل السويداء مث إىل ذي خشب مث إىل

وطريق آخر على ساحل البحر القلزمي من مصر إىل عني مشس إىل قرية املطرية إىل بركة اجلب وهو غدير 
يفرغ فيه خليج القاهرة إىل جب عجرود مث إىل جب العجوز إىل القلزم مث إىل بطن مغرية وهو مرسى 

مكان خبيث تعطب فيه املراكب عند اهلول عليه بركة ماء مث إىل جون فاران مث إىل مزيد مث إىل تريان وهو 
وذلك أنه جون على ضفته جبل قائم فالريح إذا هبت عليه تلوت ونزلت إىل البحر فهاجت موجه أتلفت 
ما لقيت هناك من السفن وإذا هبت الريح اجلنوب فال سبيل إىل سلوكه ومقدار هذا املكان الصعب حنو 

 فرعون لعنه اهللا وبالقرب من فاران موضع صعب إذا سلك من ستة أميال ويقال إن يف هذا املوضع غرق
والريح الصبا مغرباً أو الدبور مشرقاً ويسمى جبيالت ومن جبيالت إىل جبل الطور إىل األيلة إىل احلقل 

  .إىل مدين إىل احلوراء إىل اجلار إىل قديد إىل عسفان إىل بطن مر إىل مكة

    

 بلبيس مرحلة إىل فاقوس مرحلة وهي مدينة مث إىل جرجري والطريق من مصر إىل الفرما من مصر إىل
  .مرحلة وسنذكر حال الفرما بعد هذا إن شاء اهللا تعاىل

  .جنز اجلزء الرابع من اإلقليم الثالث واحلمد هللا ويتلوه اجلزء اخلامس منه إن شاء اهللا تعاىل

  الجزء الخامس

 حبر القلزم وفحص التيه وبعض البحر الشامي مبا إن هذا اجلزء اخلامس من اإلقليم الثالث تضمن قطعة من
عليهما من املدن واملراسي واحلصون العامرة وأرض فلسطني والشام وأسفل أرض احلجاز مع قطعة من 
غريب البادية وفيها من البالد املشهورة القلزم وفاران واأليلة ومدين وخيرب ووادي القرى واحلجر وتبوك 

 والسيالة وراهط مث الفرما وعسقالن وغزة والرملة وبيت املقدس وطربية ودوما ومعدن النقرة والعادي
ونابلس ودمشق وبعلبك ومحص ويافا وقيسارية وأرسوف وعكة وصور وبريوت والناعمة وجبيل 

واطرابلس وانطرطوس وبيسان وجبلة والالذقية والسويدة وأنطاكية وحنن ذاكرون ملا يف كل واحدة منها 
 والطرق واملصنوعات وما جيلب إليها وما خيرج عنها وما بينها من األميال والفراسخ من املباين والعجائب

  .وأمكنتها على التقصي حبول اهللا

فأما حبر القلزم فإنه كما قدمنا ذكره طوله حنو ثالثني مرحلة وعرضه أوسع ما يكون قدر ثالثة جمار مث ال 
  .ع مكان فيه حيث القلزميزال يضيق حىت يرى من بعض جوانبه اجلانب اآلخر وأوس

وحبر القلزم يف ذاته كالنهر وفيه جبال عادية فوق املاء وفيه تروش وقاالت ظاهرة وخمفية وطرق السفن 
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فيما بينها معلومة ال يدخل بينها إال الربانيون وأولو املعرفة بالبحر والتمهر يف الرياسة فيه العاملون بطرقاته 
هذا البحر بالنهار فقط وأما بالليل فال يسري أحد فيه لصعوبة طرقه اترئون على جماالته والسري يف 
  .وتعاريج مسالكه وكثرة معاطبه

والقلزم كانت مدينتني ومها اآلن أكثرمها خراب لتسلط العرب عليهما وأخذهم ما بأيدي أهليها 
 ما بأيدي والتضييق الدائم عليهم حىت قلت عمارما وخاف قاصدمها وانقطعت طرق جتاراما وفىن

أهليهما وضاقت معايشهم وشرب أهلهما من عني السويس وهي عني ناشعة يف وسط الرمل وماؤها ماء 
  .زعاق ال يسيغه شارب

وبني القلزم ومصر تسعون ميالً وكذلك من القلزم إىل الفرما يف الرب مما يلي الشمال سبع مرحل وهو ما 
ا بينهما يسمى فحص التيه وهناك تاهت بنو اسرائيل يف بني البحر القلزمي والبحر الشامي من املسافة وم

  .زمن موسى عليه السالم

وبالقلزم تنشأ السفن السائرة يف هذا البحر وإنشاؤها شيء طريف وذلك أن الكلكل ينبسط على األرض 
عريضاً مث ال يزال اللوح يتركب منه على ما لصق به حىت يتهندم مث جيوز حببال الليف والدسر ويوصل 

نهما باجلسور املاسكة فإذا كمل ذلك بأسره جلفط بالشحم املتخذ من دواب البحر ودقاق اللبان بي
  .وقيعان مراكبه عراض دون تعميق يف تركيبها لتحمل بذلك كثري الوسق وال تدرس على كبري عمق

أوي إليها ومن القلزم على الساحل إىل فاران أربعون ميالً ومدينة فاران يف قعر جون وهي قرية صغرية ي
  .بعض عرب تلك الناحية

وإزاء فاران موضع متجون من قبل البحر وعلى ضفته جبل من حجر صلد واملاء يتردد معه ويستدير 
وسلوكه عند هيجان الريح به صعب ال يقدر أحد على جوازه إال بعد جهد ورمبا تلف السالك فيه إال ما 

  .ه اهللادفع اهللا وفيما يذكر أن ذا البحر غرق فرعون لعن

ومنه إىل جبل الطور وهو على مقربة من البحر وميتد معه وبينه وبني البحر طريق مسلوك وهو جبل عال 
يصعد إليه على مدارج ويف أعاله مسجد وله بئر ماء ناشعة ومنها يشرب من هناك من الصادرين 

  .والواردين

  .لؤومن الطور إىل املصدف وهو مكان حسن رمل وماؤه صاف ويصاد به اللؤ

  .ومن هذا املصدف إىل شرم البيت وهو مرسى ال ماء فيه

  .ومنه إىل شرم البئر وهو مرسى ال ماء فيه

  .ومنه إىل رأس أيب حممد وهو مرسى ال ماء فيه وهو رأس عقبة أيلة

  .وأيلة مدينة صغرية والعرب يأوون إليها ويتصرفون فيها
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لنعمان وبينها وبني الرب عشرة أميال وجزيرة النعمان مث إىل العونيد وهو مرسى فيه املاء وتقابله جزيرة ا
  .معمورة فيها قوم من العرب أشقياء عيشهم من صيد احلوت

  .ومنها إىل مرسى ظبا فيه ماء

    

ومنه إىل العطوف مث إىل احلوراء وهي قرية عامرة وأهلها أشراف وعندهم معدن يقطعون فيه األبارم 
املصاقبة واملتباعدة ويتصل ا يف جهة اجلنوب وعلى قرب منها جبل ومنها يتجهز ا إىل سائر األقطار 

رضوى وفيه حجر املسن الذي حيمل إىل مجيع أقطار األرض من بالد املشرق واملغرب وشرب أهل 
  .احلوراء من آبار عذبة وا إرساء وقصر

  .ومنه إىل وادي الصفراء وهو مرسى حسن

  .جيلب من بعيدومنه إىل القويعة وهو مرسى عامر وماؤه 

ومنها إىل اجلار مث إىل اجلحفة مث إىل قديد مث إىل عسفان مث إىل جدة وقد سبق لنا ذكر هذه احلصون 
واملعاقل فيما سبق من ذكر اإلقليم الثاين حيث جاء ذكر اجلحفة وقديد وعسفان واجلار والسقيا وال 

  .حاجه بنا إىل إعادة ذكر ذلك

ن وهي أكرب من تبوك وا البئر اليت استقى منها موسى عليه السالم وعلى ساحل حبر القلزم مدينه مدي
لسائمة شعيب وحيكى أا بئر معطلة وقد عمل عليها بيت وماء أهلها من عني جتري إليهم ومسيت مدين 

  .بالقبيلة اليت كان منها شعيب وا معايش ضيقة وجتارات كاسدة

  .ومن مدينة مدين إىل أيلة مخس مراحل

  . إىل اجلار حنو من عشرين مرحلةومن أيلة

  .ومن مدين إىل تبوك يف الربية شرقاً ست مراحل

ومدينة تبوك بني احلجر وبني أول الشام وأول الشام منها على أربع مراحل يف حنو نصف طريق الشام 
وهلا حصن يطيف ا وشرب أهلها من عني ماء خرارة وا خنيل كثري ويقال إن أصحاب األيكة الذين 

  .ث اهللا إليهم شعيباً كانوا ا وكان شعيب من مدينبع

واحلجر من وادي القرى على مرحلة وهو حصن نظيف احلال بني اجلبال وا كانت ديار مثود وا بيوت 
منقورة يف الصخر وأهل احلجر وتلك النواحي يسموا األثالب وهي جبال يف ذاا متصلة يف العيان حىت 

ت كل قطعة منها قائمة بذاا يطاف بكل واحدة منها من غري أن ميازج بعضها إذا توسط املار ا كان
بعضاً أو خيتلط بعضها ببعض وا اآلن بئر مثود وحييط باحلجر من كل ناحية جبال ورمال ال يكاد أحد 

  .يرتقي إىل ذراها إال بعد جهد ومشقة
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  .حلومن احلجر إىل تيماء أربع مراحل ومن تيماء إىل خيرب أربع مرا

ومدينة خيرب مدينة صغرية كاحلصن منيعة ذات خنيل وزروع وكانت يف صدر اإلسالم داراً لبين قريظة 
  .والنضري وكان ا السموءل بن عاديا املضروب به املثل يف الوفاء

  .ومنه إىل املدينة أربع مراحل

ه كخضرة البقل وبقرب خيرب جبل رضوى وهو جبل منيف ذو شعاب وأودية ورأسه من ينابيع املاء ب
  .وفيه مياه كثرية وأشجار ومنه حتمل أحجار املسن إىل سائر اآلفاق

وفيما بينه وبني ديار جهينة وساحل البحر ديار يسكنها قوم من ذرية احلسن بن علي بن أيب طالب وهم 
فرق يسكنون بيوت الشعر وهم خلق كثري زيهم زي األعراب ينتجعون املراعي واملياه كانتجاع العرب ال 

بينهم وبني العرب يف خلق وال خلق وتتصل ديارهم مما يلي املشرق بوادي أرادان وهو عن اجلحفة على 
  .مرحلة وبينها وبني األبواء اليت يف طريق احلاج ستة أميال

  .ومن تيماء إىل دومة اجلندل أربع مراحل

 خساف من بادية ودومة اجلندل حصن منيع ومعقل حصني وبه عمارة وتتصل به عني التمر وبرية
  .السماوة وبريه خساف وهي ما بني الرقة وبالس عن يسار الذاهب

وتيماء حصن عامر وبنية أزلية وهو أعمر من تبوك وبينهما أربع مراحل وبني تيماء وأول الشام ثالثة أيام 
لقرى قبائل خلم وبتيماء مياه وخنيل ومنه متتار البادية وبه جتارات قالئل ويسكن بني أيلة وتبوك إىل وادي ا

وجذام وجهينة وبلي وبالدهم بالد إبل وألبان وأمسان وهم ينتجعون مراعي هذه األرض وهلم كرم وبذل 
ملا يف أيديهم وهم يسكنون بيوت الشعر وينتقلون من موضع إىل موضع ال يقيمون مبكان وهلم مصايف 

  .ومرابع يدورون عليها وينتقلون إليها مع الدهر وهم مترددون إليها

    

وأما جبل اللكام فإنا ذكرناه ألنه ليس مبعمور األرض أطول منه فإنه يبتدئ من حبر القلزم فيمتد إىل 
نواحي الشام فيسمى هناك جبل لبنان مث ينتهي إىل محص فيجاورها ويسمى هناك جبل را وتنوخ مث مير 

نية مث إىل مرعش إىل أن يصل مششاط إىل أن جياور الالذقية ومث يسمى اللكام وينتهي إىل عني زربة واهلارو
وهي عليه مث يتصل بأعمال آمد ويسمى هناك جبل السلسلة مث ينقسم فتمر منه شعبة مع املشرق إىل 

حصن منصور إىل الباب واألبواب ويتعلق به جبل القبق ومتر الشعبة الثانية منه مع آمد إىل أحواز 
 هناك جبل الكرد إىل أن ينتهي إىل شهرزور إىل أحواز ميافارقني ومير مع اجلنوب إىل حدود بارما ويسمى

حلوان إىل اجلبال من أحواز الصيمرة إىل جنوب إصبهان مث يعطف إىل أن يأيت قاشان إىل قم مث يصل إىل 
الري ويتصل به هناك جبال الديلم ومير مع ساحل البحر اخلزري إىل أن ينتهي إىل حبرية خوارزم مث مير 
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ة حىت يتصل بفاراب مث مير يف شرقي بالد الشاش وينتهي إىل أقصى بالد فرغانة متصالً جبنوب الغزي
فيتصل هناك جببال فردحس اخلارجة من البحر الصيين احمليط على وخان فيقطع بالد التبت ال يف وسطها 

  .بل على غربيها ومشارق بالد اخلرخلية إىل أن يأيت من حدود اإلسالم إىل فرغانة

 اجلنوب من فرغانة إىل جبال البتم وا يسمى هناك على جنوب أشروسنة ومياه مسرقند فتمر منه قطعة إىل
تنبعث منه وتنفذ قطعة منه إىل نسف على جنوب الصغد إىل كش ونسف ونواحي زم على جيحون مث 
تصل شعبتان منه فتمر إحدامها مشاالً إىل اجلوزجان وميتد على اجلوزجان ويأخذ على الطالقان إىل مرو 

لروذ إىل طوس آخذاً على نيسابور فتكون نيسابور يف سفحه وهو يف شرقها وميتد سائراً إىل الري فيكون ا
  .عن ميني القاصد من خراسان إىل العراق وينجر مع معظمه كما قدمناه فيما سلف

ىل وأما حدود فلسطني وهي أول أحواز الشام وحدودها مما يلي املغرب مقدار أربعة أيام وذلك من رفح إ
اللجون وعرضه من يافا إىل رحيا مسرية يومني وزغر وديار قوم لوط والبحرية املنتنة وجبال الشراة 

  .مضمومة إليها وهي منها يف العمل إىل محود أيلة

وديار قوم لوط والبحرية املنتنة وزغر إىل بيسان وطربية تسمى الغور ألا بقعة بني جبلني وسائر مياه 
يكون منها ر زخار أوله من حبرية طربية فيأخذ من طربية ومجيع األار تصب إليه الشام تنحدر وجتتمع ف

مثل ر الريموك واحلد وأار بيسان وما ينصب من كوش مآب وجبال بيت املقدس وجبال قرب إبراهيم 
حبرية عليه السالم ومجيع ما ينصب أيضاً من نابلس فإنه جيتمع الكل منها حىت يقع يف حبرية زغر وتسمى 

سادوم وغاموراء ومها كانتا مدينتني لقوم لوط فغرقهما اهللا تعاىل فعاد مكاما حبرية منتنة ومسيت البحرية 
امليتة ألن ما فيها شيء له روح ال حوت وال دابة وال شيء متكون مثل ما ييكون يف سائر املياه الراكدة 

 ا يف تلك الناحية وحتمل عليها الغالت واملتحركة وماؤها حار كريه الرائحة وفيه سفن صغار يسافر
وصنوف التمر من زغر والدارة إىل رحيا وسائر أعمال الغور وطول هذه البحرية ستون ميالً وعرضها اثنا 

  .عشر ميالً

  .ومن رحيا إىل زغر يومان

  .ومن زغر إىل جبال الشراة ومن جبال الشراة إىل آخر الشراة يومان

  .حلةومن رحيا إىل بيت املقدس مر

  .ومن بيت املقدس إىل عمان والبلقاء يومان

  .ومن الرملة إىل قيسارية مرحلة كبرية

ورحيا املذكورة من أمجل بقاع الغور وعمتا وبيسان وأكثر غالت بالد الغور النيلج وأهله مسر بل إىل 
  .السواد أقرب
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  .واجلي بلد من بالد فلسطني صغري ماؤه حار وهواؤه وخيم

فصغرية جداً وا خنل كثري وينبت ا السامان الذي يعمل منه احلصر السامانية وال وأما مدينة بيسان 
  .يوجد نباته البتة إال ا وليس يف سائر الشام شيء منه

وفلسطني ماؤها من األمطار والسيول وأشجارها قليلة وديار فلسطني حسنة البقاع بل أزكى بالد الشام 
  .ملقدسومدينتا الشام مها الرملة مث بيت ا

فأما الرملة فهي مدينة حسنة عامرة وا أسواق وجتارات ودخل وخرج ومنها إىل يافا اليت على ساحل 
  .البحر امللح نصف يوم

  .ومن الرملة إىل نابلس يوم

  .ومن الرملة إىل قيسارية مرحلة كبرية

د املسيح وطلب من ونابلس مدينة السامرية وا البئر اليت حفرها يعقوب عليه السالم وا جلس السي
املرأة السامرية املاء ليشرب وعليه اآلن كنيسة حسنة ويزعم أهل بيت املقدس أن السامرية ال يوجد أحد 

  .منهم إال ذه املدينة

    

  .وبآخر مدن فلسطني مما يلي اجلفار وطريق مصر مدينة غزة وبينهما من األميال ثالثون ميالً

  . كبريةومن فلسطني إىل مدينة عسقالن مرحلة

  .وبني عسقالن وغزة حنو من عشرين ميالً وهي اآلن عامرة بأيدي الروم ومرسى غزة تيدا

  .ومن ميماس إىل عسقالن شرقاً عشرون ميالً

والعريش مدينة كانت ذات جامعني مفترقة املباين والغالب على أرض الرمال وهلا مثار ومجل فواكه وهي 
  .على مقربة من البحر

ق من الرملة إىل يبىن نصف مرحلة ومنها إىل يزدود يف الرب مرحلة ومن يزعود إىل غزة وأيضاً فإن الطري
  .وقد تقدم ذكرها مرحلة

ومن غزة إىل مدينة رفح وهي مدينة صاحلة مرحلة ومنها إىل العريش مرحلة ومن العريش إىل الورادة 
  .وهي مرتل قرب البحر مرحلة

  .ر الشام جماورة لبحرية تنيس مرحلةومن الورادة إىل الفرما وهي مدينة على حب

وأما مدينة عسقالن فهي مدينة حسنة ذات سورين وا أسواق وليس هلا من خارجها بساتني وليس ا 
شيء من الشجر واستفتحها صاحب القدس بعساكر الروم من اإلفرنج وغريهم يف سنة مثان وأربعني 

فلسطني ويقابلها يف جهة اجلنوب ناحيتان ومخسمائة وهي اآلن بأيديهم وعسقالن معدودة يف أرض 
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جليلتان ومها جبال وشراة فأما جبال فمدينتها تسمى دراب وشراة أيضاً مدينتها تسمى أذرح ومها يف 
  .غاية اخلصب وكثرة أشجار الزيتون واللوز والتني والكروم والرمان وعامة سكاا من قيس

عمان متر فيما بني شعيب جبل يقال له املوجب وهو وكذلك بني جنوب منها وشرق قرية مؤتة ومنها إىل 
واد عظيم عميق القعر ومير فيما بني هذين الشعبني وليسا مبتباعدين وذلك ميكن أن يكون مبقدار ما ميكن 

أن يكلم إنسان إنساناً ومها واقفان على ضفيت النهر فيسمع بعضهما بعضاً يرتل فيه السالك ستة أميال 
  .ويصعد ستة أميال أيضاً

ومن عسقالن الساحلية املتقدم ذكرها إىل حصن املاحوز األول على البحر مخسة وعشرون ميالً ويقابله 
يف الربية كوم زجنل وبيت جربيل ومها حمالن يرتل ما مث إىل املاحوز الثاين مخسة وعشرون ميالً ومنها 

  .إىل مدينة يافا وهي فرضة بيت املقدس وبينهما مرحلتان خفيفتان

 املقدس مدينة جليلة قدمية البناء أزلية وكانت تسمى إيلياء وهي على جبل يصعد إليها من كل وبيت
جانب وهي يف ذاا طويلة وطوهلا من املغرب إىل املشرق ويف طرفها الغريب باب احملراب وهذا الباب عليه 

تح إال من عيد الزيتون قبة داؤود عليه السالم ويف طرفها الشرقي باب يسمى باب الرمحة وهو مغلق ال يف
ملثله وهلا من جهة اجلنوب باب يسمى باب صهيون ومن جهة الشمال باب يسمى باب عمود الغراب 
وإذا دخل الداخل من باب احملراب وهو الباب الغريب كما قلناه يسري حنو املشرق يف زقاق شارع إىل 

مة وهي الكنيسة احملجوج إليها من مجيع الكنيسة العظمى املعروفة بكنيسة القيامة ويسميها املسلمون قما
بالد الروم اليت يف مشارق األرض ومغارا فيدخل من باب يف غرا فيجد الداخل نفسه يف وسط القبة 

اليت تشمل على مجيع الكنيسة وهي من عجائب الدنيا والكنسية أسفل ذلك الباب وال ميكن أحداً الرتول 
 الشمال يرتل منه إىل أسفل الكنيسة على ثالثني درجة ويسمى هذا إليها من هذه اجلهة وهلا باب يف جهة

الباب باب شنت مرية وعند نزول الداخل إىل الكنيسة تلقاه املقربة املقدسة املعظمة وهلا بابان وعليها قبة 
معقودة قد أتقن بنياا وحصن تشييدها وأبدع تنميقها وهذان البابان أحدمها يقابل الشمال حيث باب 

مرية والباب اآلخر يقابله من جهة اجلنوب ويسمى باب الصلوبية وعلى هذا الباب قنبنار الكنيسة شنت 
  .ويقابلها من جهة الشرق كنيسة عظيمة كبرية جداً يقدس فيها إفرنج الروم ويتقربون

    

ويف شرقي هذه الكنيسة منحرفاً بشيء لطيف إىل اجلنوب احلبس الذي حبس فيه السيد املسيح ومكان 
الصلوبية وأما القبة الكبرية فهي قوراء مفتوحة للسماء وا دار ا األنبياء مصورون والسيد املسيح 

والسيدة مرمي والدته ويوحنا املعمدان وعلى املقدسة من القناديل املعلقة على املكان خاصة ثالثة قناديل 
قدس الذي بناه سليمان بن ذهب وإذا خرجت من هذه الكنيسة العظمى وقصدت شرقاً ألفيت البيت امل
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داؤود عليه السالم وكان مسجداً حمجوجاً إليه يف أيام دولة اليهود مث انتزع من أيديهم وأخرجوا عنه إىل 
مدة اإلسالم فكان معظماً يف ملك املسلمني وهو املسجد املعظم املسمى باملسجد األقصى عندهم وليس 

مع الذي بقرطبة من ديار األندلس وفيما يذكر أن يف األرض كلها مسجد على قدره إال املسجد اجلا
مسقف جامع قرطبة أكرب من مسقف اجلامع األقصى وصحن املسجد األقصى هو يف تربيع طوله مائتا 

باع يف عرض مائة ومثانني باعا نصفه مما يلي احملراب مسقف بأقباء صخر على عمد كثرية صفوفاً 
امع قبة عظيمة تعرف بقبة الصخرة وهذه القبة مرصعة والنصف الثاين صحن ال سقف له ويف وسط اجل

بالفص املذهب واألعمال احلسنة من بناء خلفاء املسلمني ويف وسطها الصخرة املسماة بالواقعة وهو حجر 
مربع كالدرقة يف وسط القبة رأسها الواحد مرتفع عن األرض مقدار نصف قامة أو أشف من ذلك 

هذه الصخرة مقارب لعرضها يكون بضعة عشر ذراعاً يف مثلها ورأسها الثاين الصق باألرض وطول 
ويرتل من باطنها وأسفلها إىل سرداب كالبيت املقلم طوله عشرة أذرع يف عرض مخسة وارتفاع مسكه 

يشف على القامة وال يدخل إىل هذا البيت إال مبصباح يستضاء به وهلذه القبة أربعة أبواب والباب الغريب 
كان بنو إسرائيل يقربون عليه القرابني وبالقرب من الباب الشرقي من أبواب هذه القبة منها يقابله مذبح 

الكنيسة املسماة بقدس القدس وهي لطيفة القدر والقبلي منها يقابله املسقف الذي كان مصلى للمسلمني 
سجد بيوتاً فلما استفتحها الروم وبقي بأيديهم إىل وقت تأليفنا هلذا الكتاب صريوا هذا املسقف من امل

يسكنها اجليل املعروفون بالداوية ومعناه خدام بيت اهللا ويقابل الباب الشمايل بستان حسن مغروس 
بأنواع األشجار ودائر هذا البستان أعمدة رخام مضفورة بأبدع ما يكون من الصنعة ويف آخر البستان 

  .جملس برسم الغذاء للقسيسني واملدرجني

شرقاً فتصل إىل باب الرمحة املغلوق كما قدمنا وبالقرب من هذا الباب باب وخترج من هذا املسجد أيضاً 
آخر مفتوح يعرف بباب األسباط عليه الدخول واخلروج وإذا خرجت من باب األسباط سرت يف حدود 
مقدار رمية سهم فتجد كنيسة كبرية حسنة جداً على اسم السيدة مرمي ويعرف املكان باجلسمانية وهناك 

  . جبل الزيتون وبينه وبني باب األسباط حنو ميلقربها يبصر

ويف طريق الصعود إىل هذا اجلبل كنيسة عظيمة حسنة متقنة البناء تسمى كنيسة باتر نصتر وعلى أعلى 
اجلبل كنيسة أخرى حسنة معظمة وفيها رجال ونساء حمبوسون يبتغون بذلك أجر اهللا سبحانه ويف شرقي 

 إىل اجلنوب قرب العازر الذي أحياه السيد املسيح وعلى ميلني من جبل هذا اجلبل املذكور منحرفاً قليالً
الزيتون القرية اليت جلب منها األتان لركوب السيد املسيح عند دخوله إىل أورشليم وهي اآلن خراب ال 

  .ساكن ا

 قبل وعلى قرب العازر يؤخذ طريق وادي األردن وبني وادي األردن وبيت املقدس مسافة يوم واحد ومن
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أن تصل إىل وادي األردن مدينة رحيا السابق ذكرها وبينها وبني الوادي ثالثة أميال وعلى الوادي املسمى 
األردن كنيسة عظيمة على اسم شنت يوحنا يسكنها رهبان اإلغريقيني ووادي األردن خيرج من حبرية 

قهما اهللا بذنوب أهلهما ومما يلي طربية ويصب يف حبرية سادوم وغاموراء اللتني كانتا مدينيت قوم لوط فغر
  .قبلة وادي األردن برية متصلة

    

وأما ما يلي بيت املقدس يف ناحية اجلنوب فإنك إذا خرجت من باب صهيون وسرت مقدار رمية حجر 
وجدت كنيسة صهيون وهي كنيسة جليلة حصينة وفيها العلية اليت أكل عليها السيد املسيح مع التالميذ 

باقية إىل اآلن وهلا ميعاد يف يوم اخلميس ومن باب صهيون ترتل يف خندق يعرف بوادي وفيها املائدة 
جهنم ويف طرف اخلندق كنيسة على اسم بطرس ويف هذا اخلندق عني السلوان وهي العني اليت أبرأ ا 

قل السيد املسيح الضرير األعمى ومل تكن له قبل ذلك عينان ومن هذه العني املذكورة إىل اجلنوب احل
الذي يدفن فيه الغرباء وهي أرض اشتراها السيد لذلك وبقرا بيوت كثرية منقورة يف الصخر وفيها 

  .رجال قد حبسوا أنفسهم فيها عبادة

وأما بيت حلم وهو املوضع الذي ولد فيه املسيح فبينه وبني القدس ستة أميال ويف وسط الطريق قرب 
عليهم السالم وهو قرب عليه اثنا عشر حجراً وفوقه قبة راحيل أم يوسف وأم ابن يامني ولدي يعقوب 

معقودة بالصخر وبيت حلم هناك كنيسة حسنة البناء متقنة الوضع فسيحة مزينة إىل أبعد غاية حىت إنه ما 
أبصر يف مجيع الكنائس مثلها بناء وهي يف وطاء من األرض وهلا باب من جهة املغرب وا من أعمدة 

ركن اهليكل من جهة الشمال املغارة اليت ولد ا السيد املسيح وهي حتت اهليكل الرخام كل مليحة ويف 
وداخل املغارة املذود الذي وجد به وإذا خرجت من بيت حلم نظرت يف الشرق منه كنيسة املالئكة الذين 

وهي ومن بيت حلم إىل مسجد إبرهيم يف اجلنوب حنو من مثانية عشر ميالً . بشروا بوالدة السيد املسيح
قرية ممدنة ويف مسجدها قرب إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السالم وكل قرب من قبورهم جتاه قرب امرأة 
  .صاحبه وهذه املدينة يف وهدة بني جبال كثيفة األشجار أعين شجر الزيتون والتني واجلميز وفواكه كثرية

 إىل مدينة نابلس يومان وكذلك وليس بشمال بيت املقدس شيء من البناء ومن مدينة بيت املقدس مشاالً
  .من نابلس إىل الرملة يوم كبري

  .ومن بيت املقدس إىل عمان والبلقاء يومان وبعض يوم

ومن بيت املقدس إىل طربية تسعون ميالً وكذلك من طربية إىل الرملة ثالث مراحل وطربية مدينة األردن 
 عقبة افيق حنو يوم ومنها إىل بيسان بعض الكربى وهي قصبتها فمنها إىل صور يومان كبريان ومنها إىل

  .يوم ومنها إىل عمتا مدينة الغور إىل آخر عمل األردن ومنها إىل موضع يعرف باجلميلة يوم
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ومن طربية إىل عكة يومان خفيفان وهي مدينة جليلة على جبل مطل طويلة يف ذاا قليلة العرض وطوهلا 
 عذبة املاء طوهلا اثنا عشر ميالً يف عرض مثلها وا مراكب حنو من ميلني وأسفلها من جهة املشرق حبرية

ساحمة حتمل فيها الغالت إىل املدينة وهلا سور حصني ويعمل ا من احلصر السامانية كل عجيبة وقليالً ما 
يصنع مثلها يف بلد من البالد املعروفة ويف هذه املدينة محامات حامية من غري نار توقد هلا فهي حارة يف 

تاء والصيف وفيها محام يعرف حبمام الدماقر وهو كبري عظيم وماؤه يف أول خروجه حار تسمط فيه الش
اجلداء والدجاج ويسلق فيه البيض وماؤه ملح وا محام اللؤلؤ وهو أصغر من محام الدماقر وماؤه حار 

ماا محام املنجدة عذب وهذا املاء احلار خيترق يف الدور ااورة له وبه يغتسلون ويتصرفون ومن محا
وماؤه حار عذب وليس فيها محام ترقد له النار إال احلمام الصغري الذي ا وذلك أنه بناه أحد امللوك 

اإلسالمية يف داره ليدخله هو ومن له من أهل وولد وحاشية فلما مات أخرج وجعل للناس عامة فهم 
مات كثرية مثل عني موقعني وعني الشرف يدخلونه وماؤه يسخن بالنار وحده ويف جهة اجلنوب منها محا

وغريمها تصب إليها عيون مياهها حارة مدى الدهر ويقصد إليها من مجيع النواحي أهل الباليا من الناس 
مثل املقعدين واملفلوجني واملرياحني وأصحاب القروح واجلرب فيقيمون ا يف املاء ثالثة أيام فيربؤون 

  .بإذن اهللا من ذلك

لسطني منها عسقالن وأرسوف ويافا وهذه كلها مدن تتقارب مقاديرها وصفاا ومدن سواحل ف
وأحوال أهلها مع أا لطاف حصينات كثرية العمارات وا شجر الزيتون والكروم كثرية جداً ويافا يف 

  .ذاا مدينة ساحلية وهي فرضة لبيت املقدس وبينهما ثالث مراحل خفاف

  .وبني يافا والرملة عشرون ميالً

  .وقيسارية بلد كبري عظيم له ربض عامر وحصن منيع حسن

وبني يافا وقيسارية ثالثون ميالً ومن قيسارية إىل نابلس مرحلة وكذلك من قيسارية إىل الرملة مرحلتان 
  .خفيفتان ومن قيسارية إىل مدينة حيفا على الساحل يومان

    

حسن إلرساء األساطيل وغريها وحيفا حتت طرف الكرمل وهو طرف خارج يف البحر وبه مرسى 
  .ومدينة حيفا هي فرضة لطربية وبينهما ثالث مراحل خفاف

ومن حيفا إىل مدينة عكة مرحلة يف الرب وهي من األميال ثالثون ميالً ويف البحر رؤوسية مثانية عشر ميالً 
من طربية إىل ومدينة عكة كبرية واسعة األرجاء كثرية الضياع وهلا مرسى حسن مأمون وناسها أخالط ف

  .عكة يومان ومن عكة إىل حصن الزيب اثنا عشر ميالً وهو حصن حسن على ضفة البحر امللح

ومنه إىل االنواقري وهي ثالثة جبال بيض شواهق مطلة على ضفة البحر حنو من مثانية عشر ميالً ومن وسط 
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  .النواقري إىل مدينة اإلسكندرية مخسة أميال

ور مخسة عشر ميالً وهي مدينة حسنة على ضفة البحر وا للمراكب ومن اإلسكندرية إىل مدينة ص
إرساء وإقالع وهو بلد حصني قدمي والبحر قد أحاط به من ثالثة أركانه وهلذه املدينة ربض كبري ويعمل 

ا جيد الزجاج والفخار وقد يعمل ا من الثياب البيض احملمولة إىل كل اآلفاق كل شيء حسن عايل 
  .عة مثني القيمة وقليالً ما يصنع مثله يف سائر البالد احمليطة ا هواء وماءالصفة والصن

ومن صور إىل طربية يومان كبريان ومنها إىل عدلون وهو حصن منيع على البحر ومنه إىل صرفند 
عشرون ميالً وهو حصن حسن ومنه إىل صيداء عشرة أميال وبني صور وصرفند يقع ر ليطقة ومنبعه 

ويقع هناك يف البحر ومن مدينة صور يف الرب إىل طربية يومان كبريان ومن صور إىل دمشق من اجلبال 
  .أربعة أيام

ومدينة دمشق من أمجل بالد الشام وأحسنهما مكاناً وأعدهلا هواء وأطيبها ثرى وأكثرها مياهاً وأغزرها 
بال ومزارع تعرف بالغوطة وطول فواكه وأعمها خصباً وأوفرها ماالً وأكثرها جنداً وأمشخها بناًء وهلا ج

الغوطة مرحلتان يف عرض مرحلة وا ضياع كاملدن مثل املزة وداريا وبرزة وحرسة وكوكبا وبالس 
وكفرسوسية وبيت األهواء وا جامع قريب الشبه جبامع دمشق ومن باب دمشق الغريب وادي البنفسج 

جناس الثمار تشقه مخسة أار وغري ذلك وطوله اثنا عشر ميالً وعرضه ثالثة أميال وكله مغروس بأ
ويكون يف كل واحدة من هذه الضياع من ألفي رجل إىل ألف وأقل وأكثر والغوطة أيضاً هي أشجار 

وأار ومياهها خمترقة تشق البساتني والديارات وا من أنواع الفواكه ما ال حييط به حتصيل وال يأيت به 
  .زه بالد اهللا من خارجمتثيل كثرةً وخصباً وطيباً ودمشق أن

ومياه الغوطة اجلارية ا خترج من عني الفيجة وهذه العني يف أعلى جبل وينصب ماؤها من أعلى هذا 
اجلبل كالنهر العظيم له صوت هائل ودوي عظيم يسمع على بعد ويرى نزول املاء من أعلى اجلبل على 

روفة ا منها ر يزيد ور ثورة ور بردى ور قناة قرية ابل حىت ينتهي إىل املدينة فتتفرع منه األار املع
املزة ور باناس ور سقط ور يشكور ور عادية وهذا النهر ليس مبشروب منه ألن عليه مصبات 
أوساخ املدينة وأوذار غساالا وقنوات صغار ويشق هلذا النهر وسط املدينة وعليه قنطرة جيتاز عليها 

ئر األودية اليت ذكرناها خترج منها سواق ختترق املدينة وجتري إىل دورها الناس وكذلك أيضاً سا
  .ومحاماا وبساتينها وأسواقها

    

وا املسجد اجلامع الذي ليس على األرض مثله بناء وال أحسن منه صفة وال أتقن منه إحكاماً وال أوثق 
فصفص املذهب واآلجر احملكوك واملرمر منه عقداً وال أغرب منه رمساً وال أبدع منه تلميعاً بأنواع ال
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املصقول وهو يف مربعة تعرف بامليزاب فمن جاءه من ناحية باب جريون صعد إليه يف درج رخام كبري 
واسع حنو من ثالثني درجة ومن قصده من ناحية باب الربيد والقبة اخلضراء وقصر اليتيمني وحجر 

رج وفيه آثار عجيبة فمنه اخلوان والقبة اليت فوق الذهب وباب الفراديس كان مدخله مع األرض بغري ع
احملراب عند املقصودة ويقال إا بناء الصابئة وكان مصالهم ا مث صار يف أيدي اليونانني فكانوا يعظمون 
فيه دينهم مث صار من بعدهم مللوك من عباد األوثان فكان هلم موضعاً ألصنامهم مث انتقل إىل اليهود فقتل 

ان حيىي بن زكرياء فنصب رأسه على باب املسجد املسمى باب جريون مث تغلبت عليه يف ذلك الزم
النصارى فصار ملكاً بأيديهم فحولته بيعة يقيمون ا دينهم مث استفتحها اإلسالم فصار هلم فاختذوه 

 جامعاً فلما كان يف أيام الوليد بن عبد امللك من بين أمية عمره فجعل أرضه رخاماً ومعاقد رؤوس

أساطينه ذهباً وحمرابه مذهباً وسائر حيطانه مرصعة بأشباه اجلوهر ودور السقف كله مكتباً كما يدور 
بترابيع جدران املسجد مذهباً بأحسن صنعة وأبدع تنميق ويقال إنه جعل بأعلى السقف حصر رصاص 

د إىل الغسل فتح حمكة التأليف وثيقة الصنعة واملاء يصل إليه يف قنوات رصاص فمىت احتاج ذلك املسج
إليه املاء وغسل مجيع صحنه بأهون سعي ويقال إن الوليد بن عبد امللك املقدم ذكره أنفق يف إتقان هذا 

  .املسجد اجلامع خراج الشام كله سنتني

ومدينة دمشق حمدثة وإمنا كان القدمي من موضعها موضعاً يسمى اجلابية وذلك يف أيام اجلاهلية وبنيت 
أبواب شىت فمنها باب اجلابية وعرض األرض املعمورة أمامه ستة أميال طوالً يف عرض دمشق عليها وهلا 

ثالثة أميال كل ذلك أشجار وعمارات ويشقها مخسة أار ومن أبواا باب توما وباب السالمة وباب 
  .الفراديس ودير مران يقابله والباب الصغري

اعات وأنواع من الثياب احلرير كاخلز ومدينة دمشق جامعة لصنوف من احملاسن وضروب من الصن
والديباج النفيس الثمني العجيب الصنعة العدمي املثال الذي حيمل منها إىل كل بلد ويتجهز منها به إىل كل 

اآلفات واألمصار املصاقبة هلا واملتباعدة منها ومصانعها يف كل ذلك عجيبة يضاهي ديباجها بديع ديباج 
فس أعمال إصبهان ويشف على أعمال طرز نيسابور من جليل ثياب احلرير الروم ويقارن ثياب تستر وينا

املصمتة وبدائع ثياب تنيس وقد احتوت طرزها على أفانني من أعمال الثياب النفيسة وحماسن مجة فال 
يعادهلا جنس وال يقاومها مثال ولدمشق يف داخلها على أوديتها أرحاء كثرية واحلنطة فيها كثرية جداً 

لفواكه وأما احلالوات فيها فمنها ما ال يوجد بغريها وال يوصف كثرة وطيباً وجودة وأهلها يف وأنواع ا
  .خصب عيش واتصال أمن وصناعاا نافقة وجتاراا راحبة وهي من أعز البالد الشامية وأكملها حسناً

ا سور حصني ومنها إىل مدينة بعلبك يف جهة الشمال مرحلتان وهي مدينة خصيبة على سفح جبل وعليه
مبين باحلجارة وسعته عشرون شرباً واملاء يشق يف وسطها ويدخل كثرياً من ديارها وعلى هذا النهر أرحاء 
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ومطاحن وهي كثرية الغالت نامية اإلصابات وافرة الفواكه والطرف غزيرة الكروم واألشجار خصيبة 
شماختها ووثاقة صنعها وذلك أن ا املآكل واألسعار وفيها من عجيب البناء املذكور آثار جيب ذكرها ل

من عجيب البنيان امللعبني ومها الصغري والكبري فالكبري حيكى أنه بين يف أيام سليمان بن داؤود وهو 
عجيب املنطر فيه حجارة يكون طول احلجر منها عشرة أذرع وأقل وأكثر ومنه شيء مبين على عمد 

ره وذهبت حماسنه وبقي منه اآلن حائط قائم طوله شاهقة يروع منظرها وامللعب الصغري قد دم أكث
عشرون ذراعاً وارتفاعه على األرض عشرون ذراعاً وليس فيه إال سبعة أحجار حجر واحد يف أسفله 

  .وحجران فوقه وأربعة أحجار فوق احلجرين ويف هذه املدينة من البناء كل شيء عجيب

مدينة صيداء مثل ذلك ومن دمشق إىل أذرعات ومن مدينة دمشق إىل بريوت يومان كبريان ومنها إىل 
وهي البثنية أربع مراحل ومن دمشق إىل نابلس ست مراحل غرباً ومن دمشق إىل اطرابلس الساحلية 

  .مخس مراحل

    

فأما مدينة صيداء فهي على ساحل البحر امللح وعليها سور حجارة وهي تنسب إىل امرأة كانت يف 
ة األسواق رخيصة األسعار حمدقة بالبساتني واألشجار غزيرة املياه واسعة اجلاهلية وهي مدينة كبرية عامر

الكور هلا أربعة أقاليم وهي متصلة جببل لبنان إلقليم يعرف بإقليم جزين وفيه جمرى وادى احلر وهو 
مشهور باخلصب كثري الفواكه وإقليم السربة وهو إقليم جليل وإقليم كفر قيال وإقليم الرامي وهو ر 

 جباهلا ويصب إىل البحر ومجيع هذه األربعة أقاليم تشتمل على نيف وستمائة ضيعة وشرب أهلها يشق
من ماء جيري إليها من جبلها يف قناة وذه املدينة أعين صيداء عينها املعروفة وذلك أنه ينشأ ا يف أيام 

رف ا إناثها وذكورها الربيع مسيكات على طول اإلصبع سواء منها ذكور ومنها إناث وهلا عالمات تع
فإذا كان وقت سفادها أخذت صيداً مث جتفف فإذا احتيج إليها أخذت منها واحدة فتسحق وتستف باملاء 

فإن الرجل ينعظ إنعاظاً قوياً وجيامع ما شاء وال يصيبه عن ذلك عجز وال فتور وهذه السميكات صغار 
  .غري ما مرةعلى هيئة الوزغ هلا أيد وأرجل خفية صغار وقد رأيناها 

ومن صيداء إىل اجلية وهو حصن على البحر مثانية أميال ومنه إىل حصن القلمون على البحر مخسة أميال 
وهذا احلصن على قنطرة والقنطرة على واد وهي عريضة جداً وقد بين احلصن عليها وهو حصن منيع يف 

  .عطفة جون

 والناعمة مدينة حسنة وأكثر نبات أرضها شجر ومنه إىل حصن الناعمة وهو كاملدينة الصغرية سبعة أميال
اخلرنوب اليت ال يعرف يف معمور األرض مثله قدراً وال طيباً ومنها يتجهز به إىل الشام وإىل ديار مصر 

  .وإليها ينسب اخلرنوب الشامي أما وإن كان اخلرنوب يف الشام كثرياً طيباً فهو بالناعمة أكثر وأطيب
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بريوت أربعة وعشرون ميالً ومدينة بريوت أيضاً مدينة على ضفة البحر ومن حصن الناعمة إىل طرف 
امللح على سور حجارة كبرية واسعة وهلا مبقربة منها جبل فيه معدن حديد طيب جيد القطع ويستخرج 
منه الكثري وحيمل إىل بالد الشام وهلا غيضة أشجار صنوبر مما يلي جنوا تتصل إىل جبل لبنان وتكسري 

  .ضة اثنا عشر ميالً يف مثلها وشرب أهلها من اآلبارهذه الغي

ومنها إىل دمشق يومان ومن مدينة بريوت إىل حصن املزداسية مثانية أميال ومنه إىل ر الكلب ستة أميال 
وهو على البحر حصن صغري ومنه إىل جونية أربعة أميال وجونية حصن كبري على البحر وأهله نصارى 

الم وهو جون كبري طوله عشرة أميال ومنه إىل ماحوز جبيل وهو حصن حصني يعاقبة ومنه إىل عطفة س
  .مث إىل موقع ر إبراهيم ثالثة أميال

ومن النهر إىل مدينة جبيل مخسة أميال وهي مدينة حسنة على البحر هلا سور من حجر حصني وهلا كورة 
 مياه اآلبار وا إرساء وحط واسعة وأشجار وفواكه وكروم وليس هلا ماء جار وإمنا يشرب أهلها من

ومن مدينة جبيل على البحر إىل حصن بثرون عشرة أميال وهو حصن حسن ومنه إىل أنف احلجر على 
  .البحر مخسة أميال ومن حصن أنف احلجر إىل مدينة اطرابلس الشام مثانية أميال

وار وضياع جليلة وا ومدينة اطرابلس الشام مدينة عظيمة عليها سور من حجر منيع وهلا رساتيق وأك
من شجر الزيتون والكروم وقصب السكر وأنواع الفواكه وضروب الغالت الشيء الكثري والوارد 

والصادر إليها كثري والبحر يأخذها من ثالثة أوجه وهي معقل من معاقل الشام مقصود إليها باألمتعة 
ورة داخلة يف أعماهلا مثل وضروب األموال وصنوف التجارات وينضاف إليها عدة حصون وقالع معم

أنف احلجر املتقدم ذكرها وحصن القاملون وحصن أيب العدس وأرطوسية وهلا من أمهات الضياع 
املشهورة املذكورة أربعة فمنها الضيعة املعروفة بالشفيقية والزيتونية والراعبية واحلدث وأميون وا من 

ا يف جهة اجلنوب حصن بناه ابن صنجيل اإلفرجني شجر الزيتون وأنواع الفواكه أكثر مما يف غريها ومنه
  .ومنه افتتح اطرابلس وبينهما أربعة أميال وهو حصن منيع جداً وهو بني واديني

ويقابل مدينة اطرابلس أربع جزائر يف صف فأوهلا مما يلي الرب جزيرة النرجس وهي صغرية خالية وإليها 
  .يرة أرذقونجزيرة العمد مث إليها جزيرة الراهب مث إليها جز

    

ومن مدينة اطرابلس على الساحل إىل رأس احلصن وهو مدينة صغرية عامرة آهلة وهي على طرف جون 
وهذا اجلون طوله رؤوسية مخسة عشر ميالً وتقويراً مع الساحل ثالثون ميالً ويسمى جون عرقة ويف 

ابلس لوتورس واآلخر وسط هذا اجلون ثالثة حصون تتقارب بعضها من بعض اسم أحدها مما يلي اطر
بابيية وهو على ر جار يسمى ر بابيية واحلصن الثالث يسمى حصن احلمام وهي تتقارب بعضها من 
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بعض ومنه إىل عرقة وهي مدينة عامرة حسنة يف سفح جبل قليل العلو وهلا يف وسطها حصن على قلعة 
اسري وشرم من ماء يأتيهم يف قناة علية وهلا ربض كبري وهي عامرة باخللق كثرية التجارات وأهلها مي

جملوبة من رها ورها جار مالصق هلا وا بساتني كثرية وفواكه وقصب سكر وا مطاحن على رها 
املتقدم ذكره وبينها وبني البحر ثالثة أميال وحصنها كبري وعيش أهلها خصيب رغد وبناؤها باجلص 

  .والتراب واخلري ا كثري

 مدينتها محص وهي مدينة حسنة يف مستو من األرض وهي عامرة بالناس وأما أرض محص فإن
واملسافرون يقصدوا باألمتعة والبضائع من كل فن وأسواقها قائمة ومسرات أهلها دائمة وخصبهم رغد 

ومعايشهم رفيقة ويف نسائها مجال حسن بشرة وشرب أهلها من ماء يأتيهم يف قناة من قرية بقرب 
نها على مرحلة مما يلي دمشق ور األرنط املسمى املقلوب جيري على باا مبقدار رمية جوسية واملدينة م

سهم أو أشف قليالً وهلم عليه قرى متصلة وبساتني وأشجار وأار كثرية ومنها جتلب الفواكه إىل املدينة 
تناء الغالت وكانت يف مدة اإلسالم من أكثر البالد كروماً فتلف أكثرها وثراها طيب للزراعات واق

وهواؤها أعدل هواء يكون مبدن الشام وهي مطلسمة ال تدخلها حية وال عقرب ومىت أدخلت على باب 
املدينة هلكت على احلال وا على القبة العالية الكبرية اليت يف وسطها صنم حناس على صورة اإلنسان 

 فإذا جاء إنسان ملدوغ أو الراكب يدور مع الريح حيث دارت ويف حائط القبة حجر عليه صورة عقرب
ملسوع طبع يف ذلك احلجر الطني الذي يكون معه مث يضع الطني على اللسعة فتربأ للحني ومجيع أزقتها 
وطرقها مفروشة باحلجر الصلد وزراعاا مباركة كثرية وزروعها تكتفي باليسري من السقي وا مسجد 

  .جامع كبري من أكرب جوامع مدن الشام

  . إىل حلب مخس مراحلومن مدينة محص

ومن محص إىل انطرطوس على البحر مرحلتان والطريق من عرقة إىل انطرطوس على الساحل خترج من 
مدينة عرقة إىل احلصن املسمى شنج مث إىل مدينة انطرطوس وهي يف آخر جون كبري وعلى أكثره جبال 

نة صغرية على البحر هلا سور ممتدة ويقطع هذا اجلون رؤوسية مخسة عشر ميالً ومدينة انطرطوس مدي
حصني وعلى مقربة منها يف البحر جزيرة أرواد وهي جزيرة كبرية فيها كنيسة كبرية معمورة متقنة البناء 

  .شاهقة منيعة ذات أبواب حديد وهي كاحملرس

ومن انطرطوس يف جهة اجلنوب من الرب إىل حصن اخلوايب على أعلى اجلبل مخسة عشر ميالً وهذا احلصن 
 منيع وأهله حشيشية خوارج يف اإلسالم ال يعتقدون شيئاً من البعث وال القيامة من بعد املوت حصن

  .لعنوا مبذهبهم

وانطرطوس فرضة محص ومن محص إىل دمشق مخس مراحل وكذلك من اطرابلس الشام إىل دمشق 
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  .مخس مراحل

ومنه إىل دمة مرحلة ومنه والطريق من دمشق إىل مدينة يثرب خترج من دمشق إىل مرتل على ر صغري 
إىل ذات املنازل وهي قرية عامرة ومنها إىل ينوع مرحلة ومنها إىل البثنية مرحلة ومنها إىل دمة مرحلة 

وهي قرية ومنها إىل مدينة تبوك مث إىل احملدثة مث إىل االقرع مث إىل احلنيفية مث إىل احلجر مرحلة وهو حصن 
 وادي وهي مدينة صغرية جداً على ر صغري ومنه إىل الرحبة مث إىل منيع بني جبال يف ديار مثود ومنه إىل

  .ذي املروه مث إىل املر مث إىل السويدة مث إىل ذي خشب مث إىل املدينة يثرب

  .والطريق من دمشق إىل الرقة حنو من مثاين عشرة مرحلة

ورة عمواس وكورة لد والشام اسم جلملة بالد وأكوار مثل بالد فلسطني اليت منها أطباق القدس وك
وكورة يبنا وكورة يافا وكورة قيسارية وكورة نابلس وكورة سبسطة وكورة عسقالن وكورة غزة 

  .وكورة بيت جربين

ويف جنوب هذه البالد فحص التيه وهي األرض اليت هام فيها بنو إسرائيل أربعني سنة مل يدخلوا مدينة 
حد منهم يف قدره وطول هذا الفحص الذي هو أول أرض وال أووا إىل بيت وال بدلوا ثوباً وال ازداد أ

  .التيه حنو من ستة أيام

    

ويلي كورة فلسطني من جهة املشرق كورة األردن وأكرب بالدها مدينة طربية ومنها اللجون ومنها كورة 
السامرية وهي نابلس وبيسان ورحيا وزغر وعمتا وحبيس وجدر وابل وسوسية وكورة عكة وكورة 

رة صور ويليها من جهة املشرق أرض دمشق ومن كورها الغوطة وأرض بعلبك والبقاع ناصرة وكو
وإقليم لبنان وكورة حولة وكورة اطرابلس وكورة جبيل وكورة بريوت وكورة صيداء وكورة البثنية 
وكورة حوران وكورة جوالن وكورة ظاهرة وكورة البلقاء وكورة جربين الغور وكفرمآب وكورة 

  .راة وبصرى واجلابيةعمان وكورة الش

ويلي هذه األرض من جهة املشرق أرض البادية ويليها من ناحية اجلنوب أرض السماوة وأرض عاد ويلي 
أرض دمشق أرض العواصم وأرض قنسرين وسنذكرها أيضاً يف أمكنتها عند اتصاهلا باملصورة اآلتية من 

  .اإلقليم الرابع

علبك مرحلتان ومنها إىل محص مخسة أيام ومن دمشق إىل ومدينة دمشق قطب ومدار ملدا فمنها إىل ب
طربية أربع مراحل ومن دمشق إىل اطرابلس على حبر الروم مسرية مخسة أيام ومن دمشق إىل أقصى 

الغوطة يوم وهناك تتصل بطرف البادية ومن دمشق إىل بريوت يومان ومن دمشق إىل صيداء يومان ومن 
  .عة أيام ومن دمشق إىل اجلوالن يوماندمشق إىل أذرعات وهي البثنية أرب
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والشام أول طوله من ملطية إىل رفح والطريق من ملطية على منبج وبينهما أربع مراحل ومن منبج إىل 
حلب يومان ومن حلب إىل محص مخسة أيام ومن محص إىل دمشق مخسة أيام ومن دمشق إىل طربية 

  .الرملة إىل رفح يومان فذلك مخس وثالثون مرحلةأربعه أيام ومن طربية إىل الرملة ثالثة أيام ومن 

  .جنز اجلزء اخلامس من اإلقليم الثالث واحلمد هللا ويتلوه اجلزء السادس منه إن شاء اهللا تعاىل

  الجزء السادس

إن الذي تضمن هذا اجلزء السادس من اإلقليم الثالث يف غربيه قطعة من أطراف البادية فيها من البالد 
علبية وزبالة واحلرية والقادسية والصمان وطخفة والقرعاء وكاظمة وهناك من بالد مشال مدينة فيد والث

أرض البحرين القطيف والزارة واألحساء والعقري واخلرج وبيشة وجزيرة أوال وسائر ما بني بالد البحرين 
  .وعمان صحراء تسكنها العرب وهي قليلة املاء

د عبادان واألبلة ومهروبان وسينيز وجنابا وجنريم وصحار وفيه انتهى البحر الفارسي وعليه من البال
وسرياف وحصن ابن عمارة وهذه كلها من أرض فارس ويتلوها على البحر من بالد كرمان مثورة 
وهرمز وبوادي جبال القفص ويف هذا البحر من اجلزائر جزيرة خارك وجزيرة الفت وهي تصاقب 

  .سرياف وطرف بين الصفار وجزيرة أوال

 من بالد سواد العراق احلرية والقادسية والكوفة وسورا والقطر ور امللك وكوثاربا وواسط والبطائح وفيه
  .وفم الصلح واملذار واملفتح وبيان وسليمانان واألبلة والبصرة وعبادان وجرجراي

 وفيه من حدود خوزستان مدينة الباسيان وجىب والدورق وديرا وآسك وأزم وسنبيل وايذج ورام هرمز

وسوق األربعاء وهرمز وهي األهواز وعسكر مكرم وجندي سابور وتستر وكرخة والسوس وقرقوب 
والطيب ومتوث وبردون وبصنا وفيه من بالد إصبهان البندجان والبيضاء وإصبهان وفيه من بالد فارس 

أرجان وكازرون والنوبندجان وجور وشرياز وهزار ومايني وكيسا وجم وجهرم وحنن هلذه البالد 
  .ذاكرون وملا فيها واصفون حبول اهللا ومعونته

فنقول إن مدينة فيد من بالد البادية وهي يف نصف الطريق ما بني بغداد ومكة وأما البادية فإا دار لفزارة 
وجهينة وخلم وبلي وقبائل خمتلطة من اليمن وربيعة ومضر وأكثرها مين وبنو أسد والرمل املعروف باهلبري 

لشقوق إىل األجفر عرضاً وطوله من وراء جبلي طيء إىل أن يتصل شرقاً بالبحر هو الرمل الذي با
  .الفارسي وميضي من وراء جبلي طيء إىل أن يرد اجلفار من أرض مصر

ومن مدن البادية مدينة الثعلبية وا جمتمع للعرب وا سوق عامرة ومنها مدينة زبالة وكانت من قبل 
ال رسم جمري وموضع يأوي إليه املسافرون وليس مبدينة وال حصن وأما مدينة فأما اآلن فما بقي منها إ
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القادسية فهي مدينة على جنب البادية بنتها األكاسرة من ملوك فارس وهي اآلن مدينة صغرية ذات خنيل 
ومياه عذبة وأكثر زراعاا الرطبة ويتخذ منها القت علفاً للجمال الصادرة والواردة يف طريق احلجاز 

يتزودون علوفام ومدينة القادسية غرب مدينة بغداد وهي ثغر من ثغور العراق ومن القادسية إىل ومنها 
  .الكوفة مرحلتان ومن القادسية إىل مدينة السالم بغداد أحد وستون فرسخاً

    

ومدينة الكوفة على شاطئ ر الفرات ذات بناء حسن وأسواق عامرة وحصن حصني وهلا ضياع ومزارع 
 وأهلها مياسري وتشبه مبانيها أبنية البصرة يف اإلتقان والنفاسة ومياهها عذبة وهواؤها صحيح وخنل كثري

وأهلها من صرح العرب لكنهم اآلن متحضرون وعلى ستة أميال من الكوفة قبة عظيمة مرتفعة األركان 
صر من كل جانب هلا باب مغلق وهي مستورة من كل ناحية بفاخر الستور وأرضها مفروشة باحل

السامانية ويذكر أن ا قرب علب بن أيب طالب وما استدار بالقبة مدفن آلل أيب طالب وهذه القبة بناها 
  .أبو اهليجاء عبد اهللا بن محدان يف دولة بين العباس وكان قبل يف دولة بين أمية خمفياً لو يوبه به

ما مما يلي املشرق املياه اجلارية والقادسية واحلرية على خط البادية وحاشيتها مما يلي املغرب وحييط 
والبساتني املتصلة والنخل الكثري التمر العذب املذاق وهذان البلدان ومدينة الكوفة يف أقل من مرحلة 

واحلرية مدينة صغرية جاهلية البناء طيبة الثرى مفترشة البناء وكانت فيما سلف أكرب من قطرها اآلن لكن 
 وخف أهل القادسية واحلرية لذلك والكوفة والقادسية واحلرية كلها داخلة أكثر أهلها انتقلوا إىل الكوفة

يف أعمال العراق وجباياا مرتفعة إىل ديوان بغداد وكذلك عماهلا والناظرون يف مجيع أعماهلا من قبل 
  .عمال بغداد

أراد ومدينتا واسط على جانيب دجلة وبينهما قنطرة كبرية مصنوعة على جسر سفن يعرب عليها من 
االجتياز من إحدى املدينتني إىل األخرى ويف كل مدينة منهما جامع خيتطب فيه واملدينة الغربية تسمى 
كسكر وهي من بنيان احلجاج بن يوسف الثقفي وا مزارع وخنيل وبساتني وعمارات متصلة واملدينة 

ة البناء فسيحة األرجاء األخرى اليت يف الضفة الشرقية تسمى واسط العراق وهي أيضاً مثل أختها حسن
مبانيها سامية ومسوكها عالية وبساتينها وأمواهلا كثرية وناسها حسان الزي ومالبسهم البياض والعمائم 
الكبار وأهلها أخالط من أهل العراق وغريها وليس ا بطائح وأرضها واسعة وطينتها ممتدة وهواؤها 

ها معول والة بغداد وا قوامها ونواحي واسط أصح من هواء البصرة وهي من أعمر بالد العراق وعلي
  .عمل مفرد عن أعمال العراق وأمواهلا ترتفع إىل مدينة السالم ومن مدينة السالم عامل واسط أبداً

ومن مدينة واسط إىل بغداد مثاين مراحل وكذلك منها إىل البصرة سبع مراحل وكذلك من واسط أيضاً 
ق البطائح ومن الكوفة إىل البصرة حنو اثنيت عشرة مرحلة ومن إىل مدينة الكوفة ست مراحل على طري
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الكوفة إىل املدينة حنو عشرين مرحلة ومن الكوفة إىل بغداد مخس مراحل ومن الكوفة إىل القادسية 
مرحلتان ومن القادسية إىل العذيب وهي أول خط البادية ستة أميال ومن واسط ترتل مع دجلة إىل ر 

يوم ويف الرب مرحلة ومنها إىل دجلة العوراء مث إىل ر معقل مث تنحدر يف فيض أبان يف النهر نصف 
  .البصرة

والبصرة مدينة عظيمة مل تكن يف أيام العجم وإمنا اختطها املسلمون يف أيام عمر ومدا عتبة ابن غزران 
 مجيعها السماريات وبغربيها البادية وبشرقيها مياه األار منفرشة وهي نيف على مائة ألف ر جيري يف

ولكل ر منها اسم ينسب إىل صاحبه الذي احتفره أو إىل الناحية اليت يصب فيها وهي يف استواء من 
األرض ال جبال فيها وال حبيث يقع البصر منها على جبل وفيما حكى أمحد بن أيب يعقوب صاحب 

أما اآلن فأكثرها خالء وما بقي كتاب املسالك واملمالك أن البصرة كان فيها سبعة آالف مسجد ونيف و
منها إال عمارة ما دار باملسجد اجلامع الذي فيها وحكى بعض التجار املسافرين إليها أنه اشترى التمر ا 

  .يف عام ستة وثالثني ومخسمائة مخسمائة رطل بدينار

    

ة وعن جانيب هذا النهر وا ر يعرف بنهر األبلة طوله اثنا عشر ميالً وهو مسافة ما بني البصرة واألبل
قصور وبساتني متصلة كأا بستان واحد وحيويها حائط واحد وينصب إىل هذا النهر عدة أار كثرية مما 

تقاربه أو تقاومه يف الكرب ومجيع خنلها يف اعتداد قدوده ونضارة فروعه كأمنا أفرغ يف قالب واحد أو 
طة بشرقيها يصب بعضها يف بعض ويتشعب بعضها من غرس سائره يف يوم واحد ومجيع أار البصرة احملي

بعض وأكثرها يدخله املد واجلزر من البحر فإذا كان املد دخل املاء من البحر وتراجعت مياه األار 
فصبت يف البساتني واملزارع وسقتها وإذا كان اجلزر احنجزت وعادت األار جارية على حسب عادا 

ري ا ماء وإمنا يدخلها ردع املياه الواصلة إليها مع املد والغالب على مياه ومنها اار كثرية حمتفرة ال جي
  .هذه األار امللوحة

واألبلة مدينة على هذا النهر من إحدى جهاا بل هو منها يف مشاهلا وجانبها اآلخر وهو الشرقي على 
 والضياع عامرة بالناس وأهلها غريب دجلة وهي صغرية املقدار حسنة الديار واسعة العمارة متصلة البساتني

مياسري وعندهم خصب من العيش ورفاهة ودعة ومن أسفل األبلة املفتح واملذار على ضفة دجلة وهي 
مدن متقاربة القدر متشاه العظم عامرة باألسواق والتجارات واألبلة أكرب منها قدراً وأكثر خلقاً وأغىن 

  .أهالً وأوسع عمارة

عماراا وقراها آجام كبرية وبطائح ماء سورة وتسري عليها السماريات والزوارق ويف حدود البصرة وبني 
باملدافع لقرب قعرها وارتدام جماريها بالتراب ورمبا زادت األمطار يف أوقات الشتاء فحملت دجلة 
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  .والفرات وصبت يف هذه األار سيوهلا فحفرت منها موضعاً وردمت آخر

ن وهي ستة وثالثون ميالً وعبادان حصن صغري عامر على شط البحر وإليه ومن البصرة إىل عبادان مرحلتا
يصل مجيع مياه دجلة وهو رباط وحمرس لطراق هذا البحر وعبادان يف الضفة الغربية من دجلة ودجلة 

هناك تتسع على وجه األرض كثرياً ومن عبادان إىل اخلشبات ستة أميال وهذه اخلشبات على متصل حبر 
لة وهي خشبات مغروزة يف قعر البحر عليها مناصب من ألواح مهندمة وجيلس عليها فارس مبصب دج

  .حراس البحر ومعهم زورق يركبون فيه إىل هذه اخلشبات وبه يرتلون إىل الساحل

وهذا البحر الفارسي شطه األمين للعرب واأليسر لفارس وعرضه مائتا ميل وعشرة أميال وعرضه من 
عا ومن اخلشبات إىل هجر مدنية البحرين يف شط العرب مائتا ميل وعشرة أميال سبعني باعا إىل مثانني با

ومن البصرة إىل البحرين على اجلادة إحدى عشرة مرحلة وليس يف طريق الساحل ماء وهو حنو من مثاين 
عشرة مرحلة يف قبائل العرب مياههم حممولة معهم وهو سلوك غري أنه خموف ومن البصرة إىل املدينة حنو 

من عشرين مرحلة ويلتقي الطريق مع طريق الكوفة بقرب معدن النقرة ومن البحرين إىل املدينة حنو من 
  .مخس عشرة مرحلة

والطريق من البصرة إىل البحرين من عبادان إىل مرحلة ال ماء فيها وال عامر ا مث إىل احلدوثة مرحلة مث 
رحلة مث إىل مسلحة مرحلة مث إىل األحساء مرحلة مث إىل عرفجا مرحلة مث إىل حنيان مرحلة مث إىل القرى م

إىل محص مرحلة مث إىل ساحل هجر مرحلة وهذه املراحل كلها مراس ومواضع ال ماء فيها وعامرها قوم 
فأما األحساء فهي مدينة على البحر الفارسي تقابل أوال . من العرب رحالة ال يستقرون يف مكان واحد

  .ة حسنة لكنها صغرية وا أسواق تقوم ا يف تصرفهاوهي بالد القرامطة وهي مدين

وأما مدينة القطيف فإا جماورة للبحر وهي يف ذاا كبرية وبني القطيف واألحساء مرحلتان ومن القطيف 
إىل محص يومان وهي على البحر الفارسي ومن مدينة القطيف إىل بيشة مرحلة كبرية ويتصل بالقطيف 

صل ال عمارة فيه أي ليس به حصن وال مدينة وإمنا به أخصاص لقوم من العرب إىل ناحية البصرة بر مت
  .يسمون عامر ربيعة

ومدن البحرين منها هجر ومحص والقطيف واألحساء وبيشة والزارة واخلط اليت تنصب إليها الرماح 
إىل بر العرب اخلطية ومسيت البحرين جبزيرة أوال وذلك أن جزيرة أوال بينها وبني بر فارس جمرى ومنها 

جمرى وهي ستة أميال طوالً وستة أميال عرضاً ومنها إىل البصرة مخسمائة ميل وأربعون ميالً ألن أيضاً من 
  .جزيرة أوال إىل جزيرة خارك مئتان وأربعون ميالً

وجزيرة خارك ثالثة أميال يف ثالثة أميال وا زروع وأرز كثري وكروم وخنل وهي جزيرة حسنة كثرية 
  . خصيبةاألعشاب
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وجزيرة أوال جزيرة حسنة ا مدينة كبرية تسمى البحرين وهي عامرة حسنة خصيبة كثرية الزروع 
والنخل وفيها عيون ماء كثرية ومياهها عذبة منها عني تسمى عني بو زيدان ومنها عني مريلغة ومنها عني 

اعة تطحن عليها األرحاء فالعني غذار وكلها يف وسط البلد ويف هذه العيون مياه كثرية نابعة مترعة دف
املسماة عني غذار فيها عجب ملبصرها وذلك أا عني كبرية قدراً مستديرة الفم يف عرض ستني شرباً 

واملاء خيرج منها وعمقها يشف على مخسني قامة وقد وزن املهندسون وحذاق العلماء علو فمها فوجدوه 
هذه اجلهة يزعمون أا متصلة بالبحر وال اختالف بينهم مساوياً لسطح البحر وعامة أهل البالد اليت يف 

يف ذلك وهذا غلط وحمال ال يشك فيه ألن لعني ماؤها حلو عذب لذيذ شهي بارد وماء البحر حار 
  .زعاق ولو كانت كما زعموا لكان ماؤها ملحاً كماء البحر

 دينه وال يلي مكانه إذا مات إال ويف هذه اجلزيرة أمري قائم بنفسه وقد رضيه أهل الساحلني لعدله ومتانة
  .من هو مثله يف العدل والقيام باحلق

    

ويف هذه اجلزيرة رؤساء الغواصني يف البحر ساكنون ذه املدينة والتجار يقصدون إليها من مجيع األقطار 
ر باألموال الكثرية ويقيمون ا األشهر الكثرية حىت يكون وقت الغوص فيكترون الغواصني بأسوام أج

معلومة تتفاضل على قدر تفاضل الغوص واألمانة وزمان الغوص يف شهر أغشت وشتنرب فإذا كان أوان 
ذلك وصفا املاء للغطاص وأكرى كل واحد من التجار صاحبه من الغواصني خرجوا من املدينة يف أزيد 

 كل دونج منها من مائيت دونج والدونج أكرب من الزورق ويف إنشائه وطاء ويقطعها التجار أقساماً يف
مخسة أقسام وستة وكل تاجر منهم ال يتعدى قسمه من املركب وكل غواص له صاحب يتعاون به يف 
عمله وأجرته على خدمته أقل من أجرة الغطاس ويسمى هذا املعاون املصفي وخيرج الغواصون من هذه 

اناً بوجودهم صدف اللؤلؤ املدينة وهم مجلة يف وقت خروجهم ومعهم دليل ماهر وهلم مواضع يعرفوا عي
فيها ألن للصدف مراعي جتول فيها وتنتقل إليها وخترج عنها يف وقت آخر إىل أمكنة أخر معلومة بأعياا 

فإذا خرج الغواصون عن أوال تقدمهم الدليل والغواصون خلفه يف مراكبهم صفوفاً ال تتعدى جريه وال 
واضع اليت يصاد ا صدف اللؤلؤ تنحى عن ثيابه خترج عن طريقه فكلما مر الدليل مبوضع من تلك امل

وغطس يف البحر ونظر فإن وجد ما يرضيه خرج وأمر حبط قالع دوجنه وأرسى وحطت مجيع املراكب 
حوله وأرست وانتدب كل غواص إىل غوصه وهذه املواضع يكون عمق املاء فيها من ثالث قيم إىل 

 ثيابه ويبقى بسترة تسار عورته ال غري ويضع يف أنفه قامتني فدوا وصفة غوصهم أن الغواص يتجرد عن
اخللنجل وهو مشع مذاب بدهن الشريج يسد به أنفه ويأخذ مع نفسه سكيناً ومشنة جيمع فيها ما جيده 
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هناك من الصدف ومع كل غواص منهم حجر وزنه من ربع قنطار إىل ما حنوه مربوط حببل رقيق وثيق 
وميسك احلبل صاحبه بيده إمساكاً وثيقاً ويتخلى الغواص بنفسه يف املاء فيدليه يف املاء جع جنب الدونج 

فيجعل رجليه على احلجر وميسك احلبل بيديه مث يرسل صاحبه احلبل من يده دفعة واحدة فيرتل احلجر 
مسرعاً حىت يصل قعر البحر والغائص عليه ميسك احلبل بيديه فإذا استقر يف قعر البحر نزل إىل قعر البحر 

لس وفتح عينيه يف املاء ونظر إىل ما أمامه ومجع ما وجد هناك من الصدف يف عجل وكر فإن امتألت وج
مشنته كان وإال اندرج إىل ما قاربه واحلجر ال يفارقه وال يترك يده عن إمساك حبله فإن أدركه الغم 

لبه فإذا امتألت مشنته كثرياً صعد مع احلبل إىل وجه املاء واسترد نفسه حىت يستريح ويرجع إىل غوصه وط
اجتذا صاحبه من أعلى الدونج وفرغ املشنة مما فيها من الصدف يف قسمه من املركب وأعادها يف البحر 

إىل الغواص إن كان الصدف هناك كثرياً وعلى قدر الوجود له يكون طلبه فإذا مت الغواصون يف البحر 
انتدب املصفي وهو صاحب الغواص فيشق ما معه مقدار ساعتني صعدوا ولبسوا ثيام وتدثروا وناموا و

من الصدف والتاجر ينظر إليه حىت يأيت على آخره فيأخذه التاجر منه ويصره عند نفسه بعدد مكتوب 
فإذا كان عند العصر انتدبوا إىل طعامهم فصنعوه وتعشوا وناموا ليلتهم إىل الصباح مث يقومون وينظرون 

قت الغوص فيتجردون ويغوصون هكذا كل يوم وكلما فرغوا من مكان قي أغذية يأكلوا إىل أن حيني و
أفنوا صدفه انتقلوا إىل غريه وال يزالون ذه احلال إىل آخر أغشت مث ينصرفون إىل جزيرة أوال يف اجلمع 

الذي خرجوا فيه وما معهم من اجلوهر يف صررهم وعلى كل صرة منها مكتوب اسم صاحبها وهي 
زلوا أخذت تلك الصرر من التجار وصارت يف قبض الوايل ويف ذمته فإذا كان يف مطبوعة بطابع فإذا ن

يوم البيع اجتمع التجار يف موضع البيع فأخذ كل واحد مكانه وأحضرت الصرر ودعي باسم كل واحد 
من أصحاا وفضت خوامتها واحدة بعد واحدة وصب ما يف الصرة من لؤلؤ يف غربال موضوع حتته ثالثة 

تلك الغرابيل هلا أعني مبقادير يترك منها الدقيق واملتوسط وميسك كل نوع منها يف صحن غربال غرابيل و
فال يبقى على وجه الغربال األول األعلى إال ما غلظ من اجلوهر ويبقى على وجه الغربال الثاين اللؤلؤ 

 عليه بأسوامه املتوسط ويستقر على الغربال الثالث اللؤلؤ الدقيق مث يعزل كل صنف منها وينادى
ومستحق أمثانه فإن أحب التاجر سلعته كتبت عليه وإن شاء بيعها من غريه باع وقبض ماله والتاجر إذا 

اشترى متاعه إمنا يكون عليه أن يؤدي اللوازم اليت وجبت عليه وينتصف التجار من الغواصني والغواصون 
    من التجار وينفصل كل أحد من كل أحد 

  .ودون إىل هناك يف العام القابل هكذا أبداًوينصرف الناس مث يع

ولصاحب جزيرة كيش اليت ذكرناها يف اإلقليم الثاين وموضعها يف حبر فارس على التجار الذين يعاملون 
الغواصني شيء معلوم يقبض له يف ديوان البيع منهم ويبعث إليه بذلك ضريبة وما وجد من اجلوهر الغايل 
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لى نفسه باسم أمري املؤمنني والعدل ال يفارقهم يف البيع والشراء حىت ال النفيس أمسكه الوايل وكتبه ع
  .يضام منهم أحد وال يشكو ظلماً

واجلوهر يتكون حبه خلقاً يف هذا الصدف على ما يصفه أهل حبر فارس من ماء مطر نيسان وإن مل ميطر 
هور صحيح متفق عليه مطر نيسان مل جيد الغواصون منه شيئاً يف سنتهم تلك وهذا عندهم شيء مش

  .بينهم

والغوص يف بالد فارس صنعة تتعلم وينفق عليها األموال يف تعليمها وذلك أم يتدربون يف رد أنفاسهم 
على آذام حىت أن الرجل منهم يف أول تعليمه تتزكم أذناه وتتسلط وتسيل منهما املادة مث يتعاجلون من 

املاء وكل واحد منهم مييز صاحبه وال يتعدى طوره وال ذلك فيربؤون منه وأعالهم أجرة أصربهم حتت 
  .ينكر فضل من تقدمه وفاقه يف املعرفة والصرب

ويف هذا البحر الفارسي مجيع مغايص اللؤلؤ وأمكنته مث إن أمكنته حنو من ثلثمائة مكان مقصودة كلها 
ل البحور واجلزائر مشهورة بالغوص وقد ذكرنا منها أكثرها عند ذكر أمكنتها يف مواضعها من سواح

ومغايص حبر فارس أكثر نفعاً وأمكن وجوداً للطلب من سائر البحور اهلندية واليمنية وقد ذكرنا من ذلك 
  .ما فيه بلغة بل كفاية

ولنرجع اآلن إىل ما كنا فيه من ذكر البالد وصفاا وطرقاا على الكمال حبول اهللا فمن ذلك صفة 
 إىل اليمامة على البادية وهو طريق العرب وقليالً ما يسلكه التجار فمن الطريق من البصرة إىل البحرين مث

ذلك أن اخلارج عن البصرة يسري إىل مرتل يف الصحراء فيه عني ماء مرحلة مث إىل كاظمة مرحلة مث إىل 
 مرتل يف الصحراء مث إىل مرتل مث إىل مرتل مث إىل القرعاء وهو مرتل فيه عرب ومنه إىل طخفة مرتل عرب

مرحلة ومنه إىل الصمان مرحلة وهو مرتل فيه عرب مث إىل مرتل فيه ماء مث إىل مرتل ال ماء فيه مث إىل مرتل 
فيه ماء مث إىل الرياين من غريب بالد البحرين ومنها إىل مرتل مث إىل مرتل مث إىل مرتل مث إىل سلمية مث إىل 

  .ا سلفالسيال مث إىل حضرمة اليمامة وقد ذكرنا هذه البالد فيم

ويف شرقي موضع دجلة يف حبر عبادان أرض خوزستان ومنها األهواز ومدينة األهواز تعرف رموزشهر 
وهي القطر الكبري والقطر املعمور والناحية احلسنة اليت ينسب إليها سائر الكور وا أسواق وجتارات 

 والعرب املتحضرة ا وعمارات متصلة وأرزاق دارة وخريات مجة وفيها ناس أخالط من قبائل فارس
  .مياسري هلم أموال كثرية وبضائع وافرة ومصانع مكسبة وعيش ممكن وخصب رغد

واألهواز هي قاعدة بالد خوزستان وأرض خوزستان هذه أرض وطيئة حسنة ثرية موضعها فسيح 
وتستر وهواؤها صحيح وهي سهلة األرجاء كثرية املياه وبالدها كثرية عامرة منها األهواز وعسس مكرم 

وجندي سابور والسوس ورام هرمز واملسرقان وسرق وامسها دورق الفرس وايذج وبيان وجىب وبصنا 
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وسوق سنبيل ومناذر الكربى ومناذر الصغرى وقرقوب والطيب وكليوان ور تريى ومتوث وبردون 
  .وكرخة وأزم وسوق األربعاء وحصن مهدي على البحر والباسيان وسليمانان

    

ن مياه جارية وأودية غزيرة وأار سائلة وأكرب أارها ر تستر ويسمى دجيل األهواز وبأرض خوزستا
وهو ر عجيب منبعه من جبال من ناحية اللور وعليه الشاذروان الذي أمر بعمله سابور امللك وهو من 

در جمرى املاء سداً العجائب املشهورة وذلك أنه بىن أمام تستر من الضفتني بنياناً وثيقاً عالياً وأقام يف ص
موثقاً باحلجر العظيم والعمد احلجازية حىت ساواه مع ضفيت بنائه وارتدع به املاء حىت صار بإزاء تستر 

وذلك أن تستر يف نشز من األرض عال واملاء مرتدع بني يديها وجيري هذا النهر من وراء عسكر مكرم 
 ويقع هناك يف البحر وخيرج من ر تستر ر ومير باألهواز حىت ينتهي إىل ر السمرة إىل حصن مهدي

يسمى ر املسرقان فيمر مغرباً حىت ينتهي إىل مدينة عسكر مكرم وعليه هناك جسر كبري حنو من عشرين 
سفينة وجتري فيه السفن الكبار ويتصل باألهواز وبني عسكر مكرم واألهواز ثالثون ميالً يف املاء فإذا 

يف أول الشهر عرب هناك باملراكب وإن كان اجلزر مل ميكن املراكب السري فيه كان املاء يف املد وزيادته 
ألن املاء به جيف وال يبقى منه إال عدد منقطعة عن اتصال اجلري وهذا النهر ال يضيع من مائه شيء وإمنا 
يتصرف كله يف سقي األرضني هناك تسقى به غالت القصب وضروب احلبوب والنخل والبساتني وسائر 

زارع املعمورة وجيري يف جنوب خوزستان ر طاب وهو احلد املميز بني خوزستان وفارس ومجيع مياه امل
خوزستان كلها تتألف وتنصب يف البحر عند حصن مهروبان وبضفة حصن مهدي وليس بأرض 

خوزستان حبر إال ما ينتهي إليها عن زاوية من حد مهروبان إىل قرب سليمانان حبذاء عبادان وهو شيء 
يسري من بر فارس وأرض خوزستان كلها سهول وأرضها رمل وليس ا شيء من اجلبال إال ما كان 

  .بنواحي تستر وباجلملة إا كلها سهول وفجاج غري عالية

ومدينة املسرقان مدينة عامرة بأهلها والصادرون عنها والواردون عليها كثري وهلم معايش وأرزاق كثرية 
الرطب املوصوف املسمى الطن إذا أكله اإلنسان وشرب عليه ماء املسرقان وأكثر شجرهم النخل وفيها 

وجد عليه رائحة اخلمر سواء وعندهم من احلنطة والشعري الشيء الكثري وسائر أنواع احلبوب موجودة ا 
وأكثر احلبوب عندهم األرز وهم يطحنونه ويتخذون منه خبزاً يأكلونه ويفضلونه على احلنطة وباملسرقان 

  . غالت القصب الشيء الكثري الذي يفوق ما بسائر اآلفاق من ذلكمن

والسوس مدينة جليلة حاضرة بكل خري جامعة لكل فضل وأهلها أخالط وهي من بالد السكر يصنع ا 
منه كل شيء كثري ويتجهز به إىل كل اآلفاق ويصل فاضله إىل أقصى خراسان وينسب إليها ويصنع ا 

  .لة وا فواكه كثريةمن اخلز العتيق كل جلي
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ومدينة عسكر مكرم مدينة كبرية حسنة على ر املسرقان وهلا جسر قدمنا وصفه وهي عامرة بالتجار 
وأخالط الناس وا أسواق وأرزاق وصناعات وهلا مزارع متصلة وا صنف من العقارب على قدر ورقة 

ل ما يسلم من لسبته وبني عسكر مكرم األجنذان وصفرا تسمى اجلرارة إذا لسبت أحداً مات حلينه وق
وتستر مرحلة ومن عسكر مكرم إىل رام هرمز مرحلتان وهي مدينة عامرة جليلة وا أسواق ومتاجر 

ويصنع ا من ثياب اإلبريسم ما حيمل إىل كثري من املواضع وكذلك من مدينة عسكر مكرم إىل الدورق 
  .راحل خفافحنو أربع مراحل ومن الدورق إىل األهواز أربع م

والدورق مدينة عامرة بأهلها وا من أخالط الناس مجل ومتاجرها كثرية وتسمى مدينة الرستاق وبغربيها 
  .مدينة باسيان على مرحلتني منها

وباسيان مدينة وسطة يف الكرب عامرة يشقها ر فيصري نصفني وهي فرجة حسنه من داخلها وخارجها 
  .رباًوبني باسيان وحصن مهدي مرحلتان غ

    

ومدينة تستر هي كما قدمنا ذكره مرتفعة عن وجه األرض واملاء يرتفع يف الشاذروان إىل باا ويف تستر 
فيما يقال تابوت دانيال وقال احلوقلي يف كتابه إن أبا موسى األشعري وجد ا القرب املذكور وكان أهل 

 إذا أجدبوا فأخذه أبو موسى وشق من الكتاب يديرونه على جمامعهم ويتربكون به ويستسقون به املطر
النهر الذي على باب السوس خلجاناً وجعل فيه ثالث قبور مطوية باآلجر ودفن ذلك التابوت يف أحد 

القبور مث استوثق منها كلها وعماها مث فتح إليها املاء حىت قلب ذلك الثرى الكثري على ظهر تلك القبور 
ل إن من نزل إىل قعر النهر وجد القبور هناك ومما يتاخم آسك يف والنهر جيري عليها إىل يومنا هذا ويقا

جهة حد فارس جبل أذروان وهو بركان نار يقذف ا ليالً واراً والدخان ال يطفأ أبداً فيه وهذا اجلبل 
شبيه جببل النار الذي يف جزيرة صقلية ويصنع بتستر الديباج العجيب املنظر املتقن الصنعة وكان قبل هذا 

مل ا كسوة الكعبة فأما اآلن فإن الكسوة تعمل بالعراق ومنها حتمل كل سنة ومن العسكر إىل ايذج يع
يف جهة املشرق أربع مراحل وهي مدينة عجيبة فرجة الرقعة بسيطة املكان متامخة للجبل املتصل بإصبهان 

تر إىل مدينة جندي سابور وا متاجر وصنائع وأموال متصرفة وأسواق نافقة مما جلب إليها ومن مدينة تس
  .مرحلة كبرية

ومدينة جندي سابور يف نشز من األرض حسنة حصينة منيعة وهي متري من جاورها خبريها وا خنل 
وزروع كثرية ومياه وهلا عمارات وخصب وفواكه وأسواق جامعة لضروب من البضائع نافقة املتصرفات 

  .ومن جندي سابور إىل السوس مرحلة

ليست بالكبرية جداً لكنها متحضرة وهلا بساتني وجنات وخنل وقصب كثري يعمل منه والسوس مدينة 
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  .السكر الكثري كما قدمنا وصفها

ومنها إىل قرقوب مرحلة وهي املدينة اليت ينسب إليها الرقم القرقويب يف مجيع األرض ويعمل ا ديباج 
 الديباج القرقويب ومبدينه قرقوب مثل معني بالذهب يسمى خرد وقليالً ما يوجد مثله بآفاق األرض وهو

  .ما مبدينة السوس من الطرز للسلطان لنسيج احللل والديباج واخلزوز وسائر الثياب النفيسة الغالية الثمن

ويتصل مبدينة قرقوب يف جهة الشمال مدينة الطيب على مرحلة وليست بكبرية وإمنا هي حسنة الذات 
 ويصنع ا تكك تشبه التكك األرمينية ال يوجد يف بالد اإلسالم كثرية اخلريات جامعة ألشتات الربكات

مثلها بعد تكك أرمينية حسان وبركانات مثينة حمكمة ويصنع ا كثري من الصنائع ال جيارى صناعها فيها 
ويتصل ا يف جهة الشرق مدينة صغرية تسمى . وهلم كيس يف األمور وحذق ومنها إىل واسط مرحلتان

ستو من األرض حسنة اجلهات كثرية املترتهات خريها عام وشكلها تام وبني متوث متوث وهي يف م
  .والسوس مرحلة ومتوث منها غرباً

  .ويتصل مبدينة السوس يف جهة الغرب مدينة برذون وهي صغرية القدر كثرية األهل وا مزارع وعمارات

إىل بردون مرحلة ومدينة بصنا ومنها مدينة بصنا أيضاً وبني بصنا والسوس مرحلة وكذلك من السوس 
مدينة صغرية اجلرم خلقها كثري وا طرز للسلطان يعمل ا الستور املنسوبة إليها املشهورة يف مجيع اآلفاق 

املكتوب على تطريزها مما عمل ببصنا وقد يعمل بربذون وكليوان وغريمها من املدن ستور يكتب عليها 
  .بصنا ويدلس ا يف ستور بصنا

وس إىل األهواز ثالثة أيام واألهواز وعسكر مكرم يف مست واحد واألهواز من عسكر مكرم ومن الس
  .جنوباً ورام هرمز منهما كأحد األثايف شكالً مثلثا متساوي األضالع

ومن عسكر مكرم إىل سوق األربعاء وهو السوق املسمى بسوق األهواز مرحلة وهي مدينة حسنة وهلا 
  .ا فواكه ونعم كثرية ومتاجر ودخل وخرج وجباية طائلةسوق مشهورة يف يوم معلوم و

  .ومن سوق األهواز إىل دورق يف املاء مثانية وأربعون ميالً وعلى الظهر يف الرب اثنان وسبعون ميالً

ومن سوق األربعاء إىل حصن مهدي على البحر الفارسي مرحلة وهو حصن منيع حسن البنية متقن وبه 
  .د ويتسع هناك حىت يكون عرضه حنو ثالثة أميالجيتمع مصب مياه هذه البال

ومن سوق األهواز إىل أزم مرحلة وأزم على ر يقع يف ر تستر وهي متحضرة وهلا سوق متحركة وا 
  .بيع وشراء وهي رصيف متوسط ملن جاء من فارس يريد العراق

  .فارسوحياذيها من خلف النهر قرية آسك وهي قرية عامرة وعلى طريق من جاء من 

    

ومن مدينة األهواز إىل ر تريى مرحلة ور تريى مدينة صاحلة القدر عامرة بالديار واألسواق كثرية 
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اخلريات واألرزاق ا طرز يتخذ فيها ثياب حسنة ويذكر أا من أرض فارس وسنذكرها يف ختوم فارس 
  .حبول اهللا ومن مدينة ر تريى إىل مدينة بيان مرحلتان

ن على الدجلة من الضفة الشرقية وهي مدينة صغرية حسنة الداخل واخلارج وا منرب وألهلها ومدينة بيا
حرص على طلب اآلداب والعلوم وفيهم اعتالء على من ساواهم من أهل البالد وأخرب أمحد بن يعقوب 

وم وال يف كتاب املسالك الذي ألفه أن بنهر تريى داراً ال تعمر وكل من يسكنها ال يلبث أكثر من ي
  .جياوز الليلة إىل الغد ومن مدينة بيان إىل األبلة مرحلة ومن بيان إىل حصن مهدي مرحلة

ويتصل باألبلة املفتح واملذار ومها مدينتان على جماري الدجلة واملفتح مدينة صغرية املقدار عامرة القطر 
ارج منها كثري وهلا بساتني حسنة البناء متحركة األسواق وليست من أمهات البالد والداخل إليها واخل

ومزارع ومترتهات ومنها إىل مدينة املذار مرحلة خفيفة واملذار مدينة صغرية تشبه مدينة املفتح يف 
مقدارها وجتانسها يف مبانيها وآثارها وا من األسواق واملصانع ما باملفتح وأشف من ذلك وأهلها 

ملا بني أيديهم من أمواهلم وشح بني وهلا مزارع كثرية متنافسون فيما بينهم وهلم اهتمام باألمور وصيانة 
  .وعمارات جليلة وغالت راحبة

ومن الباسيان إىل جىب اثنا عشر ميالً وجىب مدينة ورستاق عريض مشتبك العمارة بالنخل وقصب السكر 
ني يف وغريمها من الفواكه وألهلها رفاهة وخصب ومنها أبو علي اجلبائي إمام املعتزلة ورئيس املتكلم

  .عصره

ومن جىب إىل مدينة سليمانان مخسة عشر ميالً وهي مدينة على ضفة ر الدجلة حسنة املطلع ية 
النواحي مفيدة الزراعات والغالت وا حوت كثري وحلوم وأرزاق ومنها مع الدجلة إىل مدينة بيان مثانية 

  .عشر ميالً

ي مدينة حسنة صغرية وهلا إقليم بذاته خصيب ومن مدن خوزستان املتامخة ألرض فارس مدينة اللور وه
والغالب عليه هواء اجلبل وكان من خوزستان فصري إىل أعمال اجلبل وهلا بادية وإقليم ورستاق والغالب 

  .على سكانه األكراد وم كثر خصبه وكثرت غلته ومن اللور إىل مدينة تستر مرحلتان

سنبيل وهي كورة متامخة لفارس وكانت أيضاً ومن أكوار اخلوزستان ااورة ألرض فارس كورة 
  .معدودة يف أرض فارس فحولت إىل أرض خوزستان وهي عامرة وا سوائم ونتاج

ومن تلك األكوار ااورة ألرض فارس كورة الزها واجلايزان ومها كورتان عامرتان متجاورتان كثريتا 
واء الصرود وهي باردة ويقع الثلج ا يف اخلري متامختان للسردن من أرض فارس وحد إصبهان وهواؤها ه

  .إبان سقوطه واأللبان ا والسمن كثري جداً وا قوم يتخذون النحل للعسل وهو ا كثري موجود

وآسك أيضاً قريه كبرية عامرة وال منرب ا وهلا حدائق خنل كثرية وزراعات وغالت مجة ومن قرية آسك 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  187  

يضاً إىل الدورق مرحلتان ومن قرية آسك حتمل األدياس إىل أرجان مرحلتان خفيفتان ومن آسك أ
املنسوبه إىل آسك ويعمل منها احلصر بالعراق وهذا الديس مفضل على كل ديس ينبت يف بالد أرجان 
وغريها وذه القرية كانت وقيعة األزارقة املذكورة يف الكتب وذلك أن األزارقة كان عددهم أربعني 

 مكان منها فخرج إليهم من اجلند ألفا رجل يف بعثتني فقتلهم األزارقة حىت رجالً من الشواة امتنعوا يف
  .أتوا على آخرهم

وأما مناذر الكربى ومناذر الصغرى فقريتان عامرتان ال منابر ما وكورمها عامرة وأرزاقهما دارة 
  .لنفعونواحيها متسعة ومياههما كثرية وما من حدائق النخل كثري ومزارعهما كثرية وافرة ا

وبقي أن نذكر األرض وحدودها بعد هذا إن شاء اهللا تعاىل وأرض خوزستان كما قدمنا وصفها حسنة 
البقع كثرية اخلريات متصلة العمارات وأهلها يتكلمون بالفارسية والعربية ولسان آخر ليس بعريب وال 

عمائم وعوامهم يلبسون بسرياين يستعملونه بينهم وزيهم زي أهل العراق يلبسون القمص والطيالسة وال
األزر واملآزر ويف أنفسهم وأطباعهم الشر والتنايف بعضهم على بعض ويف ألوام تغيري بصفرة ومسرة 

وفواكههم كثرية إال اجلوز فهو عندهم قليل وفيما ذكرناه بالغ ونريد اآلن أن نذكر من طرقها املشهورة 
  .املسلوكة ما ال بد من ذكره والعون باهللا

    

يق من أرجان إىل قرية آسك مرحلتان ومن آسك إىل ديرا مرحلة وديرا قرية مث منها إىل الدورق فالطر
مرحلة مث من الدورق إىل خان ترتله السابلة يعرف باخلان مث إىل مدينة الباسيان مرحلة ومن الباسيان إىل 

مهدي إىل بيان حصن مهدي مرحلتان وا منرب ويسلك منها يف املاء وهو أيسر من الرب ومن حصن 
مرحلة على الظهر وبيان على الدجلة فتركب منها إن شئت إىل األبلة يف املاء وإن شئت على الظهر إىل 

  .أن حتاذي األبلة فتركب منها إىل العراق

وطريق آخر على واسط إىل بغداد من أرجان إىل سوق سنبيل مرحلة مث إىل رام هرمز مرحلتان مث إىل 
 عسكر مكرم إىل تستر مرحلة ومن تستر إىل جندي سابور مرحلة ومن عسكر مكرم مرحلتان ومن

جندي سابور إىل السوس مرحلة ومن السوس إىل قرقوب مرحلة ومن قرقوب إىل مدينة الطيب مرحلة مث 
إىل واسط مرحلتان وقد يكون طريق آخر من عسكر مكرم إىل مدينة واسط أقرب من هذا وهو على عرب 

  .يسري

إىل مدينة إصبهان من ايذج إىل جواردان اثنا عشر ميالً مث إىل رستاجرد اثنا عشر ميالً مث الطريق من ايذج 
إىل سليدست وهي قرية مثانية عشر ميالً مث إىل بوين مخسة عشر ميالً مث إىل قرية سوجر مثانية عشر ميالً 

  . إصبهان مثانية عشر ميالًمث إىل الرباط مثانية عشر ميالً مث إىل خان األبرار أحد وعشرون ميالً مث إىل
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والطريق من سوق األهواز إىل شرياز من سوق األهواز إىل أزم مثانية عشر ميالً مث إىل عبدين وهي قرية 
مخسة عشر ميالً مث إىل الزط مثانية عشر ميالً مث إىل قنطرة على وادي امللح مثانية عشر ميالً مث إىل أرجان 

ومنها إىل اصفن مخسة عشر ميالً وهي قرية مث إىل الدرخويذ مثانية مثانية عشر ميالً وهي من أرض فارس 
عشر ميالً مث إىل مدينة النوبندجان أربعة وعشرون ميالً مث إىل قرية جومي مخسة عشر ميالً مث إىل شرياز 
مخسة عشر ميالً وأيضاً فإن من مهروبان اليت على ساحل حبر فارس إىل حصن ابن عمارة وهو طول 

لبحر أربعمائة ميل ومثانون ميالً ومن حصن ابن عمارة إىل سرياف مرحلتان ومن سرياف إىل فارس على ا
  .جنريم ستة وثالثون ميالً

ويف هذا اجلزء املرسوم من أرض فارس قطعة كبرية فيها من بالد فارس سينيز وجنابا وجنريم وسرياف 
ارم ورستاق الرستاق والفستجان وحصن ابن عمارة وجهرم وجور وفسا وداراجبرد وسابور والزجنان وت

وخورستان وكازرون وكران وجرمق وإصطخر ورباط السرمقان وجور واقليد وميبذ ونايني وكثة 
والروذان وصاهك ويزد وعقدة وسردن وتوج والبيضاء ومايني وسوران وكثري من قالعها مما سنأيت 

  .بأمسائه وسائر صفاته وأوصافه وهيآته بعد هذا حبول اهللا

إن أرض فارس حييط ا من ناحية الشرق املفازة الكبرية املتصلة بأرض السند من أعالها وتتصل فنقول 
بالري من أسفلها وحييط ا من جهة املغرب بر فارس ومن جهة اجلنوب أرض مكران ومن جهة الشمال 

  .أرض خوزستان وكور فارس مخس كور

ما قلناه وذه الكورة مدينة منذ فمنها كور أرجان وهي أصغر كور فارس وقاعدا سابور ك
والنوبندجان وكازرون ولكن هذه كورة تنسب إىل سابور وهو الذي ابتىن املدينة املسماة بسابور وإليها 

  .تنسب الثياب السابورية ومنها سينيز واسلجان وامللجان وفرزك وباش

ورة منسوبة إىل دارا امللك ومنها كورة داراجبرد ومدينتها داراجبرد وفسا وهي أكرب وأعم غري أن الك
  .وطمستان وكردبان ونرييز والفستجان واالجبرد واالنديان وجومي وماذوان وخسوا وفرج وتارم

وإصطخر أكرب بالدها ومن كور إصطخر مدينتها البيضاء وران وابرج ومايني والرباجنان وامليادوان 
  .هوالكاسكان وكرم واهلزار وناحية الروذان واألذركان وابرقوي

ومن الكور أيضاً بفارس كورة سابور وهي كورة حسنة ومدا كثرية فمنها النوبندجان وبندرمان 
ودشت بارين واهلندجيان وجنجان وتنبوك والدرخويذ وملتون ودرخبتجان واخلوبذان والكيمارج وماهان 

  .ىوالراميجان والديبنجان والشاهجان والشادروذ ومور ومخاجيان العليا ومخاجيان السفل

ومن كور فارس أيضاً كورة أردشري خرة ومن مدا شرياز وجور ونابند وميمند والصيمكان والربجان 
والكربنجان واخلواروستان وكوار وسرياف وجنريم وسينيز وجه وكري وكربين وكران وكام فريوز 
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  .والروجيان

    

وا الديوان واىب وهي مدينة وقاعدة فارس مدينة شرياز وهي دار مملكة فارس ويرتهلا الوالة والعمال 
إسالمية بناها حممد بن القاسم بن أىب عقيل ابن عم احلجاج وتفسري شرياز جوف األسد وإمنا مسيت 

بذلك ألا مدينة جيلب إليها املري من سائر البالد وال خيرج منها مرية البتة وملا وصل عسكر اإلسالم إىل 
 أن استفتحت إصطخر ومجيع كردها فتربك املسلمون بفلك فبنوا فارس عرس املعسكر مبكاا وأقام به إىل

شرياز هناك يف موضع املعسكر وهي مدينة جليلة املقدار حسنة النواحي واألقطار طوهلا حنو من ثالثة 
أميال يف مثلها وهي متصلة البناء ال سور هلا شبيهة مبصر وا أسواق وعمارة وهي قرارة اجليوش وأويل 

  .وين واجلبايات وشرب أهلها من اآلباراحلرب والدوا

ومدينة إصطخر مدينة جليلة كبرية مجيلة كثرية األسواق واملتاجر وبناؤها بالطني واحلجارة واجلص 
ومدينة إصطخر أقدم مدن فارس وأشهرها امساً وكانت مداراً مللكها وملوكها إىل أن ويل أردشري امللك 

ويروى يف األخبار أن سليمان بن داؤود كان يسري من طربية إليها فنقل ملكه إىل جور وجعلها داراً مللكه 
من غدوة إىل عشية وا مسجد يعرف مبسجد سليمان وإصطخر على ر فرواب وهلا قنطرة تسمى 

بقنطرة خراسان وهي قنطرة حسنة وخارج القنطرة أبنية ومساكن بنيت يف عهد اإلسالم ومن إصطخر 
وهواء إصطخر هواء فاسد وخيم وبإصطخر تفاح عجيب تكون التفاحة منه إىل شرياز ستة وثالثون ميالً 

  .نصفها حلو صادق احلالوة ونصفها حامض صادق احلموضة ومن شرياز إىل جور ستون ميالً

ومدينة جور بناها أردشري وكان مكاا فيما حيكى منقع مياه جتتمع به فاحتال خلروج ذلك املاء وبىن 
 جليلة هلا سور من طني وخلفه خندق وهلا أربعة أبواب ومقدارها حنو إصطخر مدينة جور ا وهي مدينة

وسابور وداراجبرد كثرية البساتني واجلنات رحيبة األبنية واجلهات غدقة الفواكه والثمرات نزيهة جداً 
واء فرجة من مجيع جهاا األربع يسري السائر ا بني قصور عالية ومترتهات سامية كاملة احلسن طيبة اهل

وكان يف وسطها فيما سلف من الزمان بنيان يسمى الطربال بناه أردشري امللك وجعل له من العلو مقدار 
ما إذا صعد اإلنسان إىل أعاله أشرف على مجيع املدينة ورساتيقها وكان له يف أعلى هذا البناء بيت نار 

نة جور ماء الورد الكثري اخلالص البالغ فهدمت اإلسالمية أكثره ومل يبق منه اآلن إال رسم داثر ويعمل مبدي
  .يف الطيب والصفاء وعبق الرائحة وقلة التغيري يف املدة الكثرية وإليها ينسب ماء الورد اجلوري

ومن مدينة شرياز إىل مدينة داراجبرد مائة ومخسون ميالً وداراجبرد ابتناها دارا امللك ونسبها إىل نفسه 
فظة فارسية فكأنه قال عمل دارا وهي مدينة كبرية عامرة آهلة فرجة وتفسري جبرد بالعربية عمل وهي ل

وا جتار وأسواق وبيع وشراء وهي مقصد وجممع للتجار املتصرفني يف ديار فارس وعليها سور حصني 
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كسور جور ويدور بسورها خندق جتتمع إليه فضول املياه اليت يبقى ا النخل ومساالت مياه عيون مجة 
 حشائش وغدران متنع من خوضه وبه مسك كثري ال شوك فيه وال عظم وال له فقار وال على ويف هذا املاء

جسمه فلوس وهو من ألذ السمك طعماً ويصرف فيما يصرف فيه اللحم وهلذه املدينة أربعة أبواب ويف 
ة وسطها جبل عال كالقبة ليس يتصل بشيء من اجلبال وبنيان أهلها باحلجارة والطني واجلص ومن مدين

  .داراجبرد إىل مدينة فسا أربعة ومخسون ميالً

    

ومدينة فسا مدينة مفترشة البناء واسعة الشوارع وأبنيتها أفسح وأمشخ من أبنية شرياز وبنيام بالطني 
وخشبها كثري والغالب عليه خشب الصنوبر والسرو وهي عامرة بالناس واجللة والتجار املياسري وهي 

رها وكثره عمارا وهواؤها أصح من هواء شرياز وعليها حصن حصني تقارب شرياز يف كرب مقدا
وأبواب خشب حمددة وحوهلا يف الدائر خندق واسع عميق وهلا ربض كبري وأكثر أسواقها يف ربضها 

ذلك وا من غالت الرطب والبلح واجلوز واألترج والسفرجل والقصب احللو ما يقوت ويكفي ويشف 
ة فسا إىل مدينة شرياز ستون ميالً ولداراجبرد من الرساتيق رستاق كرم على احلاجة إليه ومن مدين

ورستاق جهرم ورستاق نرييز ورستاق الفستجان ورستاق االجبرد ورستاق االنديان ورستاق جومي 
ورستاق فرج ورستاق تارم ورستاق طمستان وهذه الرساتيق ا مدن وقرى كاملدن عامرة آهلة وا 

ة من قرى داراجبرد املوميا الذي حيمل إىل اآلفاق وهي ملك للسلطان وال نظري هلا أسواق وجتارات وبقري
وهي يف غار يف جبل وقد وكل ا حفظة والغار مسدود الباب مطبوع على غلقه بعالمات كثرية ويفتح 
يف كل سنة مرة فيوجد قد اجتمع يف قعره حجر على قدر الرمانة فيطبع عليه مبحضر من ثقات السلطان 

  .حيمل إىل شرياز ويباع هناك وهو الصحيح وما سواه من املوميا فليس بشيءو

ومن فسا إىل كازرون ستة ومخسون ميالً وهي مدينة حسنة هلا سور وحصن وأبواب خشب وحديد وهلا 
قلعة داخلها حصينة وهلا ربض عامر فيه أسواق ومتاجر وصناعات وا فواكه عامة وخري كثري ومن 

  .مثانية وأربعون ميالًكازرون إىل جور 

واجلنجان تتاخم كازرون وهي مدينة عامرة آهلة من كورة سابور وعليها سور منيع وا جتارات وبيع 
  .وشراء

والراميجان ميدينة حسنة من كور سابور وهلا سور تراب حصني وهلا رستاق خصيب ويسمى ا 
  .وينسب إليها

رية اخللق وهلا سوق وجتار وصناعات وبيوع وأشرية وهلا واخلوبذان أيضاً مدينة صغرية عامرة بالناس كث
  .رستاق كبري وجانب متسع وينضاف إليها عمل املورستان وا منرب وبشر كثري وفواكه ونعم دارة
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ومن كورة سابور مدينة جرة وهي عامرة عليها سور من طني حصني وهلا رستاق آهل كثري العمارة 
ستاقان متقاربان يف الكرب عامران وهلما مزارع ومناخ وغالت وأفضيتها واسعة والدرخويذ وتنبوك ر

وكذلك رستاق الكيمارج حسن املوضع واسع اجلهات ممتد مستغل لكل فائدة وأما الراجمان والشاهجان 
وابنوران والشادروذ ومخاجيان العليا والسفلى وتريمردان فهذه كلها رساتيق وحصون وقرى كاملدن 

ألقطار خرياا عامة وأمواهلا وافرة وخلقها كثري ومجلتها من كورة سابور املتقدم متقاربة األقدار واسعة ا
  .ذكرها

ويتصل مبا ذكرناه من جهة اجلنوب مع الغرب من هذا اجلزء املرسوم مدن وقالع ورساتيق من كورة 
وكذلك أردشري مثل جور وقد تقدم ذكرها وهلا رستاق جليل عامر ونابند ورستاقها ممتد متسع األرجاء 

الصيمكان وهو حصن منيع وله عمارات ورستاقه منسوب إليه وخورستان مدينة حسنة عامرة بسوق 
وحصن منيع وهلا رستاق كبري عامر له غالت مفيدة وكذلك الفوشجان مدينة صغرية وأهلها بشر كثري 

 صغرية وا صناعات وجتارات وهلا رستاق يسمى بامسها ومن كورة أردشري مدينة كران وهي مدينة
  .حصينة وهلا رستاق معروف بامسها وا طني أخضر كالسلق يؤكل ال نظري له

ومن مدا مدينة سرياف وهي على ساحل البحر الفارسي وهي مدينة كبرية وا جتار مياسري وأهلها 
إن مولعون بكسب املال واستجالبه على أي وجه أمكن وهم أكثر عباد اهللا تغرباً وجتوالً يف اآلفاق حىت 
الرجل منهم يتجول العام والعشرين وال يرجع إىل أهله وال يكترث مبن خلفه وسرياف فرضة فارس 
ومبانيها بالساج وأبنيتهم طبقات مشتبكة البناء كثرية األهل وألهلها مهم يف نفقات األبنية وضروب 

جلبل مطل التحسني والتحصني وفواكههم ومياهم تصل إليهم من جبل مشرف عليهم يسمى جم وهذا ا
على البحر وليس به زرع وال ضرع وهي شديدة احلر جداً وهلا منربان أحدمها جنريم وهي مدينة على 

  .البحر وكذلك مدينة الغندجان ورستاقها يسمى دشت بارين وفيه حصن به منرب وسوق

  .ومدينة صفارة صغرية على البحر وا سكان وهم مياسري وهلم رستاق معمور يسمى الرستقان

    

ومن كورة أردشري توج وهو حصن عامر بأهله منيع وكذلك اجلرمق أيضاً قصبة حسنة حصينة عامرة 
آهلة وكذلك كري قصبة معمورة كبرية وهلا رستاق حسن جليل مفيد ومنها أبزر وهو قصبة جامعة 

ضاً وملجأ وا أسواق وكذلك مسريان مدينة صغرية هلا رستاق جليل متسع العمارات كثري العامر وأي
مدينة كوار متوسطة عليها سور تراب وفيها أسواق وجتار مياسري وهي مقصد ألنواع جتارات وهلا رستاق 

  .كبري فيه عمارات وخري وافر ومستغالت مجة والرستاق بلسان الفرس معناه اإلقليم أي عمل جبهة

ا ويف البحر جزيرة ابن كاوان وفيها مدينة وجامع آهل ومي من كورة أردشري وبقرا جزيرة أوال و
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أيضاً مدينة وهلا جامع وفيها أسواق صاحلة وكال هاتني اجلزيرتني على مقربة من الرب ويتصل ذه األكوار 
كورة أرجان املتقدم ذكرها وفيها مدن كثرية كبار وصغار جيب ذكرها هاهنا وسنأيت مبسافاا يف 

  .الطرقات املتصلة بالبالد

س وخوزستان وهي مدينة حسنة يف غاية الطيب وهلا رساتيق وخصب وخنيل فأما أرجان فإا حد بني فار
وكروم وفواكه عامة مثل اجلوز واألترج واخلوخ والزيتون الكثري والزيت وماؤها غري طيب وال شروب 
وعلى باب أرجان مما يلي خوزستان على ر طاب قنطرة تنسب إىل الديلمي طبيب احلجاج بن يوسف 

  .ما بني عموديها على وجه األرض مثانون خطوة وارتفاعها ما حيمل ذلكوهي طاق واحد سعة 

ومدينة سابور مدينة بناها سابور امللك وهي تباهي إصطخر يف هيآا وأبنيتها لكن مدينة سابور أكثر 
  .بشراً وعمارة وأهالً وأوفر حاالً وا جامع ومنرب

ورستاق كبري منسوب إليها وبه عمارات وقرى وأما مدينة ريشهر فإا صغرية لكنا عامرة وهلا جامع 
  .ومزارع وكذلك

  .وايج حصن جامع ومعقل مانع وبه منرب وله عمالة وقرى

وجنابة مدينة كبرية عامرة آهلة ذات أسواق عامرة و طرز يصنع ا ثياب الكتان الفاخرة على ضروب 
  .وا أنواع من التجارات وهلا رستاق وعمالة

ي بقرب البحر وا منرب وينسب إليها الكتان السينيزي امع عليه بالقول العام أنه ومنها مدينه سينيز وه
ليس جبميع أقطار األرض كتان يعدله وال يقاومه قوة وليناً ومن شأنه أنه ال يتعلق بالثياب كفعل الكتان 

نرب ومنها امللجات يف ذاته وحاله يف التعليق بالثياب املالمسة له ومن رساتيقها العامرة اسلجان وا م
وفرزك وباش كلها حصون ومواطن معمورة تتقارب يف أقدارها وتتشابه يف عماراا ويف كل واحدة منها 
منرب ومجاالت ومن أرض فارس بالد كثرية بقي علينا ذكرها وسنأيت ا يف اجلزء اآليت إثر هذا اجلزء حبول 

  .اهللا

كرمان وفيها من بالدها سوروا وهرمز وجبال القفص ويف هذا اجلزء الذي حنن يف ذكره قطعة من أرض 
نأيت بذكرها بعد ذكرنا لطرقات بالد فارس ومشهورها إىل ما يليها من قواعد األمصار املصاقبة هلا إن 

  .شاء اهللا

فمن ذلك صفة الطريق من شرياز إىل سرياف ومن شرياز إىل قرية كفرة مخسة عشر ميالً ومن كفرة إىل 
ر ميالً ومن خنذ إىل مدينة كوار ستة أميال ومدينة كوار تقسم ما بني خنذ والبيمجان قرية خنذ مخسة عش

ألن من خنذ إىل قرية البيمجان اثين عشر ميالً ومن البيمجان إىل مدينة جور السابق ذكرها مثانية عشر 
 صحراء ميالً ومن جور إىل رستاق دشت شوراب مخسة عشر ميالً ومنها إىل خان آزاذمرد وهي قرية يف
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قدر تسعة أميال وهذه الصحراء كلها تنبت نرجساً مضاعفاً ومن حار إىل خان آزاذمرد وهي قرية مثانية 
عشر ميالً ومن خان آزاذمرد إىل قرية كريند مثانية عشر ميالً ومن كريند إىل قرية مي مثانية عشر ميالً 

 ومن اذركان إىل خان بركانة اثنا ومن مي إىل رأس العقبة وهناك مرتل يسمى اذركان مثانية عشر ميالً
  .عشر ميالً ومن بركانة إىل مدينة سرياف حنو أحد وعشرين ميالً يكون اجلميع مائة ومثانني ميالً

والطريق من شرياز إىل جنابة على البحر من شرياز إىل خان األسد وهو على ر السكان مثانية عشر ميالً 
عشر ميالً ومن دشت أرزن إىل قرية ترية اثنا عشر ميالً ومن ومن خان األسد إىل خان دشت أرزن اثنا 

ترية إىل مدينة كازرون السابق ذكرها مثانية عشر ميالً ومن كازرون إىل قرية دريز اثنا عشر ميالً ومنها 
إىل مدينة توج أربعة وعشرون ميالً ومن توج إىل جنابة ستة وثالثون ميالً فذلك مائة واثنان وثالثون 

  .ميالً

    

والطريق من شرياز إىل إصبهان من شرياز إىل مدينة اهلزار اثنا عشر ميالً ومنها إىل مايني مدينة أحد 
وعشرون ميالً ومن مايني إىل مدينة كسنا مثانية عشر ميالً ومنها إىل كنار وهي قرية اثنا عشر ميالً ومن 

طخران أحد وعشرون ميالً ومنها إىل كنار إىل قرية قصر ابن أعني أحد وعشرون ميالً ومنها إىل قرية إص
خان روشن وهي قرية عامرة أحد وعشرون ميالً ومنها إىل قرية كرد أحد وعشرون ميالً ومنها إىل قرية 
دزة أربعة وعشرون ميالً ومن دزة إىل خان لنجان أحد وعشرون ميالً ومنه إىل إصبهان أحد وعشرون 

عون ميالً ومن خان روشن إىل إصبهان ثالثة وتسعون ميالً فذلك من شرياز إىل خان روشن اثنان وسب
  .ميالً اجلملة من ذلك مائتان ومخسة وعشرون ميالً

والطريق من شرياز إىل خوزستان من شرياز إىل جومي وهي مدينة حسنة نبيلة متقنة مخسة عشر ميالً ومن 
مخسة عشر ميالً وهي قرية عامرة جومي إىل خالر اثنا عشر ميالً وخالر قرية كبرية ومنها إىل قرية اخلرارة 

قليلة املاء ومن اخلرارة إىل قرية الكركان مخسة عشر ميالً ومن الكركان إىل النوبندجان وهي مدينة كبرية 
عامرة ذات أسواق وجتارات وقد ذكرناها فيما سلف مثانية عشر ميالً ومنها إىل قرية اخلوبذان اثنا عشر 

عشر ميالً ومنها إىل خان محاد وهي قرية عامرة اثنا عشر ميالً ومنها إىل ميالً ومنها إىل قرية زايدق اثنا 
راسني اثنان وعشرون ميالً ومنها إىل أرجان أحد وعشرون ميالً ومنها إىل بيذك وهي قرية تسعة أميال 

 ومنها إىل قرية العقارب وتعرف رب اثنا عشر ميالً ومن أرجان أيضاً إىل سوق سنبيل مثانية عشر ميالً

  .واحلد قنطرة ثكان من أرجان على غلوة سهم فاجلملة من ذلك من شرياز إىل أرجان مائة وثالثون ميالً

والطريق من شرياز إىل يزد ويزد يف جهة الشرق وهي على جانب املفازة يف طريق خراسان وحنن نذكر 
وضعها إن شاء اهللا فمن هذا الطريق جمرداً على حاله وسنذكر البالد اليت تأيت هناك على استقصاء يف م
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ذلك خترج من شرياز إىل الزرقات مثانية عشر ميالً والزرقان منازل على واد عذب إىل مدينة إصطخر 
مثانية عشر ميالً ومن إصطخر إىل قرية تري اثنا عشر ميالً ومن تري إىل قرية كمهنك أربعة وعشرون ميالً 

يذ إىل مدينة ابرقريه ستة وثالثون ميالً ومن ابرقويه ومن كمهنك إىل قرية بيذ أربعة وعشرون ميالً ومن ب
إىل قرية األسد تسعة وثالثون ميالً ومن قرية األسد وهي قرية ذات حصن منيع إىل قرية اجلوز ستة 

فراسخ ومن قرية اجلوز إىل قلعة اوس مثانية عشر ميالً ومن قلعة اوس إىل مدينة كثه من حومة يزد 
  .كثه إىل يزد ثالثون ميالً وسنذكر هذه البالد بعد هذا يف اجلزء اآليت بعون اهللامخسة عشر ميالً ومن 

والطريق من شرياز إىل السريجان والسريجان مدينة كرمان من شرياز إىل إصطخر ستة وثالثون ميالً ومن 
بعة إصطخر إىل زياداباذ وهي قرية من رستاق خفرز أربعة وعشرون ميالً ومن زياداباذ إىل كلودر أر

عشر ميالً ومن كلودر إىل جوبانان وهي قرية عامرة على حبرية مثانية عشر ميالً ومن اجلوبانان إىل قرية 
عبد الرمحن ستة فراسخ وهي مدينة تسمى اباذة وسنذكرها ومنها إىل مدينة البوذجنان مثانية عشر ميالً 

 رباط السرمقان مفازة أربعة ومنها إىل صاهك وهي مدينة عامرة أربعة وعشرون ميالً ومن صاهك إىل
وعشرون ميالً ومنه إىل رباط بشت خم سبعة وعشرون ميالً ومنها إىل السريجان سبعة وعشرون ميالً 

ورباط السرمقان املتقدم ذكره من حد فارس وما بعده من حد كرمات فجميع ذلك من حد السرمقان 
  .ربعة وعشرون ميالًإىل شرياز مائة ومثانون ميالً ومنه إىل مدينة السريجان أ

    

والطريق من شرياز إىل تارم من جروم كرمان من شرياز إىل خان ميم أحد وعثسرون ميالً وخان ميم قرية 
من رستاق الكهركان ومنه إىل مدينة خورستان أحد وعشرون ميالً ومن خورستان إىل مرتل يعرف 

من كرم إىل مدينة فسا املتقدم ذكرها مخسة بالرباط اثنا عشر ميالً ومنه إىل قرية كرم اثنا عشر ميالً و
عشر ميالً ومن فسا إىل طمستان وهي مدينة اثنا عشر ميالً ومن طمستان إىل ناحية الفستجان وهي مدينة 

مثانية عشر ميالً ومنها إىل الدراكان اثنا عشر ميالً ومنها إىل مدينة مريزجان اثنا عشر ميالً وهي مدينة 
امرة األسواق حسنة املباين ومنها إىل سنان اثنا عشر ميالً وهي مدينة عامرة عامرة كثرية التجارات ع

ومنها إىل داراجبرد ثالثة أميال ومنها إىل رم املهدي وهي مدينة حسنة ية املنظر ذات حصن حصني 
عة مخسة عشر ميالً ومنها إىل رستاق الرستاق مخسة عشر ميالً ومنها إىل فرج وهي مدينة جليلة كاملة أرب
وعشرون ميالً ومنها إىل تارم وهي مدينة اثنان وأربعون ميالً فاجلميع من شرياز إىل تارم مائتان وستة 

  .وأربعون ميالً

وبقي أن نذكر شيئاً من مسافات بالد فارس ومن شرياز إىل كوار ثالثون ميالً وهي قرية حسنة عامرة 
هي لألكل وال يعدله شيء يف ذلك ومن وا معدن طني أخضر كالسيف كالسلق أشد خضرة منه وهو ش
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شرياز إىل البيضاء أربعة وعشرون ميالً ومن شرياز إىل توج ستة وتسعون ميالً ومن شرياز إىل خرمة اثنان 
وأربعون ميالً ومن سرياف إىل جنريم ستة وثالثون ميالً ومن روذان إىل أنار أربعة ومخسون ميالً ومن أنار 

 ومن الفهرج إىل مدينة كثة ستة وثالثون ميالً ومن كثة إىل ميبذ عشرة إىل الكهرج مخسة وسبعون ميالً
  .فراسخ ومن ميبذ إىل عقدة ثالثون ميالً ومن عقدة إىل نايني مخسة وسبعون ميالً

وألرض فارس أربعة رموم وتفسري الرموم حمال األكراد ولكل رم منها قرى ومدن جمتمعة وفيها رئيس من 
  .وائب الكائنة يف ناحيته وحفظ الطرق حىت ال يصيب أحداً يف أرضه مكروهاألكراد التزم درك الن

فمنها رم احلسن بن جيلويه ويسمى الرميجان وهو مما يلي إصبهان ويأخذ طرقاً من كورة سابور وطرقا 
من كورة أرجان فحد منه ينتهي إىل البيضاء وحد منه ينتهي إىل إصبهان وكل ما وقع فيه من املدن 

نه من عمل إصبهان ويتامخهم من عمل إصبهان املازجنان الذين هم من بر شهريار وبعده عن والقرى فإ
  .شرياز على اثنني وسبعني ميالً

والرم الثاين منها هو رم الديوان املعروف برم احلسني بن صاحل ويسمى السوران وهو من كور سابور 
ا كورة سابور وكل ما كان من املدن وحد منه يلي أردشري خرة والثالثة حدود الباقية منه تنعطف 

  .والقرى يف أصقابه فهو منها وأقرب حده إىل شرياز على أحد وعشرين ميالً

والرم الثالث منها هو رم اللواجلان ألمحد بن الليث وهو من كورة أردشري خرة فحد منه يلي البحر ويلي 
نها وهو من شرياز على مثانية وأربعني ثالثة حدوده أردشري وما وقع يف أصقابه من املدن والقرى فهو م

ميالً وأما رم الكاريان فإن حداً منه إىل سيف بين الصفار وحد منه إىل املازجنان وحد منه إىل حدود 
  .كرمان وحد منه إىل حدود أردشري فحدودها كلها جمتمعة يف أردشري خرة

رج من احلي الواحد ألف فارس ويزيد هؤالء األكراد الذين هم يف هذه الرموم على مخسمائة بيت وخي
وأقل من ذلك وأكثرهم ينتجعون يف الشتاء والصيف إىل املراعي وكل واحد من أهل هذه الرموم ال 

يتحول عنها وال ينتقل منها بل ينتقل مجيعهم فيما هلم من النواحي املختصة م ال يدخلون أرض غريهم 
ن عمرو بن عامر ولألكراد يف بالد فارس أغنام وحكى ابن دريد أم من العرب من ولد كرد بن مرد ب

ورماك وإبل وليس هلم خيل عتاق بل أكثرها هجن وفيها حبومة املازجنان خيل عتاق وهلا عندهم أمثان 
  .غالية حلسن خلقها وكرمي خلقها

وبأرض فارس قالع منيعة وحصون حصينة يف جبال شاهقة الذرى ال يقدر أحد من امللوك على فتح 
 عنوة البتة فمنها قلعة داكباياه وهي جبال ثالثة كاألثايف القائمة على رأس كل شعبة منها شيء منها

حصن ال يقدر أحد أن يرقى إليه بنفسه إال أن يرقى به يف شيء من البحر وهي مراصد آلل عمارة على 
 أا من البحر تقصد إليها املراكب ألا ترى من بعد يف البحر يستدل ا على فرضات فارس ويذكر
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  .بنيان اجللندى بن كنعان

  .ومنها قلعة الكاريان وهي على جبل طني وليس ألحد ارتقاء إليها إال على طريق مثل مدرج النمل حرج

    

ومنها قلعة اسفندياذ من كورة إصطخر يف أعلى جبل شاهق واالرتقاء إليها يف طريق صعب ثالثة أميال 
بنفسه ومياهها من األمطار وإمنا تؤخذ بالقعود عليها ومنع وال يقدر أحد على من حتصن فيها وامتنع 

  .املرية عنها

ومنها قلعة اشكنوان وهي من رستاق مايني يف اية من العلو وامتناع من الصعود إليها وفيها عني ماء 
  .جارية

ها إال ومنها قلعة جوذرز ومكاا مبوضع يعرف بالسويقة من كام فريوز وهي قلعة ال يبصرها الناظر إلي
عن جهد وطريقها صعب وقلعة اجلص بناحية أرجان وسكاا قوم جموس وتسمى قلعة بندارس وهي قلعة 
منيعة جداً ال يستطاع التغلب عليها المتناع االرتقاء إليها وفيها عني ماء جارية وقلعة ابرج مثلها يف املنعة 

  .وصعوبة االرتقاء وا عني ماء جارية

رية كبار وأودية صغار متد األار ونريد اآلن أن نذكر أكثرها حسب ما تبلغه ويف بالد فارس أار كث
الطاقة ومتكنه القوة واحلمد والقوة هللا ومجيع أار فارس خترج من اجلبال املتامخة ألرض إصبهان وتصب 

  .يف البحر الفارسي ومياهها كلها عذبة طيبة

 إىل نواحي السردن جيتمع بنهر طاب عند قرية فمنها ر مسن وهذا النهر اخلارج من نواحي إصبهان
تسمى مسن وال يزال فاضلها عن حاجتهم جارياً إىل باب أرجان حتت قنطرة ثكان ومير قنطرة بني فارس 
وخوزستان قليلة النظري وهي تضاهي قنطرة قرطبة األندلس وهي من عجائب البناء وغريبة ومير هذا النهر 

  . البحر عند سينيزحىت يأيت رستاق ريشهر مث يقع يف

ومن أار فارس ر شريين وخمرجه من جبل دينان الذي من ناحية بازرنج فيسقي رستاق فرزك 
  .واجلالدجان مث مير فيخترق رستاق مث مير فيصب يف البحر حنو جنابه

قي وأما ر الشاذكان فإنه خيرج من بازرنج وجباهلا حىت يدخل تنبوك وهو رستاق مث مير خبان محاد ويس
  .رستاق زيداياذ ونابند والكهركان مث ميتد إىل دشت الرستقان مث يدخل البحر

وأما ر درخيذ فإنه خيرج من اجلوخيان فيقع يف حبرية درخيذ ور اخلوبذان فيخرج باخلوبذان فيسقي 
  .نواحيها مث مير بأبنوران مث يصب إىل اجلالدجان متفرقاً ويتساقط يف البحر

ماجيان العليا حىت يصري بالزيزيان فيسقط يف ر سابور فيمضي إىل توج فيمضي ور رس خيرج من اخل
  .ماراً بباا ومنها إىل البحر
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  .ومنها ر اخشني خيرج من خالق داذين فإذا بلغ اجلنقان وقع ر توج

 ور سكان خيرج من رستاق الروجيان من قرية تدعى شاذفزى فيسقي زرعها مث ينحدر إىل رستاق سياه

فيسقيه ومنها إىل كوار فيسقيها مث مير إىل قرية سك وهذا النهر منسوب إىل سك مث يقع يف البحر وليس 
  .يف أار فارس ر أكثر عمارةً وانتفاعاً من هذا النهر ألن ماءه خيرج عنه فيسقي الرساتيق والعمارات

ان حىت خيرج حتت قنطرة عادية وأما ر جرشيق فإنه خيرج من رستاق ماصرم وجنريم فيمر برستاق املشج
  .تعرف بقنطرة سيول حىت يدخل رستاق جرة فيسقيه مث إىل رستاق داذين ويقع يف ر اخشني

فأما ر كر فإنه خيرج من كروان من حد االرد وينسب إىل الكروان وهو من شعب بوان املذكور 
  .وج فينتهي إىل حبرية البختكاناملشهور ويسقط كام فريوز وينحدر فيسقي قرية راجمرد وكاسكان والطس

وأما ر فرواب فإنه خيرج من اجلوبرقان ويعرف بفرواب فيخرج على باب إصطخر حتت قنطرة خراسان 
  .حىت يسقط يف ناحية الكر

ور برزة خيرج من ناحية دارجان سياه فيسقي رستاق اخلنيفغان وجور حىت خيترق رستاق أردشري خره 
  .مث يقع يف البحر

  .ارس من األودية الصغار كثري أضربنا اآلن عن ذكرها خوفاً من السآمة وامللل وباهللا التوفيقوبأرض ف

وبأرض فارس حبريات كثرية عليها عمارات وقرى مسكونة ومزارع ومستغالت فنذكر منها أكربها قطراً 
وتتصل إىل قرب وأكثرها عمارةً وخرياً فمنها حبرية البختكان اليت يقع فيها ر كر وهي بناحية خفرز 

صاهك كرمان وطوهلا يكون حنو ستني ميالً وعرضها يف أماكن ستة أميال وأكثر من ذلك وهي ملحة 
املاء وتعقد أطرافها يف محائم الصيف ملحاً كثرياً يتصرف به وحواليها رساتيق وقرى وعمارات متصلة 

  .ويتصل طرفها بكورة إصطخر

    

ن من كورة سابور وطوهلا حنو ثالثني ميالً وماؤها عذب وجيف ومن البحريات الفارسية حبرية بدشت أرز
أكثرها يف مسائم الصيف ومحيم القيظ حىت ال يبقى منها إال الشيء اليسري ورمبا امتألت فكان عمقها حنو 

من قيم وأقل وأكثر ويف زوارق كثرية يصاد فيها السمك العجب الكثري العدد الكبري القدر وعامة مسوكها 
  .شرياز وتشف كثرا على ما حيتاج إليهحتمل إىل 

وحبرية مور من كورة سابور مبوضع يعرف بكازرون وطوهلا حنو ثالثني ميالً وتتصل إىل قرب مورق 
وماؤها ملح وفيها زوارق وعامة الساكنني ا يتصيدون السمك ويسريون به إىل تلك األقطار املدانية 

  .ااورة هلا

ملح وطوهلا ستة وثالثون ميالً ويرتفع منها ملح كثري وا مصايد للسمك وأما حبرية اجلنكان فماؤها 
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ومعايش وحوهلا قرى الكهرجان وهي من أردشري خرة وأوهلا من شرياز على ستة أميال وآخرها حد 
  .اخلوزستان

ثري وحبرية الباسفرية اليت عليها دير الباسفرية طوهلا حنو من أربعة وعشرين ميالً وماؤها ملح ومسكها ك
ومع أطرافها آجام كثرية فيها قصب وبردي وحلفاء وغري ذلك مما ينتفع به أهل تلك النواحي وهي من 

  .إصطخر متامخة للمزرقان من رستاق هزار وا من الربك واملناقع كثري وال حاجة بنا إىل ذكرها

 فمنها بيت وجبميع أرض فارس ويف كل مكان منها بيوت نريان وهي كثرية يفضلون بعضها على بعض
الكاريان وهو بيت معظم لناره موقده منذ ألف سنة ونيف ومنها بيت نار جبرة وهي منسوبة إىل دارا بن 
دارا وهو بيت معظم عند الفرس وبه يقسمون وهي أعظم أميام اليت حيلفون ا وحبقها ومنها بيت بارين 

يوخشني ومنها بيت نار آخر على وموضعها عند بركة جور ومنها بيت نار عند باب سابور وتعرف بس
باب سابور أيضاً وحماذياً لباب ساسان ويسمى جبنبذ كاوسن ومنها بيت نار بكازرون أيضاً وهو معظم 

عندهم ومنها بيت شرياز وهو كبري عند أهله معظم يقسمون به ومنها بيت نار يسمى رمزد وعلى 
رف عال وأهل شرياز يرونه من قطرهم وقرية مقربة من شرياز بالقرية املعروفة بالسوكان وهو على ش

السوكان يف مشال شرياز وعن يسار طريق يزد اآلخذ إىل خراسان وبينها وبني شرياز حنو ميل وكان 
بأرض فارس بيوت نريان كثرية تعطلت برجوع أكثر الفرس إىل دين اإلسالم وبقي أكثر أماكنها إىل اآلن 

  .بالقع

وطوهلا أربعمائة ومخسون ميالً يف أربعمائة ومخسني ميالً وأرض وأرض فارس مربعة الطول والعرض 
فارس مستوية على خط من لدن أرجان إىل النوبنجان إىل كازرون إىل جرة مث متتد على الرموم وداراجبرد 

  .إىل فرج وتارم فما كان مما يلي اجلنوب فجروم وما كان مما يلي الشمال فصرود

ن ومهروبان وسينيز وجنابة وتوج ودشت الرستقان وجرة وداذين ويقع يف جرومها أرجان والنوبنجا
ومور وكازرون ودشت بارين وجيرتير ودشت البوشقان ورم اللواجلان وكري وكربين وابزر ومسريان 

  .ومخاجيان وكران وسرياف وجنريم وحصن ابن عمارة وما يف أضعاف ذلك

ز وكرد وخالر وسروستان واالوسبنجان ويقع يف الصرود إصطخر والبيضاء ومايني وابرج وكام فريو
واالرد والرون وصرام وبازرنج والسردن واخلرمة والنرييز واملاشكانات وااليج واالصطهبانات وبرم 

ورهنان وبوان وطرخيشان واجلوبرقان واقليد والسرمق وابرقويه ويزد وجارين ونايني وما يف أضعاف 
وهواء اجلروم وخيم فاسد وفيما ذكرناه من أخبار ذلك من البالد وهواء بالد الصرود صحيح معتدل 

  .فارس كفاية لذوي التفهم والدراية

وذا اجلزء من بالد كرمان مدينة هرمز واملنوجان وقرية سوروا على البحر وجبال البلوص وسنذكر 
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اهللا أرض كرمان بذاا ومجيع بالدها على التقصي عند ذكرنا ما يف الصورة اليت تأيت بعد هذا إن شاء 
  .تعاىل

  .جنز اجلزء السادس من اإلقليم الثالث واحلمد هللا ويتلوه اجلزء السابع منه إن شاء اهللا

  الجزء السابع

إن الذي تضمن هذا اجلزء السابع من اإلقليم الثالث يف حصة من البالد املعمورة كورة إصطخر ومدها 
 يذكر من أعمال كرمان فقلبت يف دواوين مثل كثة وميبذ ونايني والفهرج والروذان على أا كانت فيما

فارس وامتداد هذه الناحية حنو مائة ومثانني ميالً ومن مدا ابرقويه واقليد والسرمق واجلوبرقان ومشكان 
واالرمجان وبرم ومدينة عبد الرمحن ومريزجنان وصاهك الكربى وهراة واألذركان واخلرية وابرج وخرمة 

  .لورجانوالسرداب وكمني وجبة وكرد وال

    

ويف هذا اجلزء أيضاً يتصل جبنوب هذه البالد بالد كرمان وفيها من املدن املنوجان ورويست ووالشجرد 
و اخلربوقان والروذان ورستاق الرستاق والسريجان وبردسري وزرند وماهان وخبيص وخناب وجريفت 

  . كرمانوهرمز وسوروا وقفيز والريقان ومب والفهرج ونرماشري وسبيج وكل هذه مدن

ويتصل بكلتا الناحيتني من أرض فارس وأرض كرمان يف جهة الشرق املفازة العظيمة اليت ليس يف معمور 
األرض مثلها وفيها مجل قرى وبضفاا مدن سنأيت بذكرها يف موضعها ويتصل ذه املفارة أكثر أرض 

روان وبست وانزالقان سجستان وفيها من املدن املشهورة مدينة زرنج والطاق والقرنني وخواش وس
وبنجواي واسفنجاي وسيوي وبشلنك وبغنني وجزة وفره ودزة ودزق وقالئي وكركوية وهيشوم 

  .وباشورد

ويتصل ذه املدن من جهة الشمال من بالد خراسان قطعة فيها بعض بالد خراسان املعمورة املشهورة 
ان ومنها من بالد قوهستان باشني منها قاين وزوزن وسلومك وينابذ ومالن والواديقان وسرخس وبوزجن

وكرين وطبس وخاسكني وبشتاذران وكل هذه البالد املذكورة نريد أن نذكرها بلداً بلداً وقطراً قطراً 
على ما هي عليه من الصفات املختلفة والكور املؤتلفة واألقاليم والرساتيق حسب ما جرت به عادتنا فيما 

  .ونته وتوفيقهسلف قبل هذا حبول اهللا تعاىل وحسن مع

فنقول إن كورة إصطخر من أرض فارس أعظم كورها وأكثرها بالداً وأوسعها عمارة وأكثرها جهات 
وأزكاها غالت ومدينة إصطخر هي كما قدمنا ذكرها أكرب هذه البالد قطراً وأكثرها عمارةً وخلقاً 

كثرية العامر مقصودة بالتجارات ومنها إىل ابرقويه ستة وتسعون ميالً ومدينة ابرقويه مدينة حصينة خصيبة 
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عليها سور تراب والغالب على أبنيتها لنب الطني وليس ا ماء جار وال حوهلا شيء من الشجر وال عمارة 
مبا استدار ا لكن ا مزارع احلنطة واحلبوب وأسعارها رخيصة وبقرب ابرقويه تالل رمال وجبال عظام 

يه مدينة جبة وهي متوسطة بني إصطخر وابرقويه وهي مدينة طوهلا أكثر من ميلني وبني إصطخر وابرقو
  .صغرية عامرة وهلا رستاق يسمى األرد كثري العمارة والقرى

ومن ابرقويه إىل كثة مائة وثالثة وعشرون ميالً وكثة هي مدينة جليلة عامرة آهلة كثرية التجارات متصلة 
وهي من أخصب البالد وأكثرها أرزاقاً وهلا العمارات على طرف املفازة هلا طيب هواء الربية وصحته 

رستاق يشتمل على ربض والغالب على أبنيتها لنب الطني وهلا مدينة حمصنة حبصن وللحصن بابان من 
حديد يسمى أحدمها باب اندور والباب الثاين باب املسجد وإمنا مسي بباب املسجد لقربه من املسجد 

نوات ال ر هلا وماء قنواا يأيت من ناحية القلعة غرباً وبينهما اجلامع وجامعها يف الربض ومياهها من الق
مثانية عشر ميالً وعلى قرب من هذا احلصن قرية تعرف بدنج وفيها معدن اآلنك ومنها يتجهز به إىل 

سائر األقطار وهذه القرية نزيهة جداً وهلذه املدينة املقدم ذكرها رساتيق ممتدة عريضة خصيبة وهي 
كثرية الشجر طيبة الثمر ورمبا كثرت فيجفف أكثرها وحيمل إىل سائر األقطار واألكثر إىل ورساتيقها 

أرض إصبهان وما جاورها وجباهلا كثرية الشجر والنبات وخارج املدينة ربض يشتمل على أبنية وأسواق 
  .قائمة العمارة وأهلها متأدبون طالبون للعلوم

نة يزد مدينة متوسطة املقدار رخيصة األسعار عامرة واجنرية بينها ومن كثة إىل يزد شرقاً ثالثون ميالً ومدي
وبني يزد أربعة وعشرون ميالً واجنرية موضع فيه قباب وعني ماء عليها أصول شجر تني ومنها تأخذ 

  .الطريق إىل خراسان وهي على رأس املفازة

األسواق وأهلها مياسري وكرد ومن مدينة كثة إىل عقدة ثالثون ميالً وعقدة مدينة صغرية عامرة قائمة 
  .تتاخم ابرقويه وهي أكرب من ابرقويه وبنياا كبناء ابرقويه بلنب الطني وفيها خصب ورخص أسعار

ومن عقدة إىل نايني مخسة وسبعون ميالً ونايني مدينة حسنة ذات سور من طني وهلا أسواق ومتاجر 
  .الًوأموال متصرفة ومن نايني إىل إصبهان مثانية وسبعون مي

ومن كثة إىل الفهرج يف جهة اجلنوب مخسة عشر ميالً والفهرج مدينة صغرية متحضرة هلا سوق عامرة 
وأهلها أكياس ومن الفهرج إىل أنار وهي مدينة صغرية ال سور هلا مخسة وسبعون ميالً ومن أنار إىل 

 وهي متامخة للمفازة وهي الروذان أربعة ومخسون ميالً وكذلك من قرية أنار إىل املريزجان مرحلة خفيفة
  .حصينة كثرية األهل وا أجناد وأعمال وجبايات

    

والروذان مدينة كبرية كثرية اخلريات متصلة العمارات هلا أسواق ومكاسب وأهلها مياسري وهلا رستاق 
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  .باينعامر ممتد فيه من املنابر كثري والروذان يف ذاا قريبة من ابرقريه يف الشبه وقدر الكرب وحسن امل

وأما مدينة خرمة فقريبة الشبه من ابرقويه كرباً وعمارةً وتصرف جتارات ومنها إىل مدينة شرياز ستة 
وثالثون ميالً وملدينة خرمة رستاق يعرف بالطسوج وكذلك مدينة ميبذ واحدة من كورة كثة وكذلك 

ة وليس يف مجيع النواحي ناحية مدينة نايني والفهرج اللتني قدمنا ذكرمها فهذه البالد األربعة كورة واحد
  .ا أربعة منابر غري هذه الناحية

ومما جياور ابرقويه مدينة اقليد والسرمق مدينة خصيبة جليلة رخيصة األسعار كثرية األشجار عامرة القطر 
كثرية التجارات قائمة األسواق وهلا رستاق واسع كثري الزراعات خصيب واجلوبرقان رستاق كبري ومدينة 

  .ن وهي مدينة متوسطة املقدار خصيبة أسواقها عامرة وأحواهلا حسنةمشكا

ومن مدن كورة إصطخر مدينة صاهك وهي مدينة هلا سور تراب وهي عامرة وأهلها يتجولون 
ويسافرون وأمواهلم كثرية وأحواهلم صاحلة ومنها إىل شرياز مائة ومثانية وثالثون ميالً وصاهك على 

ومن صاهك أيضاً إىل السريجان من كرمان تسعون ميالً وكذلك من شرياز الطريق بني شرياز وكرمان 
  .إىل السريجان على صاهك مائتان ومثانية وعشرون ميالً

وأما مدينة البيضاء فهي مدينة كبرية هلا حصن وربض عامر وهي أكرب مدن كورة إصطخر وإمنا مسيت 
فارسية نسايك وهي يف الكرب تضاهي إصطخر البيضاء ألن قلعتها بيضاء يرى بياضها من بعد وامسها بال

وبناؤها من طني وهلا حروث متشعبة وخصب زايد وأكثر مرية شرياز منها وأهلها مياسري وزيهم زي 
  .العراقيني يف اللباس والعمائم ومن البيضاء إىل شرياز أربعة وعشرون ميالً

  .واألرمجان مدينة وهلا رستاق متسع الطنب يسمى املريزجان

  .قليم السرداب وحومتها وكمني فلهما منربان ومجاعات وعماراتوأما إ

ومدينة جبة هلا رستاق يسمى األرد وهي مدينة صغرية ومثلها يف القدر مدينة كرد وهي متحضرة وهلا منرب 
وهلا رستاق صغري وأما مدينة اللورجان فهي صغرية حسنة ورستاقها السردن فهذه مجلة ما يف كورة 

  .س ا بأرض كرمانإصطخر من أرض فار

وأرض كرمان متوسطة بني أرض فارس وأرض مكران وأعظم مدا السريجان والسريجان يرتهلا العمال 
والوالة وا الدواوين وعليها سور تراب حصني وأبنيتها بشىت حجر لقلة اخلشب ا وا أسواق كثرية 

أهلها من اآلبار وهي أكرب مدينة عامرة بالناس وا مياسري ذوو أموال كثرية وأحوال حسنة وشرب 
بكرمان ويف أهلها عفة وخري ظاهر ويف جتارم حسن معاملة وانقياد ورجوع إىل احلقائق وفيهم نزاهة 

  .عن كثري من أخالق السوقة والفعلة بسائر البالد ومنها إىل جريفت ست مراحل والطريق على باختة

 آهلة عامرة وهلا غالت وزروع كثرية وزروعهم على ومدينة جريفت كبرية طوهلا حنو ميلني وهي ممدنة
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السقي وماؤهم الذي يسقون به ويشربون منه هو من واديها املسمى هري روذ وهو ر صغري شديد 
اجلري له وجبة رخرخرة زائدة وجريه على الصخور ال يستطيع أحد أن جيوزه راكباً بل جيوزه على 

يدور به مخسون رحى ويقرب من مدينة جريفت جبل يعرف رجليه لكثرة أحجاره ومالستها ومقدار ما 
بامليزان وفيه جنات هلا فواكه مجة وفواكه جريفت وحطبها أكثره جيلب من هذا اجلبل إليها ومن موضع 

يعرف بدرفارد وجبريفت من الفواكه ما جيلب إليها من الصرود واجلروم كالبلح والرطب واجلوز واألترج 
ألهلها زي حسن وعيش خصيب وا متاجر خراسان وسجستان وجتلب إليها واألعناب والقصب احللو و

اخلريات والبضائع والتجارات وهي مدينة حسنة كاملة من كل شيء وبسائر جروم جريفت التمر مائة منه 
بدرمهني وهلم يف مترهم سرية حسنة وهي أم ال يرفعون منه ما تسقطه الريح وأن السابلة يأخذونه دون 

  .أربابه

    

ومن مدينة كرمان مدينة بيمند وبينها وبني السريجان مخسة عشر ميالً وهي مدينة متوسطة متحضرة هلا 
سوق نافقة وفواكه جتلب إليها من بساتينها وجناا وا عيون وماء كثري ومن مدن كرمان مدينة باختة 

ان مشاالً مائة ميل وميالن وهي صغرية حسنة صاحلة العمارة وا أسواق وا صناعات ومنها إىل السريج
ومنها إىل جريفت جنوباً ستون ميالً وجبنوب باختة مدينة خرب وهي مدينة صغرية متحضرة ومنها إىل 

جريفت اثنان وسبعون ميالً ومنها إىل باختة مثانية عشر ميالً وهي مدينة جليلة الزراعات واألشياء إليها 
  .جتلب من املدن

لفهرج مدينة هرمز امللك املسماة يف هذا الوقت قرية اجلوز وهي كانت ومن املدن اليت بني جريفت وا
مدينة هرمز وفيها كانت مملكته إىل أن هلك وانفصل امللك عنها إىل السريجان فهرمز اآلن مدينة صغرية 

وساكنوها من أهلها وأخالط من الناس وهي مدينة حسنة الداخل واخلارج كثرية املياه وا أسواق 
  .درها وبينها وبني جريفت غرباً مرحلة ومنها إىل مدينة مب مرحلةوجتارات بق

ومدينة مب مدينة كبرية ذات أسواق عامرة وأموال كثرية وهلا خنل وكروم وقرى كثرية وهي أصح هواء 
من جريفت وهلا قلعة منيعة حصينة مشهورة بالتحصني مذكورة يف مجيع بالد كرمان ويف أهلها جتار 

ت قائمة وطرز منصوبة لعمل ثياب القطن احلسنة يصنع ا منها املتاع الكثري ويتجهز مياسري وا صناعا
به إىل سائر األقطار وكذلك تصنع عندهم الطيالسة الفاخرة املقورة اليت يساوي الطيلسان الرفيع منها 

مات وديار مصر ثالثني ديناراً فما فوقها وما حتتها ويتجهز به التجار إىل سائر األرض من العراقات والشا
وكذلك يصنع ا من العمائم الرفيعة كل شيء بديع وثيام حسنة الصنعة ثابتة األصول تبقى مع الدهر 
  .وال تفىن إال بعد مدد وأزمان طويلة وامللوك يتنافسون يف ثياا وجيد متاعها ويقتنونه ادخاراً يف خزائنهم
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 ومن مب إىل نرماشري مرحلة ونرماشري مدينة متوسطة ومن مب إىل جريفت مرحلتان كبريتان ومها ستون ميالً
  .على قارعة املفازة وهي مدينة فيها أسواق وعمارة وجتارات داخلة وخارجة

ومن مدن كرمان مدينة هرمز الساحلية اليت على حبر فارس وهي فرضة مدن كرمان وهي يف ذاا مدينة 
نواحها الكمون الكثري والنيلج الذي إليه املنتهى يف كبرية كثرية العمارة كثرية الدخل حارة جداً ويزرع ب

الطيب املضروب به املثل ويتجهز به منها إىل كل اآلفاق وأهل مدينة مغون وأهل مدينة والشجرد ليس 
هلم غلة إال هو وهلم بغرسه اهتمام لكثرة فائدته وعموم منفعته وجودته عندهم وقد يصل يف هذه البالد 

كثري والفانيذ والغالب على طعام هؤالء الساكنني ذه البالد الشعري وهو أكثر من قصب السكر السكر ال
زراعام وجل حبوم ويف هذه البالد النخل الكثري الطيب التمر ومدينة هرمز على خليج يسمى اجليز 

  .خيرج من حبر فارس تدخل فيه السفن من البحر إىل املدينة

ة املتصلة بسجستان ا أسواق عامرة وهلا سور تراب ومنها إىل وأما الفهرج فهي مدينة على رأس املفاز
سجستان مائتان وعشرة أميال وذلك عرض املفازة بينهما ومن الفهرج إىل نرماشري السابق ذكرها مرحلة 

وأما ما بقي من سائر بالد كرمان فأكثرها حواضر صغار املقادير وحنن اآلن نذكر ما بقي منها على 
  . إن شاء اهللاطرقاا املشهورة

فمن ذلك الطريق من السريجان إىل رستاق الرستاق من حد فارس وذلك أربع مراحل خترج من 
السريجان إىل مدينة كاهون مرحلتني وكامون بلد حسن كثري النخل مليح اجلهات به سوق نافقة وربح 

  .س مرحلةكثري ومن كاهون إىل بلد خشناباذ مرحلة ومن خشناباذ إىل رستاق الرستاق من فار

والطريق من السريجان إىل الروذان من حدود فارس أربع مراحل خترج من السريجان إىل مدينة بيمند اثين 
عشر ميالً وهي مدينة هلا سور تراب وا مساكن عامرة وأسواق قائمة وصناعات دائمة ومن بيمند إىل 

نها إىل اناس مرحلة كبرية مدينة كردكان ستة أميال وهي مدينة خصبة كثرية اخلصب والزراعات وم
واناس مدينة متوسطة القدر حسنة األسواق فسيحة الطرق وا عمارات ومن اناس إىل مدينة الروذان من 

  .حد فارس مرحلة خفيفة

وكذلك الطريق من السريجان إىل رباط السرمقان من حد فارس مرحلتان كبريتان وليس بينهما مرتل 
  .وال منرب ايعول عليه والسرمقان قرية صغرية 

    

والطريق من مدينة السريجان إىل مدينة البم املتقدم ذكرها خترج من السريجان إىل الشامات مرحلة 
وبينهما رستاق كبري ويعرف بقوهستان وهو رستاق عامر وفيه قرية سلطانية ومن الشامات إىل مدينة ار 

رية مرحلة خفيفة ومنها إىل مدينة غبريا مرحلة وهي مدينة صغرية عامرة ومنها إىل خناب وهي مدينة صغ
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مرحلة خفيفة وغبريا مدينة صغرية لكنها ذات سوق وجتار وصناع ومعارف ومن غبريا إىل جوين وهي 
مدينة ثالثة أميال وهي يف وطاء من األرض حسنة اجلهات واملقابالت ومن جوين إىل راين مرحلة وراين 

ومجيع أحواهلا ومعايش أهلها ومنها إىل سروستان مرحلة مدينة متوسطة املقدار تشبه جون يف ذاا 
وسروستان مدينة عامرة حسنة البقع كثرية املزارع رائعة اجلهات كثرية اخلريات وا سوق ومنها إىل 

دارجني مرحلة ودارجني حسنة كاملة بديعة املصانع واملباين ومن دارجني إىل مب املدينة مرحلة فاجلملة 
  .تسع مراحل

 من سروستان إىل جريفت وبينهما مرحلتان وكذلك من مدينة السريجان إىل مدينة جريفت والطريق
قصداً على باختة من السريجان إىل باختة أربع مراحل وقد تقدم ذكر مدينة باختة ومنها إىل خرب مرحلة 

د عمارة ومن مدينة خرب السابق ذكرها إىل جبل الفضة مرحلة ومن هذا اجلبل إىل درفارد مرحلة ودرفار
  .ومكان خصيب ومنه إىل جريفت مرحلة خفيفة

والطريق من السريجان إىل مدينة خبيص ست مراحل ترحل من السريجان إىل قرية كرج مرحلة ومنها 
إىل مدينة فردين مرحلة وفردين مدينة ذات أسواق وسور تراب وهلا قصبة ومنها إىل مدينة ماهان مرحلة 

مزارع وغالت وعيون جارية ومنها إىل ندغ مرحلة وهي قرية عامرة وماهان مدينة صغرية متحضرة هلا 
ومنها إىل قرية داروا مرحلة ومن داروا إىل مدينة خبيص مرحلة ومدينة خبيص على طرف املفازة الكبرية 

  .وهي مدينة عامرة صغرية من جروم كرمان وماؤها جار وا خنيل كثري وهي حصينة رخيصة األسعار

 مدينة السريجان إىل زرند أربع مراحل وذلك أن من السريجان إىل مدينة بردسري والطريق أيضاً من
مرحلتان وهي مدينة حسنة عامرة كثرية اخلصب هلا سور وخندق وأبواب وا أسواق كثرية وصناعات 
مفتعلة نافقة ومنها إىل جرتروذ مرحلة كبرية ومدينة جرتروذ مدينة كبرية عامرة بأسواق وصناع ومنها 

 مدينة زرند مرحلة ومدينة زرند مدينة متوسطة بسور تراب على ضفة املفازة الكبرية وا خصب إىل
وزراعات وإصابات وفوائد مجة وفيها مدابغ للجلود وا تصنع البطائن الزرندية املعروفة والتجار 

  .يتجهزون ا إىل العراق ورمبا محلت إىل مصر

س من جريفت إىل قناة الشاه مرحلة وهي رستاق ومنها إىل والطريق من جريفت إىل الرستاق بأرض فار
مغون مرحلة ومغون مدينة صغرية فيها أسواق ومنها إىل مدينة والشجرد ويقال والشكرد بالكاف مرحلة 

  .وهي مدينة عامرة صغرية القدر كثرية العامر وهلا سوق ومنها تفترق طريق إىل هرمز

مرحلة وهي مدينة صغرية متحضرة ومنها إىل خربوقان ثالثة والطريق من والشجرد إىل مدينة اذركان 
أميال وهي مدينة جيدة جامعة صغرية ذات أسواق ومعايش ومنها إىل كشستان مرحلة خفيفة وهي مدينة 

  .متوسطة القدر متحضرة ومن كشستان إىل الرستاق مرحلتان
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ه مرحلة إىل مغون مرحلة إىل والطريق من جريفت إىل هرمز الساحلية تسري من جريفت إىل قناة الشا
والشجرد املتقدم ذكرها مرحلة ومن والشجرد املتقدم ذكرها مرحلة ومن والشجرد تعدل الطريق إىل 
جهة املغرب إىل مدينة كومني مرحلة وهي مدينة جيدة متوسطة املقدار حسنة املباين نزيهة فرجة ومنها 

من ر زنكان إىل املنوجان ومن املنوجان إىل هرمز إىل املنوجان مرحلتان مرحلة إىل ر زنكان ومرحلة 
  .قد تقدم لنا وصفها قبل هذا وال حيتاج إىل إعادته 

والطريق من هرمز إىل فارس من هرمز إىل قرية سوروا على البحر وهي مدينة صغرية ال سور هلا وليس 
 ثالث مراحل ورويست ا منرب وا صيادون للسمك على البحر كثريون ومن سوروا إىل مدينة رويست

  .مدينة حسنة عامرة ذات خنيل وبساتني

  .ولسان أهل كرمان الفارسية إال القفص فإن هلم لساناً آخر

ومما يلي اجلبال املتامخة ملكران وهي اجلبال املسماة جببال البارز حمال القوم الذين يسمون باألخواش ويقال 
اص يرتلون فيها وهلم خنل كثري يرتفع بني خواش اخلواش وهم بواد هناك أصحاب إبل ومواش وهلم أخص

  .ونواحيها الفانيذ الذي حيمل إىل سجستان وغري ذلك

  .ونقود أهل كرمان الدراهم والدنانري

    

وبأرض كرمان جبال وعرة عالية منها جبال القفص وجبال البارز وجبال معدن الفضة وبني البالد منها 
 أرض كرمان متصلة مثل اتصال عمارة فارس ألن أرض فارس مفاوز متصلة وقفار عامرة وليست عمارة

  .كلها متصلة غري منفصلة وكرمان بضد ذلك

فأما جبال القفص فهي جبال تتاخم البحر الفارسي ومشاهلا بالد جنريمان وجنوا البحر الفارسي وبعض 
ي هرمز ويقال إا مفاوز مكران وغربيها البحر الفارسي مع بعض البلوص وحدود نواحي املنوجان ونواح

سبعة جبال ولكل جبل رئيس منهم وهم صف من األكراد رحالة وال دواب هلم وألوام مسر حنفاء 
األبدان وهم أصحاب مواش وخنل وحنل وبني مشال هذه اجلبال ومع املشرق قليالً البلوص وهم قوم 

ة قائمة مع قلة أذيتهم يسكنون يف سفح اجلبل بعينه وهم أولو جندة وحدة شوكة وعرامة زائدة ومن
وتأمينهم الطرق وهم أصحاب نعم وسوام وهلم بيوت شعر مثل بيوت العرب وأهل جبال القفص خيافون 

  .عاديتهم ويساملوم عن غلبة

وأما جبال البارز فهي جبال متصلة وهلا شعاب وهي بني غرب ومشال من جريفت وهي يف ذاا خصيبة 
والثلج يقع فيها دائماً وأهلها أهل عفاف ال يؤذون الناس وال مشجرة كثرية اخلشب وهي بلد صرود 

يقولون بشر وا معادن حديد جيد القطع طيب بالغ اجلودة يف العمل ويتصل ذا اجلبل جبل به معادن 
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الفضة وهو جبل ميتد على ظهر جريفت ويتصل بكورة درفارد ودرفارد هذه شعب خصيب كثري الفوائد 
  .إىل جبل الفضة مرحلةوالقرى العامرة ومنه 

وأما املفازة الكبرية فإا مفازة متصلة ببالد كرمان وفارس وامللتان وسجستان وبالد قوهستان وطرف 
بالد خراسان ويتصل أسفلها ببالد قومس والري وهي مفازة قليلة العمارة متصلة املفاوز كثرية اللصوص 

فظوا وهذه املفارة قد أحاطت ا أمم خمتلفة والقطاع وذلك ألا ليست يف إقليم قوم بأعيام فيح
األلسن واهليئات من أعمال خراسان وقومس وعمل سجستان وبعضها من عمل كرمان وفارس وإصبهان 

وقاشان والري ومع ذلك فإا مفاوز يصعب سلوكها باخليل وإمنا تقطع منها طرق معلومة باإلبل دون 
على طرق معروفة ومياه معلومة إن نكب عنها قاصد ملك األمحال والسفار يقطعوا يف مشقة وجهد 

لكثرة شقائها ولكثرة عواديها وللصوص يف هذه املفاوز مآو يعتصمون ا ويلجأون إليها وأمنعها مأوى 
وأكثرها منعاً جبل كركس كوه وجبل سياه كوه وما للصوص أموال مدفونة وذخائر خمفية فأما جبل 

بري ولكنه منقطع عن اجلبال حتيط به املفاوز ويذكر أن دور أسفله حنو كركس كوه فإنه جبل ليس بالك
من ستة أميال ومع أسفله مياه قليلة ويف وسطه مثل الساحة وهو جبملته وعر املسالك صعب الطرقات 

وشعابه وحشة من توارى فيها ال يظهر وكذلك جبل سياه كوه مأوى للصوص وليس فيه عمارة وبينهما 
  .مقدار يسري

طرق املعلومة املسلوكة ذه املفازة هي طرق قليلة نذكرها على التوايل إن شاء اهللا فاألول منها متر من وال
الفهرج الذي من أرض كرمان إىل أرض سجستان من الفهرج إىل األحساء واآلبار أربعة وعشرون ميالً 

 إىل اسبيذ سبعة وعشرون مث إىل جرج منارة أحد وعشرون ميالً مث إىل رباط معبد أحد وعشرون ميالً مث
ميالً مث إىل كراغان أربعة وعشرون ميالً مث إىل بر القاضي أربعة وعشرون ميالً مث إىل راسك مثانية عشر 

ميالً مث إىل كاونيشك اثنا عشر ميالً مث إىل برزذين أربعة وعشرون ميالً مث إىل جارون مخسة عشر ميالً مث 
  .إىل مدينة سجستان مثانية عشر ميالً

والطريق الثاين من نرماشري إىل سجستان فمن نرماشري إىل بذجان مرحلة وهو ماء يرتل عليه يف أصل جبل 
ومنه إىل مدراة ماء آخر يرتل عليه مرحلة ومنه إىل دمراه باذ مرحلة ومنه إىل رباط القاضي مرحلة ومنه 

رزذين وهو بئر ماؤها عذب إىل رباط القاضي مرحلة ومنه إىل كاونيشك مرحلة ومها رباطان مث إىل ب
مرحلة ومنه إىل دارك مرحلة ومنه إىل جاورن مرحلة ومن جاورن إىل سجستان مرحلة وهذه املراحل 

  .كلها خفاف

وإن أخذت من نرماشري إىل كروة مرحلة ومنها إىل ندباه مرحلة مث إىل شروه مرحلة ومنها إىل متانيح 
عامرة يف وسط املفازة وهي من عمالة كرمان غري أا مرحلة مث إىل سبيج مرحلة وسبيج مدينة صغرية 
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  .منقطعة عنها وهي عامرة بأهلها وهلا زراعات يسرية وخنل يقوتون به

ومن مدينة سبيج تأخذ طريقني طريق ذات اليمني إىل سجستان وهي سبع مراحل وطريق ذات اليسار إىل 
  .هراة

    

ديرن مرحلة وهي عني ماء ناشعة ومنه إىل بئر فمن شاء طريق سجستان سار من سبيج يف املفاز إىل 
كردوج مرحلة ومنه إىل رباط نايرح مرحلة وهو خالء ال عامر به ومنه إىل تارست باذ وهو ماء يرتل 

  .عليه موحلة ومنه إىل باسباد رباط خال مرحلة ومنه إىل سدح مرحلة مث إىل سجتان

ىل مرتل خالء مث إىل مرتل آخر خالء مث إىل رباط ومن أراد املسري من سبيج إىل هراة سار ذات اليسار إ
عزة مرحلة وهذا الرباط رمبا كان معموراً أو غري معمور ومنه إىل جبل مذر مرحلة ومنه إىل قرية سلم 

مرحلة وهي قرية عامرة كبرية هلا زراعات وحروث ومنها إىل رباط خسك مرحلة مث إىل نذم مرحلة مث 
اجة مرحلة مث إىل مدجان مرحلة مث إىل سردان مرحلة مث إىل بست إىل مسجان مرحلة مث إىل حوض ن

مرحلة مث إىل كردرم مرحلة مث إىل عطياه مرحلة مث إىل فره مرحلة وفره من أعمال سجستان وا جتمع 
هذه الطريق مع طريق سجستان إىل هراة ومن فره إىل دزة مرحلة ومن دزة إىل كويسان إىل خاشان 

ار واالسفزار أول بالد هراة ومن خاشان إىل قناة سري مرحلة ومن قناة سري إىل مرحلة وهي من االسفز
  .اجلبل األسود مرحلة ومن اجلبل األسود إىل جدمان مرحلة مث إىل هراة مرحلة

وطريق آخر من نرماشري إىل قرية سلم وهو الطريق اجلديد خترج من نرماشري إىل دارستان مرحلة وهي 
اء جارية وخنل كثري وليس وراءها عمارة ومنها إىل رأس املاء مرحلة ورأس املاء قرية عامرة فيها عيون م

عني جارية جيتمع فاضل مائها إىل بركة كبرية ومنها يقطع يف عرض املفازة أربع مراحل إىل قرية سلم 
وهذه املراحل األربع كبار كلها مفازة متصلة خموفة ومن قرية سلم إىل سجستان عشر مراحل وكذلك 

  .ها إىل فره عشر مراحل وفرة قرية كبرية بقرب البحرية اليت يقع فيها ر اهليذمند وهو ر سجستانمن

والطريق من خبيص إىل خراسان وخبيص مدينة صغرية على شفري املفازه من جروم كرمان وهلا ماء جار 
ه أبنية مهدمة وخنل كثري وأسعارها رخيصة فمن خبيص إىل مكان يسمى الدروازق مرحلة وهو موضع في

كثرية ما مد البصر وا تالل وعلى أا كانت مسكونة ليس ا بئر وال عني وال ر وال عالمة ملاء ومنها 
إىل شورروذ مرحلة وشورروذ واد جاف أرضه سبخة وجتري فيه مياه السيول فقط وهذه املفازة ماحلة 

وض وهو موضع جيتمع فيه ماء املطر التربة ومنها إىل جبل بارسك مرحلة ومنه إىل مكان يعرف باحل
مرحلة ومنه إىل رأس املاء مرحلتان وهو عني ماء جيتمع يف حوض يسقي زراعاا وهو رباط يكون فيه 

الواحد واالثنان وقد ال يكونون به ومن رأس املاء إىل كركورة وهي قرية على شفري املفازة وهي من حد 
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 حصن صغري ومن خوصب إىل خور مرحتان ومن قوهستان ومن كركورة إىل خوسب مرحلتان وهو
  .خور إىل قاين يوم وقاين قاعدة مدن قوهستان وهي من أرض خراسان

وطريق آخر من راور إىل كرين من أرض خراسان وراور مدينه عامرة عليها حصنان وهلا ماء جار وا 
رتل قفر ال بناء خنل وبعض زراعة وهي حدود كرمان فمنها إىل مكان يدعى دركرجوى مرحلة وهو م

فيه وفيه عني ماؤها قليل ومنها إىل شور دوازده مرحلة وهناك رباط قفر قد خرب وفيه خنيل وهو خموف 
وقلما خيلو من اللصوص ومنه إىل دير بردان قفر ال بناء فيه مرحلة ومنه إىل رند وهو مرتل فيه حوض 

ض إىل رباط نابند ويسكنه مقدار عشرين جتتمع فيه مياه األمطار مرحلة وليس هناك بناء ومن هذا احلو
بيتاً وفيه ماء وعليه رحى صغري وهلم زرع وخنل يسقى مباء عني هلم وقبل أن تصل إىل نابند بفرسخني جتد 

عني ماء وفيه خنيالت وبناء ليس فيه أحد وهو مأوى للصوص وأهل رباط نابند يتعاعهدون هذا املكان 
هناك ومن نابند إىل اردغه مرتل قفر مرحلة ومنه إىل بئر شك وحيمونه وحيمون مثر ذلك النخل الذي 

مرحلة وفيها ماء طيب ومن بئر شك إىل خوسب مرحلة وال عامر ا ومنها إىل خور مرحلتان ومن خور 
  .أيضاً إىل كرين حنو ثالث مراحل وكرين من بالد نيسابور من خراسان

    

مرحلة وا عني ماء وحوض جيتمع فيه ماء املطر وليس وطريق آخر من يزد إىل ترشيز من يزد إىل اجنرية 
بينهما عمارة ومن اجنرية إىل خرانة مرحلة وليس بينهما عمارة وخرانة قرية عامرة حتتوي على أزيد من 

مائيت رجل وا زرع وضرع وبساتني وعني جارية من حتت خرانة وعليها حصن منيع وهي على تل 
ني والكروم وعندهم خصب على قدم األيام ومن خزانة إىل تل سياه مرتفع جنب واد على ضفتيه البسات

سبيذ مرحلة وليس بينهما عمارة وهو مرتل قفر ال عامر به وفيه حوضان جيتمع ما ماء األمطار ومن تل 
سياه سبيذ إىل ساغند مرحلة وليس بينهما عمارة وهو حصن فيه حنو من مائة رجل وبه عني ماء جارية 

وات وهلا قنوات مياه وبساتني لكن خرانة السابق ذكرها أعمر من ساغند وأحصن بنية يزرع عليها قن
ومن ساغند إىل بشت باذام إىل رباط حممد مرحلة خفيفة وهو رباط فيه حنو ثالثني رجالً وهلم زروع 

رباط وعيون ماء ومنه إىل الريك إىل املهلب مرحلة وهو خان وفيه عني ماء وليس بينهما عمارة ومنه إىل 
خوران مرحلة ورباط خوران رباط من جص وحجارة يكون فيه ثالثة نفر أو أربعة حيفظونه وبه عني ماء 

وليس له زرع ومن رباط خوران إىل زادخرة مرحلة وزادخرة بئر ماء وخان وليس فيه ساكن وليس 
امرة فيها أشف بينهما عمارة ومنه إىل بشتاذرن مرحلة ومن بشتاذرن إىل بن مرحلة خفيفة وبن قرية ع

من مخسمائة نفس وفيها ماء جار وزروع ومواش وخصب ومن بن إىل دارونة مرحلة وليس بينهما 
عمارة وريكن رباط فيه زرع وماء جار وهذا الرباط يف أكثر األوقات قفر ومنه إىل اسنيشت مرحلة ليس 
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  .فيها عمارة ومن اسنيشت إىل ترشيز مرحلة وترشيز من حومة نيسابور

آخر ثالث وهي اليت من يزد وإصبهان ونايني وهذه الطرق الثالث كلها جتتمع بكرين وكرين قرية وطريق 
  .كبرية وما عليها سور وفيها حنو من ألفي رجل وهلا رستاق كبري وبني طبس وكرين تسعة أميال

منه إىل قرية فمن يزد إىل شور مرحلة وشور بئر على شفري املفازة فيه ماء ملح وليس ا قرية وال عمارة و
برية وهي قرية صغرية ا دون عشرة األنفس وهي من حدود كرمان ومنها إىل عني مغول مرحلة ومنها 
إىل غمرسرخ مرحلة وغمرسرخ عني كبرية يف وهدة طني أمحر وعليه جبل أمحر مرحلتان ومنه إىل جاه 

هو حوض جيتمع فيه ماء بر مرحلة وهو عني ماء ال عمارة عليها ومنه إىل حوض هزار جوين مرحلة و
املطر ومن حوض هزار جوين إىل شور وهو عني ماء ملح شروب وال عامر عليه وبه قباب خالية مرحلة 
ومنه منه إىل عني ماء تسمى مغول مرحلة وال عامر على هذه العني ومنها إىل كرين مرحلتان وعلى اثين 

مطار وهذه املراحل كلها خموفة كبار والناس عشر ميالً منها بركة عظيمة جيتمع إليها مياه السيول واأل
يقطعوا على وجل وحفز ويف املفازة اليت بني شور وبرية على ميني طريق الذاهب من خراسان إىل 

كرمان على حنو فرسخني منها صور أنواع الفواكه من اللوز واجلوز والتفاح والكمثرى واألترج وحنو 
  .ذلك وكلها من احلجارة

منها من نايني إىل دارمرد مرحلة وهو حوض جيتمع فيه ماء ال ساكن به ومنه إىل حوملة والطريق الثاين 
مرحلة وهو حوض جيتمع فيه ماء املطر ومنه إىل باذان مرحلة وباذان قباب خالية وبئر فيها ماء ومنها إىل 

ني ماء دهك مرحلة ودهك رملة فيها تل من ترب أمحر صلب وبئر ماء ومنه إىل بغلكيك مرحلة وهو ع
قليل ال عامر به ومنه إىل سندبند مرحلة وسندبند رباط خال ال عامر به ومنه إىل رشداد مرحلة وهو جبل 

يف أضله رباط فيه بئر ماء وهو خالء ال عامر به ومنه إىل درنة مرحلة وهي قرية قليلة أهلها وموضعها 
 مياه األمطار ومنه إىل كرين على تل تراب حمجوز ومنها إىل نيمكثروذ مرحلة وهو حوض جتتمع فيه

  .مرحلة

والطريق الثالث من إصبهان إىل كرين وهو طريق خموف قليل العمارة وقليالً ما يسلك ألنه كثري املفاوز 
متصل اجلبال حمجر واللصوص يأوون إىل تلك الشعاب املمتنعة السلوك خيرج من إصبهان إىل اندرة وهو 

نه إىل ندرسار مرحلة وهو بئر ماء ال عامر عليه ومنه إىل افشوط جبل يف وسط مفازة به بئر ماء مرحلة م
وهو حوض جتتمع فيه مياه األمطار مرحلة ومنه إىل زذران مرحلة وهو جبل يف أصله عني ماء واللصوص 
يأوون إليه ومنه إىل بدخس باذ مرحلة وهو رباط خال ال ساكن به ومنه إىل خيدجني مرحلة وهي عني 

  .نه إىل دمندار وهي عني ماء خرارة ومنه إىل عران باذ مرحلة ومنه إىل كرين مرحلتانماء ال ساكن به وم
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ومن شاء سار من خيدجني إىل مارسان مرحلة وهي شعبة من جبل فيها ماء يف قفر ومنه إىل بغيس 
لة مرحلة ومنه إىل دمغدين مرحلة وهو رباط قفر ومنه إىل باذمة مرحلة وهو عني ومنه إىل خاسكني مرح

  .ومنه إىل بدرست مرحلة ومنه إىل قربسة مرحلة ومنه إىل نيسابور مثانية عشر ميالً

وطريق من إصبهان إىل مدينة الري من إصبهان إىل داجلي مرحلة وداجلي قرية عامرة ومنها إىل رباط 
ليه عابر مرحلة وهو رباط خال وكان فيه قبل ذلك قوم حيرسون الطريق على احلماية وبه حوض جيتمع إ

ماء عني يأيت إليه من جهة الغرب ومنها إىل رباط أيب علي بن رستم مرحلة ومن رباط أيب علي إىل حصن 
دزة مرحلة وهو حصن حصني لكنه صغري ومن حصن دزة إىل قاشان وهي مدينة مرحلتان يف مفاوز 

إىل مدينة قم وعشار معطلة ومن مدينة قاشان إىل قرية اوس مرحلة وأهل هذه القرية جموس ومنها 
مرحلة ومدينة قم مدينة حسنة حتيط ا العمارات وأكثر هذه املفازة اليت بينها وبني قرية اوس عامرة 
بقرى وعمارات ومن مدينة قم إىل قرية كاج مرحلة وقرية كاج خربة وهي قليلة الساكن واملساكن 

دير اجلص حصن حصني مبين ومياهها من األمطار ومن كاج إىل دير اجلص مرحلة يف غري عمارة و
باجلص واآلجر آهل عامر بالناس واألجناد ومن دير اجلص إىل مدينة دزة مرحلة وهي مدينة متوسطة 

القدر وا منرب وهلا عمارات ومزارع وهلا ماء جار يف ري وهذه املرحلة حماذية جلبل كركس كوه وجبل 
وسيأيت ذكرها يف موضعها على التمام حبول اهللا سياه كوه ومن دزة إىل الري مرحلة والري مدينة كبرية 

  .تعاىل

وطريق آخر من إصبهان إىل الري على املفازة بني جبلي كركس كوه وسياه كوه تسري على الطريق 
األول إىل دير اجلص مث تعرج على اليمني فتعدل بك الطريق إىل ما بني جبلي كركس كوه وسياه كوه 

عشر ميالً وبعد ما بني اجلبلني سبعة وعشرون ميالً مث ترجع الطريق ومن كركس كوه إىل دير اجلص اثنا 
على اليسار إىل دزة وبينهما أحد وعشرون ميالً مث إىل الري فهذه مجيع الطرقات اليت يف هذه املفازة وقد 

  .جئنا ا على الكمال والتمام حسب اجلهد والطاقة وباهللا التوفيق

د سجستان فنقول إن مدا زرنج وكس ونه والطاق والقرنني ولنذكر اآلن ما يف هذا اجلزء من بال
وخواش وفره وجزة وبست وروذان وسروان وزالقان وبغنني ودرغش وتل وبشلنك وبنجواي وكهك 

  .وغزنة والقصر وسيوي واسفنجاى وجدمان

الذي ا ومدينتها العظمى تسمى زرنج وهي مدينة كبرية عامرة األسواق وأسواقها دائرة باملسجد اجلامع 
وهلا أرباض عامرة ويف كل مكان منها أسواق على غاية العمارة وهلا سور حصني وخندق دائر باحلصن 

وهلا على أرباضها حصون دائرة وخنادق ويف اخلندق املستدير بسور احلصن ماء نابع ينبع من مكانه وتقع 
 وللربض ثالثة عشر باباً وبناؤها فيه مجل من فضول املياه اليت يف املدينة وللمدينة نفسها مخسة أبواب
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بالطني آزاج معقودة ألن اخلشب ا يتسوس فال يقيم ومسجدها اجلامع يف املدينة دون الربض ويف داخل 
املدينة نفسها ثالثة أار منها ر يدخل من الباب املسمى بالباب العتيق والنهر الثاين يدخل على الباب 

ب الطعام وهي كلها صغار وهي مفرقة يف دور املدينة وبساتينها اجلديد والنهر الثالث يدخل على با
ومحاماا وأرض زرنج سبخة رملية يف سهل متصل ال يرى ا شيء من اجلبال وهي حارة وال يقع ا 
الثلج البتة وأكثرها ا الرياح العواصف الدائمة حىت إم قد صنعوا أرحاء تطحن بالريح لكثرة رياحهم 

  .ر األحوال يضر موالرمل يف أكث

وهذه األار اليت تأيت املدينة وتشق أعراضها هي مستخرجة من ر هيذمند وهو ر عظيم خيرج من ظهر 
الغور حىت يصل حد رخج وبلدي الداور مث جيري على بست حىت ينتهي إىل سجستان مث يقع يف حبري ة 

  .زرة

ملاء ونقصانه وعليها قرى ومزارع وطوهلا يكون حنو وزرة هذه حبرية يتسع املاء فيها وينتقص بقدر زيادة ا
من تسعني ميالً من ناحية كرين على طريق قوهستان إىل قنطرة كرمان على طريق فارس وهي عذبة املاء 

ويصاد فيها مسك كثري وهي عامرة من نواحيها إال ما كان مما يلي املفازة فأما النهر الذي خيرج من 
  . فال يصل منه شيء إىل هذه البحريةهيذمند فيمر إىل ناحية نيشك

    

وسجستان ناحية وفيها زرنج وغريها وهي حصينة كثرية الطعام والتمور واألعناب وأهلها مياسري 
ويقارضون التجار بفواضل أمواهلم ويتصل باجلنوب من سجستان ناحية بالس وموضعها بني سجستان 

  .ها موضعاً يسمى القصر وبينهما حنو مرحلتنيوناحية السند ومدينتها سيوي غري أن الوايل يسكن من

ورخج اسم اإلقليم ومدينتاه بنجواي وكهك وموضع هذا اإلقليم هو بني بلدي الداور وبالس والداور 
اسم إقليم خصيب وهو ثغر للغور وبغنني وخلج وبشلنك وبلد الداور اسم إقليم ومدينته تل وله من املدن 

  .ذمند غري أن بغنني وخلج وبشلنك ناحية تتاخم الغورأيضاً درغش ومها على ضفيت ر هي

واخللج صنف من األتراك وصلوا على قدمي الزمان إىل ختوم اهلند ونواحي سجستان والغور فرتلوا ا 
  .وعمروها واختذوها أوطاناً وهم أصحاب أغنام وأبقار وخيل ونعم كثرية وهم على زي األتراك وحيام

 الطاق وهي على مرحلة من زرنج وهي على ميني املار إىل خراسان وهي مدينة ومن املدن ااورة لزرنج
صغرية متحضرة وهلا رستاق واسع كثري اخلصب وا أعناب كثرية وفواكه ونعم يتسع فيها أهل 

  .سجستان

ومنها القرنني وهي مدينة متوسطة وهلا سور وأسواق وهي كانت يف سالف الدهر دار رستم الشديد 
وا أثر مربط فرسه وهلا قرى ورساتيق وهي على مرحلة من سجستان على يسار الذاهب إىل ودار ملكه 
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  .بست

مث مدينة خواش وهي أكرب من القرنني وأمشخ منهما وهلا سور تراب وا سوق نافقة وأمتعة وترف أحوال 
نصف وهلا وهي من القرنني على مرحلة عن يسار الذاهب إىل بست وبينها وبني قارعة الطريق ميل و

  .مزارع وعمارات وخنيل وأشجار وفواكه كثرية ومياه جارية وقنوات وأهلها مياسري

ومدينة جزة مدينة تتصل عماراا بعمارة فره عن ميني الذاهب من سجستان إىل خراسان على حنو مرحلة 
 واحلجارة وهي ناحية حسنة قدرها حنو القرنني وهلا مجل قرى وعمارات ورساتيق خصيبة وبناؤها بالطني

  .وشرب أهلها من مياه تدخل إليها يف قىن

  .ومن جزة إىل سجستان ثالث مراحل وبني جزة وفره مرحلة وجزة بني فره والقرنني

ومدينة فره أكرب من القرنني ومن جزة وهي مدينة حسنة وعليها سور تراب وهي يف أرض سهلية 
وهلا خنيل كثري وفواكه مجة وأعناب وهي على ومبانيها بالطني وهلا رستاق يشتمل على حنو ستني قرية 

  .رها املعروف ا وهو يسقي أكثر رساتيقها ويصل فضله فيقع يف حبرية زرة وبني زرة وفرة مرحلة

ويتصل مبدينة فره مدينة نه وتعرف براجحة وهي صغرية القدر متحضرة خصيبة كثرية الفواكه واألعناب 
ا يلي املفازة وكذلك مدينة سروان مدينة صغرية متحضرة شبيهة وبينها وبني فره مرحلة كبرية وهي مم

بالقرنني يف قدرها وأبنيتها وهلا أرض واسعة ومزارع ورساتيق وعمارات وقرى وفواكه عامة وأعناا 
كثرية وخريها واسع وهي من بست على مرحلتني واسم املرحلة األوىل فريوزقند والثانية ر سروان 

  .لداور والرخجويتصل بسروان بالد ا

وأما مدينة الزالقان فهي مدينة من بست على مرحلة وهي مدينة متحضرة ذات سور وأسواق ومياه 
جارية وخنيل وكروم وزروع ومواش وتكون على قدر القرنني كرباً وأكثر أهلها حاكة وجتارها يتجرون 

  .را ومبانيها باآلجر والطنيبالثياب ويتجهزون ا من هذه املدينة وميشون ا إىل مجيع األقطار لكث

وأما مدينة روذان فإا صغرية لكن عليها سوراً ومبانيها بالطني وهي أصغر من القرنني وهي بقرب 
فريوزقند وهي على ميني الذاهب إىل الرخج وا فواكه وأعناب وهلا مزارع وزروع وغالت وأكثرها 

  .املنج وهلا مياه جارية تسقي أكثر رساتيقها

ينة كس فهي صغرية القدر هلا سور وسوق عامرة وصناعات وأهلنها متحرفون متجولون وأما مد
وأكثرهم حاكة وبني كس وزرنج تسعون ميالً وكس على شفري املفازة ويعرب إليها ر اهليذمند وهلا 

  .زروع وغالت

    

ا عشر ميالً والطريق من سجستان إىل هراة أول مرحلة منها تسمى كركوية ومن كركوية إىل بشتر اثن
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والعرب على قنطرة جيري فيها فضل مياه هيذمند ومن بشتر إىل قرية جوين مرحلة مث إىل البست مرحلة 
ومن البست إىل كنكرة مرحلة وكنكرة إىل سرشك مرحلة ومن سرشك إىل قنطرة وادي فره مرحلة 

ر هيذمند ومن دزة ومن قنطرة وادي فره إىل حصن دزة مرحلة وهي على ضفة البحرية اليت يصب فيها 
إىل كويسان مرحلة ومن كويسان إىل خاشان مرحلة وخاشان من االسفزار واالسفزار من بالد هراة ومن 

خاشان إىل قناة سري مرحلة ومن قناة سري إىل اجلبل األسود مرحلة ومن اجلبل األسود إىل جدمان 
  .مرحلة ومن جدمان إىل هراة مرحلة

ول مرحلة إىل زانبوق ومن زانبوق إىل شروزن وهي قرية عامرة والطريق من سجستان إىل بست أ
سلطانية مرحلة ومن شروزن إىل حرورى وهي قرية عامرة سلطانية وبينهما ر نيشك وعليه قنطرة من 
آجر ومن حرورى إىل دهك واملرتل يف رباط من حد دهك ومن هذا الرباط املفازة فمرتل منها رباط 

 شور إىل كرووين وهو رباط مرحلة ومن رباط كرووين إىل رباط يسمى آب شور مرحلة ومن آب
  .هفشيان مرحلة ومنه إىل رباط عبد اهللا مرحلة ومن رباط عبد اهللا إىل مدينة بست مرحلة

والطريق من بست إىل غزنة يف جهة الشرق مع اجلنوب من بست إىل رباط فريوز مرحلة ومن رباط 
 رباط كثري مرحلة ومنه إىل الرخج وهي مدينة تسمى بنجواي فريوز إىل رباط ميغون مرحلة ومنه إىل

مرحلة وبنجواي مدينة من مدن الداور وبالس وعامتها صواف وهلا غالت وسوائم وأنعام كثرية ويرتفع 
منها منافع مجة وبالد الداور إقليم خصيب وهو ثغر للغور وبغنني وخلج وبشلنك ومن مدينة بنجواي إىل 

ه إىل االوق مرحلة وهي قرية ومنها إىل رباط خنكل آباذ مرحلة مث إىل قرية غرم تكني آباذ مرحلة ومن
مرحلة مث إىل جابشت مرحلة وهو مرتل مث إىل قرية جومة مرحلة مث إىل خابسان مرحلة وخابسان أول 

  .حد غزنة مث إىل قرية خسراجى مرحلة مث إىل رباط هذوا وهي قرية عامرة مرحلة مث إىل غزنة مرحلة

  .نة مدينة جليلة عامرة كثرية األسواق ذات جتارات وجتار مياسري ومنها يدخل إىل بالد اهلندوغز

ويف هذا الطريق إذا جئت مدينة بنجواي فإن شثت أخذت ذات اليمني إىل مدينة بالس اليت هي على 
 رباط بر شفري املفازة وصرت من مدينة بنجواي إىل رباط احلجرية مرتل مث إىل رباط كنكى مرتل مث إىل

  .مرتل مث إىل حصن اسفنجاي مرحلة فذلك من مدينة بنجواي إىل اسفنجاي أربع مراحل

واسفنجاي حصن مانع وله زراعات وماشية وإىل جانبه حصن القصر وهو حصن كبري كثري العمارة 
 وبينهما ثالثة أميال ومن اسفنجاي إىل مدينة سيوي مرحلتان وهي متامخة ملفاوز السند وهي مدينة

حصينة عامرة وجيلب مما دار بأرضها احللتيت الذي ال نظري له وجيىن منه الشيء الكثري الذي ال يتحصل 
  .لكثرته

وبني مدينة بنجواي وبني كهك يف جهة املشرق مقدار ثالثة أميال ومن مدينة بست إىل مدينة سروان 
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رات وفوائد ومنها يف جهة مرحلتان يف جهة املشرق وسروان مدينة حسنة هلا سور وأسواق حسان وجتا
الشمال إىل ضفة ر هيذمند مرحلة فتعرب هذا الوادي وتدخل مدينة درتل وهي على ضفة النهر وهي 

  .مدينة حسنة الصفة حصينة الوضع متقنة األسواق وفيها جتارات وخريات شاملة

ا أسوار ومساكن ومنها إىل مدينة درغش مرحلة والطريق على ضفة النهر ودرغش مدينة حسنة متقنة هل
  .عامرة وجتارات قائمة وهي على ر هيذمند ودرغش ودرتل من بالد الداور

ومن درتل إىل بغنني يوم يف قبائل بشلنك ومدينة خابني من بالد بشلنك وهي عامرة كبرية وال سور 
  .عليها وهلا قلعة حصينة

ن مثانية أيام وبوزجنان من بالد خراسان ومن مدينة هراة اليت يأيت رمسها وذكرها بعد هذا إىل مدينة بوزجنا
  .وهي مدينة عامرة هلا أسواق ومحامات وعمارة متصلة ومنها إىل نيسابور ست مراحل

ونيسابور يف أرض سهلة وليس هلا ماء جار إال ر خيرج إليهم فضله يف السنة وال يدوم ماؤه وهو فضل 
  .در مدينة مرومياه هراة وزروعهم بعلية وهي مدينة يكون قدرها نصف ق

وأما سرخس فطيبة الثرى معتدلة اهلواء وليس هلا رساتيق وال قرى كثرية وألهل بواديها مهة يف انتخاب 
اجلمال وتنسيلها وشرم من مياه اآلبار وأرحاؤهم تديرها الدواب وبناؤها بالطني واللنب ومن مدينة 

  .ان أربعة أيامسرخس إىل هراة مخس مراحل بني جنوب وشرق ومن سرخس إىل بوزجن

    

ومن مدينة بوزجنان إىل مدينة ينابذ مخس مراحل ومن بوزجنان إىل مالن مرحلة وهي مدينة صغرية عامرة 
ويقال هلا مالن كواخرز وليست مبالن هراة ومن مالن إىل خاميند مرحلة وهو قطر كبري عامر ومن خاميند 

ينابذ أكرب يف القدر من مدينة خور وهي مدينة إىل سنكان مرحلة مث إىل مدينة ينابذ مرحلتان ومدينة 
صغرية متحضرة بناؤها بالطني وفيها أسواق قائمة دائمة وهلا قرى ومزارع وغالت وماؤهم من ماء 

  .يدخل البلد يف قنوات

ومن مدينة ينابذ إىل مدينة قاين مرحلتان وهي عامرة آهلة عليها سور تراب وبناؤها من طني وهلا قصبة 
 وهلا مسجد جامع ودار اإلمارة منها يف القصبة وشرب أهلها من ماء جلب إليهم يف قىن وعليها خندق

وبساتينهم قليلة وقراها متفرقة وهي يف القدر حنو سرخس وهي قصبة قوهستان ومن حومة قاين وعلى 
بيض مرحلتني منها يف طريق نيسابور حيمل الطني النجاحي الذي حيمل إىل سائر اآلفاق لألكل وهو طني أ

  .عجيب

  .ومن قاين إىل الزوزن ثالث مراحل والزوزن مدينة عامرة كثرية التجارات قائمة األسواق حسنة حصينة

ومن الزوزن طريق إىل هراة وذلك أنك خترج من الزوزن إىل مدينة خركرد يوم وهي مدينة صغرية حسنة 
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عامرة ومن فركود إىل ومنها إىل مدينة فركود مرحلتان وفركود حصن عامر كبري به مسجد وسوق 
بوشنج يومان وبوشنج مدينة متحضرة وهراة مرحلة وسنأيت بذكر هذه البالد على التقصي بعد هذا إن 

  .شاء اهللا تعاىل

ومن قاين إىل الطبس ثالث مراحل والطبس أكرب قطراً من ينابذ وهي أصغر من قاين وهي مدينة جرومية 
بالطني وماؤها من مياه جملوبة إليهم يف قىن وخنيلها وبساتينها وهلا خنيل وعمارات وهلا سور تراب وبناؤها 

أكثر من بساتني قاين وال قصبة هلا ومن الطبس إىل خور مرحلتان كبريتان وخور مدينة صغرية على شفري 
  .املفازة وتدعى خبوسب وبني خور وخوسب مرحلتان

ا بالطني وليس هلا حصن وال وكذلك من قاين إىل خور يومان وخور مدينة أصغر من الطبس وبناؤه
قصبة وبساتينها قليلة وخنلها قليل وماؤها يدخل البلد يف قىن حجر مسربة إليهم وخوسب مدينة أكرب من 

  .خور وا مسجد ومنرب وأسواق حسان وجتارات دائرة

وكذلك من خوسب إىل مدينة كرين حنو ثالث مراحل وكرين هذه قرية كبرية مائجة ال سور هلا وهلا 
  .تاق كبري وبني كرين وطبس اثنا عشر ميالًرس

ومن مدن نيسابور مدينة ترشيز وهي مدينة عامرة متحضرة ذات سور حصني وخندق وبساتني وجتارة 
وبينها وبني نيسابور أربع مراحل وبني ترشيز وينابذ املقدم ذكرها مرحلتان خترج من ترشيز إىل كندر 

تحضر هلا سوق عامرة ومن الزوزن املتقدم ذكرها إىل مرحلتان مث إىل ينابذ مرحلة وكندر حصن م
  .سلومك مرحلتان وسلومك عن يسار سنكان ومن سنكان إىل ينابذ مرحلتان

ومجلة ما بني قاين ونيسابور عشر مراحل ألن من نيسابور إىل مالن أربع مراحل ومن ماين إىل سنكان 
ن مرحلتان وكذلك من نيسابور إىل الزوزن مرحلتان ومن سنكان إىل ينابذ مرحلتان ومن ينابذ إىل قاي

  .عشر مراحل

ومن نيسابور إىل مالن أربع مراحل مث إىل سنكان يومان ومن سنكان إىل سلومك يومان ومن سلومك إىل 
  .الزوزن يومان

وكذلك من ترشيز إىل خاسكني أربع مراحل وخاسكني مدينة صغرية ا مسجد ومنرب وهلا مزارع 
 إىل نيسابور ستة وستون ميالً وبني قاين وترشيز مخس مراحل وكذلك من ترشيز وعمارات متصلة ومنها

إىل ينابذ ثالث مراحل ومن ترشيز إىل قرية سلم ست مراحل وقرية سلم يف املفازة وقد سبق ذكرها 
وهاهنا انقضى ذكر ما يف هذا اجلزء السابع واحلمد هللا على ذلك كثرياً دائماً ويتلوه اجلزء الثامن من 

  .إلقليم الثالث وحسبنا اهللا وحدها
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  الجزء الثامن

إن الذي تضمن هذا اجلزء الثامن من البالد واألكوار بقية من أرض سجستان إىل ما يليها من بالد 
الباميان وبالد الغور قبلها مث بالد بذخشان مث بالد وخان وبالد اخلتل وبالد بلخ وبالد هراة وبالد مرو 

ا عدا النهر املسمى جبيحون من بالد خبارا ومسرقد مث بالد اشروسنة مث بالد وسائر بالد خراسان إىل م
فرغانة والتبت مع ما يليها من بالد الشاس وفاراب ويف كل أرض من هده األرضني اليت سطرنا ذكرها 

عدة بالد وقالع معمورة مشهورة وحنن نريد أن نتكلم فيها حسب ما قدمناه يف ذكر غريها من األرضني 
  .ئنة يف اإلقليم األول والثاين حبول اهللا تعاىلالكا

    

فنقول إن شرق بالد سجستان يتصل بالغور واإلقليم الذي يلي الغور يسمى الداور وهو إقليم واسع كثري 
اخلري خصيب وهو ثغل للغور وبغنني وخلج وبشلنك وخوابني وبغنني بلد حسن خصيب كثري الفواكه 

لنك ودرتل مدينة على ضفة ر هيذمند وهي من قواعد بالد الداور وا ومنه إىل درتل يوم يف قبائل بش
عمارة ومزارع وال سور هلا ومن بالد الداور أيضاً مدينة تل ومدينة درغش وقد سبق ذكرها ويعمر هذه 
األرض قبيلة تسمى اخللج وهم صنف من األتراك وقعوا إىل هذا املكان يف قدمي الدهر واتصلت عمارم 

ل اهلند وظهر الغور وبعض بالد سجستان الشرقية وهم أصحاب سوائم وأنعام وحرث وخري إىل مشا
شامل وزيهم زي األتراك يف اللباس واهليئة ومجيع أفعاهلم ويف حروم وسالحهم وهم مهادنون ال يقولون 

  .بشر وال يرونه

مدينة صغرية القدر لكنها ويعرب النهر يف درتل ويسار إىل مدينة سروان وبينهما مرحلة ومدينه سروان 
عامرة متحضرة وهلا قرى ورساتيق وغالت ومنافع مجة وهي أكرب من القرنني وأكثر خرياً وا فواكه 

ونعم عامة وأعناب حتمل منها إىل بست وغريها وبني مدينة بست وسروان مرحلتان خترج من سروان إىل 
ة متحضرة وهلا سوق على قدرها وهي على مرتل يسمى فريوزقند ومنه إىل بست وفريوزقند مدينة صغري

ميني الطريق ملن سار إىل الرخج والرخج اسم إقليم ومدينتها بنجواي وقد سبق ذكر بنجواي يف أول بالد 
سجستان ويقابل مدينة درتل يف الضفة اجلنوبية من ر هيذمند مدينة روذان وهى مدينة صغرية خصيبة 

  . الغور وهي صغرية خصيبةوأما مدينة تل فهي مدينة متامخة ألرض

والغور جبال عامرة ذات عيون وبساتني وأار وهى خصيبة منيعة كثرية الزرع واملواشي ولسام غري 
لسان أهل خراسان وليسوا مبسلمني ويطيف بالغور مما يلي هراة واجلوزجان بلد فراوة وبلد داؤود بن 

أهلها مسلمون وأكثر رقيق الغور يقع إىل العباس ورباط كروان وغرجستان وهذه كلها بالد خصيبة و
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هراة وسجستان ألن أهل تلك النواحي ااورين هلم يسرقون أبناءهم ونساءهم ويستخرجوم إىل 
  .بالدهم

ومن شاء أن يدخل من بنجواي إىل غزنة سار إليها عن تسع مراحل شرقاً فمن بنجواي إىل تكني اباذ 
 رباط خنكل اباذ مرحلة مث إىل قرية غرم مرحلة مث إىل خاست مرحلة مث إىل رباط االوق مرحلة مث إىل

مرحلة مث إىل قرية جومة مرحلة مث إىل خابسان مرحلة وهي قرية وهو أول حد غزنة مث إىل قرية خسراجى 
  .مرحلة مث إىل رباط هذوا وهي قرية عامرة مرحلة ومنها إىل غزنة مرحلة خفيفة

راب وخندق يستدير ا وهي كثرية العمارة آهلة وا أسواق وغزنة مدينة كبرية حسنة عليها سور ت
  .دائمة وجبايات قائمة وجتارات وأموال ظاهرة وغزنة فرضة للهند

ويتاخم مدينة غزنة مدينة كابل وبينهما تسع مراحل وكابل مدينة كبرية يف حنو اهلند هلا أسوار ومنعة وهلا 
وملوك الشاهية ال تتم هلم الوالية إال ملن عدت له بامللك يف داخلها قصبة حصينة وهلا ربض خارج املدينة 

يف كابل وإن كان منها على بعد فال بد له من املسري إليها حىت تعقد له الشاهية بامللك وكابل وجلرا 
  .وسكاوند كلها جروم حارة غري أا ال خنيل ا ويقع يف بعضها الثلوج وهي يف حيز الصرود

رة بأهلها وا أسواق وجتارات وأموال حاضرة وبينها وبني مدينة كابل سبعة ومدينة سكاوند مدينة عام
  .أيام وكذلك من سكاوند إىل مدينه جلرا سبع مراحل

فالطريق من بالد الغور إىل هراة خترج من حدود الغور إىل مدينة جشت مرحلة خفيفة ومنها إىل مدينة 
ا إىل ماراباذ مرحلة وهي مدينة جليلة قليلة البساتني اوفة مرحلتان واوفة مدينة حسنة هلا سور تراب ومنه

صغرية املقدار أصغر من مالن وهلم زروع ومن ماراباذ إىل استربيان مرحلة خفيفة وهي مدينة صغرية 
خصبة وهي فيما بني جبال وهي أصغر من مالن وهلا مياه كثرية وبساتينها قليلة والزروع عندهم كثرية 

ل ومن استربيان إىل مدينة خيسار مرحلة وخيسار مدينة كبرية القطر كثرية وفيها مجل كروم على البع
  .اخلري ومنها إىل باشان مرحلة وباشان مدينة صغرية حسنة ا أسواق وصناعات ومنها إىل هراة يوم

    

وهراة مدينة عامرة هلا ربض ويف مدينتها قصبة وهلا أبواب كثرية كلها خشب مصفحة باحلديد إال باب 
 فإنه كله حديد واملسجد اجلامع يف املدينة واألسواق حميطة به والسجن يف قبلته وهذا املسجد كبري سراي

الفناء حسن البناء به من فقهاء املسلمني وعلمائهم خلق كثري وهي فرضة خلراسان وسجستان وفارس 
ر وليس هلذا اجلبل واجلبل من هراة على ستة أميال على طريق بلخ وحمتطبهم من مفازة بينها وبني اسفزا

حمتطب وال مرعى وإمنا يرتفقون منه باحلجارة لألرحاء وفرش قيعان الديار وغري ذلك والبساتني متصلة 
على طريق سجستان مقدار مرحلة بضفة النهر ووايل هراة كان يرتل قبل هذا مبكان يسمى خراسان اباذ 
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ريب هراة وأبنيتها من طني وا قصر ومسجد بينه وبني املدينة حنو من تسعة أميال على طريق بوشنج يف غ
  .جامع وطول خراسان أباذ ميل ونصف يف مثله

ور هراة خيرج من جبال الغور من قرب رباط كروان فإذا خرج عن حد الغور خرجت منه أودية كثرية 
يسقى ا ويزرع عليها فمنها ر يعرف بوخوى يسقي رستاق سنداسنك ور آخر يسمى بارست 

به رستاق سوسان ور آخر يسمى سكوسكان يسقي رستاق شغلة ور آخر يسمى كراغ ويسقى 
يسقى به رستاق كوكان ور آخر يعرف بغوسجان يسقي رستاق كوك ور آخر يعرف كبك يسقي 

رستاق غوتان وكربكرد ور آخر يعرف بسبغر يسقي رستاق سرخس يف حد بوشنج ور املدينة يسمى 
  .اجنري

هراة مدينة كروخ وبينهما ثالثة أيام وهي مدينة متحضرة عليها سور حصني من تراب وبنيان ويلي مدينة 
املدينة بالطني وهي يف شعب بني جبال كثرية وبساتينها كثرية عامرة كثرية املياه والكروم واألشجار 

ي حيمل إىل ويرتفع من كروخ الكشمش الوب إىل اآلفاق وهو الزبيب العجيب املنظر احلسن الطعم الذ
العراق وغريها لكثرته وطيبه وكذلك أكثر الزبيب العجيب احملمول إىل هذه اجلهات يكون من مالن 

  .هراة

ومالن هراة مدينة حسنة كثرية البساتني واجلنات والكروم اليت تعد كثرة وبني مالن وهراة مرحلة وكذلك 
اسري وهلم مهم يف مالبسهم وزيهم وهي قليلة مدينة باشان مدينة كبرية كثرية األسواق والصنائع وأهلها مي

األشجار واملياه وقدرها أصغر من مالن وأهلها أهل مجاعة وبينها وبني هراة مرحلة وكذلك من مدن هراة 
مدينة اوفة وهي أصغر قدراً من مدينة هراة وهلا أسواق عامرة وجتارات كثرية وهلا بساتني وجنات وكروم 

ل ومما جياور هراة على طريق سجتان مدن اسفزار وهي أربعة منها كواسان ومنها إىل خيسار ثالث مرامح
وهي أكربها وهي مدينة أصغر من كروخ وهلا مياه وبساتني كثرية ومنها مدينة كواران وهي مدينة 

متحضرة صغرية وا متاجر وصناعات ومنها كوشك وهي أيضاً مدينة حسنة تشبه كواسان يف القدر 
سكن وهي مدينة صغرية حسنة هلا بساتني وزراعات ومياه كثرية عذبة وهذه املدن واملباين ومنها اذر

  .األربع عامرة متقاربة األقدار وهي كلها يف أقل من مرحلة

وبني اسفزار وهراة ثالث مراحل ومن هراة إىل قاين من قوهستان مثاىن مراحل ومن هراة إىل مرو الروذ 
  .ست مراحل ومن هراة إىل سرخس مخس مراحل

ومن مدن هراة أيضاً مدينة بوشنج وهي يف القدر حنو نصف هراة وهي وهراة يف مستو من األرض ومن 
بوشنج إىل اجلبل ستة أميال وهلا سور وخندق وثالثة أبواب وبناؤها باآلجر واجلص وهلم يف مبانيهم مهة 

ر عرعر كثري يفوق كل وهم أصحاب جتارات وأموال صامتة وهلا مياه وأشجار كثرية وهلم ذا اجلبل شج
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خشب جودة وكثرة ومنها يتجهز به إىل سائر اآلفاق وشرب أهلها من النهر وهذا النهر الذي يصل إىل 
سرخس عليه القناطر املعقودة يف وسط البلد ومن بوشنج يف جهة املغرب خركرد وفركرد وبني بوشنج 

ا مياه وزروع كثرية ومن فركرد وفركرد مرحلتان وفركرد مدينة صغرية متحضرة أصغر من كوسرى و
إىل مدينة خركرد يومان ومن خركرد إىل الزوزن يوم وخركرد مدينة صغرية املقدار آهلة كثرية األهل 

  .وا أسواق وعمارات وماؤها قليل اجلري وأهلها أصحاب سوائم

    

الذاهب إىل ومن مدينة بوشنج وأنت خارج إىل فركرد مدينة كرة وبينهم اثنا عشر ميالً عن يسار 
نيسابور ومدينة كرة كثرية املياه كثرية املساكن هلا بساتني وجنات وبني كرة وطريق اجلادة حنو ثالثة 

أميال وأكرب املدن بعد مدينة بوشنج كوسرى وهي حصينة هلا سور حصني ومقدارها حنو الثلث من مدينة 
من بوشنج باذغيس ومدا جبل الفضة بوشنج وبناءها بالطني وهلا مياه جارية وبساتني كثريه وبالشرق 

وكوه وغناباذ وبست وجاذوا وكابرون وكالوون ودهستان ومدينة دهستان كبرية طوهلا حنو من ميل 
ونصف ميل وبناؤها باللنب والطني وهي على ظهر جبل ال بساتني ألهلها وال كروم وهلم أسراب كثرية 

وجبل الفضة على طريق سرخس من هراة وأما يف األرض وهلم ماء جار يف حضيض اجلبل قليل اجلري 
كوه فهو أكرب من جبل الفضة ويسمي جببل الفضة ألنه كان يف أعلى اجلبل معدن عظيم الفائدة فانقطع 

لبعد غووه والنقطاع احلطب الذي يسبك به وأما مدينة كوه فإا يف صحراء وهي صغرية فيها سوق 
ارب قدودها وأشكال أهلها ومتاجرها وبناؤها وهلم مياه وعمارة وكذلك غناباذ وبست وجاذوا كلها تتق

وبساتني وأكثر زروعهم على املطر وكذلك كابرون وكالوون ومها متجاورتان يف حنو ثلثة أميال وليس 
بينهما مياه جارية وال بساتني عامرة وإمنا مياههم من اآلبار واألمطار وهم أصحاب زروع وأغنام وأبقار 

  .كثرية

شرق وإىل ناحية بلخ رستاق كنج وبه ثالث مدن منها بنب وكيف وبغشور ومدينة بنب يرتهلا ويف ناحية ال
سلطان تلك الناحية وهي أكرب من بوشنج وهي عامرة كثرية التجارات وأهلها مياسري وهلم مياه وبساتني 

ال صاحلة وبناؤها باللنب والطني وكذلك مدينة كيف مدينة حسنة عامرة بالوارد والصادر وألهلها أحو
وأموال مدارة يف أنواع التجارات وبناؤها بالطني وهلا مياه جاريه كثرية وبساتني وغالت وكروم وأما 
مدينة بغشور فمدينة حسنة عامرة كبرية يكون مقدارها مثل بوشنج وحنو كيف وا جنات وبساتني 

دل وأكثر زروعها على ومترتهات وألهلها أحوال صاحلة وجتارات راحبة وتربتها صحيحة وهواؤها معت
  .املطر ومياهها من اآلبار واملطر

  .ومن مدينة هراة إىل بنب مرحلة ومن بنب إيل كيف مرحلة ومن كيف إىل بغشور مرحلة
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وتتصل هذه البالد بغريب بالد مرو الروذ وملرو الروذ بالد كثرية عامرة ومدينة مرو الروذ أكربها وهي 
  . النهرأكرب من بوشنج وهي على غلوة سهم من

    

ومرو مدينة قدمية يف مستو من األرض بعيدة عن اجلبال أرضها سبخة كثرية الرمل وأبنيته من الطني وفيها 
ثالثة مساجد للجماعات وهلا قصبة يف نشز مرتفع وماء املدينة جيلب إليها يف قنوات كثرية وللمدينة أربعة 

تيق ومبدؤه من مشال جبل الباميان واسم هذا أبواب وملرو ر عظيم تتشعب منه أار يسقى ا الرسا
النهر ر مرغاب وجيري هذا النهر على مرو الروذ وعليه ضياعهم ويف هذه الضياع مبان متقنة ومترتهات 
حسنة ومساكن متحصنة ومدينة مرو معتدلة اهلواء حسنة الثرى حكى احلوقلي أن البطيخ ا يقدد وحيمل 

اإلبريسم والقز الكثري ويتجهز منها بالقطن العجيب الذي ينسب يف سائر إىل سائر اآلفاق ويرفع من مرو 
األقطار إليها وهو الغاية يف اللني ويعمل ا منه ثياب حتمل إىل كل اآلفاق وهلا منابر مضافة إليها 

ومعدودة منها مثل كشميهن وهي على مرحلة منها وهلا منرب وجيري عليها ر كبري وهلا بساتني وأشجار 
سواق قائمة عامرة وا فنادق ومحامات ومنها هرمزفرة على مقدار فرسخ من كشمني عن يسارها وأ

وعليها طريق مفازة سيفاية اليت تؤدي إىل خوارزم وهي مدينة متوسطة ذات عمارات وأسواق ودخل 
ا وخرج وهلا منرب ومنها سنج وهي مدينة مثل هرمزفرة وهي على مرحلة من مرو غرباً وا منرب وهل

بساتني وزروع ومن مدا أيضاً جرينج وهي مدينة صغرية هلا أسواق وجتار مياسري وا منرب وهي على 
تسعة أميال من مرو قبل زرق بثالثة أميال وهي على ضفة النهر وكذلك الدندقان على مرحلتني من مرو 

سجد جامع على طريق سرخس وهي مدينة حسنة هلا سور وحصن وأسواق ومحامات وفنادق وا م
ومنرب ومن مدا القرينني وهي مدينة حسنة حصينة خصبة ا سوق ومسجد جامع وخطبة قائمة وهلا 

مياه جارية وبساتني ومنها إىل مرو أربع مراحل ومن مدا باشان وهي مدينة عامرة حسنة املباين فرجة 
ه وهي من هرمزفره على ثالثة األرجاء متقنة األسواق وا فنادق ومحامات ومسجد جامع ومنرب ميشى إلي

أميال ومن مدا السوسقان وهي مدينة كبرية عامرة رحبة املساكن فرجة كثرية الرته هلا مياه جارية 
وبساتني كثرية وا مسجد ومنرب ومدينة السوسقان يسرة زرق غري أا أبعد منها بثالثة أميال وزرق على 

  . طريق سرخس وأبيوردر مرو وبينها وبني مرو اثنا عشر ميالً بني

ومن مدن مرو الروذ قصر أحنف وهو على مرحلة من مرو الروذ يف طريق بلخ وهي من األميال مخسة 
عشر ميالً وهي مدينة صغرية ا سوق عامرة وعليها سور تراب وهلا مياه جارية وبساتني وفواكه كثرية 

هي مدينة صغرية ا فواكه وبساتني ومن مدا مدينة دزة وهي على اثين عشر ميالً من قصر أحنف و
  .وكروم وعمارات ور مرو يشقها نصفني وبينهما قنطرة يعرب عليها
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والطالقان مدينة كبرية حنو من مرو الروذ يف الكرب وهلا مياه جارية وعمارات متصلة وبساتني قليلة وبناؤها 
عون ميالً والطالقان يف جبل يتصل بالطني وهي أصح هواء من مرو الروذ ومن مرو الروذ إليها اثنان وسب

جببال اجلوزجان وهلا رساتيق يف اجلبل ويعمل يف طرزها اللبود املنسوبة إليها ويتجهز ا منها إىل كل 
اجلهات وليس يصنع يف بلد من البالد مثلها إتقاناً وحصافة والطالقان على رصيف الطريق من مرو إىل 

  .ستون ميالًبلخ ومن الطالقان إىل مدينة الفارياب 

والفارياب مدينة من اجلوزجان أصغر من الطالقان قطراً وهي أكثر خلقاً وأوفر عمارةً وبساتني ومياهها 
جارية عذبة وفيها طرز وصنائع وجتار مياسري وبناؤها من طني وهلا مسجد جامع وليس مع مسجدها 

  .منارة وبينها وبني الطالقان يف جهة الغرب مرحلتان كبريتان

إىل اشبورقان شرقاً أربعة ومخسون ميالً واشبورقان من مدن اجلوزجان واجلوزجان اسم الناحية ومنها 
وليس مبدينة واشبورقان مدينة عامرة ا مياه جارية قليلة وعليها زروع أهلها وبساتينها قليلة وفواكهها 

  .مخسون ميالًعدمية وإمنا جتلب إليها مما جاورها من البالد ومن اشبورقان إىل بلخ أربعة و

ومن مدن اجلوزجان أنبار وبينها وبني اشبورقان مرحلة يف ناحية بني الغرب واجلنوب وهي مدينة كبرية 
أكرب قطراً من مرو الروذ وهلا مياه وخصب وكروم وبساتني وعمارا متصلة وا طرز ومصانع جلمل من 

ينة جليلة وا يقيم السلطان يف الشتاء الثياب يتجهز ا منها إىل كل األقطار وبناؤها بالطني وهي مد
ومقامه يف الصيف باجلرزوان ومن اشبورقان إىل اليهودية طريق مرحلتان وكسر ومن الفارياب إىل 

  .اليهودية مرحلة

    

واليهودية مدينة مقتدرة جامعة وهلا سور وأسواق وعمارة وصناعات وا مسجد جامع وجلامعها منارتان 
نة سان مرحلة وهي صغرية هلا مياه وبساتني وجنات وهي من مدن اجلبل وكندرم ومن اليهودية إىل مدي

أيضاً مدينة جليلة متحضرة كثرية الكروم والفواكه املختلفة األجناس وهي يف ذاا جامعة للخريات وهي 
من مدن اجلبل ومن اشبورقان إىل كندرم أربع مراحل ومن اليهودية إليها مرحلة بني شرق وجنوب 

  .ة نريان مدينة عامرة موضعها بني اليهودية والفاريابومدين

وأما اجلرزوان فهي مدينة بني جبلني أشبه بلد مبكة وشعاا كشعاا ومزارعها قليلة وبساتينها مثل ذلك 
وا مياه جارية وعيون مطردة ومن اشبورقان إليها ثالث مراحل خفاف ومن اشبورقان إىل اندخذ 

  .مرحلتان بني جنوب وشرق

وجيلب من مدن اجلوزجان اجللود املدبوغة اليت يتجهز ا إىل سائر بالد خراصان وبالدها بالد خصب 
  .ودعة وفواكه كثرية عامة وا جتارات وختتلف إليها الرفق مارة وقادمة بضروب من التجارات واالب
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ألخرى شورمني ومها ويتصل مبرو من جهة املغرب بالد الغرج ومها مدينتان إحدامها تعرف ببشني وا
متقاربتان يف الكرب وليس مقام سلطاما يف شيء منهما وإمنا يقيم يف اجلبل املسمى بلكيان وما مياه 
جارية ومزارع ممتدة وغالت وفوائد ويرتفع من بشني أرز كثري حيمل إىل بلخ وسائر اجلهات لكثرته 

لنوى يتجهز به إىل كثري من األقطار لكثرته وطيبه ويرتفع من شورمني زبيب كثري طيب جيد الطعم قليل ا
وطيبه وبني بشني ودزة مرو الروذ مرحلة يف املطلع وهي من ر مرو الروذ على غلوة من شرقيه ودزة 

  .مبقربة من النهر ومن بشني إىل شورمني مرحلة مما يلي اجلنوب وهي يف اجلبل املعروف ببلكيان

ورد ست مراحل ومن مرو الروذ إىل مرو الشاهجان ست مراحل ويف الشمال من مدينة مرو إىل مدينة أبي
فذلك من مرو الشاهجان إىل هراة اثنتا عشرة مرحلة ومن هراة إىل مرو الروذ ست مراحل وكذلك من 

مرو الروذ إىل بلخ ست مراحل ومن مرو الروذ إىل سرخس مخس مراحل ومن مرو إىل آمل على شط ر 
ألميال مائة وأربعة وعشرون ميالً وآمل بينها وبني النهر املسمى جيحون ست مراحل خفاف وهي من ا

جيحون ثالثه أميال وآمل هذه مدينة حسنة متوسطة القدر وهلا بساتني وعمارة وا ناس وجتارة ومنافع 
  .وجبايات كافية وهي على شفري مفازة

جاية إىل حبريا ست مراحل ومن آمل إىل مدينة خوارزم املسماة اجلرجانية اثنتا عشرة مرحلة ومن اجلر
وكذلك من آمل إىل زم طالعاً مع النهر أربع مراحل ومن زم إىل الترمذ يف النهر مخس مراحل ومن الترمذ 

مع النهر إىل بذخشان ثالث عشرة مرحلة وهذا طول خراسان وخوارزم مع جرية النهر ومجيع ذلك 
  .يكون أربعني مرحلة

 الكرب وهلا ماء جار وبساتني وعمارات وزروع وجتارات وصنائع وأما مدينة زم فمدينة تقارب آمل يف
مكتفية بذاا وهي وآمل جيتمع ا مسافرو خراسان وآمل أكثر معرباً إىل ما وراء النهر وحييط ما مجيعاً 
مفاوز تتصل من حدود بلخ إىل حبرية خوارزم والغالب على هذه املفازة الرمال ومن مدينة زم إىل الترمذ 

  . يف الضفة الشرقية من النهر املسمى جبيحون أربع مراحل يف نفس جيحونوهي

وهذا النهر خمرجه من بالد وخان يف حدود بذخشان ويسمى هناك ر جرياب مث جتتمع إليه أار مخسة 
كبار يف حدود اخلتل والوخش فيصري منها ر عظيم ال نظري له يف أار األرض كثرة ماء وسعة جمرى 

 فأما ر جرياب فيليه ر يسمى باخشوا وهو ر هلبك ويلي هذا النهر ر ثان ويسمى ر وعمق قعر
بلبان ويلي هذا النهر ر فارغر مث يليه ر اندجياراغ ويليه أيضاً ر وخشاب وقد يقع إىل هذا النهر أار 

ذيان فتجتمع كلها قبل القواذيان كثرية صغار خترج من جبل البتم وغريه ومنها أار الصغانيان وأار القوا
وتقع يف ر جيحون ور وخشاب خيرج من بالد الترك حىت يظهر يف أرض الوخش ويسري حتت جبل 

كبري ويغور حتته ويعرب اجلبل كالقنطرة وال يعلم مقدار جريه حتت هذا اجلبل مث خيرج عن اجلبل وجيري يف 
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 بني اخلتل وواشجرد مث جيري هذا النهر من الترمذ إىل حدود بلخ إىل أن يصل الترمذ وهذه القنطرة احلد
كيلف إىل زم إىل آمل إىل أن ينتهي إىل حبرية خوارزم وليس ينتفع أحد من الناس مباء هذا النهر من حيث 
خروجه من منبعه إىل أن يصل زم وآمل فينتفعون به قليالً مث مينع خريه إىل أن يصل إىل بالد الغزية فيسقى 

  .نتفع مبائهبه هناك وي

    

والترمذ مدينة يف نفس جيحون والنهر يضرب سورها ومدينتها على حجز طريق الصغانيان وهلا ربض 
كبري وحييط ا وربضها سور ودار اإلمارة يف قصرها وهلا أسواق وعمارات وأسواقها يف مدينتها وأبنيتها 

جر وهي فرضة لتلك النواحي اليت من طني وهي مدينة حسنة عامرة آهلة مفروشة األزقة والشوارع باآل
على جيحون وشرب أهلها من جيحون ومن ر كرى اجلائي من الصغانيان فيمر حتتها ويقع هناك يف ر 

  .جيحون ومن مدا صرمنجي وهاشم جرد ومن الترمذ إىل بلخ مرحلتان كبريتان

وهي دار مملكة األتراك وامللك ومدينة بلخ يف مستو من األرض وأقرب اجلبال إليها على اثين عشر ميالً 
ا الزم وا العساكر واألجناد وامللوك والقواد والعمال واألسواق العامرة واملتاجر املكسبة واألموال 

الواسعة واألحوال الصاحلة وبناؤها بالطني واللنب وهلا سبعة أبواب يف حميط سورها وسورها من تراب 
صناعات ومسجد جامعها يف املدينة يف وسطها واألسواق وهلا ربض عامر كثري الساكن وبه أسواق و

دائرة به وهي على ضفة ر متوسط مقدار ما يدير ماؤه عشر أرحاء وهو جار على باب النوار ويسقي 
رساتيقها وقد أحاط جبميع جوانبها الكروم واجلنات والبساتني واملباين واملترتهات وا مدارس للعلوم 

اق جارية على من شاء شيئاً من ذلك وذه املدينة أموال وملوك مياسري وجتار ومقامات للطالب واألرز
وأحوال صاحلة ومدينة بلخ يتصل ا من جهة جنوا بالد طخارستان وبذخشان وأعمال الباميان ومن 

جهة غرا ومع مشاهلا بالد مرو وبالد اجلوزجان وهي قطب ومدار ملا جاورها والطريق منها إىل 
  . وبذخشانطخارستان

ومدن طخارستان هي خلم وصمنجان وبغالن وسكلند وورواليز وآرهن وراون والطايقان وسكيمشت 
  .وروا وسراي وخسب اندراب واندرابة ومذر وكه

فمن بلخ إىل ورواليز يومان وورواليز أيضاً مدينة حسنة ذات أسوار وأسواق ومنافع وهلا ربض عامر وا 
ها إىل مدينة الطايقان مرحلتان ومدينة الطايقان مدينة عامرة آهلة قدرها جتارات وهلا قرى وعمارات ومن

ربع بلخ وهلا سور طني ومبانيها بالطني واجليار وهي يف مستو من األرض وهلا ر كبري وكروم وعمارات 
  .وهلا أسواق وجتارات نافقة وكثري من الصناعات

اليز وبينهما يومان وهي مدينة حسنة كثرية ومن شاء أخذ من بلخ إىل خلم يومان وخلم يف غريب ورو
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اخلريات مشتملة على بركات وهلا مزارع ومياه جارية ومنافع مجة ومن خلم إىل مسنجان يومان ومسنجان 
يف غريب الطايقان وبينهما مرحلتان وهي يف ذاا مدينة حسنة آهلة عامرة بالتجار والناس واجللة وهلا سور 

بة مخسة أيام وهي مدينة يف سفح جبل ومنها جتمع الفضة اليت من جارباية تراب ومن مسنجان إىل أندرا
وبنجهري وملدينة أندرابة ران أحدمها يسمى أندراب واآلخر يسمى ر كاسان وهلا بساتني وحدائق 

ومترتهات وأشجار كثرية وكروم ومن الطايقان أيضاً إىل مدينة بذخشان سبع مراحل وكذلك من أندرابة 
  .ان شرقاً أربع مراحل ومن أندرابة إىل جارباية جنوباً ثالث مراحلإىل بذخش

ومدينة جارباية مدينة صغرية وهي يف أسفل جبل على ر يأيت إليها عن بنجهري فيشق املدينة وال ينتفع 
بشيء من ماء النهر فيها وينتهي إىل أن مير بفروان ويتصل بأرض اهلند فيصب يف ر روارة وليس ألهل 

باية شيء من الشجر وال بساتني إال قليل مباقل وإمنا يسكنوا على استخراج املعادن اليت فيها وال جار
شيء أفضل من معدا ومعادن بنجهري أيضاً مثلها وكالمها على جبل وعر ومن جارباية إىل بنجهري يوم 

لهم ويصل إىل جارباية وبنجهري مدينة صغرية على جبل وأهلها أشرار أسالط فساد وهلم ر يأيت من جب
كما وصافناه قبل وكال هاتني املدينتني أهلهما أصحاب طلب ومعرفة باستخراج املعادن وسبكها 

واستخراجها من أرضها وما لصق ا ومن بنجهري إىل فروان مرحلتان جنوباً ومدينة فروان مدمية صغرية 
ا بالطني واللنب وهي على ر بنجهري حسنة اجلهات متحضرة األسواق وا جتارات وناس مياسري وبناؤه

  .الواصل إىل اهلند وفروان فرضة لدخول اهلند

    

ومن أندرابة السابق ذكرها إىل بغالن مرحلتان ومن بغالن إىل مسنجان مرحلتان ومن بغالن إىل بلخ ست 
جر مراحل ومدينة بغالن مدينة عامرة حسنة متحضرة ذات أار وأشجار وعمارات وقرى كثرية ومتا

وخريات واسعة ومن بغالن إىل الباميان ثالث مراحل غرباً ومدينة الباميان تكون على مقدار ثلث بلخ 
وهي على رأس جبل الباميان وليس بنواحي الباميان مدينة على جبل سواها وتنحدر من جبلها أار ومياه 

 ومن مدن الباميان كثرية تتصل بنهر أندراب وهلا سور وقصبة ومسجد جامع وربض كبري الصق ا
بشغورقند وسكاوند وكابل وجلرا وفروان وغزنة وبشغورقند وسكاوند متقاربتان يف الكرب والصفة وما 

عمارات وأصواق وجتارات وخريات عامة وأما كابل وغزنة والفروان فقد تقدم ذكرها يف غري هذا 
  .املوضع

احل وهي مدينة صغرية عامرة يف مستو من والطريق من بلخ إىل الباميان خترج من بلخ إىل مذر ست مر
األرض واجلبل يبعد عنها يسرياً ومنها إىل مدينة كه مرحلة وهي مدينة صغرية متحضرة هلا سوق وعمارة 
ومنرب ومنها إىل الباميان ثالث مراحل وكذلك من مدينة بلخ إىل بذخشان ثالث عشرة مرحلة ومن بلخ 
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 إىل بذخشان سبع مراحل وذكر احلوقلي يف كتابه أن من بلخ إىل إىل الطايقان أربع مراحل ومن الطايقان
اشبورقان ثالث مراحل ومن اشبورقان إىل الفارياب ثالث مراحل ومن الفارياب إىل الطالقان ثالث 

مراحل ومن الطالقان إىل مرو الروذ ثالث مراحل وهذه املراحل مراحل صغار وقد ذكرنا فيما تقدم أن 
  .ميال اليت بني مرو وبلخ ثلثمائة ومثانية وأربعني ميالًهلذه املراحل من األ

ولنرجع اآلن إىل ذكر مدينة بذخشان فنقول إن مدينة بذخشان مدينة صغرية وهلا رساتيق كثرية خصبة 
وهلا كروم وأشجار وعيون جارية وعليها سور تراب حصني وا أسواق وفنادق ومحامات وجتار وأموال 

ب ويف غربيه ور جرياب هو معظم ر جيحون األعظم وجبباهلا دواب متصرفة وهي على ر جريا
كثرية ونتاج كثري وجيلب منها اخليل والبغال والرماك املنتخبة وترفع منها احلجارة ذوات اجلواهر النفيسة 
ء اليت تشاكل الياقوت األمحر والرماين وسائر أنواع احلجارة وجيلب منها الالزورد ويستخرج ا منه الشي

الكثري وحيمل إىل سائر أقطار األرض فيعمها كثرة وال شيء يفوقه ويقع إليها املسك من طريق وخان من 
  .أرض التبت ومدينة بذخشان هذه تتصل ببالد القنوج من اهلند

وأول كورة على جيحون مما وراء النهر اخلتل والوخش ومها كورتان غري أما جمموعتان يف عمل واحد 
 ر جرياب ور وخشاب وتتصل بالشرق من ر جرياب بالد اخلتل مث الوخش املتقدم ومكاما هو بني

ذكرها فمدن الوخش هالورد والوكند ومدن اخلتل كاربنك ومتليات وهلبك وسكندرة ومنك 
  .واندجياراغ وفارغر ورستاق بيك واخلتل أكثره جبال إال ناحية وخش وأكرب مدينة يف اخلتل منك

دينة عامرة حسنة فيها أسواق وجتارات وداخل وخارج وكذلك مدينة الوكند مثلها يف ومدينه هالورد م
الكرب واألسواق والتجارات وأما مدينة هلبك فهي مدينة حسنة البقعة رائعة الرقعة كثرية البساتني 
 ومدينة واملترتهات وبناؤها بالطني واجليار وا أسواق كثرية وقوم مياسري والسلطان يرتل ا وبني هلبك

منك مرحلتان ومدينة منك وسطة يف الكرب وهلا سور من حجارة وجص وهلا عمارة وأسواق وبشر كثري 
وهلبك أصغر من منك ومنك تليها يف الكرب وخان وكران وما أسواق وصناعات وعمارة كثرية 

ان وكاربنج وكذلك من معرب آرهن وهي مدينة صغرية إىل هالورد مرحلتان ومن املعرب إىل هلبك مرحلت
أيضاً مدينة فوق معرب آرهن على ر جرياب بنحو ثالثة أميال ومدينة متليات هي من قنطرة احلجر على 

اثين عشر ميالً يف طريق منك ومن معرب بذخشان إىل طريق منك مرحلتان ومن رستاق بيك تعرب ر 
ينة كبرية حسنة األسواق واملباين اندجياراغ مث تدخلها وبني رستاق بيك واندجياراغ مرحلة واندجياراغ مد

كثرية اخلريات واملنافع ومن اندجياراغ تعرب ر فارغر وبينهما يوم مث تعرب ر بلبان إىل منك وقد تقدم 
  .وصفها ومن الترمذ إىل القواذيان مرحلتان

هلا أكوار والقواذيان مدينة أصغر من الترمذ وعليها سور تراب وا أسواق وجتار مياسري وضياع وفعلة و
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وقرى عامرة ومنافع وغالت وهلا من املدن نودز وهي مدينة أصغر من القواذيان لكنها متحضرة ذات 
  .سوق عامر وجتارات وبضائع وبينهما مرحلة ومن القواذيان إىل الصغانيان ثالث مراحل

    

ح وأهلها والصغانيان مدينة أكرب من الترمذ وهلا ربض وعليه سور حصني ومساكنها وشوارعها فسا
قليلون والترمذ أكثر بشراً وأعظم أمواالً وأكثر تصرفاً وجتوالً وللصغانيان قهندز حصني حسن وهلا 

مسجد جامع وخطبة وفقهاء وطالب للعلم وهلا رستاق وقرى وعمارات متصلة وا مياه جارية وأار 
  .لترمذتتصل جبريها مع أار القواذيان وجتتمع بقرب القواذيان حىت تصل أسفل ا

والطريق من الترمذ إىل الصغانيان أربع مراحل ومن الترمذ إىل جرمنقان مرحلة وجرمنقان مدينة صغرية 
وهلا رستاق وقرى متصلة ومبان حسنة وهلا سوق ومياه جارية ومن جرمنقان إىل صرمنجي مرحلة وهي 

وارد وهلا منافع ومنها إىل مدينة صاحلة القدر عامرة بالناس والتجار واألسواق والتجارات والصادر وال
دارزجني مرحلة وهي من األميال أحد وعشرون ميالً وهي مدينة حسنة كاملة املنافع متقنة األسواق 
والشوارع وهلا رباطات عامرة ومساكن متقنة وألهلها أموال وجتارات ومن دارزجني إىل الصغانيان 

  .مرحلتان

ىل نوندك تسعة أميال مث إىل مهواران أحد وعشرون ومن الصغانيان إىل واشجرد خترج من الصغانيان إ
ميالً وبينهما وادي وخشاب وعرضه هناك يكون ثالثة أميال وأقل من ذلك وأكثر ومهواران مدينة عامرة 
يف غريب النهر متحضرة كثرية األهل غزيرة التجار والصنائع واألموال صاحلة األحوال وهلا عمارة متصلة 

إىل ابات كسوان أربعة وعشرون ميالً وهي قرية كبرية عامرة مث منها إىل وبساتني ومترتهات ومنها 
شومان مخسة عشر ميالً ومدينة شومان متوسطة املقدار كثرية الساكنني والتجار وا أسواق قائمة 

وخريات دائمة وبناؤها بالطني وهلا سور منيع ومن مدينة شومان إىل مدينة افديان يوم وهي مدينة صغرية 
 ومنها إىل واشجرد يوم خفيف ويف مخسة عشر ميالً ومدينة واشجرد جيدة املقدار كثرية العمارات عامرة

واسعة التجارات ا مياسري وجلة ومسافرون ويف نساء أهلها مجال وا صناعات وأحوال صاحلة ويرتفع 
 غلة بواشجرد من شومان وواشجرد زعفران كثري حيمل إىل كثري من اآلفاق والبالد البعيدة وهو أجل

ويرتفع من القواذيان الكمون والقطن والفوة اليت يصنع ا اخلمرة وجيتمع ا منها الشيء الكثري ومنها 
حتمل إىل بالد اهلند وللسلطان فيها سهم ومن واشجرد إىل اجلبل الذي يدخل ر وخشاب حتته وخيرج 

  .يف ناحيتها مرحلة خفيفة

شرق قليالً وسار من مدينة واشجرد إىل مدينة دربند مرحلة وهي فمن أراد بالد الراشت احنرف مع ال
مدينة صغرية متحضرة بأسواق وعمارات وناس مياسري ومنها إىل مدينة جاركان مرحلة وهي أيضاً مدينة 
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تقارب دربند يف الكرب وا ما فيها من الصناع والفعلة والتجارات سواء ومن مدينة جاركان إىل مدينة 
وهي مدينة عامرة منيعة يف آخر الراشت مما يلي جبل األتراك على جبل عال وهم من القلعة مرحلة 

األتراك متحذرون والراشت أقصى خراسان من ذلك الوجه وهي مدينة بني جبلني كان منها مدخل 
للترك إىل القارة فأغلق الفضل بن حيىي بن خالد بن برمك هناك باباً وجعل عليه من حيرسه مث تداولت 

  .ك حراسته إىل اآلنامللو

ومما يلي الوخش واخلتل وخان والشقينة يف بالد الترك وبني وخان والتبت مثانية عشر يوماً وبوخان معادن 
الفضة اليت ال نظري هلا يف الكثرة والطيب ويف أوديتها ذهب ترب يسيل مع املاء يف وقت جري السيول 

 والرقيق والشقينة مدينة من مدائن األتراك اخلرخلية فيجمعونه هناك وخيرجرنه إىل البالد ويقع منا املسك
  .وبينها وبني وخان مخسة أيام وهي تتاخم الوخش

وجبوار مدينة الصغانيان بالد كثرية عامرة فمنها مدينة باسند وبينهما مرحلتان وهي مدينة عامرة أقطارها 
وراب مرحلة بني مشرق وجنوب زاهرة وعمارا متصلة وخرياا ومرافقها كثرية ومن الصغانيان إىل ب

وهي مدينة حسنة كثرية التجارات والعمارات وأهلها مياسري وا طرز وصناعات وبني بوراب وباسند 
  .مرحلة ومن الصغانيان أيضاً إىل ريكدشت ثالثة أميال وهي مدينة صغرية ومنها إىل زينور مرحلة شرقاً

    

شرة مرحلة وذلك أنك خترج من الترمذ إىل هاشم جرد ومن الترمذ أيضاً الطريق إىل خبارا وهي إحدى ع
وهي مدينة صغرية مرحلة ومنها إىل رباط دارنك ومنها إىل باب احلديد وهي مدينة صغرية متحضرة ومن 

باب احلديد إىل كندك مرحلة وكندك مدينة صغرية متحضرة شبيهة بباب احلديد يف الصنائع واألعمال 
مرحلة ومنها إىل سوبخ مرحلة وسوبخ أيضاً مدينة حسنة نبيلة املباين واملتصرفات ومنها إىل الديذكي 

  .واألسواق حمتوية على منافع ومن سوبخ إىل نسف مرحلة

ومدينة نسف كبرية يف مستو من األرض هلا سور وربض كبري عامر حييط به السور وهلا أربعة أبواب ويف 
سواقها يف الربض جمتمعة متصلة بني دار اإلمارة املدينة قهندز ليس باحلصني وهلا بالربض مسجد جامع وأ

واملسجد اجلامع وليس هلا كثري قرى ونواح واجلبال منها على حنو مرحلتني شرقاً مما يلي كش ومنها يف 
اجلانب الغريب مفازة متصلة بنهر جيحون ال جبل فيها وهلا ر واحد جيري يف وسط املدينة ودار اإلمارة 

ا من كش فإذا خرج عن املدينة سقى الزارع منها وليس بنسف ورساتيقها ماء عليه ويتصل هذا النهر 
جار إال هذا النهر وينقطع جريه يف السنني احمليلة وهلم مياه نابعة جارية تسقي الكثري من بساتينهم 

ومباقلهم والغالب على مدينة نسف اخلصب والسعة واخلفض والدعة وا جيتمع طريق مسرقند ذه 
 وهلا منربان سوى املدينة ويسمى أحدمها بزدة والثاين كسبة ومها مدينتان صغريتان عامرتان فيهما الطريق
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مساجد ومنابر ومجاعات ومن مدينة نسف إىل ماميرغ مرحلة ومنه إىل ميانكال مرحلة ومنه إىل فراجون 
  .مرحلة وهي قرية عامرة ومنها إىل خبارا مرحلة

 ثالثة أميال فتعرب يف املراكب إىل مدينة فربر يف الضفة الشرقية من النهر والطريق أيضاً من آمل إىل النهر
وهي مدينة عامره حسنة املباين ظريفة الشوارع واملسالك وهلا زراعات وبساتني وهي يف نفسها حصينة 

ومن فربر إىل مدينة بيكند مرحلة وهو متوسط الطريق إىل خبارا وهي مدينة متوسطة هلا عمارات وسوق 
مة ومزارع وغالت وهلا سور حصني ومسجد جامع مزخرف بنيانه وقبلته يف تزخرفها وحسنها ال قائ

  .يعلم بناء مثلها وهي مدينة منفردة بذاا ومن بيكند إىل خبارا مرحلة

    

وخبارا مدينة تشف على املدن كرباً وتزهي على احملاسن نظراً فرجة األرجاء واجلهات كثرية األشجار 
 مدينة يف مستو من األرض وبناؤها خشب مشبك وحييط ذا البناء املشبك من القصور والثمرات وهي

والبساتني واحملال والسكك املفترشة والقرى املتصلة ما يكون طوله ستة وثالثني ميالً يف مثلها وحييط ا 
هل القصبة كلها سور جيمع هذه القصور واملساكن واحملال اليت تعد من القصبة ويسكنها من يكون من أ

شتاًء وصيفاً وداخل هذا السور سور آخر يكون عرضه حنو ثالثة أميال يف مثلها وداخل هذا السور مدينة 
حسنة حنو ثالثة أميال يف مثلها وداخل هذا السور مدينة حسنة متقنة هلا سور جمصص وهلا قهندز خارج 

يه قلعة ومسكن حسن وقصور يروق املدينة متصل ا ومقدار هذا القهندز يكون كاملدينة الصغرية وف
األبصار إطالعها ويريع األلباب اختراعها ويرتهلا الوالة من ولد سامان حلسن مصانعها وغرائب اتقاا 

ووثاقة بنياا وملدينة خبارا ربض طويل عريض عامر الديار فسيح ااالت وأكثر أسواقها يف هذا الربض 
حتفال وموضعه على باب القصبة يف املدينة وببخارا من اخلالئق وفيها مسجد جامع عدمي املثال كثري اال

ما ال حيصى هلم عدد وال حييط م خرب وجلة أهلها أملياء أغنياء مياسري أولو أموال طائلة وأحوال صاحلة 
وجتارات وامسة ويشق ربضها ر الصغد وخيترق أكثر أزقتها وشوارعها وأسواقها وهذا النهر هو فاضل 

 اجلائي إليها من مسرقند وألهل خبارا عليه طواحني أرحاء عدة وبضفتيه املنازه والبساتني ر الصغد
واجلنات واحلدائق امللتفة األشجار واملزارع املمتدة ويسقط فاضله يف بركة كبرية يف ناحية بيكند وعلى 

كثرية وأعمال قرب من فربر وتسمى هذه الربكة بساجمن وللمدينة سبعة أبواب حديد ولبخارا رساتيق 
مشهورة وقرى جليلة وضياع وأكثرها بل كلها حتت احلائط الذي قدمنا ذكره وليس فيما حييط به هذا 

احلائط من داخله جبل وال مفازة وال أرض غري عامرة وأقرب اجلبال إليها جبل وركة وهو حجارة 
قد جيلب منه طني األواين مصفحة ومنه جيلب إىل خبارا احلجر الكثري تفرش به سطوح الدور والشوارع و

وأحجار اجلص وقد حيرق ما صغر من حجره فيتخذ منه اجليار للبنيان والسطوح ويف خبارا بساتني 
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  .وجنات يأيت منها ألوان الفواكه اليت ال يعدهلا شيء من الفواكه

    

وهي أكرب ولبخارا عدة مدن يف داخل حائطها ويف خارجه فأما املدن اليت يف داخل احلائط فالطواويس 
منرباً يف هذه الناحية ومبجكث وزندنة ومغكان وخجادة وهذه كلها من داخل احلائط وأما املدن اليت هي 

خارج احلائط فمنها بيكند وفربر وكرمينية وخدمينكن وخرغانكث ومذياجمكث وأكرب هذه املدن 
إليه الناس والتجار من املذكورة الطواويس وهي مدينة عامرة هلا سوق يف وقت من السنة معلوم ويقصد 

مجيع أرض خراسان للبيع والشراء وجيلب إليه كثري من األمتعة وحيمل منه الثياب املتخذة من القطن إىل 
سائر أرض العراق لكثرا وا صناعات وطرز الختاذ هذه الثياب وا فواكه خمتلفة األجناس وبساتينها 

ي حصينة وفيها قهندز وسور يدور ا ومسجدها اجلامع كثرية ومرافقها موجودة واملياه ختترق طرقها وه
يف املدينة ومنها إىل خبارا مرحلة وهي سبعة وعشرون ميالً ومبجكث مدينة أصغر من الطواويس وهي 

عامرة متحضرة وهلا سور تراب وصناعات كثرية وهلا بساتني وجنات وعمارة متصلة ومبجكث يف مشال 
 وزندنة أيضاً تشبه مدينة مبجكث يف حاهلا وعمارة قطرها وهلا مياه خبارا وبينهما أربعة وعشرون ميالً

جارية وبساتني وفواكه وهي على مشال املدينة على اثين عشر ميالً وبينها وبني الطريق حنو ميل ونصف 
ومغكان أيضاً كذلك مدينة صغرية فيها أسواق وجتارات قائمة بذاا وهلا بساتني وعمارا متصلة وهي 

ني طريق بيكند وتنحرف عن الطريق حنو تسعة أميال وخجادة أيضاً مثل هذه املدينة قدراً وكرباً على مي
وهلا أسواق وعمارات متصلة وهي عن ميني الذاهب من خبارا إىل بيكند على تسعة أميال وبينها وبني 

مدينة أكرب من الطريق حنو ثالثة أميال ومن الطواويس إىل كرمينية مرحلة يف طريق مسرقند وكرمينية 
الطواويس وأعمر وأكثر خلقاً وأخصب أرضاً وأكثر فواكه وألطف هواًء وهلا مسجد جامع ومنرب وهلا 

قرى كثرية ومن كرمينية إىل خدمينكن ثالثة أميال مما يلي بالد الصغد وبني خدمينكن وطريق مسرقند غلوة 
لصغد أعلى من خدمينكن مبقدار سهم على يسار الذاهب إىل مسرقند ومدينة مذياجمكث خلف وادي ا

ثالثة أميال وهذه البالد تتقارب أقدارها كرباً ويتوازى عمارها بشراً ويف كل واحدة منها مسجد ومنرب 
  .وخطبة قائمة وخرغانكث حبذاء كرمينية وعلى ثالثة أميال من وراء الوادي

 سرت إىل الدبوسية مشرقاً ويتصل ببخارا من شرقيها مع اجلنوب أرض الصغد وأوهلا إذا جزت كرمينية
مرحلة وهي من األميال أربعة وعشرون ميالً والدبوسية مدينة حسنة كثرية البساتني والثمار وهلا قرى 

ومزارع وعمارات حسنة وهلا سور تراب وا مياه جارية ومن الدبوسية إىل أربنجن مرحلة خفيفة وهي 
ملقدار فيها أسواق وعمارات وجتارات وصنائع من األميال مخسة عشر ميالً وأربنجن مدينة متوسطة ا

وأحوال حسنة وهلا مزارع متصلة وبساتني ومنها إىل زرمان مثانية عشر ميالً ومن زرمان إىل قصر علقمة 
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  .مخسة عشر ميالً ومنها إىل مسرقند ستة أميال

نة هلا شوارع ومدينة مسرقند مدينة حسنة كبرية على جنويب وادي الصغد وقصبة الصغد مسرقند وهي مدي
وجماالت متسعة ومبان وقصور سامية وفنادق ومحامات وخانات وعليها سور تراب منيع يطيف ا 

خندق وهي كثرية اخلصب والنعم والفواكه وهلا أربعة أبواب ويدخل املدينة ماء جلب إليها على جهة 
اضع إىل أن يدخل املدينة اجلنوب على باب كش وهو ر قد بين له قنطرة عالية على األرض يف بعض املو

ويشق أسواقها ويعم أكثر قصور املدينة وهلذا النهر حفظة وحراس ونظر بالغ لئال يصل إليه شيء من 
الفساد وهلا قهندز حسن حصني واملسجد اجلامع منها يف املدينة أسفل القهندز وبينهما عرض احملجة 

يالً ما يكون منها قصر وال دار كبرية إال ويكون الشارعة ويف املدينة ديار كثرية غامرة وقصور شاخمة وقل
فيها بستان وأشجار ومياه متدفقة والوالة كانت ترتل قبل هذا بسمرقند إىل أن حتولت الوالة إىل خبارا 

ومسرقند يف وقتنا هذا أكثرها خراب وقد صارت عمارا منتقلة إىل خبارا بسبب الرياسة اليت فيها وفيما 
دينة مسرقند ابتدأ بناءها تبع األكرب واستتم ذلك ذو القرنني ومسرقند جمتمع رقيق ما حكاه أهل اخلرب أن م

  .وراء النهر

    

ور الصغد الذي يصل إىل مسرقند وينفذ منها إىل خبارا أصل منبعه من جبل البتم على ظهر الصغانيان 
نه تتشعب أار مسرقند ويرتل يف أول من أعني تطرد من جبل البتم وجتتمع يف منقع يسمى بورغسر وم

كلها ومعظم الوادي يصل مسرقند ومن هذه األار يف جهةه املشرق عند مفارقة ورغسر ر برش مث من 
أسفله خيرج ر بارمش مث ر بشمني فأما ر برش فإنه مير وميتد على ظهر مسرقند ومنه أار املدينة 

ه وأما ر بارمش فإنه حياذي هذا النهر من جهة واحلائط والقرى اليت تتصل ا من مبدئه إىل منتها
اجلنوب ومقدار جريه يوم وعليه عمارات متصلة وقرى عامرة من أوله إىل آخره وأما ر بشمني فإنه يلي 

ر بارمش مما يلي اجلنوب وعليه من القرى والعمارات حنو ما على ر بارمش وأكرب هذه األار ر 
 جتري فيهما وتتشعب من هذين النهرين أار عدة ويتصل مبنقع ورغسر إىل برش ور بارمش ألن السفن

آخره حيث خيرج ر بارمش رستاق يسمى رستاق الدرغم وطوله يكون ثالثني ميالً وعرضه يف أوسع 
موضع اثنا عشر ميالً ويف أضيق موضع ثالثة أميال وخيرج من هذا النهر الوارد إىل مسرقند على مقربة منها 

ها ثالثة أار منها ر بوزماجن خيرج عن النهر يف جهة املشرق فيسقي رساتيق تلك الناحية إىل أن وبأعال
يتصل برستاق ويذار ومنها ر اشتيخن وال ينتفع بشيء منه عند خروجه إىل أن مير له من مبدئه حنو اثين 

هي إىل اشتيخن فيسقيها عشر ميالً مث يتشعب منه خليجان فيسقي مقدار سبعة وعشرين ميالً حىت ينت
ويعم رساتيقها وهو أعظم هذه األار ويتشعب أسفل هذا النهر ر كينجكث فيمر هناك بقرى ودساكر 
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فيسقي رستاق كينجكث ورستاق املرزبان وغري ذلك إىل أن ينتهي إىل الكشانية وجياوزها إىل حدود 
ضلته بل أكثره إىل مسرقند فيجتاز منه حائط خبارا ومع ما خيرج من هذه األار من ر الصغد تصل ف

حتت قنطرة جريد على باب مسرقند املاء الكثري العمق الواسع العرض ويزيد ماؤه عند نزول الثلوج جببال 
  .البتم وأشروسنة

وملدينة مسرقند عدة رساتيق ومن مدا املنسوبة إليها الدبوسية واربنجن وكش ونسف واباركث وويار 
  .وبنجيكث وخرغانكث وفرنكث وكبوذجنكثواشتيخن والكشانية 

والطريق من مسرقند على طريق بلخ من مدينة مسرقند إىل مدية كش مرحلتان وكش مدينة جليلة كثرية 
األهل عامرة بالناس والتجار وهلا ربضان وعليها سور وهلا مسجد جامع وقهندز غري حصني وطوهلا حنو 

شب وهلا فواكه كثرية حيمل فاضلها إىل مسرقند وخبارا وهي من تسعة أميال يف مثلها وبناؤها بالطني واخل
وبيئة وللمدينة الداخلية أربعة أبواب خشب مصفحة باحلديد وهلا ران كبريان أحدمها يعرف بنهر 

لينة والثاين ر أسروذ خيرج من رستاق كشك !القصارين وخيرج من جبال سيام وجيري يف جنويب ا
ده أار صغار فتجتمع فضول هذه املياه كلها حىت تصل إىل نسف ويرتفع من وجريه على مشال املدينة ومت

  .مدينة كش من امللح الذراين املعدين ما حيمل إىل سائر اآلفاق ويقع جبباهلا الترجنبني كثرياً

وملدينة كش أيضاً مدن كثرة منها نوقد قريش وسوبخ من رستاق خزار واسكيفغن ونوقد قريش مدينة 
 ذات سور وعمارة كافية ومنها إىل كش مرحلة خفيفة ومن نوقد قريش إىل سوبخ صغرية متحضرة

مرحلة وهي مدينة متحضرة قائمة مبا فيها وعليها سور تراب وهلا عمارات متصلة ومن سوبخ إىل شف 
مرحلة ونوقد قريش على يسار الطريق من كش إىل نسف واسكيفغن على ثالثة أميال من سوبخ وسوبخ 

يفغن من نسف ومن نسف إىل مدينة بزدة مثانية عشر ميالً وكذلك من نسف إىل كسبة أقرب إىل اسك
وهي مدينة صغرية اثنا عشر ميالً ومها من بالد نسف وقد ذكرنا نسف وما هي يف ذاا قبل هذا حبيث ال 

جيب لنا إعادة ذلك ومن كش إىل نسف ثالث مراحل ومن كش إىل الصغانيان ست مراحل وكذلك 
  . خبارا ومسرقند مائة ميل وأحد عشر ميالًالذي بني

    

ومن مسرقند يف جهة املشرق إىل اباركث مرحلة وهي أحد وعشرون ميالً واباركث مدينة متامخة 
ألشروسنة صغرية ال منرب ا ومنها إىل مدينة ويذار مرحلة خفيفة ومدينة ويذار مدينة حسنة جليلة 

لويذارية املنسوبة إليها وهي قطن حسن الصنعة غريبة املثال متحضرة متوسطة القدر ويعمل ا الثياب ا
تلبس خاماً غري مقصورة وليس خبراسان أمري وال وزير وال قاض إال وهو يلبسها ظاهرة على مالبسه يف 

الشتاء ومجاهلم ا ظاهر وزينتهم ا فاشية ألا ثياب مييل لوا إىل صفرة الزعفران لينة اللمس صفاق 
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ويعمر الثوب منها كثرياً ويستخدم املدة الطويلة ويبلغ مثن الثوب منها من ثالثة دنانري إىل جداً ترفة 
عشرين ديناراً على قدر جودته أو رداءته وهي ثياب تفوق الثياب يف جودا وصحة عملها وحسن 

ومدينة صنعتها وهلا رساتيق وأعمال متصلة ويتصل ببعض رساتيقها رستاق املرزبان وبني مدينة ويذار 
مسرقند ستة أميال ومن رساتيق مسرقند بنجيكث وا منرب وهي مدينة عامرة حسنة البقعة وهلا رستاق 

كبري ينسب إليها وهو يف اية من اخلصب وبينها وبني مسرقند سبعة وعشرون ميالً وفيما بني بنجيكث 
وهلا رستاق خيرج إليه خليج من ومسرقند مدينة ورغسر وهي مدينة صغرية كثرية املترتهات غزيرة الفواكه 

ر مسرقند فيسقي مجيع مزارعه وغالته وبينه وبني مسرقند اثنا عشر ميالً ويلي بنجيكث جبال الشاوذار 
وهي فجاج ذات أار جارية تسقي ضياعاً ومزارع وبقفارها صيود عدة أجناس وبني الشاوذار وورغسر 

 وهذه كلها رساتيق مشتبكة األشجار كثرية القرى فيما يلي مسرقند رستاق ماميرغ ورستاق سنجرفغن
عذبة املياه ومن مسرقند أيضاً إىل كبوذجنكث ستة أميال وكبوذجنكث مدينة حسنة البقعة كثرية اخلصب 

  .طيبة املزارع

ومن مسرقند إىل اشتيخن أحد وعشرون ميالً على مشال مسرقند ومن اشتيخن إىل الكشانية مرحلة ومن 
نجن مرحلة واربنجن يف مشال ر الصغد على طريق مسرقند أسفل من خبارا والكشانية الكشانية إىل ارب

  .أيضاً يف مشال النهر

ومدينة اشتيخن مدينة مفردة على غاية الرتهة وكثرة البساتني وهلا قرى وزررع ومترتهات وفرج وسعة 
طردة وهلا ربض كبري عامر أرجاء وحسن مبان وهلا قهندز حسن وشرب أهلها من مياه األار والعيون امل

آهل ومنها إىل الكشانية سبعة وعشرون ميالً وهي أيضاً من مدن الصغد وهي واشتيخن متقاربتان يف 
الكرب غري أن قصبة الكشانية أكربمها وأوفرمها جباية وأعمهما خلقاً واشتيخن أكثر رساتيق أيضاً وأعمر 

كشانية وذلك مقداره مرحلتان وكالمها من مشال أرضاً ألن حد اشتيخن من ظهر جبل ساغرج إىل حد ال
وادي الصغد والدبوسية واربنجن فإما من جنوب الوادي على جادة طريق خراسان ويف الغرب من 
مدينة الكشانية مدينة خرغانكث على مرحلة وهي تتاخم حائط خبارا من جهة الشمال وهي مدينة 

  .ثرية الفواكه غزيرة العمارة والزروعصغرية طيبة الثرى معتدلة اهلواء حسنة البناء ك

ومن مدينة مسرقند إىل مدينة بوجنكث مرحلة وهي من بالد أشروسنة وأشروسنة اسم ألرض كما أن 
العراق اسم أرض والشام مثله وكذلك الصغد وفرغانة والشاش كهذه كلها أمساء أرضني ولكل أرض 

سنة وإمنا هي اسم األرض والذي يطوف ا من منها عدة بالد وليس بإقليم أشروسنة مدينة امسها أشرو
إقليم ما وراء النهر فمن شرقها بعض فرغانة وفامر ومن غربيها حدود خراسان ومشاهلا بالد الشاش 

وبعض فرغانة وجنوا شومان وواشجرد والراشت وأعظم مدا بوجنكث وهي مدينة كبرية هلا ربض 
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وا مسجد جامع وحلقات علم وبناؤها بالطني كبري وعليها سور وعلى ربضها أيضاً مثل ذلك 
وسقوفهم خشب وهلا قهندز وهلا باملدينة أسواق عامرة وجتارات قائمة ومكاسب دائرة وصنائع منصرفة 

وهلا بساتني وكروم وزروع كثرية وجيري فيها ر عليه رحى يطحن ا وهلا مدن كثرية منها خرقانة 
 سبعة وعشرين ميالً من بوجنكث ومن مدا فغكث وهي وأرسيانيكث وهي على حدود فرغانة وعلى

على اثين عشر ميالً من املدينة يف طريق خجندة وغزق وبني خجندة وغزق مثانية عشر ميالً وبني غزق 
  .وفغكث ستة أميال وديزك ومرمسندة وخرقانة وزامني وكل هذه البالد مشهورة

    

ضرة وهلا سوق وعمارة وافرة ومنها إىل مسرقند سبعة فأما مدينة خرقانة فإا مدينة جليلة صغرية متح
وعشرون ميالً وكذلك من خرقانة أيضاً إىل زامني سبعة وعشرون ميالً وزامني يف طريق فرغانة من 
مسرقند وهي مدينة عامرة القطر كثرية البشر حصينة هلا سور وخندق وأرزاق كثرية ومنها غرباً إىل 

اباركث إىل مسرقند اثنا عشر ميالً وهي مرحلة خفيفة ومن خرقانة إىل اباركث تسعة وثالثون ميالً ومن 
ديزك مخسة عشر ميالً وديزك مدينة يف السهل وهلا رستاق ويعرف بفكنان وهي يف مشال أشروسنة وا 

يرابط أهل مسرقند وهلا برك ماء جار وبساتني وعمارات ومن زامني إىل خجندة مشرقاً على طريق خاوس 
مني إىل كركث تسعة وثالثون ميالً عن يسار الذاهب إىل فرغانة ومن خرقانة إىل وكركث يف زا

أرسيانيكث على حدود فرغانة سبعة وعشرون ميالً وأرسيانكث مدينة جليلة املقدار صغرية حسنة البنيان 
واألسواق والديار وهلا بساتني وعمارة وهي من بوجنكث على سبعة وعشرين ميالً ومن بوجنكث إىل 

ث تسعة أميال وهي مدينة صغرية هلا سوق وال منرب هلا ومن فغكث إىل غزق وهي قرية عامرة جتارية فغك
  .ستة أميال ومن غزق إىل خجندة مثانية عشر ميالً

ومدينة خجندة متامخة لفرغانة وهي مدينة حسنة عامرة كثرية اخلريات قائمة األسواق فيها صنائع ومجل 
غريب ر الشاش لكنها منفردة يف أعماهلا وا مزارع مشتبكة وخريات بضائع وأهلها مياسري وهي على 

وافرة ويلي مدينة بوجنكث املتقدم ذكرها مدينة مرمسندة وهي حسنة البقعة جليلة املساكن كثرية اخلريات 
وليس هلا بساتني وال كروم واألشجار ا قليلة لكثرة الربد وهلا سوق يف رأس كل شهر مرة مشهود يأيت 

يه أهل تلك النواحي للبيع والشراء وهي سوق مشهورة وبني مرمسندة ونوجكث يومان وبني مرمسندة إل
  .وحصن مينك مرحلة كبرية وخرقانة وزامان وساباط هي كلها على طريق فرغانة إىل الشاش

ويتصل جبنوب هذه البالد أرض البتم وهي جبال شاهقة منيعة وطرقها متعذرة ويف هذه اجلبال حصون 
يعة وقرى عامرة وأغنام وأبقار وخيل وفيها معادن الذهب والفضة والزاج والنشاذر ويف جوانب هذا من

اجلبل قرى كثرية متفرقة خيرج منها خبار يشبه بالنهار الدخان وبالليل كالنار فيكون منه النشاذر الذي ال 
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اجلهة الوسطى من يعدله نشاذر والبتم ثالث جهات أول ووسط وطرف ومياه الصغد كلها جتري من 
البتم مبكان يعرف مبجى وجريه حنو تسعني ميالً وجيري هذا املاء إىل برغر مث إىل برجنكث مث إىل مسرقند 

وخترج من مسخا مياه فتقع يف برغر وتروي برغر وختتلط مباء مسرقند ور الصغانيان ور فرغانة يف ظهر 
ج ر مسرقند ومينك حصن بشمال جبال البتم مسخا من قرب جمى وهو املوضع الذي قلنا إن منه خير

حصني منيع فرج البقعة خمضر اجلوانب كثري اخلريات وبناحية مينك ومرمسندة تتخذ آالت احلديد اليت تعم 
  .بالد خراسان وما جاورها ويتجهز منها إىل أرض فارس والعراق

لعليا وهي أول كورة إذا دخلت ويتلو شرقي هذه البالد بعض بالد فرغانة وهي بالد كثرية منها نسيا ا
إليها من ناحية خجندة ومن مدا وانكث وسوخ وخواكند ورشتان ونسيا السفلى أيضاً ومن مدا 

مرغينان واندكان وزندرامش وجنرنك واشتيقان وهلى وهاتان الكورتان سهول ومروج ال جبال فيها 
ا وهي من أنزه بالد فرغانة وقدرها ومنها اسربة وهي جبلية سهلية ومن مدا طماخش وبامكاخش وقب

مثل قدر أخسيكث وهي مدينة عالية األسوار حسنة األقطار كثرية التجار والعمار واملتجولني والسفار 
كثرية الربكات جامعة ألنواع اخلريات وهلا ربض عامر كبري وأسواق هذه املدينة يف ربضها وحييط 

ة وعلى تلك املياه بساتني وجنات وحدائق مؤنقات بالربض واملدينة سور حسن وهلا مياه جارية كثري
وأبنية ومترتهات وهلا رستاق كبري عامر فيه قرى كثرية تتصل بنهر الشاش وذلك مقدار مرحلة ومدينة قبا 

  .بناها أنوشروان ووصل إليها من كل بيت قوماً ومساها ازهرخانه أي من كل بيت

 وبني قبا وخجندة سبعة ومخسون ميالً ومن باخسان وخجندة من فرغانة وهي على ر يأيت من اجلنوب
إىل قبا ثالثون ميالً ومن قبا إىل مدينة سوخ مرحلتان وهي مخسة وأربعون ميالً ومدينة سوخ مدينة 

متنحية عن الطرق منفردة بذاا وهلا ستون قرية يف رستاق وهي عامرة كثرية اخلريات ويرتفع منها الزئبق 
ن مرحلة ومن رشتان إىل قبا مرحلتان خفيفتان وهي مدينة حسنة ومن قبا إىل ومن سوخ أيضاً إىل رشتا

  .اوش مرحلة كبرية وهي ثالثون ميالً

    

ومدينة اوش حسنة البقعة على ضفة ر يعرف ا وهلا ربض كبري عليه سور حصني متصل بسور املدينة 
وهلا ثالثة أبواب من حديد حمصنة وهلا قهندز حصني وأسواق جامعة وهي يف ذاا على قدر قبا كرباً 

ومدينة اوش مالصقة للجبل ااور لألتراك التبتية وألهل املدينة على هذا اجلبل مرقب لألتراك حيرس 
مغانيهم ومن مدينة أوش إىل مدينة أوزكند وهي آخر مدن فرغانة مما يلي دار األتراك شرقاً مرحلة وهي 

وألهلها حزم ومنعة وعزة أنفس وهلا قرى كثرية وليس يف عملها مدينة كبرية عامرة بالناس وفيها أجناد 
مدينة غريها ويقرب منها كاسان مشاالً وهي مدينة حسنة كثرية اخلصب والعمارات وهي خصبة حصينة 
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وكاسان اسم للمدينة واسم للناحية أيضاً وهلا قرى كثرية ومجلة ما من فربر على ر جيحون إىل اوزكند 
  .ةأربع وعشرون مرحل

وتتصل ذه الكورة يف جهة الشمال كورة ميان روذان وهي قرى كثرية ومدينتها خيالم وسنذكر هذه 
الكورة فيما يأيت بعد إن شاء اهللا ومن مدينة اوزكند إىل العقبة من اجلبل الكبري يوم ومن العقبة إىل مدينة 

باش على رأس جبل منيع اطباش مسرية يوم ومن اطباش إىل التبت سبع مراحل بني شرق وجنوب واط
ممتنع ممن قصدد وألهله عدة واستعداد وحزم وجالدة وفيما ذكرناه من أوصاف بالد هذا اجلزء ما فيه 

  .كفاية واحلمد هللا على ذلك كثرياً

  .جنز اجلزء الثامن من اإلقليم الثالث ويتلوه اجلزء التاسع إن شاء اهللا

  الجزء التاسع

  .إن هذا اجلزء التاسع من اإلقليم الثالث تضمن أرض التبت وبعض أرض التغزغز وبعض أرض اخلرخلية

ويف أرض التبت من القواعد املشهورة مدينة التبت والثينخ ووخان والشقينة وبروان وأوج ورحماخ 
  .وذاخلوا

  .انومن بالد خاقان التغزغز مدينة خاقان وتسمى تنتبغ ومدينة ماشه وجرمق وباخو

  .ومن مدن الصني اخلارجة كجا ودارخون

  .ومن بالد اخلرخلية برسخان العليا ونواكت

وا حبريات مياه عذبة وأودية جارية ومرابع ومصايف لألتراك ونريد أن نأيت مبواضع بالدها على مسافاا 
م األتراك وحدود أرضها ونتكلم يف ذلك مبا صح ذكره يف الكتب املصنفة على األخبار الصحاح من كال

  .الذين سلكوا تلك األرضني وجاوزوها وأخربوا أيضاً عنها

فنقول إن بالد الصني اخلارجة يليها مما يلي البحر الشرقي من بالد التغزغز ويلي بالد التغزغز مما يلي بالد 
فرغانة بالد التبت وأرض التبت جتاور الصني وبعض بالد اهلند ويتصل ا من جانب الشمال أرض 

  .خلية ويف شرقيها بالد التغزغزاخلر

ومدينتها العظمى املسماة تنتبغ هلا اثنا عشر باباً من حديد وأهلها زنادقة ومن األتراك التغزغزية قوم جموس 
يعبدون النار وامللك خاقان التغزغز مقيم يف مدينة تنتبغ وهي مدينة عظيمه عليها سور منيع وهي على ر 

ن هذه املدينة إىل برسخان العليا من األرض ااورة لفرغانة مسرية شهرين كبري جيري إىل جهة املشرق وم
  .وتتصل أرض التغزغز إىل البحر الشرقي املظلم

ومن مدينة تنتبغ إىل مدينة باخوان بني غرب ومشال اثنا عشر يوماً وهي مدينة من عمالة التغزغز وفيها 
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عمالة وهي ذات سور حصني وفيها أسواق ملك من أهل خاقان التغزغز له أجناد وحافظة وحصون و
يصنع ا من احلديد كل غريبة وكذلك من مجيع الصنائع من أنواع العود والفخار وغري ذلك وهذه 

املدينة على ضفة ر جار إىل جهة املشرق وحول هذه املدينة مزارع ومرابع لألتراك ومياه يرتلون عليها 
ر مصنوعات احلديد إىل أرض التبت وأرض الصني وجببال هذه وينتقلون عنها ومن هذه املدينة خترج أكث

املدينة دواب املسك وهي غري برية وقد ذكرنا أحواهلا وكيف تكون املسك يف أطباعها يف ذكر اإلقليم 
  .الثاين وال حاجة بنا إىل ذكر ذاك اآلن

ي منها بني جنوب ومن مدينة باخوان إىل مدينة جرمق أربع مراحل بني قرى ومزارع وعمارة متصلة وه
وميل إىل غرب ومدينة جرمق مدينة صاحلة القدر خصيبة هلا سوران من تراب وبينهما خندق له عمق 

كثري وسعة هذا اخلندق مقدار سبعني خطوة وهلا أربعة أبواب حديد وليس ا سوق إال ما كان من 
  .نبه من امللوك التبتيةصناعات األسلحة ال غري وواليها يسكنها ومعه عدة خيل ورجل وهو حيرس جا

  .ومن باخوان إىل مدينة التبت أربعة عشر يوماً

  .ومن جرمق أيضاً إىل مدينة برسخان العليا عشر مراحل

    

ومدينة التبت مدينة كبرية وأرضها منسوبة إليها وهي بالد األتراك التبتية وأهلها قوم يداخلون أهل فرغانة 
ذه البالد ويتجهزون باحلديد والفضة واحلجارة امللونة واجللود والبتم وأرض وخان ويسافرون إىل أكثر ه

النمرية واملسك التبيت املنسوب إليها وهي مدينة على نشز عال ويف أسفلها واد مير إىل حبرية بروان جنوباً 
وهلا سور منيع وملكها يرتل فيها وهو ملك معد بالرجال واخليل والتجافيف وا صناعات كثرية ويتجهز 

 بثياب تصنع فيها غالظ األجرام خشنة لدنة يباع الثوب منها بدنانري كثرية ألا حرير يف قزي منها
ويتجهز منها أيضاً بالرقيق واملسك أكثر إىل بالد فرغانة وإىل بالد اهلند وليس على معمور األرض أحسن 

رك يسرق بعضهم أبناء بعض ألواناً وال أرق بشراً وال أمجل خلقاً وال أنعم أبداناً من رقيق الترك والت
  .ويبيعوم من التجار وقد يبلغ مثن اجلارية منهم ثلثمائة دينار فما فوقها

  .وأرض التغزغز هي بني التبت والصني وجياورها من جهة الشمال اخلرخري

ومن بالد التبت املدينة املسماة بثينخ وهي متوسطة الكرب يف رأس جبل منيع وعليها سور وحجارة حصني 
ا باب واحد وا صناعات للترك وأعمال وجتارات كثرية مع من جاورهم ويسافر إليهم من أرض وهل

كابل وأرض وخان وأرض اخلتل والوخش ومن بالد الراشت وجيلب منها احلديد املنسوب إىل التبت 
 ورعي واملسك وحيكى أن يف هذا اجلبل املتصل بثينخ ينبت السنبل كثرياً ويف غياضه دواب املسك كثرياً

هذه الدواب غض نبات السنبل وتشرب من ماء الوادي اجلاري إىل ثينخ فيكون عن غذائها هذا املسك 
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ويف هذا اجلبل كهف بعيد القعر يسمع يف أصله خرير ماء جار وال يدرك هلذه اهلوة من هذا الكهف قعر 
هللا وحده وينبت ذا اجلبل البتة وصوت املاء وخريره مسموع مساعاً فاشياً وال يعلم حقيقة ما هو إال ا

كثرياً نبات الراوند الصيين وهو به كثري ومنها يتجهز به إىل كثري من اآلفاق ويتصل باملشرق واملغرب 
  .ويباع ا وهو معروف ويسمى ر ثينخ ر شرماخ

ن ومن ثينخ يف جهة الشرق إىل حبرية بروان مخس مراحل يف قرى وغياض للترك التبتية وا قالع وحصو
منيعة وحبرية بروان كبرية يكون طوهلا أربعني فرسخاً وعرضها اثنان وسبعون ميالً وماؤها حلو وا مسك 
كثري ويصيده أهل بروان وأهل أوج وبروان وأوج مدينتان من أرض التبت على ضفة هذه البحرية وبني 

مها يف الكرب سواء ومها أوج وبروان مسافة اثين عشر فرسخاً سندية وهي مخسة أميال وبروان وأوج قدر
يف تلول على ضفة البحرية ومنها شرب أهلهما ومها بلدان قائمان بأنفسهما وما أسواق وصناعات 

تكفيهما وال حيتاجان مع ما فيهما من ذلك إىل ما يف غريمها من صنائع البالد وتصب يف حبرية بروان أار 
  .كثرية كبار يف كل جهة منها

بروان وأوج ويف جنوما جيل معطوف على هيئة الدال ال يصل أحد إىل أعاله إال وعلى مقربة من مدينة 
عن جهد وطرفاه يتصالن جببال اهلند ويف حببوحته أرض وطيئة وفيها قصر مبين مربع ال باب له فمن 

قصده أو مشى حنوه وجد يف نفسه فرحاً وطرباً مثل ما جيد شارب اخلمر ويقال إن من تعلق ذا القصر 
عد إىل أعاله مل يزل ضاحكاً مث يرمي بنفسه إىل داخل القصر فال يرى وأظن أن هذا كالم مصنوع وص

  .وليس بصحيح لكنه خرب مستفيض شائع يف الناس

ومدينة كجا من أرض الصني وخارجة من اجلبال املكتنفة للصني وهي مدينة عامرة ليست بكبرية وفيها 
  .جتارات وعمارات كثرية

  .أوج إىل كجا عشر مراحل بسري اإلبلوكذلك من مدينة 

وبالشرقي من كجا مدينة دارخون وهي مدينة متوسطة القدر من بالد الصني وهي آخر عمالة الصني يف 
  .جهة الشمال وتتصل ا عمارات أرض األتراك التغزغزية

ذلك من وأما مدينة اطباش فإا على جبل منيع متحذرة من األتراك ومنها إىل التبت عشر مراحل وك
  .اطباش إىل برسخان العليا ستة أيام يف أرض الترك

وبرسخان العليا مدينة من بالد األتراك حصينة هلا سوران منيعان وإليها يلجأ أكثر األتراك الساكنني هناك 
  .فيما حيتاجون إليه من حوائجهم

يد الترك مخس ومن برسخان إىل نواكت يف ثغور أرض اخلرخلية حنو عشر مراحل بسري القوافل ولرب
  .مراحل وسنأيت على أكثر ذلك بعد هذا حبول اهللا
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وأما مدينة ماشه فمنها إىل خاقان التغزغز مخسة أيام وماشه من بالد خاقان التغزغز وهي مدينة عامرة 
وفيها صناعات كثرية ومن ماشه إىل باخوان مثانية أيام غرباً وهذه مجلة ما يف هذا اجلزء التاسع من هذا 

  .ليم واحلمد هللا كثرياًاإلق

  .جنز اجلزء التاسع من اإلقليم الثالث واحلمد هللا ويتلوه اجلزء العاشر منه إن شاء اهللا

  الجزء العاشر

إن هذا اجلزء العاشر من اإلقليم الثالث وهو آخره من جهة املشرق تضمن جزءاً من بالد الصني يف جنوبه 
ث منها خفيت أمساءها ويف هذا اجلزء قطعة وسطى من وهناك للصني أربع مدن إحداها سطرويا والثال

بالد التغزغزية وفيها من بالدها ثالثة وفيها من بالد خرخيز قطعة كبرية وأهلها جياورون البحر وهلم يف 
  .هذا اجلزء أربع مدن عامرة

 فنقول وحنن نريد أن نكمل أوصافها ونذكر ما هي عليه يف حاالا وهيئاا ونصف مسافاا إن شاء اهللا
إن بالد التغزغز قد ذكرنا حدها فيما تقدم قبل هذا ويتصل ا يف جهة املشرق بالد خرخيز مما يلي البحر 

  .الصيين وحد الصني فوقها يف جهة اجلنوب ويتصل م يف جهة الشمال بالد الكيماكية

 أمم ال حيصى هلم ومجيع بالد األتراك تكون خلف النهر ويف أقصى بالد فرغانة والشاش والطران وهم
  .عدد لكثرم وهلم رؤوس يرجعون إليهم ويقومون حبمايتهم والنظر يف مشكالت أمورهم

وهم ظواعن رحالة منتقلون من مكان إىل مكان يطلبون اخلصب حيث عرفوا به وهم أصحاب إبل 
نتقلون وأغنام وأبقار كثرية وبيوم شعر مثل بيوت العرب ال يقيمون يف مكان بل هم مع الدهر م

متحولون من موضع إىل موضع آخر وهلم حرث وحصاد وزرع وعندهم السمن والزبد واأللبان كثرية 
  .وينتجون اخليل كثرياً ويأكلون حلومها وال يفضلون على طعامها شيئاً من اللحوم

وملوكهم أهل عدة وشكة واحتفال ونظر وحزم وعدالة قائمة وسري حسنة وهلم قلوب جافية وطباع 
  .غشيمةغليظة 

والترك أصناف عدة فمنهم التبتية والتغزغزية واخلرخيزية والكيماكية واخلرخلية واجلقر والبجاناك 
والتركش واذكش وخفشاخ واخللج والغزية وبلغارية وكلها من خلف النهر إىل جانب البحر الشرقي 

  .املظلم

الذين بلغهم اإلسالم وأسلموا وأهلها متمذهبون مبذاهب شىت وهم يغزون املسلمني واألتراك املسلمون 
يغزوم ويسبوم ومجيع من وراء النهر من املسلمني يبلغهم النفري واإلنذار بالعدو لكنهم أهل جالدة 
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وجندة وعزة وقوة ومنعة ال يهابون الترك بوجه وال سبب فأما مدينة خاقان اخلرخلية فإن فيها مصلحه 
  .للمسلمني ومصلحة لألتراك

ك الذين ذكرناهم على ما حكاه أبو القاسم عبيد اهللا بن خرداذبه يف كتابه إا ست ومجيع مداين التر
عشرة مدينة معمورة وهي بالد عامرة عليها أسوار وهلا حصون مانعة وما منها شيء إال على جبل حصني 

ق منيع وهلم مزارع احلبوب ويتجهز منها باجللود النمرية والسنجاب والبرب واحلديد واملسك والرقي
  .واحلرير

فأما بالد الصني اليت جتاور بالد التغزغز فإن فيها ملوكاً من ملوك الصني هلم أجناد وعدد وأموال طائلة 
وحزم وجالدة على مكابدق الترك وغزوهم ومنعهم من أذية ديارهم وأهل الصني يف هذه اجلهة زيهم 

رية يصادررون ا يف صدور زي األتراك من اللباس والركوب وآالت احلروب وعندهم الفيلة الكث
  .مواكبهم

واألتراك يهابون سطوم وخيافون شوكتهم فيمسكون عن أذية بالدهم وحيملون إىل الصني كثرياً مما 
عندهم من الصناعات والصوف والسمن والعسل وكثرياً من السالح والشكة مثل الدروع واجلواشن 

تاجون إليه ويتصرفون فيه وأهل الصني يهادوم واألتراس واملقامع والثياب واملسك وحنو ذلك مما حي
  .بسبب ذلك ويرفعون عن غزوهم لكنهم غري متغافلني عن جانبهم

وأما بالد خرخيز فبالد كثرية اخلصب واملسافر ومياههم كثرية وا أار جارية جتري إليهم من ناحية 
ري وجريه على األحجار وقليالً ما ختوم الصني وأعظم أارهم ر يسمى منخاز وهو كثري املاء عظيم اجل

  .يكون فيه املاء راكداً كالعادة يف سائر األودية

وهلم عليه أرحاء يطحنون ا األرز واحلنطة وسائر احلبوب كذلك يطحنوا وخيبزوا وقد يأكلوا 
  .طبيخاً دون طحن وهم يتقوتون بذلك

    

و وفيه مسك يسمى الشطرون يفعل يف اجلماع ما وهذا الوادي ينبت على حافاته شجر العود والقسط احلل
يفعل السقنقور الذي يوجد يف نيل مصر ويذكر أن هذا السمك ليس له شوك كثري وحلمه مفصص وال 
رائحة له مثل رائحة السمك واملدينة اليت يسكنها ملك خرخيز هي مدينة حصينة هلا سور منيع وخندق 

  .وفصيل كبري

طريق يتصل بالرب غري أن هذه اجلزيرة حييط ا جبل مستدير صعب الصعود وبقرا جزيرة الياقوت وهلا 
إىل أعاله ال يقدر على الوصول إىل رأسه إال بعد جهد ومشقة وال يقدر أحد على الرتول إىل أرض 

  .اجلزيرة بوجه
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لى وحيكى أن ا حيات قتالة وبأرضها حصى الياقوت كثري وأهل تلك الناحية يتصيدون هذه اليواقيت ع
أصناف حيل يعرفون صنعها وبني هذه املدينة والبحر احمليط ذه اجلزيرة حنو من ثالث مراحل ومدن 
اخلرخيزية كلها جمتمعة يف موضع واحد من األرض يف حنو من ثالث مراحل وهي أربع مدن كبار هلا 

  .أسوار وحصون منيعة

ية ألنه جابر مطالب حمارب ملن جاوره وأهلها أهل عدة وقوة ومحية وأكثر ما يتحذرون من ملك الكيماك
وبالد اخلرخيز أيضاً تنتج فيها اخليل والغنم والبقر وخيلهم قصار الرقاب مسان وهم يعلفوا للذبح 

  .واألكل وأكثر تصرفهم وانتقاهلم على البقر

ونساء اخلرخيز يتصرفن يف مجيع األشغال كتصرف الرجال وليس للرجال تصرف يف أكثر من احلرث 
صاد ال غري والنساء ا حيجمن أطراف ثديهن لئال تعظم وفيهن حصافة وشدة وجراءة مثل الرجال واحل

وهم حيرقون موتاهم ويلقون رمادهم يف ر منخاز ومن بعد منهم عن النهر حيرق ميته مث يذريه على 
  .األرض مع الريح حىت يذهب

ة خاقان ملكهم يوم خفيف وهي مدينة كثرية وأما بالد التغزغز فمنها مدينة خزخراكث وبينها وبني مدين
اخلريات وفيها صنائع وجيلب إليها حديد كثري يتجهز به سائر اآلفاق من بالد الترك ومن خزخراكث إىل 

  .مدينة نضخو أربع مراحل ومدينة نضخو على حبرية كبرية وتسمى حبرية كوارث

اء وهو شبيه بالطائر املسمى باهلدهد مربقش وهذه البحرية ماؤها حلو وا طري كثري يبيض ويفرخ على امل
  .بضروب األلوان وإىل هذه البحرية ينتجع كثري من األتراك لكثرة ربيعها وعشبها

ومن مدينة نضخو إىل مدينة خاقان أربع مراحل خفاف يف عمارة متصلة وقوم ظواعن رحالة ينتقلون من 
ة الشمال ست مراحل وهي مدينة حسنة موضع إىل موضع ومنها إىل نشران وهي مدينة كبرية يف جه

للتغزغز على ر كبري خصيب الضفتني ومواشي أهل هذه املدينة تسرح يف ناحيتيه وجانبيه وا جتارات 
وصناعات ويوجد يف هذا النهر أحجار الالزورد وجيمع ا منه مجل كثرية فيحمل إىل خراسان والعراق 

لقول يف اإلقليم الثالث بتمام هذا اجلزء العاشر واحلمد هللا أوالً وسائر بالد الشامات وإىل هنا انتهى بنا ا
  .وأخرياً

  .واحلمد هللا ويتلوه اجلزء األول من اإلقليم الرابع إن شاء اهللا... جنز اجلزء العاشر من اإلقليم الثالث
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الرابعاإلقليم   

  الجزء األول

  . برمحتكبسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على حممد وعلى آله رب يسر

إن هذا اجلزء األول من اإلقليم الرابع مبدؤه من املغرب األقصى حيث البحر املظلم ومنه خيرج خليج 
البحر الشامي ماراً إىل املشرق ويف هذا اجلزء املرسوم بالد األندلس املسماة باليونانية اسبانيا ومسيت 

حىت تكون بني البحر الشامي والبحر جزيرة األندلس جزيرة ألا شكل مثلث وتضيق من ناحية املشرق 
املظلم احمليط جبزيرة األندلس مخسة أيام ورأسها العريض حنو من سبعة عشر يوماً وهذا الرأس هو يف 

أقصى املغرب يف اية إنتهاء املعمور من األرض حمصور يف البحر املظلم وال يعلم أحد ما خلف هذا البحر 
ح لصعوبة عبوره وظالم أنواره وتعاظم موجه وكثرة أهواله املظلم وال وقف بشر منه على خرب صحي

وتسلط دوابه وهيجان رياحه وبه جزائر كثرية ومنها معمورة ومغمورة وليس أحد من الربانيني يركبه 
عرضاً وال ملججا وإمنا مير منه بطول الساحل ال يفارقه وأمواج هذا البحر تندفع منغلقة كاجلبال ال 

  . تكسر موجه ملا قدر أحد على سلوكهينكسر ماؤها وإال فلو

    

والبحر الشامي فيما حيكى أنه كان بركة منحازة مثل ما هو عليه اآلن حبر طربستان ال يتصل ماؤه بشيء 
من مياه البحور وكان أهل املغرب األقصى من األمم السالفة يغريون على أهل األندلس فيضرون م كل 

م وحياربوم جهد الطاقة إىل أن كان زمان اإلسكندر ووصل إىل اإلضرار وأهل األندلس أيضاً يكابدو
أهل األندلس فأعلموه مبا هم عليه من التناكر مع أهل السوس فأحضر الفعلة واملهندسني وقصد مكان 
الزقاق وكان أرضاً جافة فأمر املهندسني بوزن األرض ووزن سطوح ماء البحربن ففعلوا ذلك فوجدوا 

علوه على البحر الشامي بشيء يسري فرفعوا البالد اليت على الساحل من حبر الشام البحر الكبري يشف 
ونقلها من أخفض إىل أرفع مث أمر أن حتفر األرض اليت بني بالد طنجة وبالد األندلس فحفرت حىت وصل 

 البناء اثين احلفر إىل اجلبال اليت يف أسفل األرض وبىن عليها رصيفاً باحلجر واجليار إىل إفراغاً وكان طول
عشر ميالً وهو الذي كان بني البحرين من املسافة والبعد وبىن رصيفاً آخر يقابله مما يلي أرض طنجة 
وكان بني الرصيفني سعة ستة أميال فقط فلما أكمل الرصيفني حفر للماء من جهة البحر األعظم فمر 

ه وهلكت بذلك مدن كثرية كانت ماؤه بسيله وقوته بني الرصيفني ودخل البحر الشامي ففاض ماؤه علي
على الشطني معاً وفرق أهلها وطغا املاء على الرصيفني حنو إحدى عشرة قامة، فأما الرصيف الذي يلي 
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بالد األندلس فإنه يظهر يف أوقات صفاء البحر يف جهة املوضع املسمى بالصفيحة ظهوراً بيناً طوله على 
اً وجريناً على أصوله بطول الزقاق مع هذا البناء وأهل خط مستقيم والربيع قد ذرعه وقد رأيناه عيان

اجلزيرتني يسمونه القنطرة ووسط هذا البناء يوافق املوضع الذي فيه حجر األيل على البحر وأما الرصيف 
اآلخر الذي بناه اإلسكندر يف جهة بالد طنجة فإن املاء محله يف صدره واحتفر ما خلفه من األرض وما 

  . وصل إىل اجلبال من كلتا الناحيتنياستقر ذلك منه حىت

وطول هذا ااز املسمى بالزقاق اثنا عشر ميالً وعلى طرفه من جهة املشرق املدينة املسماة باجلزيرة 
احلضراء وعلى طرفه من ناحية املغرب املدينة املسماة جبزيرة طريف ويقابل جزيرة طريف يف الضفة الثانية 

ملصمودة ويقابل اجلزيرة احلضراء يف تلك العدوة مدينة سبتة وعرض من البحر مرسى القصر املنسوب 
البحر بني سبتة واجلزيرة اخلضراء مثانية عشر ميالً وعرض البحر بني جزيرة طريف وقصر مصمودة اثنا 
  .عشر ميالً وهذا البحر قي كل يوم وليلة جيزر مرتني وميتلىء مرتني فعالً دائماً ذلك تقدير العزيز احلكيم

ا ما على ضفة البحر الكبري من املدن الواقعة يف هذا اجلزء املرسوم فهي طنجة وسبتة ونكور وبادس فأم
  .واملزمة ومليلة وهنني وبنو وزار ووهران ومستغامن

فأما مدينة سبتة فهي تقابل اجلزيرة اخلضراء وهي سبعة جبال صغار متصلة بعضها ببعض معمورة طوهلا 
يل ويتصل ا من جهة املغرب وعلى ميلني منها جبل موسى وهذا اجلبل من املغرب إىل املشرق حنو م

منسوب ملوسى ابن النصري وهو الذي كان على يديه إفتتاح األندلس يف صدر اإلسالم وجتاوره جنات 
وبساتني وأشجار وفواكه كثرية وقصب سكر وأترج يتجهز به إىل ما جاور سبتة من البالد لكثرة الفواكه 

. ا املكان الذي مجع هذا كله بليونش وذا املوضع مياه جارية وعيون مطردة وخصب زائدا ويسمى هذ

ويلي املدينة من جهة املشرق جبل عال يسمى جبل املينة وأعاله بسيط وعلى أعاله سور بناه حممد بن أيب 
 فراغه من بنيان عامر عندما جاز إليها من األندلس وأراد أن ينقل املدينة إىل أعلى هذا اجلبل فمات عند

أسوارها وعجز أهل سبتة عن اإلنتقال إىل هذه املدينة املسماة باملينة فمكثوا يف مدينتهم وبقيت املينة خالية 
وأسوارها قائمة وقد نبت حطب الشعراء فيها ويف وسط املدينة بأعلى اجلبل عني ماء لطيفة لكنها ال جتف 

 تظهر من عدوة األندلس لشدة بياضها ومدينة سبتة مسيت ذا البتة وهذه األسوار اليت حتيط مبدينة املينة
األسم ألا جزيرة منقطعة والبحر حييط ا من مجيع جهاا إال من ناحية املغرب فإن البحر يكاد يلتقي 

بعضه ببعض هناك وال يبقى بينهما إال أقل من رمية سهم واسم البحر الذي يليها مشاالً يسمى حبر الزقاق 
اآلخر الذي يليها من جهة اجلنوب يقال له حبر بسول وهو مرسى حسن يرسى به فيكن من كل والبحر 

  .ريح
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ومبدينة سبتة مصايد للحوت وال يعدهلا بلد يف إصابة احلوت وجلبه ويصاد ا من السمك حنو من مائة 
هذه الرماح هلا يف نوع ويصاد ا السمك املسمى النت الكبري الكثري وصيدهم له يكون زرقاً بالرماح و

أسنتها أجنحة بارزة تنشب يف احلوت وال خترج ويف أطرافها عصيها شرائط القنب الطوال وهلم يف ذلك 
  .دربة وحكمة سبقوا فيها مجيع الصيادين لذلك

ويصاد مبدينة سبتة شجر املرجان الذي ال يعدله صنف من صنوف املرجان املستخرج جبميع أقطار البحار 
سوق لتفصيله وحكه وصنعه خرزاً وثقبه وتنظيمه ومنها يتجهز به إىل سائر البالد وأكثر ما ومبدينة سبتة 

  .حيمل إىل غانة ومجيع بالد السودان ألنه يف تلك البالد يستعمل كثرياً

ومن مدينة سبتة إىل قصر مصمودة يف الغرب اثنا عشر ميالً وهو حصن كبري على ضفة البحر تنشأ به 
 اليت يسافر منها إىل بالد األندلس وهي على رأس ااز األقرب إىل ديار األندلس ومن املراكب واحلراريق

  .قصر مصمودة إىل مدينة طنجة غرباً عشرون ميالً

ومدينة طنجة قدمية أزلية وأرضها منسوبة إليها وهي على جبل مطل على البحر وسكىن أهلها منه يف 
ا أسواق وصناع وفعلة وا إنشاء املراكب وا إقالع مسند اجلبل إىل ضفة البحر وهي مدينة حسنة هل

  .وحط وهي على أرض متصلة بالرب فيها مزارع وغالت وسكاا برابر ينسبون إىل صنهاجة

ومن مدينة طنجة ينعطف البحر احمليط األعظم آخذاً يف جهة اجلنوب إىل أرض تشمس وتشمس كانت 
سفدد وبينها وبني البحر حنو ميل وهلا قرى عامرة مدينة كبرية ذات سور من حجارة تشرف على ر 

  .بأصناف من الرببر وقد أفنتهم الفتنة وأبادم احلروب املتوالية عليهم

ومن تشمس إىل قصر عبد الكرمي وهو على مقربة من البحر وبينه وبني طنجة يومان وقصر عبد الكرمي 
 ا ويشترى واألرزاق ا كثرية والرخاء مدينة صغرية على ضفة ر لكس وا أسواق على قدرها يباع

  .ا شامل

ومن مدينة طنجة إىل مدينة أزيال مرحلة خفيفة جداً وهي مدينة صغرية وما بقي منها اآلن إال قدر يسري 
ويف أرضها أسواق قريبة وأزيال هذه ويقال أصيال علها سور وهي متعلقة على رأس اخلليج املسمى 

  .ه اآلباربالزقاق وضرب أهلها من ميا

وعلى مقربة منها يف طريق القصر مصب ر سفدد وهو ر كبري عذب تدخله املراكب ومنه يشرب أهل 
تشمس اليت تقدم ذكرها وهذا الوادي أصله من مائني خيرج أحدمها من بلد داجة من جبلي البصرة 

هر يركب أهل البصرة يف مراكبهم واملاء الثاين من بلد كتامة مث يلتقيان فيكون منهما ر كبري ويف هذا الن
وبني تشمس والبصرة دون املرحلة على الظهر . بأمتعتهم حىت يصلوا البحر فيسريوا فيه حيث شاؤوا

والبصرة كانت مدينة مقتصدة عليها سور ليس باحلصني وهلا قرى وعمارات وغالت وأكثر غالا القطن 
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هواؤها معتدل وأهلها أعفاء وهلم مجال وحسن والقمح وسائر احلبوب ا كثرية وهي عامرة اجلهات و
  .أدب

وعلى حنو مثانية عشر ميالً منها مدينة باباقالم وهي من بناء عبد اهللا بن إدريس بني جبال وشعار متصلة 
واملدخل إليها من مكان واحد وباجلملة إا خصيبة كثرية املياه والفواكه وعلى مقربة منها مدينة قرت 

يع ال سور عليها وهلا مياه كثرية وعمارات متصلة وأكثر زراعام القمح والشعري وهي على سفح جبل من
  .وأصناف احلبوب وكل هذه البالد منسوبة إىل بالد طنجة وحمسوبة منها

ويف جنوب البصرة على ر سبو اآليت من ناحية فاس قرية كبرية كاملدينة الصغرية يقال هلا ماسنة وكانت 
  . وأسواق وهي اآلن خرابقبل هذا مدينة هلا سور

وعلى مقربة منها مدينة احلجر وكانت مدينة حمدثة آلل إدريس وهي على جبل شامخ الذرى حصينة 
منيعة ال يصل أحد إليها إال من طريق واحد والطريق صعب ااز يسلكه الرجل بعد الرجل وهي خصيبة 

  .رفهة كثرية اخلريات وماؤها فيها وهلا بساتني وعمارات

دينة سبتة السابق ذكرها بني جنوب وشرق إىل حصن تطاون مرحلة صغرية وهو حصن يف بسيط ومن م
  .األرض وبينه وبني البحر الشامي مخسة أميال وتسكنه قبيلة من الرببر تسمى جمكسة

    

ومنه إىل انزالن وهو مرسى فيه عمارة حنو مخسة عشر ميالً وانزالن مرسى عامر وهو أول بالد غمارة 
مارة جبال متصلة بعضها ببعض كثرية الشجر والغياض وطوهلا حنو من ثالثة أيام ويتصل ا من وبالد غ

ناحية اجلنوب جبال الكواكب وهي أيضاً جبال عامرة كثرية اخلصب ومتتد يف الربية مسري أربعة أيام حىت 
هم وخرب ديارهم تنتهي قرب مدينة فاس وكان يسكنها غمارة إىل أن طهر اهللا منهم األرض، والفىن مجع

وضعف إسالمهم وكثرة جرأم وإصرارهم على الزناء املباح واملواربة الدائمة وقتل النفس : لكثرة ذنوم
  .اليت حرم اهللا بغري احلق وذلك من اهللا جزاء الظاملني

وبني سبتة وفاس على طريق زجان مثانية أيام وأيضاً إىل مرسى االنزالن وعلى مقربة من انزالن حصن 
قساس على البحر وبينهما نصف يوم وهو حصن معمور يف غمارة لكن أهله بينهم وبني غمارة حرب تي

  .دائمة

ومن تيقساس إىل قصر تازكا مخسة عشر ميالً وله مرسى ومنه إىل حصن مسطاسة نصف يوم وهو 
  .لغمارة ومن مسطاسة إىل حصن كركال مخسة عشر ميالً وهو أيضاً لغمارة

دينة بادس مقدار نصف يوم وبادس مدينة متحضرة فيها أسواق وصناعات ومن حصن كركال إىل م
قالئل وغمارة يلجؤون إليها يف حوائجهم وهي آخر بالد غمارة ويتصل ا هناك طرف اجلبل وينتهي 
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طرفه اآلخر يف جهة اجلنوب إىل أن يكون بينه وبني مدينة تاودا أربعة أميال وكان ذا اجلبل قوم من أهل 
  .هل جرأة وسفاهة وجتاسر على من جاورهم فأبادهم سيف الفتنة وأراح اهللا منهممزكلدة أ

ومن مدينة بادس إىل مرسى بوذكور عشرون ميالً، وكانت مدينة فيما سلف لكنها خربت ومل يبق هلا 
رسم وتسمى يف كتب التواريخ نكور وبني بوذكور ومدينة بادس جبل متصل يعرف باألجراف ليس فيه 

من : بوذكور إىل املزمة عشرون ميالً وكانت به قرية عامرة ومرسى توسق املراكب فيهومن . مرسى
املزمة إىل واد بقرا ومنه إىل طرف ثغالل اثنا عشر ميالً وهذا الطرف يدخل يف البحر كثرياً ومنه إىل 

مرسى كرط عشرون ميالً وبشرقي كرط واد يأيت من جهة صاع ومن كرط إىل طرف جون داخل يف 
  .بحر عشرون ميالًال

ومن كرط إىل مدينة مليلة يف البحر اثنا عشر ميالً ويف الرب عشرون ميالً ومدينة مليلة مدينة حسنة 
: متوسطة ذات سور منيع وحال حسنة على البحر وكان هلا قبل هذا عمارات متصلة وزراعات كثرية

  .قبائل الرببر بطون بطويةوهلا بئر فيها عني أزلية كثرية املاء ومنها شرم وحييط ا من 

ومن مليلة إىل مصب الوادي الذي يأيت من اقرسيف عشرون ميالً وأمام مصب هذا النهر جزيرة صغرية 
ومن مصب وادي اقرسيف إىل مرسى تافركنيت على البحر . ويقابل هذا املوضع من الربية مدينة جراوة

  .وعليه حصن منيع صغري أربعون ميالً

ن تاحبريت مثانية أميال وهو حصن حصني حسن عامر آهل وله مرسى مقصود ومن تافركنيت إىل حص
ومن تاحبريت إىل هنني على البحر أحد عشر ميالً ومنها إىل تلمسان يف الرب أربعون ميالً وفيما بينهما 
مدينة ندرومة وهي مدينة كبرية عامرة آهلة ذات سور وسوق موضعها يف سند وهلا مزارع كثرية وهلا 

وهنني مدينة حسنة صغرية يف حنو البحر . ي يف شرقيها وعليه بساتني وجنات وعمارة وسقي كثريواد جير
وهي عامرة عليها سور متقن وأسواق وبيع وشراء وخارجها زراعات كثرية وعمارات متصلة وكذلك 

  .من هنني إىل تلمسان يف الرب أيضاً أربعون ميالً

  .تة أميال ومنها إىل جزيرة القشقار مثانية أميالومن هنني على الساحل إىل مرسى الوردانية س

ومنها إىل جزيرة أرشقرل ويروى أرجكون وكانت فيما سلف حصناً عامراً له مرسى وبادية وسعة يف 
املاشية واألموال السائمة ومرساها يف جزيرة فيها مياه ومواجل كثرية للمراكب وهي جزيرة مسكونة 

لوادي إىل حصن اسالن ستة أميال على البحر ومنه إىل طرف ويصب حبذاثها ر ملوية ومن مصب ا
  .خارج يف البحر عشرون ميالً

ويقابل الطرف يف البحر جزيرة الغنم وبني جزائر الغنم واسالن اثنا عشر ميالً ومن جزائر الغنم إىل بين 
و طرف خارج وزار سبعة عشر ميالً وبنو وزار حصن منيع حسن يف جبل على البحر ومنه إىل الدفاىل وه
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  .يف البحر اثنا عشر ميالً

ومن طرف الدفاىل إىل طرف احلرشا اثنا عشر ميالً ومنه إىل وهران اثنا عشر ميالً وقد ذكرنا وهران 
  .وأحواهلا فيما صدر من ذكر اإلقليم الثالث واهللا املستعان

    

مقتضى حاالا ومبادي ولنرجع اآلن إىل ذكر األندلس ووصف بالدها ونذكر طرقاا وموضوع جهاا و
  .أرديتها ومواقعها من البحر ومشهور جباهلا وعجائب بقعها ونأيت من ذلك مبا جيب بعون اهللا تعاىل

فنقول أما األندلس يف ذاا فشكل مثلث حييط ا البحر من جهاا الثالث فجنوا حييط به البحر الشامي 
ر االنقليشني من الروم واألندلس طوهلا من كنيسة الغراب وغرا حييط به البحر املظلم ومشاهلا حييط به حب

اليت على البحر املظلم إىل اجلبل املسمى يكل الزهرة ألف ميل ومائة ميل وعرضها من كنيسة شنت 
  .ياقوب اليت على أنف حبر االنقليشني إىل مدينة املرية اليت على حبر الشام ست مائة ميل

 يف الطول جببل طويل يسمى الشارات ويف جنوب هذا اجلبل تأيت وجزيرة األندلس مقسومة من وسطها
مدينة طليطلة ومدينة طليطلة مركز جلميع بالد األندلس وذلك أن منها إىل مدينة قرطبة بني غرب 
وجنوب تسع مراحل ومنها إىل لشبونة غرباً تسع مراحل ومن طليطلة إىل شنت ياقوب على حبر 

 جاقا شرقاً تسع مراحل ومنها إىل مدينة بلنسية بني شرق وجنوب تسع االنقليشني تسع مراحل ومنها إىل
  .مراحل ومنها أيضاً إىل مدينة املرية على البحر الشامي تسع مراحل

ومدينة طليطلة كانت يف أيام الروم مدينة امللك ومداراً لوالا وا وجدت مائدة سليمان ابن داؤود عليه 
ا وما خلف اجلبل املسمى بالشارات يف جهة اجلنوب يسمى اسبانية السالم مع مجلة ذخائر يطول ذكره

وما خلف اجلبل قي جهة الشمال يسمى قشتالة ومدينة طليطلة يف وقتنا هذا يسكنها سلطان الروم 
  .القشتاليني

واألندلس املسماة اسبانية أقاليم عدة ورساتيق مجلة ويف كل إقليم منها عدة مدن نريد أن نأيت بذكرها 
ة مدينة حبول اهللا تعاىل ولنبدأ اآلن منها بإقليم البحرية وهو إقليم مبدؤه من البحر املظلم ومير مع مدين

البحر الشامي وفيه من البالد جزيرة طريف واجلزيرة اخلضراء وجزيرة قادس وحصن اركش وبكة 
  .وشريش وطشانة ومدينة ابن السليم وحصون كثرية كاملدن عامرة سنأيت ا يف موضعها

ويتلوه إقليم شذونة وهو من إقليم البحرية مشاالً وفيه من املدن مدينة إشبيلية ومدينة قرمونة وغلسانة 
  .وحصون كثرية

ويتلوه إقليم الشرف وهو ما بني إشبيلية ولبلة والبحر املظلم وفيه من املعاقل حصن القصر ومدينة لبلة 
  .وولبة وجزيرة شلطيش وجبل العيون
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بانية وفيه من املدن قرطبة والزهراء واستجة وبيانة وقربة واليشانة وبه مجلة حصون كبار مث يليه إقليم الكن
  .سنذكرها بعد هذا

  .ويلي إقليم الكنبانية إقليم إشونة وفيه حصون عامرة كاملدن منها لورة وإشونة وهو إقليم صغري

 وببثستر وحصن وبشكصار وغري ويليه مع اجلنوب إقليم رية وفيه من املدن مدينة مالقة وأرشذونة ومربلة
  .هذه من احلصون

ويتلو هذا اإلقليم إقليم الشارات وفيه من املدن جيان ومجلة حصون وقرى كثرية تشف على ست مائة 
  .قرية يتخذ ا احلرير

  .مث إقليم جبانة وفيه من املدن املرية ويرجة وحصون كثرية منها مرشانة وبرشانة وطوجالة وبالش

اجلنوب إقليم البرية وفيه من املدن غرناطة ووادي آش واملنكب وحصون وقرى كثرية ويتلوه يف جهة 
ومنها إقليم فريرة وهو يتصل بإقليم البشارات وفيه مدينة بسطة وحصن طشكر املوصوف باملنعة وفيه 

  .حصون كثرية وسنأيت ا بعد

ة وجنجالة ويتصل بكورة كونكة مث كورة تدمري وفيها من املدن مرسية وأوريولة وقرطاجنة ولورقة ومول
وفيها أوريولة والش ولقنت وكونكة وشقورة ويليه إقليم أرغرية وفيه من البالد شاطبة وشقر ودانية وفيه 

ويليه إقليم مرباطر وفيه من البالد بلنسية ومرباطر وبريانة وحصون كثرية ويليه مع اجلوف . حصون كثرية
شنت مارية املنسوبة البن رزين ويتصل به إقليم الوجلة وفيه من إقليم القواطم وفيه من البالد الفنت و

البالد مرتة وفتة وقلعة رباح ويلي هذا اإلقليم إقليم الباللطة وفيه حصون كثرية منها ومن أكثرها بطروش 
  .وغافق وحصن ابن هارون وغريها دوا يف الكرب

ارية ومارتلة وشلب وحصون كثرية وقرى ويلي ويلي هذا اإلقليم غرباً إقليم الفقر وفيه من البالد شنت م
هذا اإلقليم إقليم القصر وفيه القصر املنسوب أليب دانس وفيه يابورة وبطليوس وشريشة وماردة وقنطرة 
السيف وقورية ويليه إقليم البالط وفيه مدينة البالط ومدلني ويلي هذا اإلقليم إقليم بالطة وفيه شنترين 

  .ولشبونة وشنترة

    

 إقليم الشارات وفيه طلبرية وطليطلة وجمريط والفهمني ووادي احلجارة واقليش ووبذة ويليه أيضاً ويليه
إقليم أرنيط وفيه من البالد قلعة أيوب وقلعة دروقة ومدينة سرقسطة ووشقة وتطيلة مث يليه إقليم الزيتون 

  .وفيه جاقة والردة ومكناسة وإىل راغة

وطركونة وبرشلونة ويلي هذا اإلقليم غرباً إقليم مرمرية وفيه حصون ويليه إقليم الربتات وفيه طرطوشة 
  .خالية ومما يلي البحر حصن طشكر وكشطايل وكتندة فهذه كلها أقاليم اسبانية املسمى مجلتها األندلس
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فأما جزيرة طريف فهي على البحر الشامي يف آخر ااز املسمى بالزقاق ويتصل غربيها ببحر الظلمة 
 صغرية عليها سور تراب ويشقها ر صغري وا أسواق وفنادق ومحامات وأمامها جزيرتان وهي مدينة

صغريتان تسمى إحداها القنتري ومها على متقربة من الرب ومن جزيرة طريف إىل اجلزيرة اخلضراء مثانية 
  .عشر ميالً خترج من اجلزيرة إىل وادي النساء وهو ر جار ومنه إىل اجلزيرة اخلضراء

ي مدينة متحضرة هلا سور حجارة مفرغ باجليار وهلا ثالثة أبواب ودار صناعة داخل املدينة ويشقها وه
ر يسمى ر العسل وهو حلو عذب ومنه شرب أهل املدينة وهلم على هذا النهر بساتني وجنات بكليت 

بحر وعرضه هنالك مثانية ضفتيه معاً وباجلزيرة اخلضراء إنشاء وإقالع وحط وبينها وبني مدينة سبتة جماز ال
عشر ميالً وأمام املدينة جزيرة تعرف جبزيرة أم حكيم وا أمر عجيب وهو أن فيها بئراً عميقة كثرية املاء 

  .حلوة واجلزيرة يف ذاا صغرية مستوية السطح يكاد البحر يركبها

تسعني من اهلجرة واجلزيرة اخلضراء أول مدينة افتتحت من األندلس يف صدر اإلسالم وذلك يف سنة 
وافتتحها موسى بن نصري من قبل املروانيني ومعه طارق بن عبد اهللا بن ومنوا الزنايت ومعه قبائل الرببر 
فكانت هذه اجلزيرة أول مدينة افتتحت يف ذلك الوقت وا على باب البحر مسجد يسمى مبسجد 

ليها من جبل طارق وإمنا مسي جببل الرايات ويقال إن هناك اجتمعت رايات القوم للرأي وكان وصوهلم إ
طارق ألن طارق بن عبد اهللا بن ومنوا الزنايت ملا جاز مبن معه من الرببر وحتصنوا ذا اجلبل أحس يف نفسه 

  .أن العرب ال تثق به فأراد أن يزيح ذلك عنه فأمر بإحراق املراكب اليت جاز فيها فتربأ بذلك عما ام به

خلضراء ستة أميال وهو جبل منقطع عن اجلبال مستدير يف أسفله من ناحية وبني هذا اجلبل واجلزيرة ا
البحر كهوف وفيها مياه قاطرة جارية ومبقربة منه مرسى يعرف مبرسى الشجرة ومن اجلزيرة اخلضراء إىل 
مدينة إشبيلية مخسة أيام وكذلك من اجلزيرة اخلضراء إىل مدينة مالقة مخس مراحل خفاف وهي مائة ميل 

  .ك من اجلزيرة اخلضراء إىل مدينة إشبيلية طريقان طريق يف املاء وطريق يف الربوكذل

فأما طريق املاء فمن اجلزيرة اخلضراء إىل الرمال يف البحر إىل موقع ر برباط مثانية وعشرون ميالً مث إىل 
طر وهي تقابل جزيرة موقع ر بكة ستة أميال مث إىل احللق املسمى شنت بيطر اثنا عشر ميالً مث إىل القنا

قادس اثنا عشر ميالً وبينهما جماز سعته ستة أميال ومن القناطر تصعد يف النهر إىل رابطة روطة مثانية أميال 
مث إىل املساجد ستة أميال مث إىل مرسى طربشانة إىل العطوف إىل قبتور إىل قبطال وقبطال وقبتور قريتان 

ىل احلصن الزاهر إىل مدينة إشبيلية فذلك من إشبيلية إىل البحر يف وسط النهر مث إىل جزيرة ينشتالة مث إ
  .ستون ميالً

وأما طريق الرب فالطريق من اجلزيرة إىل الرتبة مث إىل ر برباط إىل قرية فيسانة وا املرتل وهي قرية كبرية 
كة وا املترل مث ذات سوق عامرة وخلق كثري ومنها إىل مدينة ابن السليم إىل جبل منت مث إىل قرية عسلو



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  249  

  .منها إىل املدائن إىل ذيرد احلبالة وا املرتل مث إىل إشبيلية مرحلة

    

ومدينة إشبيلية مدينة كبرية عامرة ذات أسوار حصينة وأسواق كثرية وبيع وشراء وأهلها مياسري وجل 
يت عندهم جيتمع من جتارام بالزيت يتجهز به منها إىل أقصى املشارق واملغارب براً وحبراً وهذا الز

الشرف وهذا الشرف هو مسافة أربعني ميالً وهذه األربعون ميالً كلها متشي يف ظل شجر الزيتون والتني 
أوله بإشبيلية وآخره مبدينة لبلة وكله شجر الزيتون وسعته اثنا عشر ميالً وأكثر وفيه فيما يذكر مثانية 

وبني الشرف وإشبيلية ثالثة أميال والشرف مسي بذلك آالف قرية عامرة آهلة باحلمامات والديار احلسنة 
ألنه مشرف من ناحية إشبيلية ممتد من اجلنوب إىل الشمال وهو تل تراب أمحر وشجر الزيتون مغروسة به 

  .وهو ر قرطبة. من هذا املكان إىل قنطرة لبلة وإشبيلية على النهر الكبري

ا سور منيع وبشرقيها ر يأتيها من ناحية اجلبل وجياز ومدينة لبلة مدينة حسنة أزلية متوسطة القدر وهل
عليه يف قنطرة إىل مدينة لبلة وا أسواق وجتارات ومنافع مجة وشرب أهلها من عيون يف مرج من ناحية 
غربيها وبني مدينة لبلة والبحر احمليط ستة أميال وهناك على ذراع من البحر تطل مدينة ولبة وهي مدينة 

عليها سور من حجارة وا أسواق وصناعات وهي مطلة على جزيرة شلطيش وجزيرة صغرية متحضرة 
شلطيش حييط ا البحر من كل ناحية وهلا من ناحية الغرب اتصال بأحد طرفيها إىل مقربة من الرب وذلك 
يكون مقدار نصف رمية حجر ومن هنالك جيوزون الستقاء املاء لشرم وهي جزيرة طوهلا حنو من ميل 

ئد واملدينة منها يف جهة اجلنوب وهناك ذراع من البحر يتصل به موقع ر لبلة ويتسع حىت يكون أزيد وزا
من ميل مث ال يزال الصعود فيه يف املراكب إىل أن يضيق ذلك الذراع حىت يكون سعة النهر وحده مقدار 

  .ريق إىل لبلةنصف رمية حجر وخيرج النهر من أسفل جبل عليه مدينة ولبة ومن هناك تتصل الط

ومدينة شلطيش ليس هلا سور وال حظرية وإمنا هي بنيان يتصل بعضه ببعض وهلا سوق وا صناعة احلديد 
الذي يعجز عن صنعه أهل البالد جلفائه وهي صنعة املراسي اليت ترسي ا السفن واملراكب احلمالة اجلافية 

خيطرون عليهم فروا عنها وأخلوها ومن مدينة وقد تغلب عليها اوس مرات وأهلها إذا مسعوا باوس 
  .شلطيش إىل جزيرة قادس مائة ميل ومن جزيرة قادس املتقدم ذكرها إىل جزيرة طريف ثالثة وستون ميالً

ومن جزيرة شلطيش مع البحر ماراً يف جهة الشمال إىل حصن قسطلة على البحر مثانية عشر ميالً وبينهما 
وبطليوس وعليه حصن مارتلة املشهور باملنعة واحلصانة وحصن قسطلة على موقع ر يانة وهو ر ماردة 

حنر البحر وهو عامر آهل وله بساتني وغالت شجر التني كثرياً ومنه إىل قرية طرية على مقربة من البحر 
  .أربعة عشر ميالً ومن القرية إىل مدينة شنت مارية الغرب اثنا عشر ميالً

لبحر األعظم والسور منها يصعد ماء البحر فيه إذا كان املد وهي مدينة ومدينة شنت مارية على معظم ا
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متوسطة القدر حسنة الرتيب هلا مسجد جامع ومنرب ومجاعة وا املراكب واردة وصادرة وهي كثرية 
  .األعناب والتني ومن مدينة شنت مارية إىل مدينة شلب مثانية وعشرون ميالً

 وعليها سور حصني وهلا غالت وجنات وشرب أهلها من ومدينة شلب حسنة يف بسيط من األرض
والبحر منها غرباً على ثالثة أميال وهلا مرسى يف الوادي وا . واديها اجلاري جبنوا وعليه أرجاء البلد

اإلنشاء والعود جبباهلا كثري حيمل منها إىل كل اجلهات واملدينة يف ذاا حسنة اهليئة بديعة املباين مرتبة 
 وأهلها وسكان قراها عرب من اليمن وغريها وهم يتكلمون بالكالم العريب الصريح ويقولون األسواق

بالشعر وهم فصحاء نبالء خاصتهم وعامتهم وأهل بوادي هذا البالد يف غاية من الكرم ال جياريهم فيه 
الغرب كلها أحد ومدينة شلب على إقليم الشنشني وهو إقليم به غالت التني الذي حيمل منها إىل أقطار 

  .وهو تني طيب علك لذيذ شهي

    

ومن مدينة شلب إىل بطليوس ثالث مراحل وكذلك من شلب إىل حصن مارتلة أربعة أيام ومن مارتلة 
إىل حصن ولبة مرحلتان خفيفتان ومن مدينة شلب إىل حلق الزاوية عشرون ميالً وهو مرسى وقرية ومنه 

 عشر ميالً ومنه إىل طرف الغوب وهو طرف خارج يف البحر إىل قرية شقرش على مقربة من البحر مثانية
األعظم اثنا عشر ميالً ومنه إىل كنيسة الغراب سبعة أميال وهذه الكنيسة من عهد الروم إىل اليوم مل تتغري 
عن حاهلا وهلا أموال يتصدق ا عليها وكرامات حيملها الروم الواردون عليها وهي يف قرطيل خارج يف 

رأس الكنيسة عشرة أغربة ال يعرف أحد فقدها وال عهد زواهلا وقسيسو الكنيسة خيربون عن البحر وعلى 
تلك األغربة بغرائب يتهم املخرب ا وال سبيل ألحد من اتازين ا أن خيرج منها حىت يأكل من ضيافة 

ن السلف وهو الكنيسة ضريبة الزمة وسرية دائمة ال ينتقلون عنها وال يتحولون منها ورثها اخللف ع
متعارف دائم والكنيسة يف ذاا كنيسة عامرة بالقسيسني والرهبان وا أموال مدخرة وأحوال واسعة 
وأكثر هذه األموال حمبسة عليها يف أقطار الغرب وبالده وينفق منها على الكنيسة وخدامها ومجع من 

ومن كنيسة الغراب إىل . لوا أم كثروايلوذ ا مع ما يكرم به األضياف الواردون على الكنيسة املذكورة ق
القصر مرحلتان وكذلك من شلب إىل القصر أربع مراحل والقصر مدينة حسنة متوسطة على ضفة النهر 

املسمى شطوبر وهو ر كبري تصعد فيه السفن واملراكب السفرية كثرياً وفيما استدار ا من األرض كلها 
يف ذاا رطبة العيش خصيبة كثرية األلبان والسمن والعسل أشجار الصنوبر وا اإلنشاء الكثري وهي 

  .واللحوم وبني القصر والبحر عشرون ميالً ومن القصر إىل يبورة مرحلتان

ويبورة مدينة كبرية عامرة بالناس وهلا سور وقصبة ومسجد جامع وا اخلصب الكثري الذي ال يوجد 
واكه وهي أحسن البالد بقعة وأكثرها فائداً والتجارات بغريها من كثرة احلنطة واللحم وسائر البقول والف
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  .إليها داخلة وخارجة ومن مدينة يبورة إىل مدينة بطليوس مرحلتان يف شرق

ومدينة بطليوس مدينة جليلة يف بسيط األرض وعليها سور منيع وكان هلا ربض كبري أكرب من املدينة يف 
ر كبري ويسمى النهر الغؤور ألنه يكون يف موضع شرقها فخالً بالفنت وهي على ضفة ر يانة وهو 

حيمل السفن مث يغور حتت األرض حىت ال يوجد منه قطرة فسمي الغؤور لذلك وينتهي جريه إىل حصن 
مارتلة ويصب يف قريب من جزيرة شلطيش ومن مدينة بطليوس إىل مدينة إشبيلية ستة أيام على طريق 

 إشبيلية ومن مدينة بطليوس إىل مدينة قرطبة على اجلادة ستة حجر ابن أيب خالد إىل جبل العيون إىل
مراحل ومن بطليوس إىل مدينة ماردة على ر يانة شرقاً ثالثون ميالً وبينهما حصن على ميني املار إىل 

  .ماردة

    

ة ومدينة ماردة كانت دار مملكة ملاردة بنت هرسوس امللك وا من البناء آثار ظاهرة تنطق عن ملك وقدر
وتعرب عن خنوة وعزة وتفصح عن عظة وعربة فمن هذه البنأت يف غريب املدينة قنطرة كبرية ذات قسي 

عالية الذروة كثرية العدد عريضة ااز وقد بين على ظفر القسي أقباء تتصل من داخل املدينة إىل آخر 
مشي الدواب والناس على القنطرة وال يرى املاشي ا ويف داخل هذا الداموس قناة ماء تصل املدينة و

أعلى تلك الدواميس وهي متقنة البناء وثيقة التأليف حسنة الصنعة واملدينة عليها سور حجارة منجورة 
من أحسن صنعة وأوثق بناء وهلا يف قصبتها قصور خربة وفيها دار يقال هلا دار الطبيخ وذلك أا يف ظهر 

ة هي اآلن ا باقية األثر ال ماء ا فتوضع صحاف جملس القصر وكان املاء يأيت دار الطبيخ يف ساقي
الذهب والفضة بأنواع الطعام يف تلك الساقية على املاء حىت خترج بني يدي امللكة فترفع على املوائد مث إذا 

فرغ عن أكل ما فيها وضعت يف الساقية فتستدير إىل أن تصل إىل يد الطباخ بدار الطبخ فريفعها بعد 
ة ذلك املاء يف سروب القصر ومن أغرب الغريب جلب املاء الذي كان يأيت إىل القصر غسلها مث مير بقي

على عمد مبنية تسمى األرجاالت وهي أعداد كثرية باقية إىل اآلن قائمة على قوام مل ختل ا األزمان وال 
 غلوة سهم غريا الدهور ومنها قصار ومنها طوال حبسب األماكن اليت وجب فيها البناء وأطوهلا يكون

وهي على خط مستقيم وكان املاء يأيت عليها يف قين مصنوعة خربت وفنيت وبقيت تلك األرجاالت 
قائمة خييل إىل الناظر إليها أا من حجر واحد حلكمة إتقاا وجتويد صنعتها ويف وسط هذه املدينة أحناء 

ط يف كل عضادة منها ثالثة قوس يدخل عليه الفارس بيده علم قائم عدد أحجاره أحد عشر حجراً فق
أحجار ويف القوس أربعة حجار حنيات وواحد قفل فكانت اجلملة أحد عشر حجراً ويف اجلنوب من 

سور املدينة قصر آخر صغري ويف برج منه كان مكان مرآة كانت امللكة ماردة تنظر إىل وجهها فيه وحميط 
 ومكانه إىل اآلن باق ويقال إمنا صنعته دوره عشرون شرباً وكان يدور على حرفه وكان دورانه قائماً
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  .ماردة لتحاكى به مرآة ذي القرنني اليت صنعها يف منار اإلسكندرية

ومن مدينة ماردة إىل قنطرة السيف يومان وقنطرة السيف من عجائب األرض وهو حصن منع على نفس 
ها القتال إال من باا فقط القنطرة وأهلها متحصنون فيه وال يقدر هلم أحد على شيء والقنطرة ال يأخذ

ومن مدينة قنطرة السيف إىل مدينة قورية مرحلتان خفيفتان وقورية اآلن مدينة يف ملك الروم وهلا سور 
منيع وهي يف ذاا أزلية البناء واسعة الفناء من أحصن املعاقل وأحسن املنازل وهلا بواد شريفة خصيبة 

  .ة وأكثرها الكروم وشجر التنيوضياع طيبة عجيبة وأصناف من الفواكه كثري

ومن قورية إىل قلمرية أربعة أيام ومدينة قلمرية مدينة على جبل مستدير وعليها سور حصني وهلا ثالثة 
أبواب وهي يف اية من احلصانة وهي على ر منديق وجريه بغربيها ويتصل جري هذا النهر إىل البحر 

ر أرحاء وعليه كروم كثرية وجنات وهلا حروث كثرية وعلى مصبه هناك حصن منت ميور وهلا على النه
  .متصلة بالغريب منها إىل ناحية البحر وهلا أغنام ومواش وأهلها أهل شوكة يف الروم

ومن القصر املتقدم ذكره إىل مدينة لشبونة مرحلتان ومدينة لشبونة على مشال النهر املسمى تاجه وهو ر 
له املد واجلزر كثرياً وهي مدينة حسنة ممتدة مع النهر وهلا سور طليطلة وسعته أمامها سته أميال ويدخ

وقصبة منيعة ويف وسط املدينة محات حارة يف الشتاء والصيف ولشبونة على حنر البحر املظلم وعلى ضفة 
النهر من جنوبه قبالة مدينة لشبونة حصن املعدن ومسي بذلك ألنه عند هيجان البحر يقذف هناك 

ذا كان زمن الشتاء قصد إىل هذا احلصن أهل تلك البالد فيخدمون املعدن الذي به إىل بالذهب والترب فإ
  .انقضاء الشتاء وهو من عجائب األرض وقد رأيناه عياناً

    

ومن مدينة لشبونة كان خروج املغررين يف ركوب حبر الظلمات ليعرفوا ما فيه وإىل أي إنتهاؤه كما تقدم 
ضع مبقربة احلمة درب منسوب إليهم يعرف بدرب املغررين إىل آخر األبد ذكرهم وهلم مبدينة لشبونة مبو

وذلك أم اجتمعوا مثانية رجال كلهم أبناء عم فأنشؤوا مركباً محاالً وأدخلوا فيه من املاء والزاد ما 
 يكفيهم ألشهر مث دخلوا البحر يف أول طاروس الريح الشرقية فجروا ا حنواً من أحد عشر يوماً فوصلوا

إىل حبر غليظ املوج كدر الروائح كثري التروش قليل الضوء فأيقنوا بالتلف فردوا قالعهم يف اليد األخرى 
وجروا مع البحر يف ناحية اجلنوب اثين عشر يوماً فخرجوا إىل جزيرة الغنم وفيها من الغنم ما ال يأخذه 

رة فتزلوا ا فوجدوا فيها عني ماء عد وال حتصيل وهي سارحة ال راعي هلا وال ناظر إليها فقصدوا اجلزي
جارية وشجرة تني بري عليها فأخذوا من تلك الغنم فذحبوها فوجدوا حلومها مرة اليقدر أحد على 

أكلها فأخذوا من جلودها وساروا مع اجلنوب اثين عشر يوماً إىل أن الحت هلم جزيرة فنظروا فيها إىل 
كان غري بعيد حىت أحيط م يف زوارق هناك فأخذوا عمارة وحرث فقصدوا إليها لريوا ما فيها فما 
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ومحلوا يف مركبهم إىل مدينة على ضفة البحر فأزلوا ا فرأوا فيها رجاالً شقراً زعراً شعور رؤوسهم 
سبطة وهم طوال القدود ولنسائهم مجال عجيب فاعتقلوا منها يف بيت ثالثة أيام مث دخل عليهم يف اليوم 

سان العريب فسأهلم عن حاهلم وفيما جاؤوا وأين بلدهم فأخربوه بكل خربهم الرابع رجل يتكلم بالل
فوعدهم خرياً وأعلمهم أنه ترمجان امللك فلما كان يف اليوم الثاين من ذلك اليوم أحضروا بني يدي امللك 

ريوا ما به فسأهلم عما سأهلم الترمجان عنه فأخربوا مبا أخربوا به الترمجان باألمس من أم اقتحموا البحر ل
من األخبار والعجائب ويقفوا على ايته فلما علم امللك ذلك ضحك وقال للترمجان خرب القوم أن أيب 

بركوب هذا البحر وأم جروا يف عرضه شهراً إىل أن انقطع عنهم الضوء وانصرفوا . أمر قوماً من عبيده
وم خرياً وأن حيسن ظنهم بامللك ففعل مث من غري حاجة وال فائدة جتدي مث أمر امللك الترمجان أن يعد الق

انصرفرا إىل موضع حبسهم إىل أن بدأ جري الريح الغربية فعمر م زورق وعصبت أعينهم وجرى م 
يف البحر برهة من الدهر قال القوم قدرنا أنه جرى بنا ثالثة أيام بلياليها حىت جيء بنا إيل الرب فأخرجنا 

إىل أن تضاحى النهار وطلعت الشمس وحنن يف ضنك وسوء حال من وكتفنا إىل خلف وتركنا بالساحل 
شدة الكتاف حىت مسعنا ضوضاء وأصوات ناس فصحنا جبملتنا فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتلك احلال 

السيئة فحلونا من وثاقنا وسألونا فأخربناهم خربنا وكانوا برابر فقال لنا أحدهم أتعلمون كم بينكم وبني 
 فقال إن بينكم وبني بلدكم مسرية شهرين فقال زعيم القوم وا أسفي فسمي املكان إىل بلدكم فقلنا ال

  .اليوم آسفي وهو املرسى الذي يف أقصى املغرب وقد ذكرناه قبل هذا

    

ومن مدينة لشبونة مع النهر إىل مدينة شنترين شرقاً مثانون ميالً والطريق بينهما ملن شاء يف النهر أو يف الرب 
 فحص بالطة وخيرب أهل لشبونة وأكثر أهل الغرب أن احلنطة يف تزرع يف هذا الفحص فتقيم يف وبينهما

األرض أربعني يوماً فتحصد وأن الكيل الواحد منها يعطي مائة كيل ورمبا زاد ونقص ومدينة شنترين على 
ض على طول النهر جبل عال كثري العلو جداً وهلا من جهة القبلة حافة عظيمة وال سور هلا وبأسافلها رب

وشرب أهلها من مياه عيون ومن ماء النهر أيضاً وهلا بساتني كثرية وفواكه عامة ومباقل وخري شامل ومن 
مدينة شرتين إىل مدينة بطليوس أربع مراحل وعلى ميني طريقها مدينة يلبش وهي يف سفح جبل وهلا سور 

ا مجال فائق ومنها إىل بطليوس اثنا عشر ميالً منيع ورقعة فرجة وا عمارة وأسواق وديار كثرية ولنسائه
ومن ماردة إىل حصن كركوى ثالت مراحل ومن كركوى إىل مدينة قلعة رباح على ضفة ر يانة وهذا 
النهر يأيت من مروج فوقها فيمر بقرية يانة إىل قلعة رباح مث يصري منها إىل حصن أرندة ومنه إىل ماردة مث 

 مقربة من شريشة مث يصري إىل حصن مارتلة فيصب يف البحر املظلم ومن قلعة مير ببطليوس فيصري منها إىل
رباح إىل قلعة أرلية يومان وهو حصن منيع ومنه إىل طليطلة مرحلة ومن قلعة رباح يف جهة الشمال إىل 
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حصن البالط مرحلتان ومن حصن البالط إىل مدينة طلبرية يومان وكذلك من مدينة قنطرة السيف إىل 
ضة أربعة أيام ومن املخاضة إىل طلبرية يومان وكذلك من مدينة ماردة إىل حصن مدلني مرحلتان املخا

خفيفتان وهو حصن عامر آهل وفيه خيول ورجال هلم سرايا وطرقات يف بالد الروم ومن حصن مدلني 
أسواق عامرة ومدينة ترجالة كبرية كاحلصن املنيع وهلا أسوار منيعة وا . إىل ترجالة مرحلتان خفيفتان

وخيل ورجل يقطعون أعمارهم يف الغارات على بالد الروم واألغلب عليهم اللصوصية واخلدع ومنها إىل 
حصن قاصرش مرحلتان خفيفتان وهو حصن منيع وحمرس رفيع فيه خيل ورجل يغاورون يف بالد الروم 

  .ومن مكناسة إىل خماضة البالط يومان ومن البالط إىل طلبرية يومان

    

دينة طلبرية على ضفة ر تاجه وهي مدينة كبرية وقلعتها أروع القالع حصناً ومدينتها أشرف البالد وم
حسناً وهو بلد واسع املساحة شريف املنافع وبه أسواق مجيلة الترتيب وديار حسنة التركيب وهلا على ر 

ية وجهاا حسنة مرضية أزلية تاجه أرحاء كثرية وهلا عمل واسع اال وإقليم شريف احلال ومزارعها زاك
ومدينة طيطلة من طلبرية شرقاً وهي مدينة . العمارة قدمية اآلثار وهي من مدينة طليطلة على سبعني ميالً

عظيمة القطر كثرية البشر حصينة الذات هلا أسوار حسنة وهلا قصبة فيها حصانة ومنعة وهي أزلية من بناء 
اً ومشاخة بنيان وهي عالية الذرى حسنة البقعة زاهية الرقعة وهي على العمالقة وقليالً ما رؤي مثلها إتقان

ضفة النهر الكبري املسمى تاجه وهلا قنطرة من عجبب البنيان وهي قوس واحدة والنهر يدخل حتت تلك 
القوس كله بعنف وشدة جري ومع آخر القنطرة ناعورة ارتفاعها يف اجلو تسعون ذراعاً وهي تصعد املاء 

القنطرة واملاء جيري على ظهرها فيدخل املدينة ومدينة طليطلة كانت يف أيام الروم دار مملكتهم إىل أعلى 
وموضع قصدهم ووجد أهل اإلسالم فيها عند إفتتاح األندلس ذخائر تكاد تفوت الوصف كثرة فمنها أنه 

 ا مائة وسبعون تاجاً من الذهب مرصعة بالدر وأصناف احلجارة الثمينة ووجد ا ألف سيف وجد
جموهر ملكي ووجد ا من الدر والياقوت أكيال وأوساق ووجد ا من أنواع آنية الذهب والفضة ما ال 

حييط به حتصيل ووجد ا مائدة سليمان بن داؤود وكانت فيما يذكر من زمردة وهذه املائدة اليوم يف 
يب دائرة وجنات يانعة وفواكه عدمية مدينة رومة وملدينة طليطلة بساتني حمدقة ا وأار خمترقة ودوال

وقالع منيعة وتكتنفها وعلى بعد : املثال ال حييط ا تكييف وال حتصيل وهلا من مجيع جهاا أقاليم رفيعة
منها يف اجلهة الشمالية اجلبل العظيم املتصل املعروف بالشارات وهو يأخذ من ظهر مدينة سامل إىل أن 

املغرب ويف هذا اجلبل من الغنم والبقر الشيء الكثري الذي يتجهز به يأيت قرب مدينة قلمرية يف آخر 
اجلالبون إىل سائر البالد وال يوجد شيء من أغنامه وأبقاره مهزوالً بل هي يف اية من السمن ويضرب 
 ا يف ذلك املثال يف مجيع أقطار األندلس وعلى مقربة من مدينة طليطلة قرية تسمى مبغام وجباهلا وتراا
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الطني املأكول الذي ليس على قرارة األرض مثله يتجهز به منها إىل أرض مصر ومجيع بالد الشام 
والعراقات وبالد الترك وهو اية يف لذاذة األكل ويف نظافة غسل الشعر ولطليطلة يف جباهلا معادن احلديد 

منيعة معمورة وكان هلا يف والنحاس وهلا من املنابر يف سفح هذا اجلبل جمريط وهي مدينة صغرية وقلعة 
زمن اإلسالم مسجد جامع وخطبة قائمة وهلا أيضاً مدينة الفهمني وكانت مدينة متحضرة حسنة األسواق 

واملباين وا مسجد جامع ومنرب وهي اليوم كلها مع طليطلة يف أيدي الروم وملكها من القشتاليني 
  .وينتسب إىل األذفونش امللك

    

ليطلة إىل مدينة وادي احلجارة مخسون ميالً وهي مرحلتان ومدينة وادي احلجارة ويف الشرق من مدينة ط
حصينة حسنة كثرية األرزاق واخلريات جامعة ألسباب املنافع والغالت وهي مدينة ذات أسوار حصينة 

ومياه معينة وجيري فيها جبهة غربيها ر صغري هلا عليه بساتني وجنات وكروم وزراعات وا من غالت 
لزعفران الشيء الكثري يتجهز به منها وحيمل إىل سائر العماالت واجلهات وهذا النهر جيري إىل جهة ا

اجلنوب فيقع يف ر تاجه األكرب فيمده ور تاجه املذكور خيرج من ناحية اجلبال املتصلة بالقلعة والفنت 
ة مث إىل القنطرة مث إىل قنيطرة حممود مث فيرتل ماراً مع املغرب إىل مدينة طليطلة مث إىل طلبرية مث إىل املخاض

ومن مدينة وادي احلجارة إىل مدينة سامل شرقاً . إىل مدينة شنترين مث إىل لشبونة فيصب هناك يف البحر
مخسون ميالً ومدينة سامل هذه مدينة جليلة يف رضاء من األرض كبرية التهطر والعمارات والبساتني 

ية ابن رزين ثالث مراحل خفاف ومنها إىل الفنت أربع مراحل وبني واجلنات ومنها إىل مدينة شنت مار
شنت مارية والفنت مرحلتان وشنت مارية والفنت بلدان جليالن عامران ما أسواق قائمة وعمارات 

متصلة دائمة وفواكه عامة وكانا يف اإلسالم منازل القواطم ومن مدينة سامل إىل مدينة قلعة أيوب مخسون 
وهي مدينة رائقة البقعة حصينة شديدة املنعة ية األقطار كثرية األشجار والثمار عيوا خمترقة ميالً شرقاً 

. وينابيعها مغدودقة كثرية اخلصب رخيصة األسعار وا يصنع الغضار املذهب ويتجهز به إىل كل اجلهات

 مدينة صغرية متحضرة ومن مدينة قلعة أيوب يف جهة اجلنوب إىل قلعة دروقة مثانية عشر ميالً ودروقة
كثرية املياه غزيرة البساتني والكروم وكل شيء ا كثري رخيص ومن دروقة إىل مدينة سرقسطة مخسون 

ميالً وكذلك أيضاً من مدينة قلعة أيوب إىل مدينة سرقسطة مخسون ميالً ومدينة سرقسطة قاعدة من 
لشوارع والرحاب حسنة الديار واملساكن قواعد مدن األندلس كبرية القطر آهلة ممتدة األطناب واسعة ا

متصلة اجلنات والبساتني وهلا سور مبين من احلجارة حصني وهي على ضفة النهر الكبري املسمى ابره وهو 
ر كبري يأيت بعضه من بالد الروم وبعضه من جهة جبال قلعة أيوب وبعضه من نواحي قلهرة فتجتمع 

 مث تنصب إىل مدينة سرقسطة إىل أن تنتهي إىل حصن جربة إىل مواد هذه األار كلها فوق مدينة تطيلة
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موقع ر الزيتون مث إىل طرطوشة فيجتاز بغرا إىل البحر ومدينة سرقسطة هي املدينة البيضاء ومسيت 
بذلك لكثرة جصها وجيارها ومن خواصها أا ال تدخلها حية البتة وإن جلبت إليها وأدخلت املدينة 

  .خري وملدينة سرقسطة جسر عظيم جياز عليه إىل املدينة وهلا أسوار منيعة ومبان رفيعةماتت وهيا بال تأ

ومن مدينة سرقسطة إىل وشقة أربعون ميالً ومن وشقة إىل الردة سبعون ميالً ومن سرقسطة إىل تطيلة 
  .مخسون ميالً ومدينة الردة مدينة صغرية متحضرة وهلا أسوار منيعة وهي على ر كبري

ومدينة طرطوشة مدينة حصينة على سفح جبل . ناسة إىل طرطوشة مرحلتان ومها مخسون ميالًومن مك
وهلا سور حصني وا أسواق وعمارات وصناع وفعلة وإنشاء املراكب الكبار من خشب جباهلا وجبباهلا 

يكون خشب الصنوبر الذي ال يوجد له نظري يف الطول والغلظ ومنه تتخذ الصواري والقرى وهذا 
شب الصنوبر الذي جببال هذه املدينة أمحر صايف البشرة دسم ال يتغري سريعاً وال يفعل فيه السوس ما اخل

  .يفعله يف غريه وهو خشب معروف منسوب ومن طرطوشة إىل موقع النهر يف البحر اثنا عشر ميالً

هود وهلا سور ومن مدينة طرطوشة إىل طركونة مخسون ميالً ومدينة طركونة على البحر وهي مدينة الي
رخام وا أبنية حصينة وأبراج منيعة ويسكنها قوم قالئل من الروم وهي حصينة منيعة ومنها إىل برشلونة 

  .يف الشرق ستون ميالً

    

ومن مدينة طركونة غرباً إىل موقع ر ابره أربعون ميالً وهذا الوادي ها هنا يتسع سعة كثرية ومن موقع 
اً على البحر ستة عشر ميالً وهي رابطة حصينة منيعة على حنر البحر الشامي النهر إىل رابطة كشطايل غرب

ميسكها قوم أخيار وبالقرب منها قرية كبرية ويتصل ا عمارات ومزارع ومن رابطة كشطايل غرباً إىل 
قرية يانة قرب البحر ستة أميال ومنها إىل حصن بنشكلة ستة أميال وهو حصن منيع على ضفة البحر 

مر آهل وله قرى وعمارات ومياه كثرية ومن حصن بنشكلة إىل عقبة أبيشة سبعة أميال وهو جبل وهو عا
معترض عال على البحر والطريق عليه وال بد من السلوك على رأسه وهو صعب جداً ومنه إىل مدينة 

الكروم وهي بريانة غرباً مخسة وعشرون ميالً ومدينة بريانة مدينة جليلة عامرة كثرية اخلصب واألشجار و
يف مستو من األرض وبينها وبني البحر حنو من ثالثة أميال ومن بريانة إىل مرباطر وهي قرى عامرة 

وأشجار ومستغالت ومياه متدفقة عشرون ميالً وكل هذه الضياع واألشجار على مقربة من البحر ومنها 
  .إىل بلنسية اثنا عشر ميالً غرباً

ندلس يف مستو من األرض عامرة القطر كثرية التجار والعمار وا ومدينة بلنسية قاعدة من قواعد األ
أسواق وجتارات وحط وإقالع وبينها وبني البحر ثالثة أميال مع النهر وهي على ر جار ينتفع به ويسقي 

املزارع وعليه بساتني وجنات وعمارات متصلة ومن مدينة بلنسية إىل سرقسطة تسع مراحل على كتندة 
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وكتندة ثالثة أيام ومن كتندة إىل حصن الرياحني مرحلتان وهو حصن حسن كثري اخللق وبني بلنسية 
عامر بذاته ومن حصن الرياحني إىل الفنت يومان ومن مدينة بلنسية إىل جزيرة شقر مثانية عشر ميالً وهي 

وجلة وهي على ر شقر ومدينة شقر املذكورة حسنة البقاع كثرية األشجار والثمار واألار وا ناس 
على قارعة الطريق الشارع إىل مرسية ومن جزيرة شقر إىل مدينة شاطبة اثنا عشر ميالً ومدينة شاطبة 
مدينة حسنة وهلا قصاب يضرب ا املثل يف احلسن واملنعة ويعمل ا من الكاغذ ما ال يوجد له نظري 

رون ميالً وكذلك من شاطبة إىل مبعمور األرض ويعم املشارق واملغارب ومن شاطبة إىل دانية مخسة وعش
بلنسية اثنان وثالثون ميالً وكذلك من بلنسية إىل مدينة دانية على البحر مع اجلون مخسة وستون ميالً 

 وحصن قليرية - ومن قليرية إىل دانية أربعون ميالً -ومن بلنسية إىل حصن قليرية مخسة وعشرون ميالً 
 ر شقر ومنه إىل مدينة دانية أربعون ميالً ومدينة دالية قد أحدق البحر به وهو حصن منيع على موقع

على البحر عامرة حسنة هلا ربض عامر وعليها سور حصني وسورها من ناحية املشرق يف داخل البحر قد 
بين ندسة وحكمة وهلا قصبة منيعة جداً وهي على عمارة متصلة وشجرات تني كثرية وكروم وهي 

ا ينشأ أكثرها ألا دار إنشاء السفن ومنها خيرج األسطول للغزو ومنها خترج مدينة تسافر إليها السفن و
السفن إىل أقصى املشرق ويف اجلنوب منها جبل عظيم مستدير يظهر من أعاله جبال يابسة يف البحر 

ويسمى هذا اجلبل جبل قاعون ومن مدينة شاطبة إىل بكريان غرباً أربعون ميالً وحصن بكريان حصن 
امر كاملدينة وله سوق مشهودة وحوله عمارات متصلة وتصنع به ثياب بيض تباع باألمثان الغالية منيع ع

ويعمر الثوب منها سنني كثرية وهي من أبدع الثياب عتاقة ورقة حىت ال يفرق بينها وبني الكاغذ يف الرقة 
  .بعون ميالًوالبياض ومن بكريان إىل دانية أربعون ميالً وعن صن مبريان إىل مدينة الش أر

وهي مدينة يف مستو من األرض ويشقها خليج يأتى إليها من رها يدخل املدينة من حتت السور 
فيتصرفون فيه وجيري يف محامها ويشق أسواقها وطرقاا وهو ر ملح سبخي وشرب أهل هذه املدينة من 

ينة الش إىل مدينة أوريولة مثانية اخلوايب جيلب إليها من خارجها ومياهها املشروبة من مياه السماء ومن مد
وعشرون ميالً ومدينة أوريولة على ضفة النهر األبيض والنهر األبيض هو رها ور مرسية وسورها من 
الناحية الغربية على جرية النهر وهلا قنطرة تدخل إليها على مراكب وهلا قصبة يف اية من اإلمتناع على 

ت دانية وا من الفواكه ما ال حتصيل له وفيها رخاء شامل وا قنة جبل وهلا بساتني وجنات ورياضا
أسواق وضياع وبني أوريولة والبحر عشرون ميالً وبني أوريولة ومدينة مرسية اثنا عشر ميالً ومن مدينة 
أوريولة إىل قرطاجنة مخسة وأربعون ميالً ومن مدينة دانية املتقدم ذكرها على الساحل إىل مدينة لقنت 

  .على البحر سبعون ميالًغرباً 
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ولقنت مدينة صغرية عامرة وا سوق ومسجد جامع ومنرب ويتجهز منها باحللفاء إىل مجيع بالد البحر 
وا فواكه وبقل كثري وأعناب وهلا قصبة منيعة عالية جدا يف أعايل جبل يصعد إليه مبشقة وتعب وهي 

يق وبالقرب من هذه املدينة وبالغرب منها جزيرة أيضاً مع صغرها تنشأ ا املراكب السفرية واحلرار
تسمى أبلناصة وهي على ميل من الرب وهى مرسى حسن وهي مكمن ملراكب العدو وهي تقابل طرف 
الناظور ومن طرف الناظور إىل مدينة لقنت عشرة أميال ومن مدينة لقنت يف الرب إىل مدينة الش مرحلة 

بعة ومخسون ميالً وبالش مراسي أفواه أودية تدخلها املراكب خفيفة ومن مدينة لقنت إىل حلوق بالش س
ومن بالش إىل جزيرة الفريان ميل وبني هذه اجلزيرة والرب ميل ونصف ومنها إىل طرف القبطال اثنا عشر 

ميالً ومنه إىل برمتان الكبري وهو مرسى ثالثون ميالً ومنه إىل مدينة قرطاجنة اثنا عشر ميالً ومدينة 
 فرضة مدينة مرسية وهي مدينة قدمية أزلية هلا ميناء ترسى ا املراكب الكبار والصغار وهي قرطاجنة هي

كثرية اخلصب والرخاء املتتابع وهلا إقليم يسمى الفندون وقليالً ما يوجد مثاله يف طيب األرض وجودة منو 
  .ةالزرع فيه وحيكى أن الزرع فيه يثمر بسقي مطرة واحدة وإليه املنتهى يف اجلود

ومن مدينة قرطاجنة مع الساحل إىل شجانة أربعة وعشرون ميالً وهو مرسى حسن وعليه بقربه قرية ومنه 
إىل حصن آقلة اثنا عشر ميالً وهو حصن صغري على البحر وهو فرضة لورقة وبينهما يف الرب مخسة 

على مصب النهر جبل وعشرون ميالً ومن حصن آقلة إىل وادي برية يف قعر اجلرن اثنان وأربعون ميالً و
كبري وعليه حصن برية مطل على البحر ومن الوادي إىل جزيرة قربنرية اثنا عشر ميالً، مث إىل الرصيف ستة 

أميال مث إىل الشامة البيضاء مثانية أميال مث إىل طرف قابطة ابن أسود ستة أميال ومن طرف القابطة إىل 
مرسية يف الرب أربعون ميالً ومدينة مرسية قاعدة أرض تدمري املرية اثنا عشر ميالً ومن مدينة قرطاجنة إىل 

وهي يف مستو من األرض على النهر األبيض وهلا ربض عامر آهل وعليها وعلى ربضها أسوار حصينة 
وحظائر متقنة واملاء يشق ربضها وهي على ضفة النهر املعروف وجياز إليها على قنطرة مصنوعة من 

 املراكب مثل طواحن سرقسطة اليت هي تركب يف مراكب تنتقل من موضع املراكب وهلا أرحاء طاحنة يف
إىل موضع وا من البساتني واألشجار والعمارات ما ال يؤخذ بتحصيل وهلا كروم وا شجر التني كثري 
وهلا حصون وقالع وقواعد وأقاليم معدومة املثال ومن مرسية إىل مدينة بلنسية مخس مراحل ومن مرسية 

ية على الساحل مخس مراحل ومن مرسية إىل قرطبة عشر مراحل ومن مرسية إىل حصن شقورة إىل املر
  .أربع مراحل ومن مرسية إىل جنجالة مخسون ميالً

ومدينة جنجالة مدينة متوسطة القدر حصينة القلعة منيعة الرقعة وهلا بساتني وأشجار وعليها حصن حسن 
 يف غريها باتفاق اهلواء واملاء ولنسائها مجال وحصافة ويعمل ا من وطاء الصوف ما ليس ميكن صنعه

ومن جنجالة إىل قونكة يومان وهي مدينة أزلية صغرية على منقع ماء مصنوع قصداً وهلا سور وليس هلا 
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ربض ويصنع ا من األوطية املتخذة من الصوف كل غريبة ومن قونكة إىل قلصة ثالث مراحل شرقاً 
بل كثرية ا شجر الصنوبر الكثري ويقطع ا اخلشب ويلقى يف املاء وحيمل وقلصة حصن منيع تتصل به أج

إىل دانية وإىل بلنسية يف البحر وذلك أا تسري يف النهر من قلصة إىل جزيرة شقر ومن جزيرة شقر إىل 
حصن قليرية وتفرغ هناك على البحر فتمأل منها املراكب وحتمل إىل دانية فتنشأ منها السفن الكبار 

املراكب الصغار وحيمل إىل بلنسية منه ما كان عريضاً فيصرف يف األبنية والديار ومن قلصة إىل شنت و
مارية ثالث مراحل وكذلك من قلصة إىل الفنت أيضاً مثل ذلك ومن قونكة إىل وبذى ثالث مراحل 

  .عشر ميالًووبذى واقليش مدينتان متوسطان وهلما أقاليم ومزارع عامرة وبني وبذى واقليش مثانية 

    

ومن اقليش إىل شقورة ثالث مراحل وحصن شقورة كاملدينة عامر بأهله وهو يف رأس جبل عظيم متصل 
منيع اجلهة حسن البنية وخيرج من أسافله ران أحدمها ر قرطبة املسمى بالنهر الكبري والثاين هو النهر 

ج من هذا اجلبل من جمتمع مياه كالغدير األبيض الذي مير مبرسية وذلك أن النهر الذي مير بقرطبة خير
ظاهر يف نفس اجلبل مث يغوص حتت اجلبل وخيرج من مكان يف أسفل اجلبل فيتصل جريه غرباً إىل جبل 

جندة إىل غادرة إىل قرب مدينة أبدة إىل أسفل مدينة بياسة إىل حصن أندوجر إىل القصري إىل قنطرة 
 اجلرف إىل حصن لورة إىل حصن القليعة إىل حصن اشتشان إىل قرطبة إىل حصن املدور إىل حصن

قطنيانة إىل الزرادة إىل إشبيلية إىل قبطال إىل قبتور إىل طربشانة إىل املساجد إىل قادس مث إىل حبر الظلمات 
وأما النهر األبيض الذي هو ر مرسية فإنه خيرج من أصل اجلبل وحيكى أن أصلهما واحد أعين ر 

 مير ر مرسية يف عني اجلنوب إىل حصن أفرد مث إىل حصن مولة مث إىل مدينة مرسية قرطبة ور مرسية مث
مث إىل أوريولة إىل املدور إىل البحر ومن شقورة إىل مدينة سرتة مرحلتان كبريتان وهي مدينة متوسطة 

  .القدر حسنة البقعة كثرية اخلصب ومبقربة منها حصن فتة ومن حصن فتة إىل طيطلة مرحلتان

 أراد من مرسية إىل املرية سار من مرسية إىل قنطرة اشكابة إىل حصن لربالة إىل حصن احلمة إىل ومن
مدينة لورقة وهي مدينة غراء حصينة على ظهر جبل وهلا أسواق وربض يف أسفل املدينة وعلى الربض 

 إىل كثري من سور ويف الربض السوق والرهادرة وسوق العطر وا معادن تربة صفراء ومعادن مغرة حتمل
األقطار ومن حصن لورقة إىل مرسية أربعون ميالً، مث من لورقة إىل آبار الرتبة إىل حصن برية مرحلة وهذا 
احلصن حصن منيع على حافة مطلة على البحر ومن هذا احلصن إىل عقبة شقر وهي عقبة صعبة املرقى ال 

من العقبة إىل الرابطة مرحلة وليس هناك يقدر أحد على جوازها راكباً وإمنا يأخذها الركبان رجالة و
  .حصن وال قرية وإمنا ا قصر فيه قوم حراس للطريق ومن هذه الرابطة إىل املرية مرحلة خفيفة

ومدينة املرية كانت يف أيام امللثم مدينة اإلسالم وكان ا من كل الصناعات كل غريبة وذلك أنه كان ا 
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ل ا احللل والديباج والسقالطون واألصبهاين واجلرجاين والستور من طرز احلرير مثاين مائة طراز يعم
املكللة والثياب املعينة واخلمر والعتايب واملعاجر وصنوف أنواع احلرير وكانت املرية قبل اآلن يصنع ا من 

صنوف آالت النحاس واحلديد إىل سائر الصناعات ما ال حيد وال يكيف وكان ا من فواكه واديها 
الكثري الرخيص وهذا الوادي املنسوب إىل جبانة بينه وبني املرية أربعة أميال وحوله جنات وبساتني الشيء 

وأرحاء ومجيع نعمها وفواكهها جتلب إىل املرية وكانت املرية إليها تقصد مراكب الطريق من اإلسكندرية 
 مجيع أنواع التجارات تصريفاً والشام كله ومل يكن باألندلس كلها أيسر من أهلها ماالً وال أجتر منهم يف

وإدخاراً واملرية يف ذاا جبالن وبينهما خندق معمور وعلى اجلبل الواحد قصبتها املشهورة باحلصانة 
واجلبل الثائي منها فيه ربضها ويسمى جبل الهم والسور حييط باملدينة وبالربض وهلا أبواب عدة وهلا من 

احلوض وهو ربض له سور عامر باألسواق والديار والفنادق اجلانب الغريب ربض كبري عامر يسمى ربض 
واحلمامات واملدينة يف ذاا مدينة كبرية كثرية التجارات واملسافرون إليها كثريون وكان أهلها مياسري ومل 

يكن يف بالد أهل األندلس أحضر من أهلها نقداً وال أوسع منهم أحواالً وعدد فنادقها اليت أخذها عد 
 التعنيب ألف فندق إال ثالثني فندقاً وكان ا من الطرز أعداد كثرية قدمنا ذكرها وموضع الديوان يف

املرية من كل جهة استدارت به صخور مكدسة وآحجار صلبة مضرسة ال تراب ا كإمنا غربلت أرضها 
 بأيدي من التراب وقصد موضعها باحلجر واملرية يف هذا الوقت الذي ألفنا كتابنا هذا فيه صارت ملكاً

  .الروم وقد غريوا حماسنها وسبوا أهلها وخربوا ديارها وهدموا مشيد بنياا ومل يبقوا على شيء منها

    

وللمرية منابر منها مدينة برجة ودالية وبني املرية وبرجة مرحلة كبرية وبني برجة ودالية حنو من مثانية 
زارع ومن املرية ملن أراد مالقة طريقان أميال وبرجة أكرب من دالية وا أسواق وصناعات وحروث وم

طريق يف الرب وهو حتليق وهو سبعة أيام والطريق اآلخر يف البحر وهو مائة ومثانون ميالً وذلك أنك خترج 
من املرية إىل قرية البجانس على البحر ستة أميال ومن قرية البجانس مير الطريق يف الرب إىل برجة ودالية 

خر اجلون وعليه برج مبين باحلجارة مصنوع لوقيد النار فيه عند ظهور العدو يف ومن قرية البجانس إىل آ
البحر ستة أميال ومن هذا الطرف إىل مرسى النبرية اثنان وعشرون ميالً ومنها إىل قرية عذرة على البحر 

بيها يرتل ر اثنا عئر ميالً وقرية عذرة مدينة صغرية ال سور هلا وا احلمام والفندق وا بشر كثري وبغر
كبري منبعه من جبل شلري وجيتمع مبياه برجة وغريها فيصب عند عذرة يف البحر ومن عذرة إىل قرية 

بليسانة عشرون ميالً وهي قرية آهلة على شاطىء البحر ومنها إىل مرسى الفروح اثنا عشر ميالً وهو 
يا اليت فاقت مجيع معادن التوتيا طيباً مرسى كاحلوض صغري ومنه إىل قرية بطرنة ستة أميال وا معدن التوت

  .ومنها إىل قرية شلوبنية اثنا عشر ميالً ومن شلوبنية إىل مدينة املكب يف البحر مثانية أميال
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واملنكب مدينة حسنة متوسطة كثرية مصايد السمك وا فواكه مجة ويف وسطها بناء مربع قائم كالصنم 
نبيه متصالن من أسفله إىل أعاله وبإزائه من الناحية الواحدة أسفله واسع وأعاله ضيق وبه حفريان من جا

يف األرض حوض كبري يأيت إليه املاء من حنو ميل على ظهر قناطر كثرية معقودة من احلجر الصلد فيصب 
ماؤها يف ذلك احلوض ويذكر أهل املعرفة من أهل املنكب أن ذلك املاء كان يصعد إىل أعلى املنار ويرتل 

األخرى فيجري هناك إىل رحى صغرية كانت وبقي موضعه اآلن على جبل مطل على البحر من الناحية 
وال يدرى املراد من ذلك ما كان ومن مدينة املنكب يف الرب إىل اغرناطة أربعون ميالً ومن املنكب على 

حب البحر إىل قرية شاط اثنا عشر ميالً وبقرية شاط زبيب حسن الصفة كبري املقدار أمحر اللون يص
طعمه مزازة ويتجهز به إىل كل البالد األندلسية وهو منسوب إيل هذه القرية ومن قرية شاط إىل قرية 
طرش على ضفة البحر اثنا عشر ميالً ومنها إىل قصبة مرية بلش اثنا عشر ميالً وهو حصن على ضفة 

 من ناحية الشمال فيمر البحر صغري املقدار ويصب مبقربة منه يف جهة املغرب ر املالحة وهو ر يأيت
باحلمة ويتصل بأحواز حصن صاحلة فيقع فيه هناك مجيع مياه صاحلة وتتزل إىل قرية الفشاط وتصب هناك 
يف غريب حصن مرية بلش يف البحر ومن مرية بلش إىل قرية الصرية وهلا طرف يدخل يف البحر سبعة أميال 

هي قرية كاملدينة يف مستو من األرض وأرضها رمل ومن طرف قرية الصرية إىل قرية بزليانة سبعة أميال و
  .وا احلمام والفنادق وشباك يصاد ا احلوت الكثري وحيمل منها إىل تلك اجلهات ااورة هلا

ومن بزليانة إىل مدينة مالقة مثانية أميال ومدينة مالقة مدينة حسنة عامرة آهلة كثرية الديار متسعة األقطار 
اقها عامرة ومتاجرها داثرة ونعمها كثرية وهلا فيما استدار ا من مجيع جهاا شجر ية كاملة سنية أسو

التني املنسوب إىل رية وتينها حيمل إىل بالد مصر والشام والعراق ورمبا وصل إىل اهلند وهو من أحسن 
لها من مياه التني طيباً وعذوبةً وملدينة مالقة ربضان كبريان ربض فنتنالة وهو ربض التبانني وشرب أه

اآلبار وماؤها قريب الغور كثري عذب وهلا واد جيرى يف أيام الشتاء والربيع وليس بدائم اجلري وسنذكرها 
  .بعد هذا حبول اهللا

    

ولزجع اآلن إىل ذكر مدينة املرية فنقول إن الطريق من مدينة املرية إىل اغرناطة البرية فمن أراد ذلك خرج 
 ستة أميال ومدينة جبانة كانت املدينة املشهورة قبل املرية فانتقل أهلها إىل املرية من املرية إىل مدينة جبانة

فعمرت وخربت جبانة فلم يبق منها اآلن إال آثار بياا ومسجد جامعها قائم بذاته وحول جبانة جنات 
 حصن احلمة وبساتني ومترتهات وكروم وأموال كثرية ألهل املرية وعلى ميني جبانة وعلى ستة أميال منها

واحلمة يف رأس جبل ويذكر املتجولون يف أقطار األرض أن ما مثل هذه احلمة يف املعمور من األرض وال 
أتقن منها بناء وال أسخن منها ماء واملرضى واملعلون يقصدون إليها من كل اجلهات فيلزمون املقام ا إىل 
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يام الربيع يرحلون إليها مع نسائهم وأوالدهم أن تستقل عللهم ويشفوا من أمراضهم وكان أهل املرية يف أ
باحتفال يف املطاعم واملشارب والتوسع يف اإلنفاق ورمبا بلغ املسكن ا يف الثهر ثالثة دنانري مرابطة وأكثر 

وأقل وجبال هذه احلمة كلها جص حيتفر وحيرق وتنقل مجلته إىل مدينة املرية وبه مجيع عقد بنيام 
  .ندهم كثري رخيص لكثرتهوجتصيصهم وهو ا وع

ومن مدينة جبانة إىل قرية بىن عبدوس سته أميال ومنها إىل حصن مندوجر ستة أميال وبه املرتل ملن خرج 
من املرية وهي مرحلة خفيفة وحصن مندوجر على جبل تراب أمحر واجلبل على ضفة ر واملرتل يف 

لفواكه كل شيء منها يف إبانه مث إىل محة غششر القرية منها ويباع ا للمسافرين اخلبز والسمك ومجيع ا
مث إىل احلمة املنسوبة إىل وشنت ومنها إىل حصن مرشانة وهو على جمتمع النهرين وهو من أمنع احلصون 

مكاناً وأوثقها بنياناً وأكثرها عمارة ومنها إىل قرية بلذوذ مث إىل حصن القصري وهو حصن منيع جداً على 
س ألحد جواز إال بأسفل هذا احلصن ومنه إىل خندق فبري مث إىل الرتبة مث إىل فم مضيق يف الوادي ولي

قرية عبلة وا املرتل ومن قرية عبلة إىل حصن فنيانة مث إىل قرية صنصل مث إىل أول فحص عبلة وطول هذا 
ل الفحص اثنا عشر ميالً وليس به عرج وال أمت وعن مشال املار جبل شلري الثلج يف حضيض هذا اجلب

حصون كثرية منها حصن فريرة ينسب إىل اجلوز وذلك أن ا من اجلوز شيئاً ينفرك من غري رض وال 
يعدله يف طعمه جوز غريها من البالد ومن حصون هذا اجلبل حصن ذلر وبه من الكمثرى كل عجيبة 

اتان يف رطل وذلك أن الكمثرى به يكون منها يف وزن احلبة الواحدة رطل أندلسي وأما األعم منها فكثر
  .واحد وهلا مذاق عجيب

ومن آخر فحص عبلة إىل خندق آش مث إىل مدينة وادي آش وهي مدينة متوسطة املقدار هلا أسوار حمدقة 
ومكاسب مؤنقة ومياه متدفقة وهلا ر صغري دائم اجلري ومنها إىل قرية دمشة وا املرتل ومنها إىل الرتبة 

ة ود وهي قرى متصلة ومنها إىل مدينة اغرناطة مثانية أميال ومدينة وادي مث إىل قرية أفرافريدة مث إىل قري
آش رصيف جيتمع به طرق كثرية فمن أراد منها مدينة بسطة خرج من وادي آش إىل جبل عاصم مث إىل 
قرية يورا إىل مدينة بسطة وبينهما ثالثون ميالً ومدينة بسطة مدينة متوسطة املقدار حسنة املوضع عامرة 

 هلا أسوار حصينة وسوق نظيفة وديار حسنة البناء رائقة املغىن وا جتارات وفعلة لضروب من آهلة
الصناعات وعلى مقربة منها حصن طشكر الذي فاق مجيع حصون األندلس منعة وعلواً ورفعة وطيب 

شر تربة وهواء وليس ألحد موضع يصعد منه إىل هذا احلصن إال موضعان وبني املوضع واملوضع اثنا ع
ميالً على طرق مثل شراك النعل ومدارج النمل وبأعاله الزرع واحلصاد واملياه وإليه اإلنتهاء يف اخلصب 

  .وجودة احلصانة

وكذلك من وادي آش إىل مدينة جيان مرحلتان كبريتان ومن مدينة بسطة إىل جيان ثالث مراحل 
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 اللحوم والعسل وهلا زائد على خفاف ومدينة جيان مدينة حسنة كثرية اخلصب رخيصة األسعار كثرية
ثالثة آالف قرية كلها يرىب ا دود احلرير وهي مدينة كثرية العيون اجلارية حتت سورها وهلا قصبة من 
أمنع القصاب وأحصنها يرتقى إليها على طريق مثل مدرج النمل ويتصل ا جبل كور ومبدينة جيان 

قالء وساثر احلبوب وعلى ميل منها ر بلون وهو بساتني وجنات ومزارع وغالت القمح والشعري والبا
  .ر كبري وعليه أرحاء كثرية جداً وا مسجد جامع وجلة وعلماء

    

ومن مدينة جيان إىل مدينة بياسة عشرون ميالً وبياسة تظهر من جيان وجيان تظهر من بياسة وبياسة 
مدينة ذات أسوار وأسواق ومتاجر على كدية تراب مطلة على النهر الكبري املنحدر إىل قرطبة وهي 

وحوهلا زراعات ومستغالت الزعفران ا كثرية ومنها إىل مدينة أبدة يف جهة الشرق سبعة أميال وهي 
مدينة صغرية وعلى مقربة من النهر الكبري وهلا مزارع وغالت قمح وشعري كثرية جداً وفيما بني مدينة 

 آهلة هلا خصب وغلل نافعة كثرية فمن ذلك أن جيان وبسطة ووادي آش حصون كثرية عامرة ممدنة
بشرقي جيان وقبالة بياسة حصناً عظيماً يسمى شوذر وإليه ينسب اخلالط الشوذري ومنه يف الشرق إىل 

حصن طوية اثنا عشر ميالً ومنه إىل حصن قيشاطة وهو حصن كاملدينة له أسواق وربض عامر ومحام 
ي خترط منه القصاع واملخايبء واألطباق وغري ذلك ما يعم وفنادق وعليه جبل يقطع به من اخلشب الذ

بالد األندلس وأكثر بالد املغرب أيضاً وهذا اجلبل يتصل ببسطة وبني جيان وهذا احلصن مرحلتان ومنه 
إىل وادي آش مرحلتان ومنه إىل اغرناطة مرحلتان ومن وادي آش املتقدم ذكرها إىل اغرناطة أربعون 

  .ميالً

ة حمدثة من أيام الثوار باألندلس وإمنا كانت املدينة املقصودة البرية فخلت وانتقل أهلها منها ومدينة اغرناط
إىل اغرناطة ومدا وحصن أسوارها وبىن قصبتها حبوس الصنهاجي مث خلفه ابنه باديس بن حبوس 

ج املسمى فكملت يف أيامه وعمرت إىل اآلن وهي مدينة يشقها ر يسمى حدروا وعلى جنوا ر الثل
شنيل ومبدؤه من جبل شلري وهو جبل الثلج وذلك أن هذا اجلبل طوله يومان وعلوه يف غاية اإلرتفاع 
والثلج به دائماً يف الشتاء والصيف ووادي آش واغرناطة يف مشال اجلبل ووجه اجلبل اجلنويب مطل على 

ودالية وقد ذكرنامها فيما سبق البحر يرى من البحر على جمرى وحنوه ويف أسفله من ناحية البحر برجة 
ومن اغرناطة إىل مدينة املنكب على البحر أربعون ميالً ومن اغرناطة إىل مدينة لوشة مع جرية النهر مخسة 

  .وعشرون ميالً ومن املنكب إىل مدينة املرية مائة ميل يف البحر ومن املنكب إىل مدينة مالقة مثانون ميالً

 ويعلوها جبل يسمى جبل فاره وهلا قصبة منيعة وربضان ال أسوار هلما ومدينة مالقة مدينة حسنة حصينة
وما فنادق ومحامات وا من شجر التني ما ليس بأرض وهو التني املنسوب إىل رية ومالقة قاعدة رية 
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 ومن مالقة إىل قرطبة يف جهة الشمال أربعة أيام ومن مالقة أيضاً إىل اغرناطة مثانون ميالً ومن مالقة إىل

اجلزيرة اخلضراء مائة ميل ومن مالقة إىل إشبيلية مخس مراحل ومن مالقة إىل مربلة يف طريق اجلزيرة 
أربعون ميالً ومربلة مدينة صغريه متحضرة وهلا عمارات وأشجار تني كثرية ويف الشمال منها قلعة ببشتر 

 ما بني مالقة وقرطبة من وهي قلعة يف اية االمتناع والتحصني والصعود إليها على طريق صعب وأما
احلصون العامرة اليت هي حواضر يف تلك النواحي فمنها مدينة أرشذونة وانتقرية وبينهما وبني مالقة مخسة 
وثالثون ميالً وكانت أرشذونة هذه وانتقرية مدينتني أخلتهما فنت الثوار باألندلس بعد دولة ابن أيب عامر 

 حصن أشر عشرون ميالً وهو حصن حسن حصني كثري العمارة القائم بدولة بين أمية ومن أرشذونة إىل
ومنه إىل مدينة باغه مثانية عشر ميالً وباغه مدينة صغرية القدر لكنها يف غاية . آهل وله سوق مشهودة

احلسن لكثرة مياهها واملاء يشق بلدها وعليه األرحاء داخل املدينة وهلا من الكروم واألشجار ما ال مزيد 
 اية اخلصب والرخاء ويليها يف جهة املشرق احلصن املسمى بالقبذاق وبينهما مرحلة خفيفة عليه وهي يف

ومن القبذاق إىل جيان مرحلة خفيفة وحصن القبذاق كبري عامر وهو يف سفح جبل ينظر إىل جهة الغرب 
 حفت وبه سوق مشهودة ومنه إىل حصن بيانة مرحلة صغرية وبيانة حصن كبري يف أعلى كدية تراب قد

ا أشجار الزيتون الكثرية وهلا مزارع احلنطة والشعري ومن حصن بيانة إىل قربة مرحلة خفيفة وحصن قربة 
كبري كاملدينة حصني املكان وثيق البنيان وهو على متصل أرض وطيئة وعمارات ومزارع ومنه إىل مدينة 

  .قرطبة أربعون ميالً

    

ي مدينة اليهود وهلا ربض يسكنه املسلمون وبعض اليهود ويتصل به بني جنوب وغرب مدينة اليسانة وه
وبه املسجد اجلامع وليس على الربض سور واملدينة مدينة متحصنة بسور حصني ويطوف ا من كل 

ناحية حفري عميق القعر والسروب وفائض مياهها قد مأل ذلك احلفري واليهود يسكنون جبوف املدينة وال 
ها أغنياء مياسري أكثر غىن من اليهود الذين ببالد املسلمني ولليهود ا حذر يداخلهم فها مسلم البتة وأهل

وحتصن ممن قصدهم ومن اليسانة إىل مدينة قرطبة أربعون ميالً ويلي هذه احلصون حصن بالي وحصن 
منترك وهي حصون يسكنها الرببر من أيام األمويني ومن حصن بالي إىل مدينة قرطبة عشرون ميالً 

ن بالي حصن شنت ياله وهو حصن على مدرة واملاء بعيد ومنه إىل استجة يف الغرب مخسة وبالقرب م
عشر ميالً ومن حصن شنت ياله إىل قرطبة ثالثة وعشرون ميالً ومدينة استجة على ر اغرناطة املسمى 

ائمة وهلا شنيل وهي مدينة حسنة وهلا قنطرة عجيبة البناء من الصخر املنجور وا أسواق عامرة ومتاجر ق
  .بساتني وجنات ملتفة وحدائق زاهية ومن استجة إىل قرطبة مخسة وثالثون ميالً

ومن أستجة يف جهة اجلنوب إىل حصن أشونة نصف يوم وحصن أشونة حصن ممدن كثري الساكن ومنه 
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إىل بلشانة عشرون ميالً ومدينة بلشانة حصن كبري عامر له حصانة ووثاقة وهو حصن حييط به شجر 
تون ومن استجة إىل مدينة قرمونة مخسة وأربعون ميالً وهي مدينة كبرية يضاهي سورها سور إشبيلية الزي

وكانت فيما سلف بأيدي الربابر ومل يزل أهلها أبداً أهل نفاق وهي حصينة وعلى رأس جبل حصني منيع 
إىل إشبيلية مثانية وهي على فحص ممتد جيد الزراعات كثري اإلصابة يف احلنطة والشعري ومنه يف الغرب 

عشر ميالً وقد ذكرنا إشبيلية فيما سبق ومن مدينة قرمونة إىل شريش من كورة شذونة ثالث مراحل 
وكذلك من مدينة إشبيلية إىل شريش مرحلتان كبريتان جداً ومدينة شريش مدينة متوسطة حصينة مسورة 

ون والتني واحلنطة ا ممكنة وأسعارها اجلنبات حسنة اجلهات وقد أطافت ا الكروم الكثرية وشجر الزيت
موافقة ومن شريش إىل جزيرة قادس اثنا عشر ميالً فمن شريش إىل القناطر ستة أميال ومن القناطر إىل 

  .جزيرة قادس ستة أميال

ومن إشبيلية املتقدم ذكرها إىل قرطبة ثالث مراحل وهلا ثالث طرق طريق الزنبجار وطريق لورة وطريق 
طريق الزنبجار فقد ذكرناها وهي من إشبيلية إىل مدينة قرمونة مرحلة ومن قرمونة إىل مدينة الوادي فأما 

استجة مرحلة ومن استجة إىل قرطبة مرحلة وأما طريق لورة فمن إشبيلية إىل مرتل إبان مث إىل مرلش مث 
ى الشمال واملرتل إىل حصن القليعة وبه املرتل وعند مسريك من مرلش إىل القليعة تبصر حصن قطنيانة عل

القليعة وهو على ضفة النهر الكبري جياز إليها يف املركب ومن حصن القليعة إىل الغريان إىل حصن لورة 
وهو يبعد عن الطريق حنو رمية سهم وعلى ميني املار حصن كبري عامر على ضفة النهر الكبري ومن لورة 

ن منيع وقلعة متحصنة تسمى شنت فيلة إىل قرية صدف ويقابلها على يسار السالك على جبل عال حص
وهي معقل للرببر من قدمي الزمان ومن صدف إىل قلعة ملبال وهي على ر ملبال وهو ر مدينة 

فرجنولش ومن هذه القنطرة إىل مدينة فرجنولش اثنا عشر ميالً ومن القنطرة إىل قرية شوشبيل وهي قرية 
منها إىل حصن مراد وبه املرتل ومن حصن مراد إىل اخلنادق كبرية على ر قرطبة املسمى بالنهر الكبري و

إىل حصن املدور مث إىل السواين مث إىل قرطبة وهي املرتل وبني إشبيلية وقرطبة مثانون ميالً على الطريق 
ومن حصن املدور الذي ذكرناه إىل فرجنولش اثنا عشر ميالً وهي مدينة حصينة منيعة كثرية الكروم 

لى مقربة منها معادن الفضة يف موضع يعرف باملرج ومنها إىل حصن قسطنطينة احلديد واألشجار وهلا ع
ستة عشر ميالً وهذا احلصن حصن جليل عامر آهل وجبباله معادن احلديد الطيب املتفق على طيبه وكثرته 

خلطري ومنه يتجهز به إىل مجيع أقطار األندلس وبقرب منه حصن فريش وبه مقطع للرخام الرفيع اجلليل ا
املنسوب إليه والرخام الفريشي أجل الرخام بياضاً وأحسنه ديباجاً وأشده صالبة ومن هذا احلصن إىل 

جبل العيون ثالث مراحل خفاف ومن شاء املسري إىل قرطبة أيضاً من إشبيلية ركب املراكب وسار 
يعة إىل لورة إىل حصن اجلرف صاعداً يف النهر إىل أرحاء الزرادة إىل عطف مرتل إبان إىل قطنيانة إىل القل
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  .إىل شوشبيل إىل موقع ر ملبال إىل حصن املدور إىل وادي الرمان إىل أرحاء ناصح إىل قرطبة

    

أشهر من أن . ومدينة قرطبة قاعدة بالد األندلس وأم مدا ودار اخلالفة اإلسالمية وفضائل أهل قرطبة
 يف السناء والبهاء بل هم أعالم البالد وأعيان العباد تذكر ومناقبها أظهر من أن تستر وإليهم اإلنتهاء

ذكروا بصحة املذهب وطيب املكسب وحسن الزي يف املالبس واملراكب وعلو اهلمة قي االس واملراتب 
ومجيل التخصيص يف املطاعم واملشارب مع مجيل اخلالئق ومحيد الطرائق ومل ختل قرطبة قط من أعالم 

وجتارها مياسري هلم أموال كثرية وأحوال واسعة وهلم مراكب سنية ومهم علية العلماء وسادات الفضالء 
وهي يف ذاا مدن مخسة يتلو بعضها بعضاً بني املدينة واملدينة سور حاجز ويف كل مدينة ما يكفيها من 

األسواق والفنادق واحلمامات وسائر الصناعات وطوهلا من غربيها إىل شرقيها ثالثة أميال وكذلك 
ها من باب القنطرة إىل باب اليهود بشماهلا ميل واحد وهي يف سفل جبل مطل عليها يسمى جبل عرض

العروس ومدينتها الوسطى هي اليت فيها باب القنطرة وفيها املسجد اجلامع الذي ليس مبساجد املسلمني 
  .مثله بنية وتنميقاً وطوالً وعرضاً

اعاً ونصفه مسقف ونصفه صحن للهواء وعدد قسي وطول هذا اجلامع مائة باع مرسلة وعرضه مثانون ب
مسقفه تسع عشرة قوساً وفيه من السواري أعين سواري مسقفه بني أعمدته وسواري قبلته صغاراً وكباراً 
مع سواري القبة الكبرية وما فيها ألف سارية وفيه مائة وثالث عشرة ثريا للوقيد أكرب واحدة منها حتمل 

 عشر مصباحاً وسقفه كله مساوات خشب مسمرة يف جوائز سقفه ومجيع ألف مصباح وأقلها حتمل اثين
خشب هذا املسجد اجلامع من عيدان الصنوبر الطرطوشي ارتفاع خد اجلائزة منه شرب وإفر يف عرض شرب 

إال ثالثة أصابع يف طول كل جائزة منها سبعة وثالثون شرباً وبني اجلائزة واجلائزة غلظ جائزة 
رناها هي كلها مسطحة فيها ضروب الصنع املنشأة من الضروب املسدسة واملوريب والسماوات اليت ذك

وهي صنع الفص وصنع الدوائر واملداهن ال يشبه بعضها بعضاً بل كل مساء منها مكتف مبا فيه من صنائع 
قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها بألوان احلمرة الزجنفرية والبياض االسفيذاجي والزرقة الالزوردية 

والزرقون الباروقي واخلضرة الزجنارية والتكحيل النقسي تروق العيون وتستميل النفوس بإتقان ترسيمها 
وخمتلفات ألواا وتقسيمها وسعة كل بالط من بالطات مسقفه ثالثة وثالثون شرباً وبني العمود والعمود 

ود والعمود على أعلى مخسة عشر شرباً ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام وقد عقد بني العم
الرأس قسي غريبة فوقها قسي آخر على عمد من احلجر املنجور متقنة وقد جصص الكل منها باجلص 

واجليار وزينت عليها حبور مستديرة ناتية بينها ضروب صناعات الفص باملغرة وحتت كل مساء منها إزار 
  .خشب فيه مكتوب آيات القرآن
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لواصفني أوصافها وفيها إتقان يبهر العقول تنميقها وكل ذلك من وهلذا املسجد اجلامع قبلة تعجز ا
الفصفص املذهب وامللون مما بعث به صاحب القسطنطينة العظمى إىل عبد الرمحن املعروف بالناصر لدين 

اهللا األموي وعلى هذا الوجه أعين وجه احملراب سبع قسي قائمة على عمد وطول كل قوس منها أشف 
قسي مزججة صنعة القرط قد أعيت الروم واملسلمني بغريب أعماهلا ودقيق تكوينها من قامة وكل هذه ال

ووضعها وعلى أعلى الكل كتابان مسجونان بني حبرين من الفص املذهب يف أرض الزجاج الالزوردي 
وكذلك حتت هذه القسي اليت ذكرناها كتابان مثل األولني مسجونان بالفص املذهب يف أرض الالزورد 

امللون وعلى وجه احملراب أنواع كثرية من التزيني والنقش ويف عضاديت احملراب أربعة أعمدة من الفص 
اثنان أخضران واثنان زرزوريان ال تقوم مبال وعلى رأس احملراب خصة رخام قطعة واحدة مشوكة 

 حظرية حمفورة منمقة بأبدع التنميق من الذهب والالزورد وسائر األلوان وعلى احملراب مما استدار به
  .خشب ا من أنواع النقش كل غريبة

    

ومع ميني احملراب املنرب الذي ليس مبعمور األرض مثله صنعة خشبه أبنوس وبقس وعود امر وحيكى يف 
كتب تواريخ بين أمية أنه صنع يف جنارته ونقشه سبعة سنني وكان عدد صناعه ستة رجال غري من 

وم نصف مثقال حممدي وعن مشال احملراب بيت فيه عدد خيدمهم تصرفاً ولكل صانع منهم يف الي
وطسوت ذهب وفضة وحسك وكلها لوقيد الشمع يف كل ليلة سبعة وعشرين من رمضان املعظم ومع 
ذلك ففي هذا املخزن مصحف يرفعه رجالن لثقله فيه أربعة أوراق من مصحف عثمان بن عفان وهو 

 املصحف خيرج يف صبيحة كل يوم ويتوىل إخراجه املصحف الذي خطه بيمينه وفيه نقط من دمه وهذا
رجالن من قومة املسجد وأمامهم رجل ثالث بشمعة وللمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما 
يكون من النقش وأدقه وأعجبه وله مبوضع املصلى كرسي يوضع عليه ويتوىل اإلمام قراءة نصف حزب 

  .منه مث يرد إىل موضعه

نرب باب يفضى منه إىل القصر بني حائطي اجلامع يف ساباط متصل ويف هذا الساباط وعن ميني احملراب وامل
مثانية أبواب منها أربعة تنغلق من جهة القصر وأربعة تنغلق من جهة اجلامع وهلذا اجلامع عشرون باباً 

مصفحة بصفائح النحاس وكواكب النحاس ويف كل باب منها حلقتان يف اية من اإلتقان وعلى وجه 
كل باب منها يف احلائط ضروب من الفصفص املتخذ من األجر، األمحر احملكوك أنواع شىت وأجناس 

خمتلفة من الصناعات والترييش وصدورر البزاة وفيما استدار باجلامع يف أعاله لتمدد الضوء ودخوله إىل 
 أصابع وكلها املسقف متكآت رخام طول كل متكأ منها قدر قامة يف سعة أربعة أشبار يف غلظ أربعة

  .مسدسة ومثمنة حمزمة منفوذة ال يشبه بعضها بعضاً
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وللجامع يف اجلهة الشمالية الصومعة الغريبة الصنعة اجلليلة األعمال الرائقة األشكال اليت ارتفاعها يف اهلواء 
ك إىل مائة ذراع بالذراع الرشاشي منها مثانون ذراعاً إىل املوضع الذي يقف عليه املؤذن بقدميه ومن هنا

أعالها عشرون ذراعاً ويصعد إىل أعلى هذه املنارة بدرجني أحدمها من اجلانب الغريب والثاين من اجلانب 
الشرقي إذا افترق الصاعدان أسفل الصومعة مل جيتمعا إال إذا وصال األعلى منها ووجه هذه الصومعة كله 

مقسمة حتتوي على أنواع من مبطن بالكذان اللكي منقوش من وجه األرض إىل أعلى الصومعة صنع 
الصنع والتزويق والكتابة وامللون وباألوجه األربعة الدائرة من الصومعة صفان من قسي دائرة على عمد 

الرخام احلسن والذي يف الصومعة من العمد بني داخلها وخارجها ثالث مائة عمود بني صغري وكبري ويف 
ه كل ليلة مؤذنان وللصومعة ستة عشر مؤذناً يؤذنون أعلى الصومعة بيت له أربعة أبواب مغلقة يبيت في

فيها بالدولة لكل يوم مؤذنان على توال ويف أعلى الصومعة على القبة اليت على البيت ثالث تفاحات 
ذهب واثنتان من فضة وأوراق سوسنية تسع الكبرية من هذه التفاحات ستون رطالً زيتاً وخيدم اجلامع 

 ينظر يف أمورهم وهذا اجلامع مىت سها إمامه ال يسجد لسهوه قبل السالم كله ستون رجالً وعليهم قائم
  .بل يسجد بعد السالم

ومدينة قرطبة يف حني تأليفنا هلذا الكتاب طحنتها رحى الفتنة وغريها حلول املصائب واألحداث مع 
ى منها يف بالد اتصال الشدائد على أهلها فلم يبق ا منهم اآلن إال اخللق اليسري وال بلد أكرب أمس

  .األندلس

ولقرطبة القنطرة اليت علت القناطر فخراً يف بنائها وإتقاا وعدد قسيها سبع عشرة قوساً بني القوس 
والقوس مخسون شرباً وسعة القوس مثل ذلك مخسون شرباً وسعة ظهرها املعبور عليه ثالثون شرباً وهلا 

 موضع املشي إىل وجه املاء يف أيام جفوف املاء وقلته ستائر من كل جهة تستر القامة وارتفاع القنطرة من
ثالثون ذراعاً وإذا كان السيل بلغ املاء منها إىل حنو حلوقها وحتت القنطرة يعترض الوادي رصيف سد 

مصنوع من األحجار القبطية والعمد اخلاشنة من الرخام وعلى هذا السد ثالث بيوت أرحاء يف كل بيت 
ومن مدينة قرطبة إىل مدينة .  هذه املدينة ومشاختها أكثر من أن حياط ا خرباًمنها أربع مطاحن وحماسن

الزهراء مخسة أميال وهي قائمة الذات بأسوارها ورسوم قصورها وفيها قوم سكان بأهليهم وذراريهم 
    وهم قليلون وهي يف 

لي اجلزء األوسط وسطح ذاا مدينة عظيمة مدرجة البنية مدينة فوق مدينة سطح الثلث األعلى يوازي ع
الثلث األوسط يوازي علي الثلث األسفل وكل ثلث منها له سور فكان اجلزء األعلى منها قصوراً يقصر 
الوصف عن صفاا واجلزء األوسط بساتني وروضات واجلزء الثالث فيه الديار واجلامع وهي اآلن خراب 

  .يف حال الذهاب
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 ومن قرطبة إىل إشبيلية مثانون ميالً ومن قرطبة إىل مالقة مائة ميل ومن مدينة قرطبة إىل املرية مثانية أيام
ومن قرطبة إىل طليطلة تسع مراحل فمن أرادها سار من قرطبة يف جهة الشمال إىل عقبة أرلش أحد عشر 
ميالً ومنها إىل دار البقر ستة أميال مث إىل بطروش أربعون ميالً وحصن بطروش حصن كثري العمارة شامخ 

نة ألهله جالدة وحزم على مكافحة أعدائهم وحييط جبباهلم وسهوهلم شجر البلوط الذي فاق طعمه احلصا
طعم كل بلوط على وجه األرض وذلك أن أهل هذا احلصن هلم اهتمام حبفظه وخدمته ألنه هلم غلة 

  .وغياث يف سين الشدة وااعة

 ومعقل جليل ويف أهله جندة ومن حصن بطروش إىل حصن غافق سبعة أميال وحصن غافق حصن حصني
وعزم وجالدة وحزم وكثرياً ما تسرى إليهم سرايا الروم فيكتفون م يف إخراجهم عن أرضهم وإنتقاذ 

غنائمهم ت منهم والروم يعلمون بأسهم وبسالتهم فينافرون أرضهم ويتحامون عنهم ومن قلعة غافق إىل 
عة رباح وهي مدينة حسنة وقد سبق ذكرها وكذلك جبل عافور مرحلة مث إىل دار البقر مرحلة مث إىل قل

  .الطريق من قرطبة إىل بطليوس

من قرطبة إىل دار البقر اليت تقدم ذكرها مرحلة ومنها إىل حصن بيندر مرحلة مث إىل زواغة مرحلة وزواغة 
حصن عليه سور تراب وهو على كدية تراب ومنه إىل ر اثنة مرحلة ومنه إىل حصن احلنش مرحلة 

ن احلنش منيع شامخ الذروة مطل العلوة شاهق البنية حامي األفنية ومنه إىل مدينة ماردة مرحلة وحص
  .لطيفة مث إىل بطليوس مرحلة خفيفة فذلك من قرطبة إىل بطليوس سبع مراحل

وبشمال مدينة قرطبة إىل حصن أبال مرحلة وهو احلصن الذي به معدن الزيبق ومنه يتجهز بالزيبق 
مجيع أقطار األرض وذلك أن هذا املعدن خيدمه أزيد من ألف رجل فقوم للرتول فيه وقطع والزجنفر إىل 

احلجر وقوم لنقل احلطب حلرق املعدن وقوم لعمل أواين سبك الزيبق وتصعيده وقوم لشان األفران 
واحلرق قال املؤلف وقد رأيت هذا املعدن فأخربت أن من وجه األرض إىل أسفله أكثر من مائيت قامة 
ومخسني ومن قرطبة إىل اغرناطة أربع مراحل وهي مائة ميل وبني اغرناطة وجيان مخسون ميالً وهي 

وأما حبر الشام الذي عليه جنوب بالد األندلس فمبدؤه من املغرب وآخره حيث أنطاكية . مرحلتان
 مالقة يقابلها ومسافة ما بينهما إجراء يف البحر ستة وثالثون جمرى فأما عروضه فمختلفة وذلك أن مدينة

من الضفة األخرى املزمة وبادس وبينهما عرض البحر جمرى يوم بالريح الطيبة املعتدلة وكذلك املرية 
يوازيها يف الضفة األخرى هنني وعرض البحر بينهما جمريان وكذلك أيضاً مدينة دانية يقابلها من العدوة 

ة تقابلها من عدوة الغرب األوسط جباية األخرى مدينة تنس وبينهما ثالث جمار وكذلك مدينة برشلون
وأما جزيرة يابسة فإا جزيرة حسنة كثرية الكروم . وبينهما أربعة جمار يف عرض البحر وارى مائة

واألعناب وا مدينة حسنة صغرية متحضرة وأقرب األندلس إليها مدينة دانية وبينهما جمرى ويف شرقي 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  270  

رى وا مدينة كبرية هلا مالك وحارس ذو رجال وعدد وأسلحة جزيرة يابسة جزيرة ميورقة وبينهما جم
وأموال وبالشرق منها أيضاً جزيرة منورقة تقابل مدينة برشلونة وبينهما جمرى ومن منورقة إىل جزيرة 

جنز اجلزء األول من اإلقليم الرابع واحلمد هللا ويتلوه . سردانية أربعة جمار فذلك ما أردنا ذكره واحلمد هللا
  . الثاين منه إن شاء اهللاجلزء

  .الجزء الثاني

إن هذا اجلزء الثاين من اإلقليم الرابع تضمن قطعة من البحر الشامي وفيه مجل جزائر معمورة ومغمورة 
  .ومغفولة ومشهورة وشيء من بالد الروم الربية مما نأيت بذكره بعد هذا بعون اهللا

  .سردانية وجزيرة قرشقة وجزيرة صقليةفنقول إن يف هذا اجلزء من اجلزائر الكبار جزيرة 

وفيها من اجلزائر الصغار مثل جزيرة ألبة وبانوسة وجزيرة استرجنلوا وجبل الربكان مث جزيرة الربكان 
وجزيرة ليرب وجزيرة دندمة وجزيرة أم احلمار وجزيرة الطرفانية وجزيرة أنكوذة وجزيرة أشتقة وجزيرة 

 وجزيرة الكتاب وجزيرة منوشة وجزيرة كمونة وجزيرة مالطة اليالية وجزيرة الراهب وجزيرة قوصرة
  .وجزيرة مليطمة

    

وأما البالد الساحلية املتصلة بالرب فمنها برشلونة وجرندة وأنبوريش وأربونة وقرقسونة وكل هذه من بالد 
غشكونية ومن شرقي هذا اجلزء من بالد قلورية ريو واملاصة وتوجش وأتربة وشنت فيمي وها حنن 

فنقول إن من جزيرة منورقة إىل ساحل برشلونة جمرى وكذلك منها إىل جزيرة . اكروها حبول اهللا تعاىلذ
  .سردانية أربعة جمار شرقاً

وجزيرة سردانية كبرية القطر كثرية اجلبال قليلة املياه وطوهلا مائتان ومثانون ميالً وعرضها من املغرب إىل 
 من اجلنوب إىل الشمال مع قليل تشريق وفيها ثالثة بالد منها املشرق مائة ومثانون ميالً وطوهلا مار

القيطنة وهي ممايلي جنوا وهي مدينة عامرة ممدنة ومنها مدينة قاملرة وهي رأس ااز إىل جزيرة قرشقة 
ومدينتها الثالثة تسمى قشيلية وأهل جزيرة سردانية يف األصل روم أفارقة مترببرون ومتوحشون من 

 وهم أهل جندة وحزم اليفارقون السالح ويف جزيرة سردانية معادن الفضة اجليدة ومنها أجناس الروم
. خترج الفضة إىل كثري من بالد الروم وبني جزيرة سردانية وجزيرة قرشقة جماز طوله عشرون ميالً

 وجزيرة قرشقة حوهلا أركان وهي أجوان شرقيها البحر الذي يسمى بالعجمية طرانه وا مدينة حسنة

متوسطة عامرة وهي منها يف الغريب وطوهلا مائة ومخسون ميالً وعرضها سبعة وعشرون ميالً وجزيرة 
  .قرشقة جزيرة خصيبة كثرية العمارات وأهلها يتجولون يف أرض الروم وهم أكثر الروم سفراً
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ما هي عليه ومن اجلزائر اليت جتاور أرض الروم جزيرة ألبة وبينها وبني قرشقة جمرى وحميط دورها على 
  .من الشكل مائة ميل وهي من أعمال بيش

ومن ألبة إىل جزيرة بانوسة من جهة الشمال واملشرق مخسة وعشرون ميالً وجزيرة بانوسة دورها ثالثون 
  .ميالً وهي خالية

ومن بانوسة إىل جزيرة قربيرة ثالثة عشر ميالً ومن قربيرة إىل وادي بيش أربعة وثالثون ميالً ومن قربيرة 
  .إىل جزيرة قربة شرقاً

وقربة هذه جزيرة معمورة وسكاا قوم من أهل ملف باملواشي وهلا مدينة متوسطة ويف وسط املدينة 
فوارة ماء وبني هذه اجلزيرة ومدينة سرنت من أرض قلورية اثنا عشر ميالً وذه اجلزيرة مرسى صغري يف 

  .شرقيها وبينها وبني نابل ثالثون ميالً

زيرة وشكلة ستون ميالً وهي جزيرة خصيبة ليست بالكبرية وهي تقرب من مدينة نابل وبني هذه اجل
الساحلية ويف هذه اجلزيرة قوم من الروم يسكنوا بنسائهم وذريام يف مدينة حسنة تسمى ميور ويقال 

سون للجزيرة شكلة ميور وبينها وبني نابل ثالثون ميالً ومن جزيرة شكلة ميور إىل جزيرة بنت برة مخ
ميالً وفيها مدينة حمفورة ودار صناعة لإلنشاء مقطوعة يف احلجر وميناء حمفورة يف احلجر أما هذه الدار 

  .واملاء يدخل إليها على جمرى حمفور يف الصخر

ومن بنت برة إىل مدينة غيطة عشرون ميالً وعلى ثالثني ميالً من بنت برة بني غرب وجنوب جزيرتان 
  .خرى بونسة ومها عامرتاناسم إحدامها مونسة واأل

ومن جزيرة قربة إىل جزيرة استرجنلو بني شرق وجنوب ممايلي صقلية وليس بني ملف وهذه اجلزيرة 
جزيرة أخرى غري قربة فقط واسترجنلو جزيرة بني الشرق والشمال من جزيرة الربكان وهي جزيرة فيها 

ري أرض قلورية بر متتية وبينهما أربعون عيون ماء وليس ا مرسى وأقرب بر إىل هذه اجلزيرة من برا
  .ميالً وبني استرجنلو وجزيرة الربكان ثالثون ميالً

وأما جزيرة الربكان فجزيرة ليست بالكبرية وفيها جبل كبري تتقد فيه يف بعض األحايني نار عظيمة وقليالً 
ودويها يسمع من بعيد ما تفتر وإذا هاجت هذه النار قذفت باحلجارة موقدة ويسمع هلا دوي يرتاع له 

كإمنا هو رعد قاصف ويف هذه اجلزيرة معز برية وبينها وبني أقرب بر من صقلية وهي دندارة مخسة عشر 
  .ميالً

ومنها يف جهة املغرب مع ميل إىل الشمال جزيرة ليرب وهي جزيرة تعمر يف بعض األحايني وا حصن 
  . ماء وحطب ومرسى صغريوبني هذه اجلزيرة وجزيرة الربكان أربعة أميال وا

  .ومن جزيرة ليرب إىل جزيرة دندمة ثالثة أميال يف الشمال وهي جزيرة صغرية وال مرسى ا
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  .ومن جزيرة ليرب إىل جزيرة فيكوذة عشرة أميال يف دبور القبلة وهي غري عامرة وليس ا مرسى

وب والشرق شلوقاً وهي ومن جزيرة فيكوذة إىل أركوذة عشرة أميال وفيكوذة من أركوذة ين اجلن
  .جزيرة صغرية مستغاث ومرساها حرج ومن أركوذة إىل جزيرة أشتقة أربعون ميالً

  .وا مياه ومستراح للشواين وهي تقابل بلقرين من مدينة بلرم صقلية وبينهما أربعون ميالً

    

 ا املراكب ويف اجلنوب من جزيرة أشتقة جزيرة الراهب وفيها من جهة جنوا وشرقها مراس ترسى
وفها مستراح وفيها آبار ماء وهي فوق اطرابنش وبينهما مخسة عشر ميالً وبالشمال من جزيرة الراهب 

  .جزيرة صغرية تسمى اليابسة وليس ا ماء وال مرسى

وأقرب بر منها من جزيرة صقلية مدينة طرابنش وبينهما عشرة أميال ومن جزيرة الراهب يف جهة الغرب 
وهي توازي تونس قرطاجنة ومنها إىل جزيرة الراهب ثالثون ميالً وليس فيها مرسى وفيها جزيرة مليطمة 

  .من احليوان املعز والظباء

ويف شرقي مليطمة جزيرة قوصرة وهي أيضاً من جزيرة الراهب بني جنوب وشرق وهي توازي نابل من 
  .إىل بر إفريقية جمرىأرض إفريقية وتوازي بني الشاقة ومازر وبينهما جمرى وكذلك من قوصرة 

وجزيرة قوصرة صغرية حصينة فيها آبار وسواحل وأشجار زيتون وفيها معز كثرية برية متوحشة عن 
األنيس وهلا من جهة اجلنوب مرسى مأمون يكن من رياح كثرية ومنها يف عني الشرق جزيرة غودش 

ومنها يف شرقيها . كمونةوبينهما مائة ميل وفيها مرسى مأمون ومن غودش إىل جزيرة صغرية تسمى 
جزيرة مالطة وهي جزيرة كبرية وفيها مرسى مأمون يفتح إىل الشرق وفيها مدينة وهي كثرية املرعى 

والغنم والثمار والعسل الكثري وبينها وبني أقرب بر من صقلية إىل موضع يقال له أكرنتة مثانون ميالً وليس 
  .رة إقريطشبعد مالطة هذه إىل ناحية الشرق والغرب إال جزي

وأما جزيرة لنبذوشة فبينها وبني أقرب بر من إفريقية حيث يف قبودية جمريان وا مرسى مأمون يكن من 
كل ريح وحيمل األساطيل الكثرية وهذا املرسى منها يف اللباج وليس يف جزيرة لنبذوشة شيء من الثمار 

 الكتاب وبينهما مخسة أميال وهذه ومنها يف جهة الشمال جزيرة لطيفة تسمى جزيرة. وال من احليوان
ومن جزيرة الكتاب إىل منوشة يف الشرق مع . اجلزيرة لطيفة جداً وهي من لنبذوشة مائلة إىل املغرب يسرياً

. الشمال يسرياً ثالثون ميالً وليس جبزيرة منوشة مرسى وال شعراء وفيها حرث واإلرساء ا يكون خماطرة

  .الشرق وبينهما جمريانوجزيرة غودش من جزيرة منوشة يف 

  .وقد ذكرنا هذه اجلزائر مبا حيتاج أن يذكر فيها من غري تطويل واحلمد هللا كثرياً

وبقي علينا بعد هذا أن نذكر جزيرة صقلية العليا ونذكر أقطارها تبياناً ونصف بالدها مكاناً مكاناً، ونعد 
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  . حبول اهللا تعاىلمفاخرها وننثر فضائلها بالوجيز من القول مع استقصاء املعاين

فنقول إن صقلية فريدة الزمان فضالً وحماسن ووهيدة البلدان طيباً ومساكن وقدمياً دخل إليها املتجولون 
من سائر األقطار واملترددون بني املدن واألمصار وكلهم أمجعوا على تفضيلها وشرف مقدارها وأعجبوا 

رق احملاسن وضمته من خريات سائر املواطن ودول بزاهر حسنها ونطقوا بفضائل ما ا وما مجعته من مفت
ملوكها أشرف الدول وصولتهم على من ناوأهم أشد الصول فملوكها أعظم امللوك قدراً وأكربهم خطراً 

وملا كان يف سنة أربع مائة وثالث ومخسني سنة من سين اهلجرة افتتح . وأرفعهم مهة وأمشخهم قدراً ورتبةً
غاة والا وأجنادها امللك األجل واهلمام األفضل املعظم القدر السامي الفخر غرر بالدها وقهر مبن معه ط

رجاء بن تنقرين خرية ملوك اإلفرجنيني ومل يزل يفرق مجوع والا ويقهر طغاة محاا ويشن عليهم 
الغارات يف الليل والنهار ويرميهم بصنوف من احلتوف والبوار ويعمل فيهم ماضي الشقار وعوامل القنا 

اخلطار إىل أن استوىل على مجيعها غلبة وقهراً وفتحها قطراً فقطراً وملكها ثغراً فثغراً وذلك يف مدة ثالثني 
عاماً وملا صار أمرها إليه واستقر ا سرير ملكه نشر سرية العدل يف أهلها وأقرهم على أديام وشرائعهم 

ى ذلك مدة أيام حياته إىل أن وافاه أجله  مث أقام عل-وأمنهم يف أمواهلم وأنفسهم وأهليهم وذراريهم
احملتوم وتقضاه يومه املعلوم فتويف يف سنة أربع وتسعني وأربع مائة وهو ببعض بالد قلورية بقلعة مليطر 

  .فدفن ا

    

مث ورث امللك بعده ابنه امللك املعظم املسمى بامسه املقتفي أثر سننه رجار الثاين فأقام الدولة وزين اململكة 
ف السلطنة وأعطى األمور أقساطها من النظر اجللي والفعل املرضي مع نشور العدل وإقامة األمان وشر

والفضل حىت انقادت امللوك إىل طاعته وأعلموا بشعار مشايعته ومتابعته وسلموا مقاليد بالدهم إليه 
 ورمحته وملكه ال وتواردوا من كل اجلهات عليه رغبة يف التفيؤ بفياء مملكته والسكىن حتت ظالل أمنه

  .يزيد على األيام إال رفعةً وعلواً ومشاخةً ومسواً إىل حني تأليفنا لكتابنا هذا

فأما جزيرة صقلية املتقدم ذكرها فأقدارها خطرية وأعماهلا كبرية وبالدها كثرية وحماسنها مجة ومناقبها 
 عز يف ذلك املطلب وضاق فيه ضخمة فإن حنن حاولنا إحصاء فضائلها عدداً وذكرنا أحواهلا بلداً بلداً

إن يف هذه اجلزيرة عند : املسلك لكنا نورد منه مجالً يستدل ا وحيصل على الغرض املقصود فيها فنقول
تأريخ هذا الكتاب لسلطاا امللك املعظم رجار مائة بلد وثالثون بلداً بني مدينة وقلعة غري ما ا من 

 نذكر بلدان اجلزيرة البحرية منها خاصة ونقتصر عليها ونكتفي ا الضياع واملنازل والبقاع وحنن نريد أن
عما سواها إىل أن نرجع من حيث بدأنا مث نأخذ بعد ذلك يف ذكر ما يف حشو اجلزيرة من البالد 

  .واحلصون والعمل الواسع املسكون مكاناً مكاناً وموضعاً موضعاً حبول اهللا تعاىل
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واملنرب األعظم األعلى على بالد . السنية العظمى واحمللة البهية الكربىفأول ذلك مدينة بلرم وهي املدينة 
الدنيا وإليها يف املفاخر النهاية القصوى ذات احملاسن الشرائف ودار امللك يف الزمن املؤتنف والسالف 

ومنها كانت األساطيل واجليوش تغدو للغزو وتروح كما هي اآلن عليه من ذاك وهي على ساحل البحر 
 يف شرقيها واجلبال الشواهق العظام حمدقة ا وساحلها يج مشرق فرج وهلا حسن املباين اليت منها

  .سارت الركبان بنشر حماسنها يف بناءاا ودقائق صناعاا وبدائع خمترعاا

وهي على قسمني قصر وربض فالقصر هو القصر القدمي املشهور فخره يف كل بلد وإقليم وهو يف ذاته 
ة أمسطة فالسماط األوسط يشتمل على قصور منيعة ومنازل شاخمة شريفة وكثري من املساجد على ثالث

والفنادق واحلمامات وحوانيت التجار الكبار والسماطان الباقيان فيهما أيضاً قصور سامية ومبان فاخرة 
 وأعيد يف هذه عالية وما من احلمامات والفنادق كثري وا اجلامع األعظم الذي كان يف الزمن األقدم

املدة على حالته كما كان يف سالف األزمان وصفته اآلن تغرب عن األذهان لبديع ما فيه من الصنعة 
وأما الربض فمدينة . والغرائب املفتعلة املنتجة املخترعة من أصناف التصوير وأجناس التزاويق والكتابات

ملسماة باخلالصة اليت ا كان سكىن السلطان أخرى حتدق باملدينة من مجيع جهاا وبه املدينة القدمية ا
  .واخلاصة يف أيام املسلمني وباب البحر ودار الصناعة اليت هي لإلنشاء

واملياه جبميع جهات مدينة صقلية خمترقة وعيوا جارية متدفقة وفواكهها كثرية ومبانيها ومترتهاا حسنة 
  .ة للناظربنتعجز الواصفني وتبهر عقول العارفني وهي باجلملة فتن

والقصر املذكور من أكثر احلصون منعة وأعالها رفعة ال ينال بقتال وال يطاق على حال وبأعاله حصن 
حمدث للملك املعظم رجار مبىن بالفصوص اجلافية والصخور املنحوتة الضخمة وقد أحكم نسقه وأعليت 

منقت بأعجب املغتربات وأودعت رققه وأوثقت منائره وحماريسه واتقنت قصوره وجمالسه وشيدت بنياناً و
بدائع الصفات فشهد هلا بالفضل املسافرون وغال يف وصفها املتجولون وقطعوا قطعاً أال مباين أعجب من 

  .مباين املدينة وال مكان أشرف عن مغانيها وأن قصورها مشارف القصور وأن ديارها منازه الدور

ذاته كبري القطر كثري الديار والفنادق واحلمامات والربض احملدق بالقصر القدمي املتقدم ذكره هو يف 
واحلوانيت واألسواق له سور حييط به وخندق وفصيل وبه يف داخله بساتني كثرية ومترتهات عجيبة 

وسقايات ماء عذبة جارية جملوبة إليها من اجلبال احملدقة ببقعتها وخبارج الربض من اجلهة اجلنوبية منها ر 
  .ه مجل من األرحاء الطاحنة ما الحيتاج معها إىل غريهاعباس وهو ر جار علي

    

وبالشرق من املدينة وعلى مرحلة منها قلعة ثرمة وهي على أكمة مطلة على البحر وهي قلعة من أجل 
القالع وبقعة من أكرب البقاع وعيها سور يطيف ا وهلا آثار أولية وأبنية أزلية منها ملعب غريب الصنعة 
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  .انيه وا حصن حمدث وا محتان متقاربتان من أجل احلمات وعليها بنيان قدمي الزمانيدل على قدرة ب

وجبانبها الغريب حمل يعرف بالتربيعة وهو من املنازه البديعة وبه مياه جارية وعليه كثري من األرحاء وهلا 
د قلورية وغريها من بادية ورباع واسعة ويصنع ا من األطرية ما يتجهز به إىل كل اآلفاق من مجيع بال

  .بالد املسلمني وبالد النصارى وحيمل منها األوساق الكثرية

وا وادي السلة ور السلة ر كبري كثري املاء غزير يصاد به السمك املعروف بالري يف زمن الربيع 
اهق ومنها على اثين عشر ميالً حصن بورقاد وهو حصن ش. ويصاد مبرساها السمك الكبري املعروف بالنت

به عمارات كثرية وسوق ومرافق ومياه غزيرة وأرحاء كثرية وبساتني وجنات وضياع متسعات ومزارع 
  .طيبات والبحر منه على ميلني

ومن حصن بورقاد إىل صخرة احلديد اثنا عشر ميالً وهو مرتل صغري وحصن يف أعلى الصخرة املذكورة 
  .جهة الرب رملة وطية ورباع طيبة ومزارع زكيةوالصخرة داخلة يف حنر البحر وعرة اجلنبات وهلا من 

ومن هذه الصخرة إىل جفلودي مرحلة خفيفة وحصن جفلودي على ساحل البحر ممدن به أسواق ومحام 
ورحى يف داخل املدينة على ماء عني يندفق هنالك ومن هذا املاء يشرب أهل احلصن وهو عذب بارد 

 مرسى حسن يسافر إليه من كل قطر وهو بلد وحصن جفلودي على تروش متصلة بضفة البحر وله
  .معمور وبه قلعة مطلة على احلصن يف رأس جبل منيع ال يكاد يرتقى إليه لصعوبة مطلعه

ومنه إىل حصن طزعة مرحلة خفيفة وهو حصن أزيل البناء منيع الفناء يتصل به ربع عامر وهو وربضه يف 
ومسالك نكرة وتطيف به أرض تربة خصيبة طيبة ذروة جبل منحاز ال يتوصل إليه إال على طرق وعرة 

  .واسعة البقاع زكية املزارع واإلنتفاع وهي من البحر على ميلني أو حنوها

ومن طزعة إىل حصن قلعة القوارب اثنا عشر ميالً وقلعة القوارب قلعة عالية قدمية البناء أزلية وهلا ريض 
رية ومياهها غزيرة وهلا مرسى مقصود يوسق منه عامر حييط ا يف الدائر ومزارعها زكية وغالا كث

  .وترسى السفن به وبينه وبني احلصن حنو ميل ونصف

ومن قلعة القوارب إلىالقارونية اثنا عشر ميالً والقارونية أول إقليم دمنش وهي قلعة قدمية أزلية وا 
ا النت الكثري وبني حصن حمدث وهلا جنات وأار وكروم وأشجار ومرسى على البحر وا شبكة يصاد 

  .ب القلعة والبحر حنو ميل

ومنها إىل شنت ماركو عشرة أميال وهي قلعة عظيمة ذات آثار قدمية وعماراا كثرية وا أسواق ومحام 
ومجل من الفواكه والثمار وهلا بادية ومزارع واسعة ومياه ناشعة وجهات واسعة وينبت ا من مجيع 

ائحة العطر الفائحة وا من احلرير كثري وساحلها حسن وتنشأ ا املراكب من جهاا البنفسج الزكي الر
  .خشب جباهلا
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ومن ماركو إىل حصن ناصو عشرة أميال وهو حصن مرتفع وبلد متسع ذو عمارة كثرية وأار غزيرة 
  .وجنات وأودية عليها مزارع وأرحاء وساحلها ج وحصنها فرج وبينه وبني البحر ميالن

 بقطش اثنا عشر ميالً وبقطش حصن منيع وبلد متسع ذو مزارع نامية ومنازل طيبة زكية ومياه ومنه إىل
  .جارية وجنات كثرية وبلد جليل وهو مطل على البحر وعلى ميل منه

ومنه إىل لبريي ثالثة أميال وهو مرتل حسن جليل وحصن كبري جليل على ساحل البحر وبه سوق ومحام 
  .ه جارية عليها مزارع وأرحاء وله مرسى حسن ويصاد به النت كثرياًوسكان ومزارع كرام وميا

ومنه إىل حصن ميالص اثنا عشر ميالً وهو حصن كبري القطر على جنب طرف طاعن يف البحر مليح 
اهليئة وثيق البنية بلدة رفيعة وقلعة منيعة من أحسن البالد وأمجلها وأسناها وأفضلها وأشبه شيء بأكابر 

لعمارات والتصرف واألسواق وما ا من املواد واألرفاق وهي على ساحل البحر والبحر احلواضر يف ا
حمدق جبميع جهاا إال جهة واحدة بشماهلا يدخل منها إليها ويسافر إليها براً وحبراً ويتجهز منها بالكتان 

ثري ومن ميالص إىل الكثري الطيب وهلا مزارع طيبة زاكية وا مياه غزيرة جارية ومصائد لصيد النت الك
  .مدينة مسيىن مرحلة خفيفة

    

ومدينة مسيىن هذه مدينة يف ركن من اجلزيرة بشرقيها واجلبال من الناحية الغربية حمدقة ا ساحلها ج 
وأرضها طيبة املنابت وا جنات وبساتني ذات مثار كثرية وهلا أار غزيرة عليها أرحاء كثرية وهي من 

 عمارة والسفر منها وإليها قصداً وهي دار اإلنشاء وا احلط واإلرساء من مجيع بالد أجل البالد وأكثرها
الروم الساحلية وا جتتمع السفن الكبار واملسافرون والتجار من البالد الرومية واإلسالمية القاصدون إليها 

ديد الذي يتجهز به من مجيع األقطار وأسواقها رائقة وسلعها نافقة وقاصدها كثري ويف جبلها معدن احل
منه إىل البالد ااورة هلا ومرساها العجب العجيب املتحدث به يف كل البالد وذلك أن أكرب ما يكون من 

السفن العظام يرسى من الشاطىء حبيث يتناول ما فيها من الرب باأليدي وا ااز الذي يعرب منه إىل بلد 
لريح املاء وإذا التقت املياه الداخلة واخلارجة يف وقت واحد قلورية وحبره صعب ااز السيما إذا خالف ا

فإنه ال يكاد يسلم من نشب بينهما إال إن يشاء اهللا تعاىل ومسافة الواسع من هذا ااز عشرة أميال وسعة 
الضيق منه ثالثة أميال ومن مدينة مسيىن مع الساحل إىل طربمني مرحلة وطربمني حصن منيع وبلد شامخ 

 عيون احلصون األزلية وأشراف البالد األولية وهو على جبل مطل على البحر وله مرسى حسن رفيع من
والسفر إليه من كل اجلهات وحيمل منه كثري من الغالت وبه منازل أسواق وهو جمتمع القوافل والرفاق 

شهور املسمى الواصلة إىل مسيىن وا ضياع صاحلة ومزارع طيبة زاكية وا معدن الذهب وا اجلبل امل
بالطور املوصوف باآليات املعروف بالعبادات وا أار غزيرة عليها أرحاء كثرية وا جنات قالئل وهلا 
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واد عليه قنطرة عجيبة وبناؤها يدل على قوة بانيها وقدرة سطانه وكذلك ا ملعب من مالعب الروم 
  .الذهب ومنها إىل لياج مرحلةالقدمية تدل رسومه أيضاً على شرف ملك ومشاخة قدر وا معدن 

ولياج بلدة على البحر وهي من البلدان القدمية العمران ذات سوق وبادية ومزارع طيبة زاكية حارة املزاج 
ويف . حيصد ا الزرع قبل غريها من بالد اجلزيرة وحيمل منها الزفت والقطران واخلشب وأشياء كثرية

  .اًالغرب منها اجلبل املعروف جببل النار أيض

ومن لياج إىل مدينة قطانية ستة أميال وهي البلد اجلميل املعروف ببلد الفيل الشاخمة القدر العالية الذكر 
وهي على ساحل البحر وا األسواق العامرة والديار الزاهرة واملساجد واجلوامع واحلمامات واملنازل 

ها كل البضائع واألوساق وجناا واخلانات وا مرسى حسن ويسافر إليها من مجيع اآلفاق وحيمل من
كثرية ومياهها من أارها وعيوا غزيرة وا ر يف أمره عجب عجيب وشأن مستطرف غريب وذلك 
أنه يف بعض السنني يفيض فيضاً كثرياً فتنصب عليه األرحاء ومتتلىء منه األودية ويف بعضها ينضب فال 

ارعها طيبة نافعة وأسوارها منيعة وأقطارها واسعة يوجد فيه ما يشرب وعمارا واسعة وباديتها ومز
والفيل الذي اشهرت به هو طلسم من حجر على صورة فيل كان منصوباً على بناء شاهق يف سالف 
الزمان مث نقل اآلن فنصب داخل املدينة بكنيسة الرهبان وبغريب قطانية وادي موسى النهر العظيم وهو 

يف العظم وحسن الذوق ومدينة طربمني ولياج وقطانية بسفح يصب ببحرها وبه من السمك كل اية 
  .جبل النار املتقدم ذكره من الناحية الشرقية منه

ومن مدينة قطانية إىل حصن لنتيين مرحلة وهي قلعة حصينة متحضرة األسواق كاملدينة وهي من البحر 
ب بأوساقها حىت حتط بني على ستة أميال وموضعها على ضفة النهر املنسوب إليها وتصعد فيه املراك

يديها من شرقيها وبغربيها أرض واسعة جداً فسيحة األرجاء ممتدة الفضاء وهلا بواديها أنواع من السمك 
اجلليل املعدوم املثيل ما حيمل منه إىل مجيع جهاا ويف لنتيين أسواق عامرة وفنادق وبشر كثري ومنها إىل 

  .سرقوسة مرحلة كبرية

    

ن مشاهري املدن وأعيان البالد تشد إهلا املطي من كل حاضر وباد ويقصد إليها قصاد ومدينة سرقوسة م
التجار من سائر مجيع األقطار وهي على ساحل البحر وهو حمدق ا دائر جبميع جهاا والدخول إليها 

 واخلروج منها على باب واحد وهو بشماهلا وشهرا تغىن عن التكثري من وصفها إذ هي منرب مشهور

ومعقل مذكور وا مرسيان ليس مثلهما يف مجيع البلدان أحدمها أكرب من اآلخر وهو جبنوا واآلخر 
أشهر وهو بشماهلا وفيها فوارة النبودي تنبع من جرف على حاشية البحر وهي عجيبة األمر وا ما بأكرب 

رائقة واألفنية الواسعة وهلا املدن من األسواق ذوات السماطات واخلانات والديار واحلمامات واملباين ال
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إقليم كبري طائل وضياع ومنازل وهو خصيب املواضع زكي املزارع وتوسق منه السفن بالطعام وغريه من 
األوساق إىل سائر البالد واآلفاق وذه املدينة من اجلنات والثمار ما يتجاوز احلد واملقدار ومن سرقوسة 

  .إىل نوطس مرحلة

صناً وأشرف املدن حسناً قطرها واسع املساحة شريف املنافع والرجاحة وبه ونوطس من أرفع القالع ح
أسواق مجيلة الترتيب وديار متقنة التركيب أارها جارية مبياه غزيرة وعليها أرحاء كثرية وهي من البحر 

 على مثانية أميال وهلا عمل واسع اال وإقليم شريف احلال مزارعها أزكى املزارع ومواضعها أخصب

  .املواضع وهي أزلية العمارة قدمية اآلثار ومن نوطس إىل اجلر مثانية أميال

  .وبينهما رحل قسباري وهو رحل حسن املوضع متسع املزرع

ومن نوطس إىل طرف اجلزيرة من هذا الوجه الشرقي مرحلة وهو كله خال ويسمى هذا الطرف مبرسى 
  .البوالص

لعة يف أعلى جبل قلعتها أجل القالع وبقعتها أفضل ومن نوطس على البحر إىل شكلة مرحلة وهي ق
البقاع وهي من البحر على حنو من ثالثة أميال وحاهلا يف ذاا أشرف حال آهلة عامرة وهي بادية 

حاضرة وا أسواق جتلب إليها البضائع من سائر األعمال وهي كثرية اخلريات واسعة األحوال ا جنات 
ها يف البحر من كل قطر من بالد قلورية وإفريقية ومالطة وغريها ورباعها حتمل بكل الثمرات ويسافر إلي

أطيب الرباع ومزارعها أنفس املزارع وباديها طيبة واسعة وأمورها صاحلة وا أار غزيرة عليها أرحاء 
 وا العني املعروفة بعني األوقات ومن غريب أمرها أا جتري يف أوقات الصلوات وجتف يف غري. كثرية

  .ذلك

ومن شكلة إىل رغوص ثالثة عشر ميالً وهي قلعة منيعة وبلدة شريفة قدمية العمران أزلية املكان حمدقة ا 
األودية واألار كثرية األرحاء واملطاحن حسنة األبنية واسعة األفنية وهلا بادية خصيبة ومزارع زكية 

 جيري منها جبهتها الشرقية وذا الوادي عند رحيبة وبينها وبني البحر سبعة أميال ورها املنسوب إليها
مصبه يف البحر مرسى حسن واملراكب تدخله وبه توسق وتفرغ وهلا أسواق يتصرف إليها من مجيع 

  .النواحي واآلفاق ومنها إىل بثرية مرحلتان خفيفتان ومها من األميال مخسة وأربعون ميالً

ر أحسن البالد بادية وحاضرة وأشبه شيء باملدن الكبرية وبثرية قلعة منيعة احلصن رفيعة القدر سنية الذك
العامرة حسنة البنيان مشيدة األركان ديارها رائقة عجيبة وأسواقها مرتبة رحيبة وا مساجد للجماعات 

ومحام وخانات ويدور ا واد من أعظم األودية حمدقة به اجلنات من مجيع اجلهات وهلا فواكه طيبة 
وبينها وبني البحر حنو من سبعة أميال ومن بثرية إىل لنبياذة مرحلة وهي من األميال وخريات كثرية معجبة 

  .مخسة وعشرون ميالً
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ولنبياذة حصن يف أعلى حجر حمدق به البحر والنهر وال يدخل إليها إال من باب واحد بشماهلا وا 
اسع وأرضها زكية املزارع مرسى تسافر املراكب إليه وحتمل األوساق منه وا عمارة وسوق وهلا عمل و

ورها املنصب ببحرها يسمى الوادي امللح وبه مسك طيب الطعم كثري شحم لذيذ املأكل ومن لنبياذة إىل 
  .كركنت مرحلة وهي مخسة وعشرون ميالً

    

وكركنت مدينة متحضرة من أشرف احلواضر عابرة بالوارد والصادر قلعتها حصينة سامية ومدينتها 
ة العمران مشهورة يف مجيع البلدان بل هي من أعظم احلصون منعة وأجل البالد رقعة حسنة زاهية قدمي

يسعى إليها من سائر اآلفاق وجيتمع ا السفن والرفاق ديارها سامية يف الديار وحمالا تفنت النظار وا 
اف كثرية من أسواق جامعة ألصناف الصنائع وضروب املتاجر واملبائع و ا حدائق وجنات رائقات وأصن

الثمرات أزلية أولية تدل آثارها على سلطنة علية وحتمل كل ما وصل إليها من عظام السفن ما يتجاوز 
أوساقها يف األيام القالئل التساع ما ا من مواد الطوائل وا جنات وغالت مشهورات وهي على ثالثة 

  .سة وعشرون ميالًأميال من البحر ومن كركنت إىل الشاقة مرحلة على البحر وهي مخ

والشاقة بلدة على ساحل البحر مشرفة فرجة وا عمارة وأسواق وديار كثرية وهي يف هذا الزمان أم 
األقاليم اليت تليها واألعمال اليت حوهلا ومرساها أبداً معمور واملسافر إليها من إفريقية واطرابلس أبداً كثري 

  .وعملها هو عمل قلعة البلوط

 منيع ومعقل شامخ عايل الذرى صعب اإلرتقاء ذو بواد شريفة خصيبة وضياع طيبة وقلعة البلوط حصن
عجيبة وأصناف من الثمار غريبة وا عيون وأودية عليها كثري من األرحاء وكان ا خلق كثري تنقلوا يف 

إىل هذا الوقت إىل الشاقة ومل يبق باحلصن إال رجال قالئل وهم حيرسونه عمن يريده ومن هذه القلعة 
البحر اثنا عشر ميالً ومنه إىل الشاقة تسعة أميال وكذلك من قلعة كركنت إىل قلعة البلوط مرحلة كبرية 

  .ومن الشاقة إىل مازر مرحلتان خفيفتان وبينهما رحل كبري يعرف باألصنام على البحر

نتهاء يف مجال اهليئة ومازر مدينة فاضلة شاخمة كاملة ال شبه هلا وال مثال يف شرف احملل واحلال إليها اإل
والبناء وما اجتمع فيها من احملاسن اليت مل جتتمع يف غريها من املواطن وهي ذات أسوار حصينة شاهقة 

وديار حسنة فائقة ا أزقة واسعة وشوارع وأسواق عامرة بالتجارات والصنائع ومحامات فاضالت 
ا من مجيع اآلفاق ويتجهز منها بوافرات وخانات واسعات وبساتني وجنات طيبات املزدرعات يسافر إليه

األوساق وإقليمها كثري اإلتساع يشتمل على منازل جليلة وضياع وبأصل سورها الوادي املعروف بوادي 
  .انون توسق منه املراكب وتشتو فيه القوارب ومن مازر إىل مرسى علي مثانية عشر ميالً

قلية وكانت قد خربت ودمرت فعمرها القومس مرسى علي كان مدينة قدمية أزلية من أشرف بالد ص
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رجار األول وسور عليها سوراً فحصلت ذات عمارة وأسواق وجباية وهلا إقليم واسع وعمل شاسع 
وسفر أهل بالد إفريقية إليها كثري وشرب أهلها من آبار عذبة يف ديارها مع مياه من العيون اليت حوهلا 

  .ات ومنها إىل طرابنش مرحلة وهي ثالثة وعشرون ميالًوهلا فنادق ومحامات وبساتني ومزارع طيب

وطرابنش مدينة أزلية قدمية احملل على ساحل البحر والبحر حيدق ا من مجيع جهاا وإمنا يسلك إليها 
على قنطرة على باب مشرقيها ومرساها باجلانب اجلنويب منها وهو مرسى ساكن غري متحرك يشىت به 

ة من مجيع األنواء هاد موجه عند هيجان البحار ويصاد به من السمك ما يفوق أكثر السفن يف الشتاء آمن
املقدار ويصاد ا السمك الكبري أيضاً املعروف بالنت بشباك كبار ويصاد ببحرها املرجان السين وعلى 

ات باا سباخ امللح البحري وهلا إقليم واسع األجناب ممتد األطناب أرضها من أكرم األرضني يف الزراع
  .كثرية الفوائد والغالت وطرابنش يف ذاا ذات أسواق رحيبة ومعائش خصيبة

وبقرا جزيرة الراهب وجزيرة اليابسة وجزيرة مليطمة ولكل واحدة من هذه اجلزائر مرسى وآبار 
  .وحمتطب وطرابنش يسافر إليها ومنها يف أيام الشتاء جلودة مرساها واعتدال حبرها وهوائها

 جبل حامد حنو من عشرة أميال وهو جبل عظيم شامخ الذروة عايل التهمة حصني منيع ومن طرابنش إىل
من اإلرتقاء إليه ويف أعاله أرض سهلة للزراعة ومياهه كثرية وله حصن غري حمروس وال منظور إليه ومنه 

  .إىل احلمة عشرون ميالً

    

ا على ثالثة أميال أو حنوها وهلا واحلمة قلعة حصينة شاخمة مذكورة من أحسن القالع والبحر بشماهل
مرسى بين عليه حصن يعرف باملدارج واملراكب مارة به وراجعة إليه ويصاد به النت بالشباك وإمنا مسيت 

هذه القلعة باحلمة ألن فيها محة حامية خيرج ماؤها من جرف قريب منها ويستحم الناس فيها وماؤها 
ية عليها أرحاء و ا بساتني وجنات وأبنية ومترتهات معتدل السخونة عذب رطب وبقرا أار وأود

  .وكثري من الثمرات وهلا عمل واسع ورباع طيبة املزارع وهي من طرابنش على مرحلة خفيفة

ومن قلعة احلمة إىل قلعة أويب عشرة أميال وهو حصن منيع وبلد فسيح له عمل واسع طيب املزارع كثري 
ة أميال وله مرسى يسافر إليه ليوسق الطعام الكثري منه وكذلك يوسق منه املنافع وبينه وبني البحر حنو أربع

سائر احلبوب وبه معدن تقطع منه أحجار األرحاء املائية والفارسية وهذه األقلعة من احلمة على عشرة 
  .أميال ومن قلعة أويب إىل برطنيق اثنا عشر ميالً

اع زكية يعمل ا القطن الكثري واحلناء وغري ذلك من وبرطنيق بلدة مجيلة وطيبة حسنة املنظر ية وا رب
أصناف القطاين وا مياه غزيرة وعليها أرحاء كثرية واحلصن املنسوب إليها مبكان يعرف جببان يطل 

  .عليها وهلا مرسى يعرف بالركن ويف مشاهلا على حنو ميلني
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ض متسعة طيبة املنابت حسنة ومن برطنيق إىل شنس وهو مرتل واسع بأكناف جبل مطل عليه وتليه أر
  .املراعي كثرية الفواكه والبحر منها على مشاهلا على أربعة أميال أو حنوها

ومن شنس إىل قرينثس مثانية أميال وهي بلدة طيبة مجيلة حصينة وا أصناف من الفواكه كثرية وا سوق 
نها حيمل كثري من اللوز والتني كبرية وأكثر ما باحلواضر من األسواق واحلمامات والديار الواسعات وم

الناشف واخلرنوب وتوسق به املراكب والقوارب ويتجهز به إىل كثري من البالد ومياهها غزيرة متدفقة يف 
كل ناحية حىت أن أكثرها بداخل اجلنات وا حصن حمدث على ربوة مطلة على البلد والبحر منها 

  .عظمى املسماة بلرم اثنا عشر ميالًبشماهلا على حنو ميل منها ومنها إىل املدينة ال

فهذه مخسة وثالثون بلداً على البحر خاصة و أما ما سوى ذلك من البلدان الربية فهي كثرية بني حصون 
  .وقالع وحمال وأصقاع وها حنن هلا ذاكرون قلعةً قلعة وحصناً حصناً إن شاء اهللا

  .زيرةوأول ذلك نبدأ باخلروج من املدينة إىل قصرياين يف وسط اجل

وذلك أن من املدينة إىل مرتل األمري مع الشرق ستة أميال وهو معقل جليل وحصن حصني وله مياه 
وأرضون ومزارع كثرية ومنه إىل اخلزان ستة أميال وهو حصن يف أعلى جبل من أمجل القالع وأفضل 

وأصله من اخلزان البقاع وحاهلا أشرف حال وله عمارة وأرحال ومنه خيرج النهر املسمى وادي األمري 
فيرتل مع اخلنادق وجتتمع به مياه قجانة وتبقى قجانة مشاالً وبني قجانة وجفلة تسعة أميال وجتتمع املياه 
حتت مرناو ويبقى مرناو على اليمني وبينها وبني قجانة ميل ونصف ويتصل إىل حتت مرتل األمري ويبقى 

ناو ومرتل األمري ستة أميال ومنه إىل البحر ميل كبري مرتل األمري مشاالً وبينها وبني الوادي ميل وبني مر
ومن اخلزان إىل جفلة نصف مرحلة وهو حنو من عشرة أميال وكذلك من مرتل األمري إىل جفلة مثل ذلك 

  .من األميال وهي مرحلة

وجفلة بلد مليح وإقليم فسيح وعمل كبري وضياع ومنازل مياهها متدفقة وغدراا مغدودقة ومزارعها 
  .عة وجهاا شاسعة ومن اخلزان إىل بيقوا مخسة عشر ميالًواس

وبيقوا حصن عال ومعقل مغلق اإلقفال له مياه جارية وحروث زاكية وبينه وبني وادي السلة النازل إىل 
. مثة ميل وله مزارع متصلة وخريات مشتملة وحروث كثرية ونعم وافرة ومن بيقوا إىل بثرانة تسعة أميال

ع وقفل رائع ممتنع اهلجات له مزارع وغالت وأرض تتصل عمارا ببيقوا املتقدم وبثرانة حصن مان
  .ذكرها

ومن اخلزان إىل جاطوا حنو من مخسة عشر ميالً وحصن جاطوا عايل املكانة زائد احلصانة وإليه اإلنتهاء 
صن مياه يف صحة املزارع وسعة األرجاء وبه سجن مطبق يودع فيه من سخط امللك عليه وليس ذا احل

  .جارية وال حوله أار متدانية
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ومن جاطوا إىل طرزي تسعة أميال وهو حصن علم ومعقل أزيل القدم وثيق جداً وله مزارع وأرضه 
تتصل من جهة الشمال بأرض جاطوا وتتصل أرضه من جهة اجلنوب حبصن قرليون وبينهما حنو من مثانية 

  .ميال عربية وهي ثالثة إفرجنيةأميال وبني قرليون وقلعة الطريق مشاالً تسعة أ

    

وقرليون حصن حصني منيع ومعقل مشيد رفيع وله عمارات متصلة ويتصل به ره املنسوب إليه ومن 
قرليون إىل راية مثانية أميال عربية وكذلك بني قرليون وجاطوا مخسة أميال إفرجنية ومن قرليون إىل برزوا 

  .شرقاً عشرة أميال

ة شديد املنعة ذو ربض مسكون ومياه جارية وعيون ومزارع ممتدة األطناب وبرزوا حصن حسن البقع
وخريات متوفرة اإلكتساب ومنه إىل قصر نوبو حنو من اثنيت عشر ميالً وكذلك من قصر نوبو إىل قرليون 

وقصر نوبو حمل حسن اجلهات شامل املنافع واخلريات وله مزارع وغالت ومياه جاريات . عشرون ميالً
نوبو غرباً إىل راية حنو عشرة أميال وكذلك من برزوا إىل راية عشرة أميال وكذلك من قرليون ومن قصر 

  .أيضاً إىل راية مثانية أميال فربزوا مشاالً وقصر بونو شرقاً وقرليون غرباً وراية جنوباً

  .وراية هذه رحل ظريف ومرتبع حسن منيف ذو مزارع زاكية وأرضني مباركة طيبة

 ر ثرمة خيرج من أصل هذا اجلبل املسمى راية غرباً، ومن جبل املكتنف له ومير جارياً ور السلة وهو
مع الشمال إىل أن جيتاز مبياه برزوا مييناً مع الشرق وبني برزوا والوادي ثالثة أميال ويتمادى إىل رحل 

 أميال مث مير هذا النهر إىل مرغنة وتبقى مرغنة مشاالً وبينها وبني الوادي ميل وبني قلعة برزوا ومرغنة أربعة
  .حتت بيقوا وتبقى بيقوا مييناً وبينها وبني الوادي ميل واحد وبني مرغنة وبيقوا ثالثة أميال

وهناك يلتقي معه وادي ريغنو وأصله من جبل زرارة من مكان يسمى الغدران وينضاف إليه ماء مرتل 
حتت بيقوا مث يتمادى إىل بثرانة فيبقى بثرانة يوسف ويبقى مرتل يوسف مييناً وجيتمعان يف الوادي الذي 

مييناً وبينها وبني الوادي ثالثة أميال وبني بيقوا وبثرانة تسعة أميال ومير من هناك إىل األبرجا فتبقى األبرجا 
مييناً وبينها وبني الوادي ثالثة أميال وبني األبرجا وبثرانة ميالن ومن هناك مير إىل حتت ققبش وتبقى 

ناً وبينها وبني الوادي ميالن وبني األبرجا وققبش ميل واحد مث يتصل جريه إىل ثرمة وتبقى ثرمة ققبش ميي
مييناً وبني ققبش وثرمة عشرة أميال وهناك يصب يف البحر وبني جفلة املتقدم ذكرها وخاصوا ميالن 

  .إفرجنية وكذلك بني خاصوا وبيقوا ميالن إفرجنية

وكذلك من قرليون إىل . ألصناف اخلريات واحلبوب والغالتوخاصوا رحل كثري الزراعات جامع 
  .بطالري جنوباً أربعة أميال إفرجنية

  .وبطالري حصن أزيل قدمي البنية حصني املنعة حمدقة به اجلبال كثري املياه 
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ومن بطالري إىل قلعة البلوط السابق ذكرها عشرة أميال ومن هذه القلعة إىل االشاقة أربعة أميال إفرجنية 
  .وهي اثنا عشر ميالً

وكذلك من طرزي إىل رحل املرأة مثانية عشر ميالً عربية وهو رحل عامر كثري املزارع واخلصب واأللبان 
والسمن ومن هذا الرحل إىل برطنيق مرحلة خفيفة ويف حنو من مثانية عشر ميالً ومن هذا الرحل غرباً إىل 

  .الصنم يف طريق مازر تسعة أميال عربية

ل كبري حيتوي على بشر كثري وعليه حصن مطل ومعقل سامي احملل أشجاره مصطفة وبساتينه والصنم رح
ملتفة ومياهه متدفقة وخرياته حمدقة ومن الصنم إىل مازر سبعة أميال إفرجنية وقد تقدم ذكر مازر إذ هي 

  .مدينة كبرية ومن مازر إىل األصنام وقد ذكرناها قبل ثالثة أميال إفرجنية

صر نوبو املتقدم ذكره فنقول إنه خيرج منه ر إبالطنو وهو غزير فيمر إىل قمراطة مث يتصل ونرجع إىل ق
إىل إبالطنو مث إىل البحر ومن قصر نوبو إىل قمراطة عشرة أميال ومن قمراطة إىل إبالطنو ثالثون ميالً 

  .وهي مرحلة

ة حصني املنعة وله بساتني وقمراطة رحل كبري ممتد اجلانبات كثري الزراعات وبه حصن مرتفع الذرو
  .وجنات وفواكه ونعم

وكذلك حصن إبالطنو حمل شامخ عليه قلعة سامية وذروة نامية وبني إبالطنو والبحر حنو من ستة أميال 
  .أو حنوها

ونرجع فنقول إن من حصن جاطوا املتقدم ذكره إىل قلعة أويب مخسة أميال إفرجنية وقد ذكرناها ومن قلعة 
  .ميل ونصف عريبأويب إىل علقمة 

وعلقمة مرتل رحب وبه مزارع وخصب وبه سوق قائمة وفعلة وصناعات وبني علقمة ومريجا ميل 
  .واحد مشاالً

ومريجا حصن حصني صغري وله ربض ومساكن وأرض خصبة األماكن ومنه إىل حصن احلمة ميل إفرجني 
  .إفرجنيانوقد ذكرنا احلمة فيما تقدم وسلف ومن حصن احلمة إىل املدارج ميالن 

    

وحصن املدارج أمنع احلصون بنياناً وأحصنها مكاناً وحوله خندق دائر به مقطوع يف اجلبل والوصول إليه 
على قنطرة خشب تزال وترد مىت أريد ذلك وهلا بساتني وكروم وا فواكه وهلا مرسى حرج ومن حصن 

لف ومن قلعة أويب إىل برطنيق ثالثة أميال املدارج إىل قلعة أويب ثالثة أميال إفرجنية وقد ذكرناها فيما س
إفرجنية وقد تقدم ذكر برطنيق فيما تقدم ومن برطنيق إىل حصن جاطوا مثانية عشر ميالً وقد ذكرناها قبل 

  .هذا
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  .ونرجع اآلن فنقول إن من حصن احلمة إىل قلعة فيمي حنو من مثانية أميال

عامر وحروث ومشاجر ومياهه قليلة فيما استدار وقلعة فيمي حصن أزيل قدمي ومعقل غري ذميم له ربض 
به ومن حصن فيمي إىل قلعة الصنم اثنا عشر ميالً وقد ذكرناه ومن حصن الصنم إىل رحل القائد عشرة 
أميال وكذلك من رحل القائد إىل األصنام اليت على البحر عشرة أميال ومن جبل حجر الصنم خيرج ر 

  .رباً ويتصل جريه بالبحر فيصب مبقربة من مازرطوط وجيتاز بالصنم ويبقي الصنم غ

ونرجع أيضاً فنقول إن من مازر إىل قصر ابن منكود بني مشال وشرق مخسة عشر ميالً ومن قصر ابن 
منكود إىل بلجة أربعة أميال بني شرق ومشال ومن بلجة إىل مرتل سندي بني شرق ومشال مخسة عشر 

 ستة أميال ومن مرتل سندي إىل رحل األرمل تسعة أميال بني ميالً ومن مرتل سندي إىل قصر ابن منكود
  .مشال وغرب ومن مرتل سندي إىل قلعة مورو تسعة أميال ومن قلعة مورو إىل بطالري ستة أميال شرقاً

فأما قصر ابن منكود فرحل واسع وإقليم متباعد اجلهات شاسع قد حفت به اجلنات واملزارع وبه رقة 
  .حتوطه

 حصني ومعقل شامخ مصون وقد أحدقت اجلبال به من مجيع جهاته وحصنت رقته وكذلك بلجة حصن
ويقرب منه ر القارب ومبدأ هذا النهر من مشال قلعة قرليون من . حبماته وحوله أشجار ومزارع قالئل

 مث مير بني اجلبال يف جهة. جبلها احمليط بشماهلا فيمر بشرقها مث ينعطف غرباً فيجتاز بغريب مرتل سندي

اجلنوب إىل شرقي بلجة مث مير يف عني اجلنوب فيقع يف البحر على مقربة من األصنام ومقدار جرية هذا 
الوادي من منبعه إىل موقعه يف البحر مخسون ميالً ومن موقع هذا النهر إىل ر سلمون مخسة أميال وهو 

وكذلك من الشاقة إىل إبالطنو ر يأيت من جبل قليل الطول ومن ر سلمون إىل الشاقة اثنا عشر ميالً 
وإبالطنو حمل شريف ومعقل منيف وله مزارع وغالت وخريات واسعات كثري البساتني . سبعة عشر ميالً

  .واألشجار آهل بالقصاد والعمار ووادي إبالطنو مير به يف جهة شرقيه

  .ومزارع معمورةومن إبالطنو إىل غرذوطة شرقاً وهو مرتل حفيل وحمل آهل له بساتني وأشجار كثرية 

ومن غرذوطة إىل سطري مشاالً واجلبال حمدقة به من مجيع جهاته آهل عامر مقصد لطريق الوارد والصادر 
  .وبينهما تسعة أميال ومن مرتل سطري إىل حصن قمراطة السابق ذكره قبل هذا مثانية عشر ميالً مشاالً

 وهو حصن على رأس جبل وهو آهل وكذلك من كركنت إىل املنشار بني شرق ومشال مثانية عشر ميالً
  .بأهله عامر وله مزارع كثرية وخصب زائد ومن حصن املنشار إىل القطاع جنوباً عشرة أميال

والقطاع حمل مطل ومكانه على جبل وله غالت وزراعات كثرية وخصب زائد ومجل من املنافع والفوائد 
  .إىل إبالطنو عشرون ميالً مشاالًومن القطاع إىل كركنت اثنا عشر ميالً غرباً ومن القطاع 

ومن كركنت إىل ناروا اثنا عشر ميالً وهي منها شرقاً وناروا رحل جليل ومرتل حفيل ذو أسواق عامرة 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  285  

وصنائع متحركة وله سوق يف يوم مشهود وله مزارع متصلة وعمارات حمتفلة ومن ناروا إىل القطاع 
 شرقاً اثنا عشر ميالً ومن القطاع إليها مثل ذلك يف جهة مشاالً عشرة أميال وكذلك من ناروا إىل السابوقة

  .الشرق وكذلك من املنشار أيضاً إىل السابوقة أحد عشر ميالً بني جنوب وشرق

والسابوقة حصن عال عامر آهل كثري الزراعات حمتفل الغالت مشتمل الربكات متصل العمارات ومن 
يق كركنت ومن ناروا إىل قلعة النساء بني شرق ومشال أحد السابوقة إىل قلعة النساء اثنا عشر ميالً يف طر

  .وعشرون ميالً

وقلعة النساء قلعة حسنة البناء مطلة على عمارات متصلة ومنافع مجة وغالت وأشجار وفواكه ويف الشرق 
  .منها وعلى مقربة منها جمرى النهر امللح

    

 يف أعلى جبل ذات حصن حصني ومعقل متني ومن قلعة النساء إىل قصرياين مثانية عشر ميالً وهي مدينة
قطرها واسع وبناؤها شاسع وهلا أسواق مجيلة الرتيب وديار متقنة التركيب وصنائع وبضائع وصناع 

ومتاجر وأمتاع وهلا عمل واسع اال وأقاليم واسعة احلال مزارعها زكية وغالا مرضية وهواؤها بارد 
ة فهي أمنع بالد اهللا مكاناً وأوثقها بنياناً وهلا مع حصانتها يف ومرافقها تشفي الصادر والوارد وباجلمل

جبلها مزارع ومياه جارية ال حتتاج إىل البسيط وا رقة رائقة ورقعة شاهقة ال تغلب يف حال وال ميكن 
  .فيها القتال

 جنوب مخسة عشر ميالً بني... ومن قصرياين مشاالً إىل حمكان مثانية عشر ميالً ومن حمكان إىل قصر
وشرق ومن حمكان إىل سطري غرباً مخسة عشر ميالً وكذلك من سطري إىل كركنت ستة وثالثون ميالً 

وهي مرحلة كبرية تسري من سطري إىل غرذوطة املتقدم ذكرها مث إىل املنشار مث إىل القطاع مث إىل كركنت 
ع واملعاقل فيما صدر من ومن سطري إىل قصر نوبو مشاالً أربعة وعشرون ميالً وقد ذكرنا هذه القال

  .الكتاب

ومن كركنت إىل قرقوذي شرقاً مائة ميل ومثانية عشر ميالً ومن قرقوذي إىل ناروا أربعة وعشرون ميالً 
ومن ناروا إىل كركنت اثنا عشر ميالً وكذلك من ناروا إىل قلعة النساء أحد وعشرون ميالً ومن قلعة 

  .النساء إىل قرقوذي جنوباً مخسة عشر ميالً

  .وقرقوذي بلد حسن يف رأس جبل من أمنع قلل اجلبال وله أرض طيبة زكية وزراعات فاخرة نامية

وبني أرضها والوادي امللح قريب وهو يف الشرق منها وهذا النهر امللح أصله ومنبعه خيرج من شعراء نزار 
ني الوادي ميل ويتصل اليت فوق جفلة وبينهما وبني جفلة ميل ونصف ويرتل جنوباً أمام جفلة وبينها وب

باحلمة ويتصل من هناك بالرحل املسمى حراقة ويبقى الرحل عن ميني وبينه وبني الوادي رمية حجر وبني 
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هذا الرحل واحلمة ستة أميال ويف كل هذا هو حلو مث مير حىت يصل إىل أرض حمكان ويبقى حمكان مييناً 
ملحاً مث يتصل بغريب أرض قصرياين ومير يف ومن قبل هذا جيري الوادي على سباخ فيملح ماؤه ويعود 

شرقي قلعة النساء على بعد مخسة أميال إىل أرض احلجر املثقوب وبعدها منه ميالن وهي يف شرقيه مث مير 
إىل شرقي قرقوذي كما قدمنا ذكره وبينهما حنو من تسعة أميال مث ينعطف ماراً يف عني املغرب فإذا 

  . البحر مث يف لنبياذة وبينهما مقدار يسريقارب لنبياذة مر جنوباً فيصب يف

ومن قرقوذي إىل بثرية جنوباً اثنا عشر ميالً على اجلبل وعلى غري اجلبل أربعة وعشرون ميالً وقد مر 
ذكرها ومن بثرية إىل لنبياذة تسعة عشر ميالً وقد سبق ذكر لنبياذة يف ذكر املدن البحرية وبني بثرية 

  .اً مع الشمالوشلياطة اثنا عشر ميالً شرق

وشلياطة مرتل يف مستو من األرض أارها جارية وزراعاا نامية وخرياا متدانية وغالا كثرية ويتصل 
  .جري ر العسل بغريب أرضها وبني شلياطة وإبالطسة مشاالً عشرة أميال ومنها خيرج ر العسل املذكور

 سوق مشهورة وفيها غالت كثرية وأشجار وإبالطسة معقل حصني ذو أراض ممتدة ومزارع مباركة وله
وفواكه ومنها إىل قرقوذي غرباً حنو من مخسة عشر ميالً وعن إبالطسة أيضاً إىل احلجر املثقوب مثل ذلك 

ومن احلجر . واحلجر املثقوب حصن حصني ومعقل مكني أطنابه ممتدة وأقاليمه معمورة ومياهه كثرية
ميالً وكذلك أيضاً من احلجر املثقوب إىل شلياطة مخسة وعشرون املثقوب إىل قصرياين حنو من اثين عشر 

  .ميالً وبني احلجر املثقوب وقلعة النساء غرباً مع مشال سبعة أميال

على شرف ! وكذلك بني شلياطة وحصن اجلنوب ويسمى قلعة اخلرتارية عشرة أميال وهو حصن منيف
ل كثري وبني اخلرتارية ورغوص مخسة وعشرون جبل منيع أرضه صاحلة الزراعة شاسعة الذراعة وا العس

  .ميالً

ورغوص مرتل حسن وثيق البنيان سامي العلو حصني منيع على ر يعرف ا وبينها وبني البحر اثنا عشر 
ميالً وبني رغوص املذكورة وشكلة اثنا عشر ميالً شرقاً وبني شكلة وموذقة مثانية أميال ومن رغوص إىل 

  .منها مشاالًموذقة مخسة أميال وهي 

وموذقة بني جبال منيعة وا خريات وفوائد وغالت وبني موذقة وقلعة أيب شامة مشاالً ستة عشر ميالً 
  .وبني أيب شامة ورغوص مخسة عشر ميالً جنوباً وبني قلعة أيب شامة ولنتيين أربعة وعشرون ميالً

    

 ويتفجر من جباله ر األروا ور بنتارغة وقلعة أيب شامة معقل يركن إليه ويعول عليه والشعراء متصلة به
ور بنتارغة يصب يف مينا سقوسة ور األروا يصب يف البحر مع ركن اجلزيرة يف جهة اجلنوب وبني 

لثتيين وبزيين مخسة وعشرون ميالً يف جهة الغرب مع اجلنوب وكذلك من رغوص إىل بزيين عشرون ميالً 
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وبزيين يف سفح جبل وهلا مزارع وأرض حسنة وينفجر . ون ميالًوبني شلياطة أيضاً وبزيين مخسة وعشر
من جبلها واديان فينصبان مث جيتمعان على بعد منها مث يشقان اجلبال وميران يف أصل الشعراء إىل البحر 
ويسمى هذا الوادي وادي أكريلوا وبني بزيين أيضاً وأيب شامة مخسة عشر ميالً وبني أيب شامة ونوطس 

 وبني نوطس والبحر من جهة مالطة عشرون ميالً وكذلك بني نوطس وبنتارغة تسعة عشر ثالثون ميالً
  .ميالً

وبنتارغة قد أحدقت ا جبال سرقوسة ورها املسمى ا خيرج من قلعة أيب شامة كما قدمنا ذكره وبني 
يب وبني لنتيين وقلعة بنتارغة وسرقوسة شرقاً تسعة عشر ميالً وبني بنتارغة ولنتيين اثنا عشر ميالً مع تغر

  .ميناو غرباً مع جنوب أربعة وعشرون ميالً

وميناو قلعة حسنة بني جبال بزيين دارة الينابيع كثرية املزارع كثرية الفواكه واأللبان وأرضها طيبة التربة 
ناو إىل وبني ميناو وبزيين أربعة عشر ميالً جنوباً ومن ميناو إىل قلعة اخلرتارية عشرة أميال غرباً ومن مي

  .قلعة الفار ثالثة أميال مشاالً وبني ميناو ومرتل ملجأ خليل تسعة أميال

ومرتل ملجأ خليل مرتل كثري العمارة متصل الزراعة واجلبل منها يف جهة اجلنوب ورها خيرج منه 
ياين ويسمى وادي بوكريط وبني مرتل أيب خليل وقلعة اخلرتارية تسعة أميال جنوباً وبني مرتل خليل وقصر

  .أربعة وعشرون ميالً ومن ميناو يف جهة الشرق حمققاً إىل بكري مثانية عشر ميالً على طريق اجلبل

وبكري مرتل يف مستو من األرض عامر احمللة جليل الغلة سامي الوصف كثري الفواكه ويتصل بالصنوبر 
ن بكري إىل أيب شامة جنوباً املعروف بالبنيط من جهة الغرب ومن بكري إىل لنتيين مشاالً عشرون ميالً وم

  .سبعة أميال وأرضهما خمتلطة متصلة

ومن قصرياين إىل إبالطسة جنوباً عشرون ميالً وإبالطسة حصن بني قلعة اخلرتارية وقلعة احلجر املثقوب 
وبني إبالطسة واحلجر املثقوب أربعة عشر ميالً وكذلك بني إبالطسة والشلياطة جنوباً اثنا عشر ميالً 

ل خليل وباترنو عشرون ميالً وبني أيب شامة وبلنسول ميالن ومن بلنسول إىل قريي اثنان وبني مرت
  .وعشرون ميالً ومن إبالطسة إىل أيذوين تسعة أميال مشاالً

وخيرج من أيذوين وادي رنبلو فيمر مشرقاً وجيتمع مع وادي بوكريط املتقدم ذكره فيمران معاً فيجتمعان 
 أميال من جمتمع الواديني ومير الكل حىت يصل قرب البحر فيجتمع مع وادي مع وادي الطني على مثانية

  .موسى فتصري هذه األودية شيئاً واحداً فتصب يف البحر

وبني أيذوين وقصرياين مخسة عشر ميالً بني غرب ومشال وكذلك من أيذوين إىل ملجأ خليل حنو من 
  .العشرة أميال ومن قصرياين مع الشمال إىل طابس عشرة أمي

وطابس حصن جليل ومعقل عال ذو مزارع ومياه وماء وادي الطني خيرج من أرضها ومير شرقاً إىل أن 
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وكذلك من طابس إىل جوذقة اثنا عشر ميالً شرقاً ومن أيذوين إىل . يقع يف وادي موسى مبقربة من البحر
  .جوذقة أيضاً اثنا عشر ميالً مشاالً

ه ممتدة وغالته كثرية مفيدة ومن جوذقة إىل ملجأ خليل جنوباً وجوذقة مرتل كبري وبه بشر كثري مزارع
ثالثة عشر ميالً ومن طابس مع الشمال إىل شنت فيلب أحد عشر ميالً ومن شنت فيلب إىل شنتورب 

  .مخسة عشر ميالً

وشنتورب حمل حسن كثري الفوائد والغالت ممتد األرجاء واجلهات عامرة أرضه شاسع طوله وعرضه وهو 
  .فيلب يف عني الشرقمن شنت 

وشنت فيلب موضعها من أحسن املواضع وأشرفها بقعة وأكثرها غلة ومنفعة وبني شنتورب وأذرنو ثالثة 
  .عشر ميالً مشاالً وفوق أذرنو جمتمع ر طرجينس ور جرامي ور القيسي وغريها

ياهها كثرية وهي وأذرنو مرتل حسن كاملدينة الصغرية يف شرف حجري وبه سوق ومحام ورقة حسنة وم
  .ومن أذرنو على سفح اجلبل إىل بطرنو ستة أميال. يف ذيل جبل النار من جهة اجلنوب

وبطرنو معقل مانع وحصن كثري املنافع مزارعه كثرية وبه فواكه وكروم وجنات وهو حصن حسن مطل 
  .على أرضني ومنه إىل نسطاسية سبعة أميال بني شرق وجنوب

    

ثنا عشر ميالً وبني نسطاسية ولنتيين جنوباً تسعة عشر ميالً وبني نسطاسية ووادي وبني نسطاسيه والبحر ا
  .موسى ميالن ونصف

ور موسى جيتمع من مياه أربعة أحدها وادي جرامي وهو خيرج من جبال القيسي واألصل الثاين من 
تقي مع صاحبه فيمران معاً جباهلا أيضاً ومن جناا فأما وادي جرامي فإنه مير من اجلبلني ميلني ونصفا فيل

إىل أن يوايف جرامي وبني جمتمع الواديني وجرامي حنو من ستة أميال ويتجاوز إىل حتت جرامي حيث 
املطاحن وتبقى جرامي منهما يف الشرق وبني جرامي والوادي املذكور ميل واحد وبني ملتقى العنصرين 

وبني النيقشني ور جرامي ميل كبري ومن هناك وحجر سارلو مثانية أميال فيقع فيه هناك ر النيقشني 
يرتل الوادي جبملته إىل ما بني شنت فيلب وغليانة فتبقى غليانة يف شرقي الوادي بينها وبينه ميل ونصف 

وتبقى شنت فيلب يف الغريب من الوادي بينها وبينه نصف ميل ويرتل الوادي املذكور إىل إنتر نستريي بني 
ذرنو يف الشرق من الوادي بينها وبينه ميل وتبقى شنتورب يف الغريب منه بينهما أذرنو وشنتورب وتبقى أ

ميل ونصف وجتتمع يف املكان املذكور مع وادي موسى ومع الوادي النازل من طرجينس ووادي يلية 
  .ووادي أنبلة

 أميال ومن أنبلة إىل ومن طرجينس إىل ملتقى األار املذكورة مثانية أميال ومن يلية إىل ملتقى األار أربعة
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املكان أيضاً حيث ملتقى األودية مخسة أميال ويصري مجيع األودية كلها واحداً مث يرتل إىل اجلرطة وتبقى 
بطرنو وشنت نسطاسية يف الشرق وبني بطرنو والوادي نصف ميل ويبقى بني شنت نسطاسية ووادي 

ووادي كريط على مقربة من البحر فيصب موسى ميالن وجيتمع ر موسى ور وادي الطني وادي رنبلو 
  .يف البحر

ولنرجع اآلن فنقول إن من بيقوا إىل بثرانة تسعة أميال ومن بثرانة إىل سقالفية مخسة أميال ومن سقالفية 
  .إىل قلعة أيب ثور شرقاً ستة أميال

  .وقلعة إىل أيب ثور حصن مانع عامر ذو مزارع صادقة وغالت قائمة

 مخسة أميال وهو حصن يف ذروة مطلة أمجل حملة وله مزارع وأرضون طيبة ومن ومنه إىل بولس جنوباً
  .بولس إىل بطرلية شرقاً ستة أميال

وبطرلية حصن شريف ومعقل منيف مزارعه متصلة األطناب كثرية اخلريات وبه سوق وقلعة كسائر 
  .ار كثري املزارع كثري املنافعأسواق املدن الكبار ومن بطرلية إىل مقارة مثانية أميال وهو حصن عامر الدي

ومنه إىل حصن إسربلنكة عشرة أميال جنوباً وهو مرتل كبري شامل لكل خري ذو أرض وزروع وعمارات 
واسعة التذريع ون إسربلنكة إىل قمراطة ثالثة وعشرون ميالً وقد ذكرنا قمراطة فيما صدر من الذكر 

  .ومن إسربلنكة إىل النيقشني شرقاً اثنا عشر ميالً

والنيقشني حصن حصني من أحسن احلصون له ربض مسكون وعمارات كثرية متصلة ومزارع غري 
منفصلة ومن النيقشني إىل حصن طرجينس اثنا عشر ميالً بني مشال وشرق وأيضاً إن طرجينس حصن 

  .ممدن وموطن مستوطن ومعقل مشرف على اجلهات متصل املزارع والعمارات

جرامي مثانية أميال وجرامي مرتل ذو رقة مطلة عامر آهل احمللة زراعاته ومن طرجينس يف جهة الغرب إىل 
  .خصيبة ومياهه كثرية عذبة ومن جرامي إىل قيسي تسعة أميال مشاالً

وقيسي حصن كثري العمارة حصني القرارة ذو كروم كثرية ونعم مشتملة غزيرة ومن قيسي إىل جاراس 
  .مخسة عشر ميالً غرباً

ه عامر املزارع ربضه رحب وعماراته منتشرة وهو بني جبال شاهقة وأطراف وجاراس كثري الفواك
متالحقة وبني جاراس وبطرلية حنو من عشرة أميال ومن جاراس أيضاً إىل رقة باسيلي مشاالً تسعة أميال 

  .وهي رقة حسنة أرزاقها ممكنة وخرياا شاملة وزراعتها طيبة نامية

 رأس جبل عشرة أميال غرباً وكذلك من جاراس إىل احلمار ثالثة ومن رقة باسيلي إىل احلمار مرتل يف
  .عشر ميالً ومن احلمار إىل بولس ستة أميال بني غرب وجنوب

ومن احلمار إىل قلعة الصراط تسعة أميال غرباً وهي قلعة على تل منيع ونشز رفيع كثرية املياه واملزارع 
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 اية من احلصانة وغاية من احلماية وبه أغنام عليها جبل مطل منيف وا كان احلصن أوالً وكان يف
  .وأبقار فهدمه امللك املعظم رجار ونقله إىل املكان الذي به القلعة اآلن

ومن قلعة الصراط إىل جفلوذي على البحر مثانية أميال وبينهما حصن قرطريش وهو حصن صغري وبه خري 
 غرباً مع ميل إىل الشمال وكذلك من رقة كثري ومن قلعة الصراط إىل ثرمة الساحليه مخسة عشر ميالً

  .باسيلي إىل طزعة السابق ذكرها عشرة أميال مشاالً

    

ونرجع بالقول فنقول إن من طرجينس املقدم ذكرها إىل منياج عشرون ميالً وهي تسمى غريان الدقيق 
  .وهي قرية عامرة يف مستو من األرض هلا سوق وجتار وا خصب كثري وخري شامل

ج يف الركن الشمايل من اجلبل املسمى جببل النار وبينهما حنو من مخسة أميال وهي على ر يأيت ومنيا
إليها من حنو ثالثة أميال وعليه أرحاء عامرة ومن منياج إىل أذرنو والطريق مع وادي موسى عشرون ميالً 

  .وقد ذكرنا أذرنو فيما مضى ومن منياج شرقاً إىل الرنداج عشرة أميال

اج يف حضيض اجلبل املذكور وهي قرية كاملدينة الصغرية عامرة السوق بالتجار والصناع وا من والرند
اخلشب كثري ومنها حيمل إىل كثري من اجلهات ومن الرنداج إىل قسطلون عشرون ميالً، وبينهما حصن 

  .كاملرتل صغري يسمى املد

يع وشراء ومنه إىل قرية مصقلة يف الركن وحصن قسطلون عايل الرقعة كثري املنعة عامر آهل ذو أسواق وب
البحري من اجلبال وهي قرية عامرة بأهلها يف ربوة جبل عال واملياه ختترق وسطها ومنها إىل الطربمني 

على الساحل ستة أميال وبينهما النهر البارد وخمرجه من جبال شاخمة يف غريب منياج فيمر مشرقاً ال ينثين 
ومن الرنداج إىل منت البان عشرون ميالً . ه من أوله إىل آخره مثانون ميالًإىل أن يرد البحر وطول جريت

  .وهي قلعة بني جبال شاخمة صعبة الرتول منها واإلرتقاء إليها وما مثلها مواشي وعسوالً وخرياً كثرياً

آهل ومن منت البان إىل منجبة ومنها إىل غالط غرباً عشرة أميال وهو معقل منيع بني جبال شاخمة وهو 
  .عامر وله مزارع ومواش ويزرعون على السقي الكتان الكثري

ومنه إىل كنيسة شنت ماركو سبعة أميال بني غرب ومشال ومن شنت ماركو إىل فيالدنت مخسة أميال 
  .ومن فيالدنت إىل القارونية أربعة عشر ميالً

سمى النت وله كروم والقارونية حصن على شرف جبل مطل على البحر وذا احلصن مصائد للحوت امل
وعمارات ومنه إىل قلعة القوارب تسعة أميال وبني القلعة والبحر ميالن ومن قلعة القوارب إىل مرسى 

  .طزعة سبعة أميال ومن طزعة إىل جفلوذى اثنا عشر ميالً

 ونرجع فنقول إن من مسيىن إىل قلعة رمطة تسعة أميال ومن قلعة رمطة إىل منت دفرت أربعة أميال جنوباً
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ومن منت دفرت إىل ميالص مخسة عشر ميالً مشاالً ومن منت دفرت إىل ميقش جنوباً مخسة عشر ميالً 
  .وميقش موضعها بني مسيىن وطربمني وطريقها طريق صعب

وكذلك من لوغاري إىل بربلس مخسة عشر ميالً بني غرب ومشال ومن منت دفرت إىل بربلس عشرون 
  .ميالً غربا

اء واسعة األفناء ألهلها كسب وسعة حالل ومن بربلس إىل املد جنوباً مخسة وبربلس قلعة حسنة البن
  .أميال وعن بربلس إىل منت البان اثنا عشر ميالً وكذلك من منت البان إىل املد عشرة أميال

وهاهنا مت ذكر صقلية وليس يدرى على قرار األرض جزيرة يف حبر بأكثر منها بالداً وال أعمر منها قطراً 
إن من املدينة املسماة : نا أن نصف مراسيها مرسى مرسى وأمياهلا ومراحلها حبول اهللا تعاىل فنتقولوبقي ل

بلرم إىل برقة على التقوير مخسة أميال ومن برقة إىل مرسى الطني مخسة أميال ومن مرسى الطني إىل غالة 
 القرطيل الذي حتت جنش ثالثة ميالن ومنه إىل اجلزيرة أربعة أميال إىل مرسى قرينش ستة أميال ومنه إىل

أميال ومنه إىل ساقية جنش ثالثة أميال ومنها إىل القرطيل الذي بينها وبني برطنيق ثالثة أميال ومنه إىل 
الشط الذي حتت برطنيق ميل ونصف ومنه إىل وادي قلعة أويب مخسة أميال ومنه إىل وادي املدارج ربع 

  .عشر ميالًميل ومن املدارج إىل جبل شنت بيطو اثنا 

ومنه إىل طرابنش مخسة وعشرون ميالً ومن طرابنش إىل مرسى علي مخسة وعشرون ميالً ومن مرسى 
علي إىل الرأس الذي بينه وبني مازر اثنا عشر ميالً ومن مازر إىل رأس البالط ستة أميال ومن رأس البالط 

ومن األصنام إىل ترسة أيب ثور ستة إىل عيون عباس ستة أميال ومن عيون عباس إىل األصنام أربعة أميال 
  .أميال ومنها إىل وادي القارب ستة أميال ومن وادي القارب إىل أنف النسر ستة أميال

    

ومن أنف النسر إىل الشاقة ستة أميال ومن الشاقة إىل وادي البو مثانية أميال ومن وادي البو إىل أنف 
 ترسة عباد ستة أميال ومن ترسة عباد إىل األختني تسعة النسر ر أبالطنو تسعة أميال ومن أنف النسر إىل

أميال ومن األختني إىل كركنت تسعة أميال ومن كركنت إىل وادي الزكوجي ثالثة أميال ومن وادي 
الزكوجي إىل حجر ابن الفىت تسعة أميال ومن حجر ابن الفىت إىل بسوارية مثانية عشر ميالً ومن بسوارية 

  .ال ومن املالحة إىل اإلنبياذة ثالثة أميالإىل املالحة ثالثة أمي

وبن اإلنبياذة إىل الوادي امللح ميل ومن الوادي امللح إىل مرسى الشلوق مثانية أميال ومنه إىل مرسى بثرية 
مثانية أميال ومنه إىل وادي السواري اثنا عشر ميالً ومن وادي السواري إىل وادي إغريقو اثنا عشر ميالً 

احلمام اثنا عشر ميالً ومنها إىل كرين سبعة أميال ومنها إىل وادي رغوص اثنا عشر ميالً ومنه إىل جزيرة 
ومن وادي رغوص إىل جرف الطفل أربعة أميال ومن جرف الطفل إىل مرسى شكلة أربعة أميال ومنه إىل 
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  .ة ميلغدير الشرشور ميالن ومن غدير الشرشور إىل مرسى الدرامن أربعة أميال ومنه إىل مرسى الشجر

ومن مرسى الشجرة إىل جزيرة الكراث ثالثة أميال ومنه إىل مرسى البوالص ثالثة أميال ومنه إىل جزيرة 
اجلرمان مثانية أميال ومن جزيرة اجلرمان إىل كرم الرنبوح ثالثة أميال مث إىل قرطيل باشنو ثالثة أميال ومن 

 إىل مرسى احلمام ستة أميال ومن مرسى قرطيل باشنو إىل دخلة القصاع ستة أميال ومن دخلة القصاع
  .احلمام إىل دخلة ابن دكين ستة أميال ومنه إىل القاطة ستة أميال

ومنه إىل وادي قسباري اثنا عشر ميالً إىل مرسى احلذاق ستة أميال إىل األنكنة ستة أميال إىل أنف اخلرتير 
ميال مث إىل جزيرة مسمار أربعة أميال مث إىل مثانية أميال إىل سرقوسة ستة أميال مث إىل خندق الغريق ستة أ

أكسيفوا أربعة أميال إىل رأس الصليبة ستة أميال إىل وادي زيدون ستة أميال إىل الركن ستة أميال إىل 
وادي لنتيين ثالثة أميال إىل وادي موسى ثالثة أميال إىل قطانية ستة أميال إىل األنكنة ثالثة أميال إىل 

يال إىل وادي لياج ثالثة أميال إىل شنت شقلى ستة أميال إىل عني القصب ثالثة أميال جزائر لياج ثالثة أم
إىل قرطيل مسقلة ثالثة أميال إىل الوادي البارد تسعة أميال إىل القصوص ثالثة أميال إىل األنباصي مخسة 

ة الوسطى ستة أميال إىل الدرجة عشرة أميال إىل شنت باملي خسة أميال األجاصة ستة أميال إىل الدرج
أميال إىل عني السلطان ميالن إىل الدرجة الصغرية ميالن إىل حجر أيب خليفة ثالثة أميال إىل شنت 

  .اصطفني ثالثة أميال ومن شنت اصطيفن إىل الثالث كنائس سبعة أميال إىل مسيىن ستة أميال

ميالص اثنا كشر ميالً إىل الرأس ومن مسيىن إىل الفارو اثنا عشر ميالً إىل وادي عبود اثنا عشر ميالً إىل 
ستة أميال ومن الرأس مع تقوير اجلون إىل لبريي مخسة وعشرون ميالً إىل رأس دنداري ثالثة أميال إىل 

بقطس مع تقوير اجلون أربعة أميال إىل رأس خلى ميالن إىل مرسى دالية أربعة أميال إىل جفلوذي 
 وعشرون ميالً إىل قارونية اثنا عشر ميالً إىل قلعة الصغرى ثالثة أميال إىل صعفه إىل علقمارة ستة

القوارب ستة أميال إىل طزعة ستة أميال إىل أنف الكلب أربعة أميال ومع تقوير اجلون إىل جلفوذى مثانية 
أميال إىل حجر عمار ميالن إىل األنف اآلخر أربعة أميال إىل الصخرة ستة أميال إىل وادي السواري 

دي أيب رقاد ثالثة أميال إىل يف ثرمة ستة أميال إىل التربيعة ثالثة أميال إىل الشبكة ثالثة ثالثة أميال إىل وا
  .أميال إىل قرية الصرب ستة أميال إىل وادي األمري على التقوير ميالن إىل املدينة ستة أميال

مدينة مسيىن إىل فقد تكلمنا يف هذا اجلزء مبا وجب وجزيرة صقلية مثلثة الشكل فاجلهة الشرقية منها من 
جزيرة األرنب مائتا ميل ومن جزيرة األرنب إىل أطرابنش أربع مائة ميل ومخسون ميالً وهو الوجه 

  .اجلنويب والوجه الثالث من طرابنش إىل احلراش إىل الفارو مائتان ومخسون ميالً وإىل هنا انتهى بنا القول

  .لك ويتلوه اجلزء الثالث منه إن شاء اهللاجنز اجلزء الثاين من اإلقليم الرابع واحلمد هللا على ذ
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  الجزء الثالث

    

إن هذا اجلزء الثالث من اإلقليم الرابع تضمن يف حصته قطعة من البحر الشامي وفيه من اجلزائر البحرية 
قرفس ولقاطة وثنو وجفلونية وجزيرة جاجنت ويف هذا اجلزء أيضاً من البالد الساحلية والربية شنت 

واملاصة وتوجش وجراجي ونارطس وقليبلي وقشطرة وأذرنت وأبرندس وجل ولبلونة فيمي وأتريية 
  .وبذرنت ومجارة وفاسكيو وبندسة وأذرنوبلي وياننة

وقد وجب لنا اآلن أن نتكلم يف وصف ما ذكرنا بلداً بلداً وقطراً قطراً حبول اهللا فنقول إن هذا البحر 
  .ستة جمار كبار وذلك من ريو إىل قابس روسيةاملرسوم يف هذا اجلزء من اجلانب الغريب عرضه 

وريو هذه مدينة من بالد قلورية على ضفة ااز إىل صقلية وبني ريو ومدينة مسيىن من جزيرة صقلية 
سبعة أميال وذلك سعة ااز بني املدينتني وريو مدينة صغرية ا فواكه كثرية وبقول وهي متحضرة وهلا 

  . من حجر وهو على حنر البحر يف الضفة الشرقية من اازأسواق عامرة ومحامات وسورها

  .ومن مدينة ريو مع الساحل على رأس فالمة ستة أميال

ومن ريو إىل برصانة جون كله جون برصانة وهو على رأس ااز ومن فالمة إىل بثرة ثالثة أميال ومنه 
ة أميال ومن وادي العسل إىل طابلة وهي إىل بنتد قطله يف الرب ثالثة أميال ومن بثرة إىل وادي العسل ست

  .قرية ستة أميال

ومن طابلة إىل رأس جفرية اثنا عشر ميالً ومن رأس جفرية إىل بطرقوقة وهو واد جار ثالثة أميال ومنه إىل 
برصانة ستة أميال وبرصانة مرتل على جبل وله عمالة وأقاليم خصيبة وألهلها مكاسب غنم وبقر 

  .قائمةوحروث متصلة وجبايات 

ومن برصانة إىل وادي جراجي اثنا عشر ميالً وعلى هذا الوادي مدينة جراجي وهي مدينة حسنة كبرية 
  .ذات عمارات وزروع وكروم

ومن وادي جراجي إىل وادي األنة وهو وادي جيري من استيلو أربعة وعشرون ميالً ومن األنة إىل حبالية 
إىل اسجالسة وهو واد تدخله املراكب ستة عشر ميالً ومنه إىل وهو واد عليه األرحاء اثنا عشر ميالً ومنه 

وادي طاجنو اثنا عشر ميالً ومنه إىل وادي سلمرية اثنا عشر ميالً ومن سلمرية إىل أوسلة ستة أميال وهي 
جزيرة لطيفة ومنها إىل قرط مارية وهو مرسى كبري فيه إسقاالت نابتة يف البحر ستة أميال ومن قرط 

فلومية السواري وهي من البنيان األول ستة أميال ومنها إىل مدينة قطرونة وهو مرسي ومدينة مارية إىل أ
أولية قدمية البناء حسنة القطر عامرة آهلة عشرة أميال ومن قطرونة إىل مرسى وادي شبريينة اثنا عشر 
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اليجة إىل الكنيسة ميالً وهو مرسى يكن من الريح الثالث ومنه إىل رأس اليجة أربعة وعشرون ميالً ومن 
اليت على رأس أبراقنة اثنا عشر ميالً ومنها إىل رسيانة الوادي الكبري اثنا عشر ميالً ومن الوادي الكبري إىل 

شنت روشيت اثنا عشر ميالً ومنها إىل صخرة سكن اثنا عشر ميالً وهذه الصخرة كانت احلد بني 
ستة أميال وهو ر تدخله املراكب جيد لإلرساء ومن الصخرة إىل وادي سكتة . اإلفرجنيني واألنكربذين

ومن هذا الوادي إىل وادي أبراطنة أربعة وعشرون ميالً وعلى هذا الوادي واجلبال احمليطة به ينبت 
  .الصنوبر الكثري ويعمل هناك منه القطران والزفت وحيمل إىل كثري من اآلفاق

ر املوجن مثانية عشر ميالً إىل وادي أبراغنة ثالثة ومن وادي أبراطنة إىل وادي أكرة ستة أميال ومنه إىل 
أميال ومنه إىل وادي الطس مخسة عشر ميالً ومنه إىل وادي ملنة ثالثة أميال ومنه إىل الوادي املعوج ستة 

ومدينة طارنت مدينة . أميال ومنه إىل وادي مطاحن طارنت ثالثة أميال ومنه إىل طارنت ستة أميال
حسنة البناء املباين والديار كثرية التجار والسفار توسق منها السفن وتقصدها الرفاق كبرية قدمية أزلية 

وهي ذات متاجر وأموال طائلة وذه املدينة مرسى يف غريب املدينة فيه حبر حي ويف شرقي هذه املدينة مع 
 القنطرة بني البحر احلي مشاهلا حبرية تدويرها من القنطرة إىل أن تعود إىل باب املدينة اثنا عشر ميالً وهذه

والبحرية وطول هذه القنطرة من باب طارنت مما يلي دبور القبلة إىل الرب ثالث مائة ذراع وعرضها مخسة 
عشر ذراعاً ويف هذه القنطرة منافس تفرغ من البحر إىل البحرية ومن البحرية إىل البحر يف الليل مرتني 

ثة أودية وعمق هذه البحرية من ثالثني قامة إىل مخس عشرة ويف النهار مرتني وتفرغ يف هذه البحرية ثال
قامة إىل عشر قيم وهذه املدينة حييط ا البحر احلي والبحرية من كل اجلهات خال الوجه الواحد مما يلي 

  .الشمال

    

 ومن مدينة طارنت مشرقاً إىل اصطورة وهو واد ترسى فيه املراكب اثنا عشر ميالً ومنه إىل وادي أقلوية

ثالثة أميال ومنه إىل مرسى قيطولقة وفيه عني اثنا عشر ميالً ومنها إىل مرسى جملود وهو مرسى كبري يكن 
من كل ريح وحوله أحساء وآبار اثنا عشر ميالً ومنه إىل مرسى نوذرس ويروي نارطس وهو مرسى 

  .صغري ثالثة أميال

ى حسن فيه ماء طيب كثري اثنا عشر وبني نوذرس هذه والبحر أربعة أميال ومنه إىل طراجة وهو مرس
  .ميالً ومن الطراجة إىل مدينة قليبلي ستة أميال

ومدينة قليبلي مدينة كبرية قدمية عامرة وهي يف بقعة من األرض والبحر حييط بتلك البقعة كأا جزيرة 
الً وليغة ومنها إىل أنبانة وهو مرسى فيه عني ماء عذبة مخسة عشر ميالً ومنه إىل ليغة مخسة عشر مي

  .قرطيل داخل يف البحر
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وقي هذا املرسى عينا ماء عذب ومنه إىل قاشطرة عشرة أميال وهي مدينة صغرية على حنر البحر ومنها 
إىل مدينة روث مرت عادالً يف الربية اثنا عشر ميالً ومنها إىل سليت ثالثة أميال ومنه إىل مدينة جل ستة 

  . عشرون ميالًوعشرون ميالً ومنها إىل مدينة أذرنتو

ومدينة أذرنتو مدينة قدمية اآلثار كثرية السكان والعمار فيها أسواق عامرة وجتارات دائرة والبحر قد 
أحاط بسورها من مجيع جهاا الثالث وتتصل من جهة الشمال بالرب وهلا واد يأيت من الشمال فيجتاز 

رندس وبينهما أربعون ميالً فيصب ا وأهل على باا ومير مع جون البنادقة إىل مدينة أبرنطس وتروى أب
  .أبرندس أنكربذيون وكانت من عمالة صاحب القسطنطينة

ومدينة أذرنتو هي على رأس ااز بني حبر الشام وحبر البنادقني من جهة املغرب ومنها يف البحر إىل مدينة 
  .أدراست سبعون ميالً

اق كثرية وجتارات وأحوال واسعة وهي على ضفة وأدراست مدينة كبرية عامرة كثرية اخلريات ذات أسو
البحر من ااز يف اجلهة الشرقية ومن أدراست إىل مدينة لبلونة وهي على حبر البنادقة مائة ميل ومخسة 

  .وعشرون ميالً مع تقوير اجلون

أربعون ميالً ومن لبلونة إىل مجارة مائة ميل مع دور القرطيل واسم مجارة بالرومية بدنتو ومنها إىل بترنتو 
  .وبترنتو مدينة صغرية متحضرة ذات أسواق وعمارة

ومجارة مدينة كبرية عامرة ومن مجارة أيضاً مع الساحل إىل مدينة فاسكيو ستون ميالً وفاسكيو مدينة 
  .متوسطة وهلا من اجلانب الشرقي خليج صغري كالذراع تدخله املراكب على فم ضيق

ن ميالً وعلى التخلية عشرون ميالً وبندسة مدينة متوسطة عامرة ذات ومن فاسكيو إىل مدينة بندسة ثالثو
سور وسوق وبيع وشراء ومنها إىل نبغتو مائة ميل ومخسون ميالً ويلي مجارة يف البحر جزيرة ثنو وبينهما 

  .ثالثون ميالً وهي جزيرة حسنة فيها مرسى وحمتطب

 كبرية طوهلا مائة ميل وا مدينة عامرة ويلي هذه اجلزيرة مع الغرب وحمرف جنوب قرفس وهي جزيرة
  .خصيبة حصينة على قنة منيعة وألهلها عدة وامتناع ممن ناواهم

وبني جزيرة قرفس وجزيرة ثنو ثالثون ميالً وبني قرفس ومدينة أذرنتو السابق ذكرها تسعون ميالً وهو 
فلونية وهي من قرفس شرقاً ومن اجلزائر اليت يف هذه اجلهة ج. جمرى وكذلك من قرفس إىل لبونة جمرى

ودور جفلونية مائتا ميل وهي عامرة وا مدينة ومن جفلونية إىل جزيرة جاجنت مخسون ميالً وهي 
  .جزيرة عامرة دورها مثانون ميالً

ومن جفلونية مع الشمال إىل جزيرة لقاطة أربعون ميالً وهي جزيرة مثلثة الشكل يف طول كل وجه منها 
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  .لنا ذكر هذا اجلزء مبا فيه واحلمد هللا على ذلكعشرون ميالً وقد أكم

  .جنز اجلزء الثالث من اإلقليم الرابع واحلمد هللا يتلوه اجلزء الرابع منه إن شاء اهللا

  .الجزء الرابع

إن الذي تضمن هذا اجلزء الرابع من اإلقليم الرابع قطعة من البحر الشامي فيه أعداد جزائر من جزائر 
  .ونس العظمىالرمانية وجزيرة بلب

وهي جزيرة حييط ا البحر ألف ميل وليس هلا منفذ إىل الرب إال فم ضيق مقداره ستة أميال وقد كان أحد 
القياصرة من الروم بىن عليه سوراً طوله هذه املسافة وهي ستة أميال ويف هذه اجلزيرة ثالثة عشر مدينة 

  . وعماراتقواعد مشهورة مذكورة ومن القالع احلصينة عدد كثري وقرى

ويف هذا اجلزء من البحر جزيرة أقريطش وهي من أكرب اجلزائر البحرية يف حبر الشامي وفيه من اجلزائر 
الصغار مثانية وعشرون جزيرة بني عامرة وغامرة بل أكرها عامر وها حنن واصفون هلا حاالً حاالً وفصالً 

  .فصالً والعون باهللا

    

 نبغطو مائة ومخسون ميالً وأما على الساحل فمن مدينة فسكيو فنقول إن من مدينة بندسة إىل مدينة
املتقدم ذكرها إىل الوادي امللح ستة أميال وعلى هذا الوادي مدينة بندسة املتقدم ذكرها وبينها وبني البحر 

  .ثالثة أميال ومن موقع النهر امللح إىل النهر احللو وهو مرسى كبري عليه عيون عذبة أربعة وعشرون ميالً

ومن النهر احللو إىل مرسى الشجر وهو مرسى كبري مكن الرياح الثالثة أربعة وعشرون ميالً ومنها إىل 
مرسى اللقاطة اثنا عشر ميالً وهو مرسى كبري وفيه مياه عذبة ومنه إىل املرية وهو برج على فم مرسى 

  .ضيق، يسمى فم الصباغني، واملرسى بينهما داخل ثالثة أميال

سى طويل مشع وعليه قرى ومدن منها نبغطو وهذا الذراع ينتهي إىل فم جزيرة بلبونس وداخل هذا املر
ومن طرفه إىل طرف آخر يقابله من الناحية الثانية ومسافة ما بينهما ستة أميال كما وصفناه وهذه ستة 

  .األميال هي فم جزيرة بلبونس اليت نأيت بذكرها بعد هذا حبول اهللا تعاىل

بق ذكرها مساحالً مطيفاً باجلزيرة الكبرية املسماة بلبونس إىل قرطيل جزيرة القاطة اليت ومن املربة اليت س
  .رمسناها يف اجلزء الذي قبل هذا وبينهما ثالثون ميالً

ومدينة نبغطو على ساحل هذا الذراع من جهة الشمال وهي مدينة يف سند جبل ويقابلها من داخل 
ليالً وبينهما قطع رؤسية مخسة وثالثون ميالً ومع نبغطو يف جزيرة بلبونس مدينة قورنت مع الشرق ق

الساحل يف الرب الكبري على قرب الذراع مدينة أستيبه وبينهما مخسة وسبعون ميالً وتروى أستيبس 
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  .وأستيفس أيضاً

ومن أستيبس إىل مدينة قورنت من أرض جزيرة بلبونس مع تدوير اجلون تسعون ميالً وأستيبس بلد 
  .لبحر قدر ستة أميالمرتفع عن ا

وأما مدينة قورنت فمدينة كبرية عامرة وهي على حنر البحر تقارب املضيق بينها وبينها ثالثون ميالً 
وجزيرة بلبونس كما قدمنا دورها ألف ميل وهي تتصل بالرب وسعة فم املضيق الذي هو مدخل اجلزيرة 

  .ستة أميال

فأوهلا مدينة قورنت وقد ذكرناها ومن مدينة قورنت إىل وأما البالد اليت يف ساحل اجلزيرة من داخلها 
براس مخسة وعشرون ميالً ومن براس إىل حطبناس مثانية عشر ميالً ومنه إىل باصنة وهذا مرسى كبري 

  .وقلعة كبرية أربعون ميالً ومنه إىل مرية وهو قرطيل عليه كنيسة ثالثة عشر ميالً

 على مسقط واد اثنا عشر ميالً ومنها إىل مدينة بند فمالص ومنها إىل أربة حبالنه وهي مدينة متحضرة
  .ستة أميال وهنا رأس إستالرة

ومنها إىل قرنة وهي مدينة صغرية هلا قلعة مطلة على البحر مثانية عشر ميالً ومنها إىل مرسى أبروذه ستون 
  .ميالً وهو ستون ميالً وهو مرسى كبري مكن

ثونية قلعة كبرية على البحر وهلا ربض عامر ومنها إىل أكرونية وهي ومنها إىل مثونية اثنا عشر ميالً وم
  .أيضاً مدينة على البحر أربعون ميالً

ومن أكرونية إىل مانية عشرون ميالً وهي قرية على البحر عامرة ا سوق عامرة وصنائع قائمة ومنها إىل 
  .ور منيع وا جتارات وسوق عامرةميلية أربعة وعشرون ميالً وميلية قلعة كبرية على البحر وعليها س

ومنها إىل منياصة .  سبعون ميالً" - "ومنها إىل لكذمونه وهي مدينة ستة ومخسون ميالً ومنها إىل 
عشرون ميالً ومنياصة هذه مدينة حصينة مطلة على جبل بساحل البحر يرى منها يف مدة الصفاء جبال 

  .جزيرة أقريطش وبينهما جمرى صغري

ىل مرسى بتولية ثالثون ميالً ومنه إىل انت جريص ثالثون ميالً ومن أنت جريص إىل ومن منياصة إ
  .أفصميله ستون ميالً ومن أفصميله إىل قورنت مائة ميل ومنها إىل الرأس مائة ميل

ومن الرأس إىل الرأس ستة أميال كما وصفناه ودور هذه اجلزيرة ألف ميل وا ثالثة عشر مدينة عامرة 
قواعد ذوات أسواق عامرة دائمة وأما قالعها وقراها فكثرية جداً وهلم مراكب محالة وليس كلها وكلها 

هلم يف الرب منفذ إال هذه الستة األميال اليت جتر فيها املراكب فمن أراد اجلواز باختصار إىل القسطنطينة جر 
يل يف البحر وذلك عشرة جمار مركبه هذه الستة األميال اليت جتر فيها املراكب فمن أراد اجلواز دار ألف م

مائة ميل يف كل جمرى ومن جزيرة بلبونس إىل جزيرة أقريطش مثانون ميالً وجزيرة أقريطش جزيرة عامرة 
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  .كبرية كثرية اخلصب وا مدن عامرة

    

وهي جزيرة طويلة عريضة طوهلا من املشرق إىل املغرب من رأس السيف إىل رأسها اآلخر املقارن 
ائة ميل ومخسون ميالً ومن الوجه اآلخر مثل ذلك ثالث مائة ميل ومخسون ميالً وعرض للمشرق ثالث م

  .رأس السيف مائة ميل والرأس اآلخر عرضه مثل ذلك

وكذلك من رأس السيف إىل رأس تيىن ثالثة جمار ويقال هي جمريان ونصف وهذا اخلالف بني القولني إمنا 
  .ريح أو ضعفهايكون حبسب جري املراكب وسلس قطعها وقوة ال

وجزيرة أقريطش جزيرة كبرية كما قلناه وفيها من املدن مدينة اخلندق وربض اجلنب وا معدن ذهب 
  .وأشجار وفواكه ويعمل ا جيد اجلنب الذي يتجهز به إىل مجيع النواحي وال يعدله شيء من نوعه

ماً يف ستة أيام وبني آخر جزيرة ويف أجبلها الوعول الكثرية وطوهلا من املغرب إىل املشرق اثنا عشر يو
  .أقريطش يف الشرق إىل جزيرة قربس أربعة جمار

وأيضاً إن جزائر الرومانية اليت تضمنها هذا اجلزء منها جزيرة برنبله وهي جزيرة خالية بينها وبني رأس 
  .مالصة من أرض بلبونس مخسون ميالً وبينها أيضاً وبني جزيرة ميلو مخسة وعشرون ميالً

ة بلبونس منها غرباً وجزيرة ميلو منها شرقاً ومن جزيرة ميلو إىل جزيرة بوليو شرقاً وهي عامرة وجزير
أربعة أميال ومن بوليو إىل جزيرة بلقنتر شرقاً ستة أميال وهي عامرة ومن جزيرة بلقنتر إىل نيو عشرة 

  .أميال

ة أستبالية وبينها عشرون ميالً ونيو جزيرة عامرة خصبة وا مرسيان وبالقرب منها يف جهة الشرق جزير
  .ودور أستبالية اثنا عشر ميالً وهي عامرة آهلة وفيها مكاسب أغنام وأبقار

ومن استبالية إىل شنت ريين أربعة وعشرون ميالً وهي عامرة ومنها إىل رأس أقريطش الشمايل مخسون 
 جزيرة أشكيلو مائة ميل وهي ميالً وأيضاً من جزيرة بلبونس من رأس أسكليا ماراً بني جنوب وشرق إىل

جزيرة عامرة وا مدينة عامرة وهي مدينة حسنة ومن أشكيلو إىل جزيرة أبصره وهي خالية مخسون ميالً 
شرقاً من أبصره إىل جزيرة خيو مخسة وتسعون ميالً وهي جزيرة كبرية كثرية العمارة وفيها مدينة حسنة 

ميالً وصامو جزيرة كبرية كثرية أشجار عامرة باألغنام ومن جزيرة خيو إىل جزيرة صامو مخسة وثالثون 
  .واألبقار وا مدينة حسنة

وهذه اجلزيرة جيمع علك املصطكي كثرياً وحيمل منها إىل سائر اآلفاق املتجاورة واملتباعدة وا حلوم 
  .الصيد كثرية جداً ومن جزيرة صامو إىل جزيرة الرو يف جهة الشمال ثالثون ميالً

ن من رأس جزيرة بلبونس املسمى أسكليا إىل جزيرة أندره شرقاً اثنا عشر ميالً وهي جزيرة وأيضاً فإ
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  .عامرة آهلة

ومنها باملقابلة لرأس جزيرة أندره شرقاً جزيرة تسمى تينو وهي عامرة وبينها وبني أندره أربعة أميال 
  .ومنها إىل جزيرة ميكال ثالثة أميال

ة تينو وهي جبل عظيم عريض وطيء األعلى عامر آهل وبه مدينة وجزيرة ميكال أكرب قطراً من جزير
وذيلوا جزيرة مدورة خالية ال عامر ا وا مرسى . حسنة ومنها شرقاً إىل جزيرة ذيلو اثنا عشر ميالً

ومنها إىل جزيرة نقسية أيضاً جنوباً ثالثون ميالً ونقسية جزيرة عامرة كبرية وفيها روم يعمروا بأغنامهم 
  .ارهم ومنها إىل جزيرة منرغو ثالثون ميالً وهي جزيرة عامرة كبرية كثرية البشر وفها كسب كثريوأبق

ومنها شرقاً إىل جزيرة الرو أربعة أميال وجزيرة الرو عامرة كبرية فيها قلعة ومنها إىل جزيرة قاملو أربعة 
  .أميال وهي جزيرة عامرة حسنة وهلا مرسى حسن

ي عشرون ميالً وهي جزيرة عامرة وا إرساء وحط ومنها يف الشرق جزيرة ومنها غرباً إىل جزيرة كو
  .نيسلى وهي عامرة حسنة وهلا مرسى مكن من مجيع الرياح أربعة وعشرون ميالً

وبني جزيرة نيسل وجزيرة رودس مائة ميل ورودس تقابل يف الرب جون املقري ومن رودس إىل قربس 
  . بعد هذا بذكر قربس وغريها بعد هذا إن شاء اهللا تعاىلثالثة جمار وهي ثالث مائة ميل وسنأيت

  .جنز اجلزء الرابع من اإلقليم الرابع واحلمد هللا ويتلوه اجلزء اخلامس إن شاء اهللا

  .الجزء الخامس

    

إن هذا اجلزء اخلامس من اإلقليم الرابع تضمن قطعة خامسة من البحر الشامي وفيه من اجلزائر جزيرة 
ربس وبعض بالد على الساحل الشمايل من بالد الروم واملسلمني وفيه حيث انتهى صدر رودس وجزيرة ق

البحر الشامي وعليه من البالد الشامية أنطرطوس والالذقية وأنطاكية واملصيصة وآذنة وعني زربة 
وطرسوس وقرقوس ومحرتاش وأنطاكية احملرقة وأنطاكية احملدثة والباطرة واملرية وجون املقري وحصن 

ستروبلي وفيه من البالد الشامية الربية فامية وحصن سلمية وقنسرين والقسطل وحلب والرصافة والرقة ا
والرافقة وباجروان واجلسر ومنبج ومرعش وسروج وحران والرها واحلدث ومسيساط وملطية وحصن 

أخبارها منصور وزبطرة وجرسون واللني والبذنذور وقوة وطولب وكل هذه البالد جيب علينا أن نوضح 
  .ونأيت بصفاا وطرقاا حسب ما تقدم لنا من القول فيما صدر بعون اهللا تعاىل

فنقول إن جزيرة قربس جزيرة كبرية القطر مقدارها ستة عشر يوماً وا قرى ومزارع وجبال وأشجار 
واملتقاربة وا وزروع ومواش وا معادن الزاج املنسوب إليها ومنها يتجهز به إىل سائر األقطار املتنائية 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  300  

من املدن ثالث منها النميسون وهي جبنوب اجلزيرة وهي مدينة حسنة فيها األسواق والعمارات الكثرية 
ومنها مدينة لفقسية وهي توسطة الوضع يف اجلزيرة ومنها مدينة كرينية وكلتامها مدينتان حسنتان ذواتا 

  .ا كثري موجودأسواق وقصب وما معايش وصنائع وأرزاق واسعة والعسل م

ومن جزيرة قربس إىل مدينة أطرابلس الشام جمريان وكذلك من قربس إىل جبلة جمرى ونصف وجزيرة 
قربس على قدم األيام رخاؤها شامل وخريها كامل ومن مشال اجلزيرة إىل أقرب بر منها حصن قرقوس 

بالشرق من هذه اجلزيرة صدر ومنه تظهر جبال قربس وهي أقرب براً إليها وبينهما حنو من سبعني ميالً و
  .البحر الشامي وحيث انتهاؤه يف أرض الشام وعليه هناك بالد تقدم ذكرها

فمنها أنطرسوس وهي على ضفة البحر صغرية القدر ا أسواق عامرة وجتارات دائرة ومنها إىل حصن 
من حصن املرقب وهو على جبل منحاز من كل ناحية وبني حصن املرقب وأنطرسوس مثاين أميال و

املرقب إىل مدينة بلنياس مثانية أميال وبني بلنياس والبحر أربعة أميال وبلنياس مدينة صغرية متحضرة ا 
من الفواكه واحلبوب كل حسن كثري موجود ومن بلنياس إىل مدينة جبلة على البحر عشرة أميال وهي 

  .مدينة صغرية حسنة عامرة كثرية اخلري وهي على واد جار

الالذقية مدينة عامرة آهلة كثرية اخلصب واخلريات وهي على حنر البحر وهلا ميناء حسنة ترسى ومنها إىل 
ا املراكب والقوارب القاصدة إليها ومن الالذقية إىل حصن اهلربادة مثانية عشر ميالً واهلربادة حصن 

شر ميالً عامر كثري اخلصب فيه صنائع وعمارات ومن حصن اهلربادة إىل حصن السويدية مخسة ع
والسويدية على البحر وهي فرضة أنطاكية وبني أنطاكية والبحر اثنا عشر ميالً وبالسويدية يقع ر 

  .أنطاكية املسمى بالعاصي

وأما أنطاكية فبلدة حسنة املوضع كرمية البقعة ليس بعد دمشق أنزه منها داخالً وخارجاً كثرية املياه 
ها وهلا سور دائر وبساتينها اثنا عشر ميالً وعليها سور منخرقة يف أسواقها وطرقها وقصورها وسكك

عجيب حصني منيع من حجر حييط ا وجببل مشرف عليها ويف داخل السور أرحاء وبساتني وجنات 
البقول وسائر املرافق وا أسواق عامرة ومبان زاهرة وصناعات نافقة ومعامالت مرفقة وخري كثري 

  .ب املصمتة اجلياد والعتايب والتستري واإلصبهاين وما شاكلهاوبركات ظاهرة ويعمل ا من الثيا

وهي على رها املقلوب املسى باألرنط وخمرجه من أرض دمشق مما يلي الطريق طريق الربيد فيمر حبمص 
مث يتصل مبدينيت محاة وشيزر ويأيت أنطاكية من جنوا مث ينعطف مع اجلنوب فيمر وهو جيري مع اجلنوب 

  .لسويدية يف البحر الروميفيصب جبنوب ا

    

ومن السويدية إىل جبل رأس اخلرتير عشرون ميالً وعلى هذا اجلبل دير كبري وهو أول بالد األرمن وآخر 
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بالد الشام ومن هذا احلصن إىل حصن روسوس على ر وهي حتت رأس اخلنرير سواء عشرة أميال ومن 
ن منيع على شرف البحر فيه مقطع خشب حصن روسوس إىل حصن التينات مخسة عشر ميالً وهو حص

الصنوبر الذي حيمل إىل سائر األقطار الشامية ومنه إىل حصن املثقب مثانية أميال وهو حصن حسن البقعة 
ومنه إىل جزيرة البصى وهي جزيرة ختتلط بالرب عشرة أميال ومنها إىل حصن امللون مخسة عشر ميالً 

قوس حصن منيع على البحر ومنه إىل قرقوس ثالثة عشر ميالً ومنها إىل قرقوس مخسة وعشرون ميالً وقر
  .ومن هذا احلصن تظهر مقطعات جزيرة قربس

ونرجع فنقول إن من مدينة أنطاكية إىل آذنة مشاالً ثالث مراحل ومن أنطاكية أيضاً إىل إسكندرونة مخسة 
 ومن إسكندرونة وأربعون ميالً وهو حصن على ساحل البحر وبه خنيل وزروع كثرية وغالت وخصب

إىل بياس مرحلة خفيفة ومن بياس إىل املصيصة مرحلة فذلك من إسكندرونة إىل املصيصة أربعون ميالً 
واسم املصيصة بالرومية مامسترا واملصيصة مدينتان على ضفيت ر جيحان وبينهما قنطرة من حجارة 

ع متصلة ورها جيحان خيرج من واسم املدينة الواحدة املصيصة واألخرى كفربيا وهلما بساتني وزرو
بالد الروم حىت يصل املصيصة مث رستاق حصن امللون فيقع يف حبر الروم وبني املصيصة والبحر اثنا عشر 
ميالً وبني املصيصة ومدينة عني زربة مرحلة وعني زربة بلد يشبه بلد الغور له مثار كثرية حسنة اجلملة 

  .وافرة اخلريات

ة ذات أسواق وصناعات وصادر ووارد وهي على ر سيحان وبغربيه ور وآذنة مدينة جليلة عامر
سيحان يف قدره دون ر جيحان وعليه قنطرة عجيبة البنيان طويلة جداً وخمرج هذا النهر من بالد الروم 

ومن آذنة إىل املصيصة مرحلة ومن املصيصة إىل عني زربة مرحلة ومن عني زربة إىل أنطاكية مرحلتان 
ة يف جهة الشمال إىل طرسوس مرحلة وطرسوس مدينة كبرية هلا سوران من حجارة وهي كثرية ومن آذن

املتاجر والعمارة واخلصب الزائد وبينها وبني حد الروم جبال متشعبة من اللكام كاحلاجز بني العملني 
يومان ومن أوالش إىل سلوقية . وبني طرسوس والبحر اثنا عشر ميالً وهناك حصن أوالش وهو فرضتها

ومن سلوقية إىل أنطاكية احملرقة أربعة أميال وهي مدينة قليلة العامر وكانت قبل مدينة عامرة آهلة كبرية 
فخربت وعمرت أنطاكية اجلديدة وبني املدينتني يومان وهي على جبل عال ومنها إىل مرسى ميناء املعطى 

يات يوم يف البحر وهي ثالثة ومخسون وهو على ميناء حسنة مثانية عشر ميالً ومنه إىل جزيريت الشذون
ميالً ومها جزيرتان بينهما وبني الرب عشرة أميال ومن جزائر الشذونيات إىل جون الفيلقة وطوله عشرون 
ميالً ويف آخره يصب ر عظيم وعليه حصن ضرسرا ومن آخر جون الفيلقة إىل املرية ثالثون ميالً ومن 

القيقب وطوهلما عشرون ميالً ومنها إىل مدينة الباطرة عشرون هناك تدخل املراكب بني جبلني يسميان 
ميالً وهي مدينة على الرب ومنها إىل جون املقري وهو يقابل جزيرة رودس على التقوير مائتا ميل وقطعه 
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روسية سبعون ميالً ومن آخر جون املقري إىل مدينة استروبلي مخسون ميالً على البحر وهي مدينة 
ها إىل رقة شنسيون مائة وعشرون ميالً وهي على ذروة جبل عال مطل على البحر صغرية متحضرة ومن

ومنها إىل شام مخسون ميالً ومن شام إىل دير شورنت مخسون ميالً وهو دير كبري وفيه عمار قسيسون 
ورهبان ومنه إىل مرسى بست اثنا عشر ميالً ومنه إىل ماطلى مائة وعشرون ميالً وماطلى حصن حصني 

ى رأس جبل ترايب وبينه وبني البحر مخسة أميال واجلون يعرف به ومن هذا احلصن إىل فم أبذه مائة يف أعل
  .ميل وهو املضيق ومنه إىل القسطنطينة جمريان

    

ونرجع فنقول إن مدينة أنطاكية مدينة جليلة كما قدمنا ذكرها والطريق من أنطاكية إىل الرقة على حلب 
ون ميالً وقنسرين مدينة تنسب أعماهلا إليها وقنسرين املدينة نفسها وكان من أنطاكية إىل قنسرين أربع

عليها سور حصني فهدم يف أيام قتل احلسني بن علي عن أمر يزيد بن معاوية وبقي اآلن ا آثار من 
سورها وهلا حصن منيع وا أسواق وفعلة وهي على ر قويق وقويق هو ر حلب يصل يف جريته إىل 

 يغوص يف األمجة ومن قنسرين إىل حلب عشرون ميالً وحلب هي دار اإلمارة بقنسرين وهو قنسرين مث
بلد كثري اخللق على رصيف الطريق إىل العراق وبالد فارس وخراسانات وعليها سور حجارة بيض ور 

لشوارع قويق جيري على باا وهو ر صغري ليس بالكثري املاء ويدخل منه إىل البلد يف قناة جتري يف ا
واألسواق والديار ومنه يشرب أهل املدينة وبه يتصرفون ور قويق خيرج من قرية تدعى سيناب على ستة 

أميال من دابق مث يصري إىل حلب مثانية عشر ميالً مث مير إىل مدينة قنسرين عشرين ميالً مث مير إىل مرج 
ه اثنان وأربعون ميالً وملدينة حلب يف األمحر اثين عشر ميالً مث يغيض يف األمجة فمن خمرجه إىل مغيض

  .قصبتها عني ماء حسنة

ومن حلب إىل الرقة طريقان أحدمها من حلب إىل الناعورة مث إىل خساف مث إىل بالس مث إىل دوسر ومن 
الدوسر إىل الرقة والرقة واسطة ديار مضر ومقصد الوارد والصادر ومعقل التجارات وهي مدينة حسنة يف 

ا أسواق ومتاجر وصنائع وأهلها مياسري وهي قاعدة ديار مضر كما قدمناه وتسمى شرقي الفرات و
بالرومية باألنيقوس ومن مدا باجروان وحران والرها وسروج ومسيساط ورأس عني وكفرتوثا وتل 

  .موزن والزاوي ونصيبني وأذرمة والرصافة

 ميالً والرصافة قصور بناها خلفاء بين والطريق من الرقة إىل محص من الرقة إىل الرصافة أربعة وعشرون
أمية وحوهلا مساكن وقرى عامرة وا أسواق فيها بيع وشراء وأخذ وإعطاء ومن الرصافة إىل املراغة أربعة 

وعشرون ميالً واملراغة يف طرف البادية وهو حصن عامر والعرب تسرح يف أرضه ومن املراغة إىل 
ة ثالثون ميالً وسلمية على طرف البادية وهو حصن كاملدينة صغري القسطل ستة وثالثون ميالً مث إىل سلمي
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ونقول . عامر آهل ومن سلمية إىل محص مرحلة وهي أربعة وعشرون ميالً وقد ذكرنا محص فيما سبق
أيضاً إن يف هذا اجلزء املرسوم معظم الفرات وهو النهر املشهور احملسوب يف األار الستة الكبار اليت هي 

جلة والفرات ومهران السند وجنجس اهلند وبغنون الصني وجيحون خراسان وخمرج ر الفرات النيل والد
من داخل بالد الروم ومن حومة قزالة من جبال متصلة بقاىل قال مث مير يف بالد الروم وميتد إىل كمخ مث 

سفن واألطواف يسري منها إىل ملطية حىت يكون منها على ميلني مث ميتد إىل مسيساط فيحمل من هناك ال
إىل إىل بغداد مث ميتد من مسيساط ماراً يف جهة اجلنوب مائالً مع الشرق إىل ساحل جريان مث إىل جسر 

سنجة مث إىل الرافقة وجيتاز بالرقة وهي منه يف الضفة الشرقية ويتصل باحملمدية من غرا إىل اخلانوقة إىل 
الدالية إىل عانة إىل هيت إىل األنبار ومن هناك يرتل قرقيسيا وهناك مصب ر اخلابور إىل رحبة مالك إىل 

إىل ر عيسى إىل بغداد وبغداد على ضفيت دجلة وباقي ر الفرات ميتد من الرحبة مع ظهر البادية فيصل 
منه خليج إىل صرصر وخليج آخر إىل القصر وخليج ثالث إىل سورا وخليج رابع إىل الكوفة وتغوص هذه 

  .لبطائحاخللجان وتتفرق يف ا

فأما مدينة ملطية فهي مدينة حمصنة وكانت فيما سلف كبرية غري أن الروم تغلبوا عليها مرات فغريوا 
  .حماسنها وسلبوا نعمها ومنها إىل مسيساط أحد ومخسون ميالً

ومدينة مسيساط على الفرات وهلا قلعة حصينة وهي يف شرقي اللكام مطلة على الفرات وحيتف ا جبال 
  .ا اجلوز والكروم وسائر الثمار الشتوية والصيفية مباحة ال مالك هلاكثرية فيه

وبني مسيساط وملطية مدينة صغرية تسمى حصن منصور وهي حسنة مشهورة وهلا رساتيق وقرى وا 
خصب كثري وإصابة غلة وبينها وبني مسيساط مرحلة وهي من األميال أحد وعشرون ميالً ومن حصن 

  . ميالً مث إىل زبطرة مخسة عشر ميالًمنصور إىل ملطية ثالثون

    

ومن منبج إىل ملطية مخسة أيام ومن منبج إىل مسيساط يومان وقيل ثالثة ومدينة منبج كبرية وبينها وبني 
الفرات مرحلة كبرية وعليها سوران وهي من بناء الروم األول وفيها أسواق عامرة وجتارات دائرة وأموال 

واسعة وبقرا مدينة سنجة وهي مدينة صغرية متحضرة بقرا قنطرة مبنية متصرفة وغالت قائمة وأرزاق 
باحلجر املنجور وثيقة العقد حسنة الصنعة تعرف بقنطرة سنجة وهي من أعجب شيء أبصر من عظام 

  .القناطر وذلك أا أخذت عرض الفرات كله تسمى هذه القنطرة جسر منبج

بج إىل احلدث يومني ومن احلدث إىل مرعش يوم وكذلك من ومن منبج إىل مرعش ثالثة أيام تسري من من
منبج إىل حلب ثالث مراحل تسري من منبج إىل قورس مرحلتني ومن قورس إىل حلب يوماً وقورس 

حصن على جبل متصل جببل اللكام ومن منبج أيضاً إىل ملطية مخس مراحل ومن منبج إىل مسيساط ثالثة 
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صن املنصور مرحلة كبرية ومن حصن منصور إىل احلدث يوم كبري أيام وقيل يومان ومن مسيساط إىل ح
ومن حلب أيضاً إىل محص مخسة أيام وكذلك من حلب إىل املعرة أيضاً اليت هي من حيز قنسرين يوم 

كبري وتسمى معرة النعمان وهي يف ذا كبرية عامرة كثرية املباين واألسواق وليس بأرضها وال يف شيء 
 عني والغالب على أرضها الرمال وشرب أهلها من ماء السماء وهي كثرية اخلري نواحيها ماء جار وال

والشجر من الزيتون والكروم والتني والفستق واجلوز وحنو ذلك وأما احلدث ومرعش فمدينتان متقاربتان 
  .يف الكرب وهلما أسوار حصينة وما أسواق ويقصد إليهما بالتجارات واملنافع

ذكرها إىل اإلسكندرونة أربعون ميالً وكذلك من أنطاكية إىل حصن بغراس اثنا وكل أنطاكية السابق 
عشر ميالً يف مشاهلا وبه منرب وبشر كثري وهو على طريق الثغور وكذلك حصن أوالش حصن منيع على 
ساحل البحر وبني حصن بغراس واإلسكندرونة تسعة أميال وهذه احلصون يف الساحل تتلو السويدية مث 

كندرونة مث إىل بياس مث إىل التينات مث إىل املثقب مث إىل ر املصيصة مث إىل ر آذنة مث إىل إىل اإلس
طرسوس وهذه كلها على توال يف الساحل من اإلسكندرونة إىل بياس مرحلة خفيفة ومن بياس يف الرب 

ة ومن بياس إىل إىل اهلارونية مخسة عشر ميالً ومن اهلارونية إىل مرعش من ثغور اجلزيرة مرحلة كبري
املصيصة مرحلة كبرية ومن املصيصة إىل عني زربة مرحلة ومن املصيصة إىل آذنة مرحلة ومن آذنة إىل 

طرسوس مرحلة ومن طرصوس إىل اجلوزات مرحلتان وأما اهلارونية فحصن صغري على شعب من شعوب 
  .أرض اجلزيرة بعون اهللا تعاىلاللكام بناه هارون الرشيد وسنذكر مدينة بغداد يف اجلزء السادس وبقية 

  .جنز اجلزء اخلامس من اإلقليم الرابع واحلمد هللا ويتلوه اجلزء السادس منه إن شاء اهللا تعاىل

  الجزء السادس

إن الذي حتصل يف هذا اجلزء السادس من األرضني أكثر أرض اجلزيرة وبعض أرض أرمينية وبعض أرض 
بل واجلزيرة ما بني دجلة والفرات ومدن اجلزيرة هي الرقة آذربيجان وبالد البهلويني وهي بالد اجل

والرافقة واخلانوقة وباجروان وعربان وسكري العباس وطابان وتنينري واحملمدية وقرقيسيا والرحبة والدالية 
وعانة وهيت والرب واألنبار وصرصر والقطر وسورا والكوفة وماكسني وسنجار واحلضر واملوصل وبلد 

وبرقعيد وأذرمة ونصيبني ورأس العني وماردين والرها وحران وسروج وجريان وجزيرة ابن عمر 
وجرنيص وطرتى وحيين وآمد ونينوا وفيسابور وقردى وبازبدا ومعلثايا وسوق األحد واحلديثة والسن 

  .وبارما وكل هذه من بالد اجلزيرة

 وبغداد وحبتون والروحاء وفيه من بالد العراق الثرثار والدور وسر من رأى والعلث واجلويث وعكربا
واهلروان وجرجرايا ودجيل وكل هذه من بالد العراق وبالد اجلبل الدسكرة وخانقني وقصر شريين 
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والسريوان والصيمرة وقرماسني والدينور والزوزان والكرج ودنباوند وأما بالد البهلويني فمنها الري 
نية املبارك وا من بالد الديلم قزوين وإصبهان ومهذان واوند ومهرجانقذق وماسبذان وقزوين ومد

وأر وزجنان والبرب والطيلسان والديلم وآمل وسارية ومامطري وطميسة وفيه من البالد األرمينية مرند 
وبرذعة وجرتة وسلماس وخوي وكل هذه بالد عامرة وأقطار ممدنة وجيب علينا أن نتكلم عليها كما 

  . تعاىل ونصفها بلداً بلداً وقطراً قطراًسبق لنا فيما سلف من الكتاب بعون اهللا

    

فنقول إن اجلزيرة هي ما بني دجلة والفرات وتشتمل على ديار ربيعة ومضر وخمرج الفرات من داخل 
بالد الروم على ما قدمنا وصفه وعليه من البالد أيضاً ما قد سبق لنا القول فيه ونذكر اآلن ما بقي منها 

 الرقة وهو طريق املغرب من بغداد إىل السيلحني اثنا عشر ميالً مث إىل فمن ذلك الطريق من بغداد إىل
األنبار أربعة وعشرون ميالً واألنبار مدينة صغرية متحضرة هلا سوق وا فعلة وهلا فواكه كثرية وهي على 

رأس ر عيسى وذلك أنه قد كان فيما سلف من الزمان قبل اإلسالم ال تصل مياه الفرات إىل دجلة 
ه وإمنا كان مفيضها يف البطائح دون أن يتصل شيء منها بدجلة فلما جاء اإلسالم احتفر ر عيسى بوج

  .حىت وصل به إىل بغداد وهو اآلن ر كبري جتري فيه السفن إىل بغداد

ومن األنبار إىل الرب أحد وعشرون ميالً وهي مدينة عامرة ذات قرى وبساتني وعمارة ممتدة ومن الرب 
ة وثالثون ميالً وهيت مدينة من غريب الفرات عليها حصن وهي من أعمر املدن وحتاذي إىل هيت ست

تكريت من حد املشرق وتكريت يف مشال العراق وهي يف غريب دجلة ومن هيت إىل الناووسة أحد 
وعشرون ميالً والناووسة مدينة صغرية متحضرة هلا بساتني وفواكه كثرية وخريات وهي يف جزيرة حييط 

  .لفرات ومنها إىل ألوسة أحد وعشرون ميالً وألوسة متنحية عن الفرات وعلى بعد منها ا

ومن ألوسة إىل عانات أحد وعشرون ميالً وعانات مدينه صغرية يف وسط الفرات يطيف ا خليج من 
ء الفرات وفيها سوق وأعمال ومن عانات إىل الدالية أحد وعشرون ميالً والدالية مدينة صغرية على شاطى

الفرات الغريب ومن الدالية إىل رحبة مالك بن طوق على الفرات أيضاً من شرقيه ثالثون ميالً ورحبة 
مالك مدينة خصيبة عامرة عليها سور تراب وهلا أسواق وعمارات وكثري من الثمرات ومنها مع الفرات 

دائق وكثري فواكه ومنها إىل اخلابور مرحلتان واخلابور مدينة لطيفة على شاطىء الفرات وهلا بساتني وح
إىل قرقيسيا مرحلتان وقرقيسيا مدينة باجلانب الشرقي من الفرات ويصب أسفلها ر اهلرماس املسمى 

  .باخلابور وهلا مثار كثرية

ومن قرقيسيا إىل اخلانوقة وتروى اخلالوقة يومان واخلانوقة مدينة صغرية عامرة آهلة هلا سوق معمورة 
انوقة إىل الرقة مرحلتان وقد ذكرنا الرقة ووصفناها ووصفنا حاهلا يف ذاا وجتارات على قدر ومن اخل
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  .جمملة والطريق من بغداد إىل الرقة مخس عشرة مرحلة

وطريق آخر من بغداد إىل الرقة ويؤخذ يف عشر مراحل أو حنوها وذلك أنك إذا خرجت من بغداد 
 الربية من الناووسة إىل ألوسة أحد وعشرون وجئت الناووسة فارقت الفرات وسرت يف شرقيه متيامناً يف

ميالً ومن ألوسة إىل العجينة مثانية عشر ميالً مث إىل التهنية ستة وثالثون ميالً يف الربية مث إىل الدراقي مثانية 
عشر ميالً مث إىل الفرضة مثانية عشر ميالً مث إىل وادي السباع مخسة عشر ميالً مث إىل خليج بين جفح 

ميالً مث إىل جبال قرقيسيا أحد وعشرون ميالً مث إىل ر سعيد أربعة وعشرون ميالً مث إىل مخسة عشر 
اجلرذان اثنان وأربعون ميالً مث إىل املربك ثالثة وثالثون ميالً مث إىل الرقة أربعة وعشرون ميالً فجملة هذا 

  .الطريق ثالمثائة ميل واثنان وسبعون ميالً

طريق آخر على املوصل وهو أن تسري من بغداد إىل الثرثار اجلائي من مدينة ومن بغداد أيضاً إىل الرقة 
احلضر اليت من أعمال تكريت ومن الثرثار إىل عكربا مخسة عشر ميالً وعكربا مدينة صغرية على شرقي 
دجلة ومن عكربا إىل بامحشا تسعة أميال مث إىل القادسية أحد وعشرون ميالً وبالقادسية يصنع الزجاج 

راقي دائماً ورمسه للملكة ومنها إىل سر من رأى تسعة أميال وسر من رأى بناها املعتصم من بين العباس الع
ومن . فخربت وبقي اآلن منها قصور وضياع وأموال وفيها بعض أسواق لبيع الفاكهة وجتديد األزودة

جبلتا مثانية عشر ميالً سر من رأى إىل الكرخ ستة أميال والكرخ مدينة صغرية عامرة بشرقي دجلة مث إىل 
وهي قرية كبرية ومنها إىل السن مخسة عشر ميالً والسن مدينة ذات سور حصني وا سوق وا يصب 
ر الزاب األصغر وبني السن وتكريت أربعون ميالً وكذلك من السن إىل مدينة البوازج اثنا عشر ميالً 

زاب األصغر وعلى غلوة منه هي مدينة السن وهي مدينة على الزاب األصغر من غربيه وعلى مصب ر ال
  .وهي منسوبة إىل عمل اجلزيرة وديار مضر

    

ومن مدينة السن إىل احلديثة ستة وثالثون ميالً واحلديثة مدينة عامرة وهلا غالت واسعة وخري وخصب 
ي اجلبل وهي بشرقي دجلة وا مصب ر الزاب األكرب وعلى عشرة أميال جبل بارما وعلى الزاب مما يل

  .حبتون وهي مدينة حسنة لطيفة متحصنة وعلى الزاب من نواحي أرمينية مدينة الروحاء

والزابان ران عظيمان إذا اجتمعا كانا كنصف دجله وأكرب ومن مدينة احلديثة إىل بين ظبيان أحد 
 دجلة وعشرون ميالً مث إىل مدينة تكريت أحد وعشرون ميالً وتكريت من مدن املوصل وهي يف غريب

وبإزائها يف الربية مدينة حسنة نظيفة على ر الثرثار وأهل تكريت الغالب عليهم أم نصارى وأبنيتهم 
باجلص واآلجر ومن تكريت يشق ر دجيل اآلخذ من دجلة فيشق ربضها ومير إىل سواد سر من رأى 

ية على ديار ربيعة تسع فيغمره إىل قريب من بغداد ومن تكريت يسري السائر إىل مدينة الرقة يف الرب
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  .مراحل

ومن شاء سار مع دجلة إىل مدينة املوصل مرحلتني خفيفتني واملوصل مدينة كبرية على غريب دجلة 
صحيحة التربة معتدلة اهلواء وشرب أهلها من ماء دجلة وفيها ر يقطعها يف وسطها وبني مائه ووجه 

 ومزارعها ممتدة وأبنيتها باجلص واحلجارة وهلا األرض حنو من ستني ذراعاً وبساتينها قليلة وضياعها
رساتيق عظيمة وكور كثرية منها رستاق نينوا وهي مدينة قدمية أزلية ا آثار بينة وهي البلدة اليت بعث 

  .إليها يونس بن متا كما ذكر يف الكتب وهي من شرقي دجلة جتاه املوصل

 مدينة تعرف بسوق األحد فيها سوق مشهودة وحياذي هذا الرستاق رستاق املرج وهو أيضاً كبري فيه
حتضرها األكراد ملواعيد معروفة وهي مدينة حصينة حتاذي اجلبل وعلى القرب منها مدينة كفر عزى 

يسكنها نصارى ومسلمون ويعرف النصارى الذين ا بالشهارجة وبني كفر عزى وسوق األحد رستاق 
ما إصابة احلنطة الكثرية وأما باقردا وبازبدا فهما أيضاً الزاب الكبري ورستاق حزة أيضاً ومها إقليمان هل

رستقان عظيمان متجاوران بشرقي دجلة وفيهما صنائع خطرية وهلما دخل واسع وكذلك أيضاً رستاق 
اخلابور فيه مدن كثرية وأعمال واسعة وهو جياور رستاق سنجار ويوايف اجلبال وأما رستاق معلثايا 

  .انوفيسابور فهما رستقان خطري

وفوق املوصل على شاطىء دجلة مدينة بلد وبينهما أحد وعشرون ميالً وبلد هذه من غريب دجلة 
كاملوصل وهي كثرية الزرع واألموال وليس هلا ماء جار غري دجلة فمنه شرب أهلها ومنه يتصرفون ومنها 

يف سند جبل ا مياه إىل مدينة سنجار سبعة وعشرون ميالً وسنجار من مدينة بلد يف الربية غرباً وهي 
وضياع وعليها سور من حجر حصني وا مثار كثرية ويقرب منها احلوايل وهو واد من أودية ديار ربيعة 
يسكنه قوم من العرب هلم أموال ومواش وضياع وكروم وبالقرب من احلوايل مدينة برقعيد وبينهما حنو 

  . ومن برقعيد إىل نصيبني سبعة وأربعون ميالًمن مثانية عشر ميالً وبني بلد وبرقعيد ستة وثالثون ميالً

فمن أراد الطريق من املوصل إىل نصيبني خرج من املوصل إىل بلد أحدا وعشرين ميالً ومنها إىل باعيناثا 
مثانية عشر ميالً مث إىل برقعيد مثانية عشر ميالً مث إىل أذرمة مثانية عشر ميالً مث إىل تل فراشة مخسة عشر 

نصيبني اثنا عشر ميالً ومدينة برقعيد مدينة حسنة كبرية كثرية اخلري واخلصب ويسكنها قوم ميالً مث إىل 
من تغلب وكذلك مدينة أذرمة صاحلة القدر كثرية العمارة واخلصب جليلة الغالت واملزارع ومدينة 

ن كفرتوثا هلا زروع وخصب كثري وحاالت حسنة ورأس العني مدينة كبرية وفيها مياه كثرية حنو م
ثالمثائة عني عليها شباك حديد حيفظ ما يسقط فيها ومن هذه املياه ينشأ معظم ر اخلابر الذي يصب 

بقرقيسيا يف الفرات وعليه ألهل رأس عني مدن كثرية منها عربان وهي مدينة حسنة ومنها إىل قرقيسيا 
 يلي عربان طابان أربع مراحل وبني عربان واخلانوقة مدن حسنة تقرب من ضفة اخلابور فمنها مما
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واجلحشية وتنينري والعبيدية وهذه البالد كلها قد غلبت عليها البادية وهي مدن عليها أسوار ال تصوم 
  .وقد جلؤوا معها إىل احلفائر

    

ونرجع إىل نصيبني فنقول إن نصيبني مدينة ديار ربيعة وهي مدينة كبرية يف مستو من األرض ذات سور 
اصد جتارات وا فعلة وصناع وطرز لصنع جيد الثياب وهلا مياه كثرية وجل حصني وأسواق عامرة ومق

مياهها خارجة من شعب جبل يقرب من مشاهلا يسمى بالوسا وهو أنزه مكان يعرف ا وتنتشر تلك املياه 
إىل بساتينها ومزارعها وتدخل إىل كثري من قصورها ودورها وهلا فيما بعد عنها واستدار ا أقاليم 

  .ع حسنة عظيمة السائمة والكراع دارة الغالت والنتاج وبأرض نصيبني عقارب قتالةوضيا

وبالقرب منها جبل ماردين من قرار األرض إىل ذروته حنو ستة أميال وعليه قلعة بناها محدان بن احلسن 
 اجلبل وتسمى هذه القلعة بالبازي األشهب اليستطاع فتحها بوجه البتة حلصانتها ومنعة موضعها ويف هذا

املسمى ماردين جوهر الزجاج اجليد وعنه حيمل إىل سائر بلدان اجلزيرة وجببل ماردين حيات قتالة وهي 
  .به كثرية جداً

وكور ديار ربيعة منها نصيبني وأرزن و آمد ورأس عني وميافارقني وماردين وباعربايا وبلد وسنجار 
  .وقردى وبازبدا وطور عبدين

قة من نصيبني إىل دارا مخسة عشر ميالً ودارا مدينة صغرية حسنة هلا غالت فالطريق من نصيبني إىل الر
ومزارع متصلة ومنها إىل كفرتوثا أحد وعشرون ميالً مث إىل اخلابور مخسة عشر ميالً مث إىل حصن مسلمة 

اء مثانية عشر ميالً مث إىل باجزوان أحد وعشرون ميالً وباجروان مدينة صغرية عامرة ا سوق وبيع وشر
مث إىل الرقة تسعة أميال وحصن مسلمة حصن منيع بناه مسلمة ابن عبد امللك بن مروان وهو على تل بين 

سيار وشرب أهله من ماء املطر وتل بين سيار مدينة صغرية عليها سور من حجر وهي على مرحلة من 
  .رأس عني

قصر ابن بارع تسعة وثالثون ميالً والطريق من نصيبني إىل آمد من نصيبني إىل دارا مخسة عشر ميالً إىل 
إىل تل نزعة مثانية عشر ميالً إىل آمد أحد وعشرون ميالً وآمد مدينة حسنة خصيبة على جبل عن غريب 

دجلة مطل عليها حنو مائة قامة وعليها سور من حجارة األرحاء أسود اللون وهي كثرية الشجر وهلا 
ة وأشجار وبساتني مث جياز ر دجلة إىل ميافارقني بداخل سورها مياه جارية ومطاحن على عيون مطرد

مرحلتني وميافارقني من أرض أرمينية وقوم يعدوا من أعمال اجلزيرة وهي من شرقي دجلة على 
مرحلتني منها وهي مدينة كبرية حسنة خصيبة يف حضيض جبل ويعمل ا من التكك كل حسنة تضاهي 

  .ها يف اجلودة وتصنع ا املناديل العراض والسبنياتالتكك اليت تصنع بسلماس ورمبا كانت تفوق
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والطريق من آمد إىل الرقة ذات اليمني من آمد إىل مششاط سبعة وسبعون ميالً ومن مششاط إىل تل موزن 
مخسة عشر ميالً مث إىل جريان مثانية عشر ميالً وجريان مدينة صغرية حسنة مث إىل بامعدا مخسة عشر ميالً 

 أحد وعشرون ميالً مث إىل الرها اثنا عشر ميالً والرها مدينة يف بقعة تتصل حبران مث إىل حصن جالب
والرها وسطة من املدن والغالب على أهلها النصارى وا أكثر من مائيت بيعة ودير ومواضع ا رهبام 

لك الروم وا بيعة ليس للنصارى أعظم منها وا مياه وزروع وكان ا منديل للسيد املسيح فأخذه م
منهم وهادم مهادنة مؤبدة ومن الرها إىل حران اثنا عشر ميالً وحران مدينة الصابئني وهلم ا عليه 

مصالهم وهم يعظمونه وينسبونه إىل إبراهيم عليه السالم وهي من غرر البالد لكنها قليلة املاء والشجر 
 شامخ مسافته يومان ومن حران إىل وهلا رساتيق وعمارات وموضعها يف مستو من األرض حييط ا جبل

  .باجدا اثنا عشر ميالً مث إىل باجروان أحد وعشرون ميالً مث إىل الرقة تسعة أميال

    

والطريق من املوصل إىل آمد من املوصل إىل مدينة بلد أحد وعشرون ميالً إن شئت يف الرب وإن شئت يف 
زيرة ابن عمر مدينة صغرية ذات أشجار وأار دجلة ومن بلد إىل جزيرة ابن عمر تسعة وستون ميالً وج

وسوق وهي فرضة أرمينية وبالد األرمن ونواحي ميافارقني وأرزن وتصل املراكب مشحونة منها 
بالتجارات إىل املوصل وهي متصلة جببل مثانني وباسورين وفيسابور ومجيعها يف اجلبل الذي منه جبل 

انني هو اجلودي الذي استقرت عليه سفينة نوح عليه السالم اجلودي املتصل بآمد من جهة الثغور وجبل مث
ومن اجلزيرة إىل مسقط ر سربط ومها ران يأتيان من جبال بارما فيجتمعان مبقربة من دجلة فيصبان 

معاً يف دجلة وعلى ضفتيهما مدينة التل ومن مسقط الواديني إىل مسقط ر بارما وهو ر كبري خيرج من 
يصب يف دجلة من شرقيها ومن هذا النهر إىل طرتى وهي مدينة صغرية يف الضفة الغربية من بالد أرمينية و

  .دجلة ومنها إىل آمد فذلك من آمد إىل جزيرة ابن عمر ثالث مراحل

والطريق من مدينة بلد إىل الرقة من بلد إىل تل أعفر مخسة عشر ميالً غرباً مث إىل سنجار أحد وعشرون 
يال مخسة عشر ميالً مث إىل سكري العباس على اخلابور أحد وعشرون ميالً مث إىل ميالً مث إىل عني احل

ماكسني على اخلابور مخسة عشر ميالً مث إىل ماكسني على اخلابور مثانية عشر ميالً مث إىل قرقيسيا وهي 
دينتان على الفرات واخلابور أحد وعشرون ميالً وبني قرقيسيا والرقة أربع مراحل والرقة والرافقة م

كاملتالصقتني وكل واحدة متباينة عن األخرى بأذرع كثرية ويف كل واحدة منهما مسجد جامع وهلما 
  .عمارات وقرى ومياه كثرية

وكذلك من آمد إىل مسيساط ثالث مراحل ومن مسيساط إىل نصيبني تسعون ميالً ومن نصيبني إىل رأس 
احل ومن رأس العني إىل حران ثالث مراحل ومن العني ثالث مراحل ومن رأس العني إىل الرقة أربع مر
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حران إىل الرقة ثالثة أيام ومن حران إىل جسر منبج يومان ومن الرها إىل مسيساط ثالث مراحل وسروج 
مدينة ديار مضر كثرية الفواكه وهي عن مشال طريق حران من جسر منبج وهي من حران على يوم فهذه 

  .ملذكورة والقواعد املشهورة وباهللا التأييدمجلة ما تضمنته اجلزيرة من البالد ا

وأما العراق فإنه يف الطول من حد تكريت إىل حد عبادان على فم حبر فارس وعرضه من القادسية على 
الكوفة وبغداد إىل حلوان وعرضه أيضاً من نواحي واسط إىل قرب الطيب وقرقوب ونواحي البصرة إىل 

بحر مما يلي املشرق مقوساً حنو شهر ومن البحر راجعاً يف حد جىب ومسافته تكون من حد تكريت إىل ال
املغرب مقوساً إىل تكريت مثل ذلك ومن بغداد إىل سر من رأى ثالث مراحل ومن سر من رأى إىل 

تكريت مرحلتان ومن بغداد إىل الكوفة مخس مراحل ومن الكوفة إىل القادسية ثالث مراحل ومن بغداد 
 واسط إىل البصرة سبع مراحل ومن بغداد إىل حلوان ست مراحل وكذلك إىل واسط مثاين مراحل ومن

من بغداد إىل السريوان والصيمرة ست مراحل ومن الكوفة إىل واسط على طريق البطائح ست مراحل 
ومن البصرة إىل البحر مرحلتان وعرض العراق على مست بغداد من حلوان إىل القادسية إحدى عشرة 

سر من رأى إىل حدود شهرزور من أرض آذربيجان مخس مراحل والعامر منه مرحلة وعرض العراق من 
أقل من مرحلة والعرض بواسط من الكوفة إىل نواحي خوزستان حنو أربع مراحل وبنواحي البصرة من 

  .البصرة إىل جىب مرحلة

جلة وجعل جوانبها ولنبدأ من مدا بذكر بغداد فبغداد مدينة كبرية ابتناها املنصور يف اجلانب الغريب من د
قطائع اقتطعها ملواليه وأتباعه فلما وليها املهدي جعل عسكره يف اجلانب الشرقي فسمي بعسكر املهدي 

وبىن الناس أقطاعهم فعمرت م واتصلت املباين من الكرخ أسفل بغداد إىل اجلويث وقصر املهدي 
عمارة بغداد شرقاً إىل كلواذا وكلواذا متوسط منها يقابل قصر املنصور من الضفة األخرى الغربية وتتصل 

مدينة ا مسجد جامع وبني املدينتني من بغداد جسران مربوطان بالسفن جيتاز عليهما من أراد اجلواز 
  .والتصرف من البلدة الغربية إىل البلدة الشرقية وبالضد

    

يمان وماؤمها يرتفع منه واجلانب الشرقي بساتينه وأشجاره تسقى مباء النهروان وتامرا ومها ران عظ
الكفاية سقياً وشرباً وليس يرتفع به من ماء دجلة شيء إال القليل الذي ال يكفي وال يرضي واجلانب 

الغريب جيري إليه ر عيسى من الفرات كما قدمنا ذكره وعلى فوهته قنطرة دمما ويتشعب منه ر صغري 
فيسقي بساتينهم وضياعهم ويدخل املدينة فينتفع يسمى الصراة فيصب ماؤه يف اجلانب الغريب من بغداد 

به ويشرب منه ور عيسى جتري فيه السفن من الفرات إىل بغداد وليس به سد وال حاجز وأما ر 
الصراة فال تقدر السفن على ركوبه لكثرة أسداد األرحاء املتخذة عليه وعلى ر عيسى مدينة بادوريا وهلا 
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وتنفجر فيها أار كثرية تشق أسواقها وحمالا وعليها املباين والدور ديوان مفرد من أجل الدواوين 
  .والبساتني والضياع

وبني بغداد والكوفة سواد متصل وأعمال غري متميزة ختترق إليها أار من الفرات أوهلا مما يلي بغداد ر 
وهي مدينة عامرة صرصر وعليه مدينة صرصر جتري فيه السفن وبني مدينة صرصر وبغداد تسعة أميال 

كثرية التجار واألسواق وا فواكه وخري وافر وال سور هلا وهلا جسر من مراكب يعرب الناس عليه ومن 
هذا النهر إىل ر آخر وبينهما ستة أميال وهو ر كبري ماؤه غزير ويسمى ر امللك وعليه مدية حسنة 

عرب عليه ومن هذا النهر إىل قصر ابن هبرية عامرة آهلة كثرية النخيل واألشجار وهلا جسر من مراكب ي
وهي مدينة كبرية عامرة ذات أسواق وعمارات وهي أعمر البالد اليت يف نواحي السواد وأفرها أمواالً 

  .وأكثرها نفعاً وهي على غلوة من الفرات ومنها إىل بغداد ثالث مراحل خفاف

رات وهي يف ذاا مدينة حسنة متوسطة القدر مث متر من قصر ابن هبرية إىل مدينة سورا وهي بناحية الف
ذات سور وأسواق وا عمارة كافية وخنيل وأشجار وبساتني وفواكه مجة وزراعات واسعة ومنها ينصب 

الفرات إىل سائر سواد الكوفة ويقع الفاضل منه يف البطائح وكذلك أيضاً كربالء موضعها من غريب 
قرب احلسني بن علي وله مشهد عظيم يف أوقات من السنة وسائر الفرات فيما حياذي قصر ابن هبرية وا 

  .املياه تنصب يف البطائح فيتكون عنها بطيحات كثرية ومناقع مياه عليها قرى وأعمال

ومن مدينة بغداد إىل النهروان يف اجلهة الشرقية اثنا عشر ميالً وهي مدينة صغرية يشقها ر النهروان يف 
اد بغداد إىل إسكاف بين جنيد وجرجراي وبني جرجراي والنهروان وسطها ويفضي فضله إىل سو

مرحلتان وللنهروان بساتني وجنات وقرى عامرة وغالت نافعة وخريات وافرة فإذا جزت النهروان إىل 
الدسكرة إىل حدود حلوان على حد طريق خراسان جفت املياه وقلت الثمرات ومن النهروان إىل بعقوبا 

  .ربعة وعشرون ميالًعلى النهر وبينهما أ

والطريق من بغداد إىل حلوان من بغداد إىل النهروان اثنا عشر ميالً ومنها إىل دير بارما اثنا عشر ميالً 
ومن بارما إىل الدسكرة أربعة وعشرون ميالً والدسكرة مدينة صغرية ا خنيل وزروع وهي عامرة 

لك كان يقيم به يف بعض فصول السنة وخبارجها حصن من طني داخله فارغ وهو مزرعة يقال إن امل
فسمي بذلك دسكرة امللك ومن الدسكرة إىل جلوالء أحد وعشرون ميالً وجلوالء مدينة صغرية ومنها 
  .إىل خانقني سبعة وعشرون ميالً وخانقني مدينة صغرية متحضرة ومنها إىل قصر شريين مثانية عشر ميالً

ار إىل شهرزور وطريق آخر يأخذ مشرقاً إىل حلوان فمن ومن قصر شريين يفترق طريقان طريق ذات اليس
أراد شهرزور سار من قصر شريين إىل ديزكران ستة أميال ومن ديزكران إىل شهرزور أربعة ومخسون 
ميالً ومدينتها نيم راه أي نصف الطريق إىل املدائن من بيت نار الشيز ومن أراد مدينة حلوان سار من 
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عشر ميالً فذلك من بغداد إىل حلوان ست مراحل وهي من األميال مائة قصر شريين إىل حلوان مخسة 
ميل وأربعة عشر ميالً ومدينة حلوان مدينة كبرية يف سفح اجلبل املطل على العراق وقدرها حنو نصف 

قدر الدينور وبينها وبني اجلبل ستة أميال وهلا خنيل كثري وليس بالعراق بعد البصرة والكوفة وواسط أعمر 
 وال أكرب وال أخصب وجل مثارها شجر التني وليس بالعراق مدينة تقرب من اجلبل غريها ورمبا منها

  .سقط الثلج ا وأما جبلها فالثلج يسقط به دائماً

    

والطريق من مدينة بغداد إىل البصرة من بغداد إىل املدائن مخسة عشر ميالً واملدائن على غريب دجلة وهي 
ية ا آثار هائلة وبقايا من شامخ البناء عظيمة على أن أكثر صخر مبانيها مدينة صغرية جاهلية كسرو

انتقل وينتقل إىل بغداد وهي منها على مرحلة وكانت يف القدمي مسكن األكاسرة وا إيوان كسرى 
الكبري املضروب به املثل يف مشاخته ووثاقته وهو مبين من آجر وجص ومل يسبق لألكاسرة بنيان مثله 

قليمها بأرض بابل وقرية بابل هذه قرية صغرية وكانت قبل مدينة كبرية وهي أقدم أبنية العراق ويعرف إ
يف زمن الكنعانيني وسكنوها وتداويل ملوكهم عمارا وا بقايا بنيان وآثار قائمة خترب أا كانت فيما مر 

 وسكنها التبابعة ودخلها من األزمان مصراً عظيماً ويروى يف بعض التواريخ أن الضحاك أول من بناها
  .إبراهيم عليه السالم

وإىل جانبها شرقاً مدينة كوثاربا وهي مدينة صغرية يقال إنه ا طرح إبرهيم عليه السالم يف النار 
وكوثاربا مدينتان إحدامها تعرف بكوثا الطريق واألخرى كوثاربا تالل من رماد عالية قد لزق بعضه 

رود بن كنعان اليت طرح فيها إبراهيم عليه السالم وبقرب املدائن على ببعض ويقال إنه رماد نار النم
  .الفرات مدينتا اجلامعان ومها صغريتان على الفرات وهلما رستاق عظيم عظيم عامر خصيب

ومن املدائن مع دجلة إىل جرجرايا أربعون ميالً ومدينة جرجرايا مدينة صغرية ومنها إىل جبل مخسة 
ضاً مدينة صغرية املقدار وا يصب ر النهروان ومنها مع دجلة إىل واسط أربعون وعشرون ميالً وجبل أي

ميالً ومن واسط إىل ر أبان إىل الفاروث إىل دير العمال إىل احلوانيت إىل القطر مث يف ر أيب األسد مث يف 
  .واز مائة ميلدجلة العوراء مث يف ر معقل مث يف فيض البصرة إىل البصرة ومن واسط إىل حد األه

ويف اجلانب الغريب والشرقي من دجلة من املدن العامرة مدينة واسط ومدنية املذار واملفتح وبيان 
  .وسليمانان واألبلة وموضعها حتت بيان وسليمانان وقد تقدم لنا ذكر هذه البالد كلها حسب ما وجب

ن مشهورة ومعاقل مذكورة وبقي لنا اآلن أن نذكر بالد اجلبال فنقول إن اجلبال تشتمل على مد
وأعظمها مهذان والدينور وإصبهان وقم وا مجل بالد أصغر من هذه مثل قاشان واوند واللور والكرج 

  .والربج وأر وزجنان وقزوين وإن كان بعض الناس يرى أا من بالد الديلم
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وهلا أسواق وجتارات دائرة ونبدأ من ذلك بذكر مهذان فنقول إن مهذان مدينة كبرية القطر كثرية العامر 
وأهلها أهل نبالة وأدب وفضل ومروة وأسعارها مع األيام مرفقة وا كثري األغنام واللحمان السمان 

  .واأللبان واألجبان

والطريق من مهذان إىل حلوان من مهذان إىل أسداباذ مخسة وأربعون ميالً ويف كتاب ابن خرداذبه أربعة 
ذ مدينة صاحلة كثرية األسواق والتجارات وهلا رساتيق كثرية ومزارع متصلة وعشرون ميالً ومدينة أسدابا

ومن أسداباذ إىل قصر اللصوص أحد وعشرون ميالً وهي مدينة لطيفة حسنة ية املنظر رصيف ملن ورد 
وصدر ومن قصر اللصوص إىل ماذران أحد وعشرون ميالً وهي مدينة صغرية وفيها عمار وصناع ومنها 

النعمان مخسة عشر ميالً وهو واد صغري ومنها إىل قنطرة أيب أيوب اثنا عشر ميالً ومنها إىل إىل قنطرة 
ستون وهو جبل عال عليه قرية تدعى سايسانان ويف هذا اجلبل كهف منقور مصور فيه كسرى على 

دينة فرس ويعرف بشبداز ومن ستون إىل قرماشني وتروى قرمازين بالزاي أربعة وعشرون ميالً وهي م
لطيفة ا أسواق وجتارات وديار حسنة وأموال مصرفة وسائمة وعيون متدفقة ومياه جارية ومن قرماشني 
إىل الزبيدية أربعة وعشرون ميالً وهو مرتل حسن ومن الزبيدية إىل مرج القلعة سبعة وعشرون ميالً وهي 

افق واخلريات وهلا مياه جارية مدينة ذات سور تراب لطيف لكنها حسنة املنازل واملترتهات كثرية املر
  .وأغنام كثرية ومن املرج إىل حلوان ثالثون ميالً وقد سبق ذكر حلوان

والطريق من مهذان إىل الدينور من مهذان إىل أسداباذ على نص ما قد سبق أربعة وأربعون ميالً ومن 
 مدينة كثرية الثمار صحنة سبعة وعشرون ميالً ومن صحنة إىل الدينور أربعة وعشرون ميالً والدينور

والزروع خصيبة وأهلها أرق طبعاً من أهل مهذان وفيها مياه خرية وبساتني مجة والطريق من مهذان إىل 
الري من مهذان إىل ساوه تسعون ميالً وساوه مدينة على ظهر طريق العراق صاحلة احلال كثرية اجلمالني 

  . الري مخسون ميالًوأكثر احلجاج إىل مكة حيجون على مجاهلم ومن ساوه إىل

    

والري مدينة كبرية وكان طوهلا يف أول الزمان أربعة أميال ونصفا يف مثلها وهلا سور من تراب وبناؤها 
بالطني واجليار واجلص واآلجر وهلا أبواب كثرية وأسواق عامرة وجتارات دائمة وهلا حصن وفيه مسجد 

ثرية وإمنا شرم من اآلبار والقىن الوبة إليهم وهلا جامع وأكثر املدينة خراب وهلا ربض عامر ومياهها ك
واديان أحدمها يشق املدينة ومير بسوق الروذه واسم هذا الوادي سوريين والوادي اآلخر يسمى اجليالين 

  .وجيري على حاشية املدينة وهو نظيف ومنه شرم

ىل قرية ماذرواستان اثنا عشر ميالً والطريق من حلوان إىل الري قصداً من املغرب إىل املشرق من حلوان إ
مث إىل قصر يزيد اثنا عشر ميالً مث إىل الزبيدية مثانية عشر ميالً مث إىل قصر عمرو اثنا عشر ميالً مث إىل 
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قرماشني تسعة أميال وماسبندان منها على تسعة أميال يسرة وأنت تريد طريق خراسان مث إىل الدكان 
ند وإصبهان أخذ من الدكان على اليمني إىل ماذران املتقدم ذكرها مث أحد وعشرون ميالً فمن أراد او
  .إىل اوند وهي إحدى كور اجلبل

وكور اجلبل مهذان والروذراور و بروجرد والكرج وفراونده وقصر اللصوص وصحنة وأسداباذ واملرج 
رج والربج وطزر وحومة سهرورد وشهرزور وزجنان وأر ومسنان وقم وقاشان وروذه وبوسته والك

وإصبهان وخان لنجان وبارما ومدينة الصيمرة وماسبذان ومهرجان قذق وماه الكوفة وهي الدينور وماه 
  .البصرة وهي اوند ومهذان وقم

ومن الدكان إىل قصر اللصوص أحد وعشرون ميالً مث إىل أسداباذ أحد وعشرون ميالً مث إىل قرية العسل 
عة فراسخ مث إىل مهذان مخسة عشر ميالً ومن مهذان إىل قرية أذرنو تسعة أميال مث إىل وظيفة مهذان سب

مخسة عشر ميالً مث إىل طرزة اثنا عشر ميالً مث إىل طرزة اثنا عشر ميالً وهي قرية مث إىل األساورة اثنا عشر 
قني تسعة ميالً واألساورة قرية كبرية كاملدينة ذات سوق مث إىل داوداباذ اثنا عشر ميالً مث إىل قرية سوسن

أميال مث إىل ساورة مخسة عشر ميالً وساورة مدينة وقد سبق ذكرها ومن ساورة إىل مشكويه سبعة 
  .وعشرون ميالً مث إىل الري أحد وعشرون ميالً

والطريق من مهذان إىل إصبهان من مهذان إىل رامن أحد وعشرون ميالً ورامن مدينة صاحلة احلال ومن 
ثون ميالً وبروجرد أيضاً مدينة أكرب من رامن وأحسن حاالً يف مجيع الوجوه رامن إىل بروجرد ثالثة وثال

وفواكهها كثرية وحتمل منها إىل الكرج وغريها حىت إىل مهذان وإىل الري ومن بروجر إىل الكرج ثالثون 
 ميالً والكرج منازل أيب دلف وهي أيضاً مدينة كبرية أكرب من بروجرد وأكثر عمارة منها وأغزر أمواه

وأكثر تصرفاً يف الصناعات والتجارات ومن الكرج إىل الربج ستة وثالثون ميالً والربج أيضاً مدينة حسنة 
  .احلال ومن الربج إىل قرية خونيجان ثالثون ميالً ومن خونيجان إىل إصبهان تسعون ميالً ال مدينة فيها

ون ميالً والروذراور إقليم حسن والطريق من مهذان إىل خوزستان فمن مهذان إىل الروذراور سبعة وعشر
وناحية شريفة ينبت ا الزعفران الذي ليس على قرار األرض مثله ومدينته مدينة كرج الروذراور وهي 

  .مدينة صغرية ومن الروذراور إىل اوند أحد وعشرون ميالً

 ومترتهات واوند مدينة جليلة على جبل ذات سور من طني وبناؤها طني وهلا بساتني وجنات وفواكه
  .ومياهها كثرية وهي كثرية التجارات والرساتيق والعمارة

ومن اوند إىل الشتر ثالثون ميالً ومن الشتر إىل الشابر خاست إىل اللور تسعون ميالً ال مدينة فيها وال 
قرية ومن اللور إىل قنطرة أندامس إىل جندي سابور ستة أيام ومن مهذإن إىل ساوه تسعون ميالً ومن 

  .وه إىل قم ستة وثالثون ميالً تقطع يف يومنيسا
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وقم مدينة حسنة كبرية وكذلك قاشان مدينة جليلة وكالمها ذواتا أسواق وجتارات والغالب على أهل قم 
  .التشيع وعلى أهل قاشان احلشوية

رون والطريق من مهذان إىل قزوين من مهذان إىل بارسيان ثالثون ميالً ومن بارسيان إىل أود أربعة وعش
ميالً ومن أود إىل قزوين يومان وليس بني قزوين ومهذان مدينة وليس لقزوين أيضاً قرين يف كثري من 

  .البالد وا أسواق وجتارات وعمارات متصلة وأهلها هلم مروءات و آداب ونفوذ يف العلوم

    

لك من حلوان إىل ومن مهذان إىل الدينور نيف وستون ميالً ومن الدينور إىل شهرزور أربع مراحل وكذ
شهرزور أربع مراحل ومن الدينور إىل الصيمرة مخس مراحل ومن الدينور إىل السريوان أربعة مراحل 

ومن السريوان إىل الصيمرة يوم ومن اللور إىل الكرج ست مراحل ومن إصبهان إىل قاشان ثالث مراحل 
ان إحدامها تعرف باليهودية وإصبهان مدينت. ومن قم إىل قاشان مرحلتان ومن قم إىل ساره يومان

واألخرى شهرستان وبينهما مقدار ميلني ويف كل مدينة منهما منرب واليهودية أكرب من شهرستان مرتني 
وبناؤمها من طني ومها أخصب مدن اجلبال وأوسعها وأكثرها أهالً وأمواالً وهي فرضة لفارس واجلبال 

ة للحموالت والسفر ومبدينة إصفهان طرز وخراسان وخوزستان وهي كثرية اجلمال ومجاالم صاحل
تصنع ا الثياب العتابية والوشي وسائر ثياب احلرير وثياب القطن والتجار يقصدوا الستخراج ذلك 

. منها ويتجهزون به إىل كل اجلهات وا من الزعفران كل شيء حسن وليس بعد الري أكرب من إصبهان

ن ومن السريوان إىل الصيمرة مرحلتان ومن السريوان إىل اللور ومن حلوان إىل السريوان مرحلتان كبريتا
والسريوان . مرحلتان وتؤخذ يف مرحلة كبرية وهي يف سفح اجلبل ومنها إىل مدينة بغداد تسع مراحل

والصيمرة مدينتان صغريتان غري أن الغالب على بنائهمم اجلص واحلجر يشبه بناء املوصل وفيهما فواكه 
وز ومجيع مثار الصرود وما مياه كثرية جتري يف أسواقهما وأكثر ديارمها ومها يف اية كثرية كالتمر واجل
وأما قزوين فهي مدينة حسنة وهي ثغر لبالد اجلبل وبينها وبني الري تسعون ميالً . الرته وحسن البقع

س لقزوين ماء جار ومنها إىل مستقر ملك الديلم ستة وثالثون ميالً والطالقان أقرب إىل الديلم منها ولي
وأما مدينتا أر وزجنان . إال مقدار شرم وماؤهم جيري يف قناة إىل اجلامع وهو ماء ليس بصادق احلالوة

فصغريتان حصينتان كثريتا املياه واألشجار والزروع وزجنان أكرب من أر وأهل أر أحذق وأنبل طباعاً 
وتتصل بأرض البهلويني وهي أرض . ور تسعون ميالًوأهل زجنان تدركهم غفلة وجهل وبني زجنان والدين

اجلبال كورة طربستان وطربستان بالد كثرية عامرة كثرية املياه والثمار واألشجار والغياض ا كثرية 
وأبنيتها اخلشب والقصب واملطر عندهم يف أكثر األوقات ومن مدن طربستان آمل وناتل وكالر وميلة 

راباذ وجرجان ودهستان وآبسكون وشالوس وموقان والطالقان ووميه وما مطري وسارية وطميسة وأستا
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وخوار ومسنان والدامغان وبسطام ورويان وترجني وجبال الديلم واملدخل إىل طربستان من الري على 
شالوس وشالوس مدينة على حنر البحر امللح وهذا البحر يسمى حبر اخلزر ويعرف أيضاً ببحر طربستان 

والطريق من الري إىل آمل من الري إىل برزيان . ذا بلغ بنا القول إليه حبول اهللا تعاىلوسنذكره يف موضعه إ
مرحلة خفيفة ومن برزيان إىل نامهند مرحلة وهي مدينة كبرية ومنها إىل أشك مرحلة ومن أشك إىل 

 يصب ومن آمل إىل عني أهلم على البحر مرحلة وبقرب هذه العني. بلور مرحلة ومن بلور إىل آمل مرحلة
والطريق من الري إىل ناحية اجلبال من الري إىل قسطانة مرحلة ومن قسطانة إىل . ر آمل يف البحر

والطريق من الدينور إىل املراغة مث إىل . مشكويه مرحلة ومن مشكويه إىل ساوه سبعة وعشرون ميالً
ضرة ومنها إىل تل وان مثانية أردبيل من الدينور إىل اخلبارجان سبعة وعشرون ميالً وهي مدينة صغرية متح

عشر ميالً ومنه إىل سيسر أحد وعشرون ميالً مث إىل أندراب اثنا عشر ميالً وأندراب مدينة ومنها إىل 
البيلقان مخسة عشر ميالً وهي مدينة طيبة ذات أشجار وبساتني ومثار على أار وعلى هذه األار أرحاء 

عة وعشرين ميالً ومدينة برذعة كبرية طوهلا ثالثة أميال يف طاحنة فمن أخذ مشرقاً إىل برذعة سار أرب
عرض دوا وهي نزيهة خصيبة ذات أشجار وأار ومياه جارية وهي أم بالد الران كلها ومن قصد 

أردبيل سار من البيلقان إىل برزه مثانية عشر ميالً وبرزه من أرض أرمينية ومن برزه إىل ابرخست وهي 
واملراغة مدينة حسنة كثرية اخلصب والفواكه . الً مث إىل املراغة أحد وعشرون ميالًقرية أربعة وعشرون مي

نزيهة األقطار هلا بساتني وجنات وزراعات وغالت وخريات رساتيقها ممتدة وخرياا شاملة وجيلب إليها 
يف من بعض قراها بطيخ يعرف باألردهري مستطيل أمحر الداخل أخضر اخلارج طعمه يزيد على العسل 

     ومن املراغة إىل داخرقان ثالثة وثالثون ميالً مث إىل تربيز سبعة وعشرون ميالً مث إىل . حالوته

مرند ثالثون ميالً مث إىل اخلان اثنا عشر ميالً مث إىل خوي مثانية عشر ميالً مث إىل كولسره ثالثون ميالً مث 
ينة حسنة كبرية وهي دار اإلمارة وا األجناد ومدينة أردبيل مد. إىل النري مخسة عشر ميالً مث إىل أردبيل

واملعسكر وتكون أعماهلا تسعني ميالً يف مثلها وأبنيتها من الطني واآلجر وأسعارها أبداً موافقة وجتاراا 
والطريق أيضاً من مدينة أردبيل إىل . نافقة وهلا رساتيق كثرية ويليها يف الكرب املراغة وقد قدمنا ذكرها

بيل إىل قنطرة سبيذروذ مرحلة ومن سبيذروذ إىل سراه يوم ومن سراه إىل توى يوم ومن زجنان من أرد
وسراه قصر كبري كاملدينة له سوق ومشهد شبيه باملوقف من احلج بل هو أحفل . توى إىل زجنان مرحلتان

دبيل وسراه يف طريق املراغة ملن جاء من أر. وحكى عنه احلوقلي كثرياً حىت إنه أخرجه عن حد الوصف
ومن شاء سار من أردبيل إىل امليانج ستني ميالً وامليانج مدينة صاحلة يف ذاا رفيهة نزيهة مرفقة رخيصة 
األسعار كثرية البساتني واألشجار واملياه الغدقة ومن امليانج إىل اخلونج مرحلة وهي أيضاً مدينة حسنة 

رج من أذربيجان إىل نواحي الري من ذات بيع وشراء وصناعات وأموال متصرفة وفيها مرصد على ما خي
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ومن اخلونج إىل أذربيجان مرحلة كبرية وكذلك . الرقيق والدواب وضروب التجارات واألغنام واألبقار
والطريق من . من امليانج إىل زجنان على غري اخلونج مرحلتان ومن أردبيل إىل موقان على حنر البحر يومان

دران وهي قرية لألكراد يف حضيض اجلبل مرحلة يف طريق صعب شهرزور إىل املراغة من شهرزور إىل ح
ومن حدران إىل فوق وهو حصن قليل العمارة يف ملك األكراد مرحلة مث إىل نريز مرحلة مث إىل املراغة 

  .مرحلتان

والطريق من جزيرة ابن عمر إىل بالد أرمينية من جزيرة ابن عمر إىل التل مرحلة والتل قرية كاملدينة 
وهي على ر سريط ومن التل إىل جبل جوغان على ر سريط مرحلة وهناك معدن حديد جيد عامرة 

يستخرج منه الكثري وحيتمل إىل كثري من اآلفاق ومن جبل جوغان إىل اجلبل مرحلة واملرتل يف أعاله 
 حال ومن وهناك عيون مندفقة ومياه جارية وزراعات لألكراد والثلوج ترتل هناك شتاًء وصيفاً ال تفتر يف

اجلبل ينحدر السالك إىل مذالن وهي مدينة خراب وكانت كبرية غري أن األكراد تغلبت عليها وأتت 
على أهلها فغريت نعمهم وفر منها ساكنوها فهي اآلن خراب ومن مذالن إىل مرصان مرحلة مث إىل 

  .سلماس من أرمينية مرحلة

    

ة ملحة املاء ليس فيها دابة وال مسك وفيها مراكب وسلماس مدينة على بعد من حبرية كبوذان وهي حبري
كثرية ختتلف من أرمية واملراغة وأعمال تربيز وداخرقان وحواليها من مجيع جهاا قرى عامرة ورساتيق 

متصلة وبني هذه البحرية واملراغة من شرقيها مخسة عشر ميالً وبينها وبني أرمية من غربيها ستة أميال 
بحرية اثنا عشر ميالً وطول هذه البحرية أربع مراحل بني الشمال واجلنوب وبني داخرقان وهذه ال

وعرضها بني املراغة وأرمية حنو ستني ميالً وتكون فيها أمواج عظام يف الشتاء تذهب فيها املراكب ويف 
وسط هذه البحرية أجبال مسكونة لكنها منيعة يسكنها أصحاب املراكب بعياالم ومياههم رديئة قليلة 

  .قد ذكرنا من أخبار البالد املضمنة يف هذا اجلزء ما فيه كفاية واهللا املستعانو

  .جنز اجلزء السادس من اإلقليم الرابع واحلمد هللا ويتلوه اجلزء السابع إن شاء اهللا تعاىل

  .الجزء السابع

د قوهستان إن هذا اجلزء السابع من اإلقليم الرابع تضمن بقايا من أرض اجلبال وبالد أذربيجان وبال
ااورة للمفازة الكبرية وبعضاً من بالد خراسان وحنن نريد أن نصفها بلداً بلداً على توال ونسق كما قد 

فنقول إن جبل الشان . جرت به عادتنا من قبل يف الكالم على البالد الواقعة يف األقاليم السالفة حبول اهللا
شان والطريق عليهما من أراد املسري من الري إىل املتصل من إصبهان إىل الري فيه من البالد قم وقا
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إصبهان خيرج من الري إىل مدينة دزه مرحلة ودزه مدينة صغرية عامرة وا منرب ومجاعة وهلا ماء جار يف 
ري وليس من الري إىل هذه املدينة عمارة إال مقدار ستة أميال يف وسط الطريق ومن دزه إىل دير اجلص 

امر ا وهو حصن حصني له سور مبين من جص وآجر يسكنه قوم متأهلون وهم مرحلة يف مفازة ال ع
حراس للطريق وهو مرتل للمجتازين وليس به زرع وال شجر وشرب أهله من بئر زعاق وأكثر شرم 

من مياه األمطار جتتمع عندهم يف حوضني خارجني عن الدير واملفازة حتيط به من كال اجلانبنب ومن دير 
ية كاج مفازة وكاج قليلة العمارة واملرتل وشرب أهلها من مياه األمطار يف حياض هناك اجلص إىل قر

تغري طعم املاء إىل امللوحة ومن قرية كاج إىل مدينة قم مرحلة والطريق بينهما مفازة ال عمارة فيها حىت 
ومياههم من إىل قرب املدينة وعلى ستة أميال منها وقم مدينة كبرية عامرة عليها سور تراب حصني 

اآلبار ومياه بساتينهم تستخرج من األرض بالسواين وعليها زراعام وا فواكه وأشجار الفستق والبندق 
وليس يوجد القستق والبندق فيما جاورها من البالد لكنه يف قم كثري حىت إنه حيمل لكثرته إىل كثري من 

ة قم إىل قرية اوس مرحلة وهي طريق البالد واآلفاق والغالب على أهلها التثسيع شكلت ومن مدين
عامرة ويف هذه القرية قوم جموس ومن هذه القرية إىل مدينة قاشان مرحلة ومدينة قاشان صغرية القطر 

    عامرة بالناس وا متاجر وصناعات وبناؤها بالطني وسائر هذه البالد املذكورة 

باذ اثنا عشر ميالً مث إىل أفريدين أربعة والطريق من الري إىل نيسابور فمن الري إىل مفضال. صغار
وعشرون ميالً وهي قرية عامرة ومن أفريدين إىل كهده أحد وعشرون ميالً وكهده مرتل حسن وفيه مياه 

وزراعات ومنه إىل خوار مثانية عشر ميالً وخوار مدينة صغرية عامرة وفيها ناس وخواص يرجعون إىل 
 دنباوند وهلا ضياع ومزارع ودنباوند جبل عظيم حيكى أن ظله مروءات وآداب وهلم ماء خيرج من ناحية

يف وقت العصر يطول اثين عشر ميالً وعلى رأسه دخان ال يفتر الدهر كله مث إىل قصر امللح مثانية عشر 
ميالً ومنه إىل رأس الكلب أحد وعشرون ميالً مث إىل مسنان أربعة وعشرون ميالً ومسنان مدينة حسنة 

اق وصناعات وهي أول بالد قومس ومن بالد قومس الدامغان وبسطام وبسطام أصغر متوسطة ا أسو
من مسنان ومسنان أصغر من خوار الري ومن مسنان إىل آخرين سبعة وعشرون ميالً مث إىل قومس الدامغان 

 وهي أربعة وعشرون ميالً فمن الري إليها مائة ميل وتسعة ومثانون ميالً مث إىل احلدادة أحد وعشرون ميالً
مرحلة ومن احلدادة إىل بذش مرحلة وهي أحد وعشرون ميالً ومن بذش إىل مورجان مرحلة مث إىل هفدر 
مرحلة وهي ستة وثالثون ميالً مث إىل هشكيد أحد وعشرون ميالً مث إىل من أباذ مثانية عشر ميالً مث إىل 

 حسني أباذ اثنا عشر ميالً مث إىل ناباذ النون مثانية عشر ميالً مث إىل خسروجرد مثانية عشر ميالً مث إىل
مخسة عشر ميالً ومن ناباذ إىل شكند مثانية عشر ميالً ومن شكند إىل نيسابور مخسة عشر ميالً 

وآخرين املتقدم ذكرها يف هذه الطريق هي مدينة صغرية هلا عمارة وزراعات وكذلك احلدادة قرية كبرية 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  319  

صينة وأما مورجان فقرية كبرية القطر عامرة فرجة األرجاء وهفدر عامرة يف سند جبل وبذش قلعة ح
مدينة صغرية وناباذ مدينة صغرية وهي أول عمل نيسابور وأما خسروجرد فمدينة صغرية ومنها إىل 

  .سبزوار غرباً ستة أميال وسبزوار مدينة متحضرة حسنة

 بل مدينة متوسطة املقدار حسنة ستة والطريق من طربستان إىل جرجان من آمل إىل ميلة وهو حصن كبري
أميال ومن ميلة إىل ترجني تسعة أميال وهي قرية ومن ترجني إىل سارية مرحلة وسارية مدينة متحضرة 
صغرية ومن سارية إىل بارست مرحلة مث إىل أباذان مرحلة ومنها إىل طميسة مرحلة وهي قرية كبرية 

 متوسطة متحضرة ومنها إىل رباط حفص مرحلة ومن كاحلصن اآلهل ومنها إىل أستاراباذ وهي مدينة
رباط حفص إىل جرجان مرحلة ورباط حفص حصن كبري عامر به سوق عامرة وأهله مياسري ومن شاء 

قصد من ميلة إىل مامطري إىل درش مرحلة مث إىل عني رامس مرحلة إىل جنران مرحلة مث إىل أستاراباذ 
  .ربينمرحلة والطريق األوىل أقصد ألن فيها من

والطريق من آمل إىل جبال الديلم فمن شاء خرج من آمل إىل ناتل وهي مدينة صغرية مرحلة ومنها إىل 
شالوس مرحلة وشالوس مدينة متحضرة عليها سور حصني وا سوق عامرة ومنها إىل كالر مرحلة 

  .وكالر مدينة حاضرة عامرة ومنها إىل الديلم مرحلة

منيعة واملكان الذي فيه امللك يسمى الطرم وبه مقام آل حسان ورياسة والديلم متحصنون يف جبال هلم 
الديلم فيهم ويقال إن الديلم قبيلة تنتمي إىل ضبة وجباهلم ونواحيهم كثرية الشجر والغياض وأكثر ذلك 

يف وجه اجلبل الذي يقابل البحر وطربستان وهم أهل زرع وسوائم وليس عندهم من الدواب ما يستقلون 
ام منفرد عن األلسن الفارسية والرانية واألرمينية والغالب عليهم النحافة وقلة الشعر والطيش ا ولس

وقلة الثبات يف األمور وال يكترثون بشيء وال يبالون مبصاب إذا دمههم وكان الديلم كفار إىل مدة 
 فتوسطتهم العلوية احلسن بن زيد بن حممد بن إمساعيل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب

  .وأسلم أكثرهم

    

وجبال الديلم ثالثة أحدمها باذوسبان والروينج وقارن وهي جبال منيعة لكل جبل منها رئيس وهي يف 
اية من اخلصب والرفاهة وأما جبل قارن وشعابه فهي قرى وعمارات وليس به مدينة إال مدينة شهمار 

بربمي وهو موضع حتصنهم وذخائرهم ومقر ملكهم وهي على مرحلة من سارية ومستقر رئيس قارن 
وامللك مدار م منذ أيام األكاسرة وأما جبل باذوسبان وشعابه ففيها قوم رئيسهم يسكن قرية أرم وليس 

جببال باذوسبان منرب وبني قرية أرم وسارية مرحلة وكذلك جبل روينج فيه رئيس وهو يف حصن له 
املدخل إىل الري من طربستان على شالوس وهي على حنر البحر عمارات وموضعه بني طربستان والري و
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وهلا منعة ومن هذه اجلبال من حد الديلم إىل أستاراباذ وإىل البحر أكثر من يوم وقد يتصل طرف اجلبل 
وتتصل بغربيها مدن أر وزجنان والطالقان . بالبحر وبني اجلبال اليت تقدم ذكرها وبني البحر يومان وأكثر

لري اخلوار وشلنبه ووميه ويقع يف قومس مسنان والدامغان وبسطام ويقع يف طربستان آمل وناتل ويتصل با
وشالوس وكالر والرويان وميلة وترجني وعني أهلم ومامطري وسارية وطميسة ويقع يف عمل جرجان 

العها والغالب على أعمال جرجان اجلبال والقالع ورمبا بلغت ق. جرجان وأستاراباذ وآبسكون ودهستان
سبع مائة قلعة وجرجان وطربستان مدينتان بني عمل خراسان والري وجرجان أعماهلا مصاقبة لطربستان 

وهي مدينة كبرية جداً ليس هلا نظري يف نواحيها وبناؤها بالطني وأمطارها دائمة وهي مدينتان والنهر 
رقية من النهر واسم املدينة الغربية بينهما ورها كثري املاء وعليه قنطرة معقودة وجرجان اسم املدينة الش

بكراباذ وهي أصغر من جرجان وهلا ضياع وبساتني وزراعات وعمارات متصلة وا كثري من الكرم 
والتمر الكثري والتني والزيتون وسائر الفواكه ويف أهلها مروءة ظاهرة وفيهم علماء وطالب لألدب 

رجان فرضة على البحر تسمى آبسكون وهي مدينة ونقودهم ونقود أهل طربستان الدنانري والدراهم وجل
حسنة صاحلة ويركب من آبسكون إىل بالد اخلزر وباب األبواب واجليل والديلم وسنذكر آبسكون مع 

  .ذكر البحر فيما يأيت بعد من اإلقليم اخلامس بعون اهللا تعاىل

 دنباوند يف اية العلو وكثرية والطريق من الري إىل شلنبه ووميه فمن الري إىل جبل دنباوند مرحلة وجبل
املنعة وقليل ما يصل أحد إىل أعاله وتنحدر منه مياه كثرية ويف جانبه حصن دنباوند وهي قلعة حصينة 
وحول هذه القلعة قرى منها قرية ديربان ودرمنه ونامل وربقة وسدهار وبوأ وال يعلم يف تلك النواحي 

 مرحلة ومكاما بني دنباوند والديلم ومها مدينتان صغريتان جبل أعلى منه ومن دنباوند إىل وميه وشلنبه
أصغر من اخلوار ووميه أكرب من شلنبه وهلما زروع ومياه وبساتني وكروم وأعناب ومدينة خوار من هاتني 

املدينتني يف ناحية اجلنوب وهي شديدة الربد جداً وهي جتاور املفازة الكبرية املتصلة بأرض خراسان 
  .وفارس وكرمانوأرض سجستان 

والطريق من جرجان إىل جهينة مرحلة وجهينة قرية حسنة على واد ومن جهينة إىل ذهل مثانية عشر ميالً 
ومن ذهل إىل بسطام مرحلة وبسطام مدينة حسنة عليها سور تراب وا أسواق عامرة وجبايات قائمة 

ن مرحلة والدامغان مدينة أكرب ومن بسطام إىل وسطاريا وهو حصن من قومس ومن وسطاريا إىل الدامغا
  .من خوار الري وهي أحضر مدينة بقومس

    

والطريق أيضاً من جرجان إىل نيسابور خراسان من جرجان إىل جرحا مرحلة وهي قرية عامرة ومنها إىل 
دينارزاري مرحلة وهي مدينة صغرية عامرة ومنها إىل أملواتلوا وهي قرية حسنة على ر صغري ومنها إىل 
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 مرحلة وهو مرتل كبري آهل وبه حصن وسوق ومن أجغ إىل سنداسب مرحلة وسنداسب مدينة أجغ
صغرية عامرة ومنها إىل اسفرايني مرحلة واسفرايني مدينة متوسطة املقدار متحضرة األهل وا متاجر 

مستو ونيسابور مدينة جليلة يف . وأرزاق ومن اسفرايني وهو آخر عمل نيسابور إىل نيسابور مخس مراحل
من األرض وأبنيتها من طني وهي قدمية البناء ومقدارها ثالثة أميال يف مثلها وهلا ربض كبري عامر دائر ا 
ومسجد جامعها يف ربضها وهلا قصبة منيعة وهلا أربعة أبواب أحدها باب رأس القنطرة والثاين باب سكة 

.  يشربون منه ويسقون رساتيقهممعقل والثالث باب القصبة والرابع باب قنطرة درميكني وهلا ر

ولنيسابور حدود واسعة ورساتيق عامرة وفيها مدن كثرية معروفة مثل البوزجان ومالن وخاميند وسلومك 
وسنكان وزوزن وكندر وترشيز وخان روان وأزاذوار وخسروكرد ومن أباذ واسفرايني وخوجان 

ن البالد واألقطار وذلك من نيسابور إىل آخر ومدينة نيسابور قطب ملا حوهلا م. وريوند ونوقان وتروغوذ
حدها ممايلي قومس وهي أسداباذ سبعة منازل ومن نيسابور إىل سرخس ست مراحل ومن سرخس إىل 

فمن أول عمل نيسابور مما . مرو الروذ مخس مراحل ومن مرو إىل آمل على شط جيحون ست مراحل
ومن نيسابور إىل بوزجان أربع . حلةيلي قومس إىل وادي جيحون على السمت ثالث وعشرون مر

مراحل جنوباً ومن بوزجان إىل بوشنج أربع مراحل ومن بوشنج إىل هراة مرحلة ومن هراة إىل أسفزار 
ثالث مراحل ومن اسفزار إىل دزق وهو آخر عمل هراة مرحلتان ومن دزق إىل سجستان سبع مراحل 

ومن نيسابور إىل طوس أربع .  عشرة مرحلةفاجلميع من آخر عمل نيسابور إىل سجستان على دزق تسع
. مراحل بني شرق ومشال وكذلك من طوس إىل نسا ست مراحل ومن نسإلىلى فراوه أربع مراحل

وكذلك من نيسابور إىل قاين قصبة قوهستان حنو تسع مراحل بني غرب وجنوب ومن قاين إىل هراة 
وبني نيسابور وخسروجرد مرحلتان ويلي . ومن نيسابور إىل مناباذ غرباً مخس مراحل. مثاين مراحل

  .خسروجرد سبزوار وبينهما فرسخان

ومن نيسابور إىل خان روان مرحلة مشاالً ومن خان روان إىل . ومن نيسابور إىل ترشيز أربع مراحل
مهرجان مرحله ومن مهرجان إىل أزاذوار يوم ومن أزاذوار إىل ديواره يوم ومن ديواره إىل مهرجان 

ا مدينة طوس فإا مدينة كبرية حسنة املباين كثرية األسواق شاملة األرزاق عامرة األمكنة وأم. يومان
رائقة اجلهات وهلا مدن ا منابر منها لرايكان وطربان وتروغرز والرايكان مدينة صغرية متحضرة ا 

املباين فسيحة سوق عامرة وسلع نافقة وكذلك مدينة خان روان مدينة حاضرة آهلة نافقة األمتاع حسنة 
  .املسالك متقنة األشكال

    

وأما مهرجان فإا مدينة عامرة الديار واألسواق كثرية اخلريات واألرزاق جليلة هلا سور تراب وربض 
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عامر وشرب أهلها من ماء يأيت إليها جلباً ومن مهرجان إىل ديواره مرحلتان وديواره مدينة عامرة هلا 
ومدينة نوقان أيضاً . راب واجليار وشرب أهلها من اآلبار وماؤها عذبسور وربض وبنياا بالطني والت

مدينة من غرر البالد املذكورة وهلا سوق وسور حصني من تراب وا مياسري وجتار وصناع وفعلة وهلا 
حصن منيع وا قرب علي بن موسى الرضا وجببل نوقان معدن األحجار اليت يقطع منها الربام لسائر بالد 

ويف جبلها أيضاً معادن الفضة والنحاس واحلديد ويوجد به من أحجار الفريوزج واخلماهن خراسان 
والدهنج والبلور وكانت نوقان دار اإلمارة خبراسان إىل أيام الطاهرية فانتقل امللك منها إىل نيسابور 

قدمنا ومدينة سرخس هي بني نيسابور ومرو وهي يف أرض سهلة وقد . فخرب أكثرها وتغريت حماسنها
وكذلك مدينة نسا مدينة خصيبة كثرية املياه والبساتني وهي يف القدر حنو . من ذكرها ما فيه كفاية

سرخس ومياههم كثرية جتري يف ديارهم وسككهم وهي يف غاية الرتهة واحلسن وهلا رساتيق خصيبة 
التجارات والصنائع وا قدر وأيضاً فإن مدينة فراوه مدينة متحضرة لكنها قليلة . واجلبال تكنفها من مشاهلا

الكفاية وهي رباط خلراسان يف حنر املفازة اليت تلي الغزية اثنتا عشرة مرحلة يف مفاوز الفنيس ا وال 
تتصل ا عمارة وال قرية ألهلها وشرم من ماء عني يف جوف البلد ومجيع مباقلهم هو على فاضل هذا 

 إىل تستيح أربع مراحل وهي مدينة صغرية ذات سور حصني ومن مدينة فراوه غرباً. املاء وليست بكثرية
وأسواق مقدرة وشرب أهلها من اآلبار وهي أيضاً على شفري املفازة اليت بني جرجان وفراوه وهلا رباط 

وكذلك من مدينة نسا إىل مدينة اسفرايني اليت من عمالة نيسابور غرباً أربع مراحل وبينهما قرى 
ىل طوس ست مراحل وبينهما مدينة راوينج وبني راوينج وفراوه أربع مراحل وعمارات ومن اسفرايني إ

ومن راوينج جنوباً إىل مهرجان مرحلتان ومن مهرجان إىل نيسابور مرحلتان وكذلك من اسفرايني إىل 
مهرجان مخس مراحل خفاف وأيضاً من مدينة خان روان إىل مهرجان مرحلة ومن خان روان إىل 

ك من أزاذوار إىل ديواره مرحلة وبني ديواره ومهرجان مرحلتان وكل هذه البالد نيسابور مرحلة وكذل
والطريق من نيسابور إىل . تتقارب يف الصفات وتشترك يف اهليئات وتشتبه يف مقاديرها ومتصرفات أمورها

وقان مثانية النهر من نيسابور إىل بغنش مخسة عشر ميالً ومن بغنش إىل احلمراء مثانية عشر ميالً مث إىل الن
عشر ميالً إىل مرو الشاهجان اثنا عشر فرسخاً مث إىل النكتة وهي قرية أربعة وعشرون ميالً ومنها إىل 
مدينة سرخس مثانية عشر ميالً ومن سرخس إىل مرو الروذ مائة ميل ومخسة وثالثون ميالً بني شرق 

  .ك موضحاً بعون اهللا تعاىلومشال ومن سرخس أيضاً إىل آمل قصداً مثاين مراحل وسنأيت بذكر ذل

  .جنز اجلزء السابع من اإلقليم الرابع واحلمد هللا ويتلوه الثامن منه إن شاء اهللا تعاىل

  الجزء الثامن
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إن هذا اجلزء الثامن من اإلقليم الرابع تضمن جزءاً من بالد خراسان والنهر وما خلفه من بالد فرغانة 
اراب وبالد األغزاز ويف كل واحد من هذه األكوار مجل بالد وأشروسنة وبالد الشاش وإيالق وبالد ف

فأما بقية بالد مرو وهي كشميهن وهرمزفره وباشان فقد ذكرناها فيما . معمورة وقواعد مدن مشهورة
مضى من ذكر اإلقليم الثالث لكن نقول إن كشميهن من مرو الروذ على مرحلة وهي على رأس املفازة 

ه وأشجار وسويقة صاحلة وفنادق ومحامات وبقرا يف جهة الشمال على ثالثة هلا منرب ور كبري وفواك
أميال مدينة هرمزفره وعلى طريق مفازة سيفايه اليت على غرا النهر املؤدي إىل اجلرجانية من أرض 

وأما ما جاور النهر فمن أعاله . خوارزم وهذه املفازة كبرية متصلة وليس انيس لكن املياه ا كثرية
مدينة زم وأسفله حبرية خوارزم املشهورة ومدينة زم ومدينة آمل قد ذكرنامها يف اإلقليم الثالث بأكمل 

صفاما وما يغن عن إعادة ذلك وآمل بينها وبني النهر ثالثة أميال ومن آمل إىل مدينة اجلرجانية من بالد 
لطريق من آمل إىل خوارزم من آمل وا. خوارزم اثنتا عشرة مرحلة ومن اجلرجانية إىل حبريا ست مراحل

إىل مدينة ويزه مرحلة وهي مدينة صغرية متحضرة هلا سوق وحوهلا عمارات تتصل بالنهر ومن ويزه إىل 
مردوس مرحلة ومردوس قرية كبرية عامرة آهلة وهلا مزارع كرمية وخريات جسيمة تتصل عماراا إىل 

يضرة حسنة هلا سور وال ربض هلا وا سوق ضفة النهر ومن مردوس إىل أسباس مرحلة وأسباس حو
وهي على قرب النهر الكبري ومن أسباس إىل سيفايه مرحلتان خفيفتان وهي أول عمالة بالد خوارزم ومن 
سيفايه إىل الطاهرية من خوارزم مرحلة والطاهرية مدينة ظاهرة احلسن هلا دخل وخرج ومزارع وبركات 

م ومن مدينة الطاهرية إىل راشت مرحلتان وراشت على مقربة وفواكهها عامة تقوت أهلها وتفضل عنه
من النهر وهو حصن عامر آهل به زراعات وبساتني وغالت وفوائد ومن راشت إىل خيوه من اجلرجانية 

مرحلتان وخيوه مدينة عامرة ظاهرة احلسن كاملة الفوائد وهلا سور حصني وجنات واسعة ومزارع 
وهي املدينة الكربى والقاعدة العظمى من خوارزم وهي مدينتان على . حلةوفواكه ومنها إىل اجلرجانية مر

ضفيت النهر وجياز بينهما باملراكب واسم املدينة الشرقية منهما درغاش واملدينة الغربية تسمى اجلرجانية 
وهي مدينة كبرية عامرة ذات أسواق وربض وسور حميط بالربض واملدينة طوهلا حنو من تسعة أميال يف 

لها وهي متجر الغزية ومن خترج الرفاق إىل أرض جرجان وكانت خترج إىل اخلزر على مر األيام وإىل مث
وخوارزم اسم اإلقليم وهو منقطع عن أرض خراسان وبعيد عما وراء النهر وحتيط به . سائر بالد خراسان

 وتروى درغاز املفاوز من كل جانب وهي ناحية عريضة وأعمال واسعة ومدن كثرية فمن مدا درغاش
وهزارسب وخيوه واردخشميثن وسافردز ونزوار وكردران خواش وكردر وقرية قراتكني ومزداخقان 

وأول عمالة خوارزم الطاهرية من غريب النهر والعمارات ممتدة بطول اجلانب الغريب من ر . وكاث
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رسب وليست بكبرية جيحون وليس يف شرقيه عمارة وكذلك العمارة أيضاً من مدينة الطاهرية إىل هزا
العرض وتكون العمارة على ر جيحون مما يقابل مدينة خوارزم مقدار تسعة أميال إىل أن تنتهي قرية 

كيث وال زائد عليها وقرية كيث على أسفل جبل وا مياه مطردة وعيون ناشعة جارية ووراء هذا اجلبل 
ها ر هزارسب يأخذ من جيحون مما يلي ومن هزارسب إىل سائر ما على غريب جيحون أار من. املفازة

آمل وهو كبري حيمل املراكب وهزارسب على ضفته مث على ستة أميال من هزارسب إىل ر يعرف 
بكردران خواش وهو أكرب من هزارسب ومدينة خواش عليه وهي مدينة صغرية متحضرة عامرة ذات 

 خواش وجتري فيه السفن إىل خيوه مزارع وبساتني وعمارات وبعده ر خيوه وهو مثل ر كردران
وبعده على ميلني ر مذرى وهو ر كبري يأخذ من جيحون جتري فيه السفن إىل مذرى ومذرى مدينة 

حسنة عامرة ذات سور وسوق وبعد ر مذرى ر آخر يفضي إىل مدينة اجلرجانية ويسمى وذاك 
ل منها وبعد ر وذاك خيرج ر بوه من والسفن جتري فيه ويصب أسفل مدينة اجلرجانية وعلى ستة أميا

وعلى ستة وثالثني ميالً من املدينة وأسفل من . جبل على شفري املفازة فيقع أسفل على مقربة من درغاش
خوارزم حبذاء كيث يف اجلانب الشمايل املدينة املعروفة مبذمينيه وهي من جيحون على اثين عشر ميالً غري 

  .ط النهر بعد مذمينيه عمارةأا من اجلرجانية وليس على ش

    

وبني كردر وجيحون رستاق مزداخقان ومدينة مزداخقان صغرية املقدار كثرية العمار ورمبا وصل إليها 
األغزاز عند اهلدنة وبني مدينة مزداخقان وجيحون ستة أميال وهي حتاذي اخلرخلية مث تنقطع منها العمارة 

 وهناك قوم صيادون ليس هلم قرية وال بناء ويعرف موضع النهر إىل أن تصل البحرية املنسوبة إىل خوارزم
يف البحرية خبليجان وعلى شط هذه البحرية من مقابل أرض الغزية قوم رحالون فإذا كان الصلح جاؤوا 
إىل قرية قراتكني ومن اجلانب اآلخر إىل اجلرجانية ومن موقع النهر إىل املوضع حيث يصب ر الشاش 

ودور هذه البحرية فيما بلغنا حنو ثالث مائة ميل وماؤها ملح وليس هلا مفيض ظاهر . لحنو من عشرة أميا
وتقع فيها أار كثرية مثل جيحون ور الشاش ور برك ور إيالق واألار السابقة ذكرها فال يعذب 

ض حبر اخلزر ماؤها وال تزيد فيها على صغرها ويذكر واهللا أعلم أن قعر هذه البحرية يتصل من حتت األر
وأهل خوارزم . وبني البحرية والبحر حنو مثاين عشرة مرحلة على السمت ويوشك أن يكون هذا حقاً

مياسري وأهل مروة ظاهرة وهم أكثر الناس أسفاراً وأوسعهم أمواالً وترتفع منها ثياب القطن والصوف 
منفرد بذاته وهم أهل غلظة وسائر األمتعة الكثرية حتمل إىل سائر اجلهات ولسان أهل خوارزم لسان 

وجندة واألغزاز يهابون سطوام وحيذرون من مصادرم وتقع إليهم من بالد الغزية واخلزر املواشي 
  .والدواب والرقيق واألوبار مثل الفنك والسمور والثعالب واألرانب وغري ذلك من أصناف الوبر
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 كاث إىل مدينة خيوه مرحلة ومن خيوه إىل وهذه مسافات بالدها جمملة فمن خوارزم أعين قصبتها وهي
هزارسب مرحلة ومن كاث إىل اجلرجانية ثالث مراحل إحداها من كاث إىل أردخشميثن مرحلة ومنها 
إىل نوزوار مرحلة ومنها إىل اجلرجانيه مرحلة ومن خيوه إىل سافردز مخسة عشر ميالً ومن سافردز إىل 

 كردر متشي إىل درخاس مرحلتني ومن درخاس إىل كردر مرحلة املذمينيه تسعة أميال ومن املذمينيه إىل
ومن كردر إىل مدينة مذمينيه يومان ومذمينيه وقرية قراتكني متقاربتان يف القدر وأقرما إىل جيحون 

وأما ماخلف النهر من بالد خراسان فمن آمل إىل النهر . مذمينيه وبني مذمينيه وجيحون اثنا عشر ميالً
 وهي مدينة حسنة على مقربة من النهر ومضمومة جبملتها إىل خبارا وذلك أن من فربر إىل إىل مدينة فربر

بيكند مرحلتان خفيفتان وذلك أن خترج من فربر إىل حصن أم جعفر مثانية عشر ميالً ومن حصن أم 
 إىل جعفر إىل بيكند مثانية عشر ميالً وبيكند مدينة مجيلة األسواق حسنة الشوارع والطرق ومن بيكند

والطريق من مسرقند إىل زامني مث إىل فرغانة أو الشاش فمن مسرقند إىل أباركث . خبار أحد وعشرون ميالً
اثنا عشر ميالً وذك نصف مرحلة ومنها إىل رباط سعد مخسة عشر ميالً وهي مرحلة ومنها إىل مدينة 

عات و ا مفرق الطريقني فطريق زامني مرحلة وهي مدينة حاضرة جبميع مما حيتاج إليه من املتاجر والصنا
فمن أراد املسري إىل فرغانة سار من زامني إىل ساباط مرحلة . ملن أراد فرغانة والطريق ملن أراد الشاش

وساباط مدينة صغرية متحضرة متحركة األسواق فيها صنائع ومنها إىل أركند مرحلة وهي مدينة ومن 
مرحلة ومن خجندة إىل قرية كند مرحلة ومن كند أركند إىل شاوكث مرحلة ومن شاوكث إىل خجندة 

إىل سوخ مرحلة ومن سوخ إىل باخسان مرحلة وهي مثانية عشر ميالً وأيضاً فإن من خجندة إىل باخسان 
مخسة عشر ميالً وباخسان وسط بالد فرغانة فاجلملة ما بني مسرقند وباخسان مائة وستون ميالً ومن 

ها مرحلة وهي مدينة من أجل البالد مساكن وأكثرها نعماً وأوفرها باخسان إىل مدينة قبا املتقدم ذكر
خرياً وأوسعها مزارع وتقارب مدينة أخسيكث يف القدر وهلا قصبة وجامع حسن وربض يف خارجها 
عليه سور حييط به وبساتني كثرية ومياه جارية عذبة ويقال إن كسرى أنوشروان بناها ونقل إليها من 

رها م ومساها أزهوخانه أي من أهل كل بيت ومن خجندة إىل قبا مثانية وأربعون أهل كل بلد بيتاً وعم
ميالً وبني قبا وخجندة مدينة باخسان وبني باخسان وقبا ثالثون ميالً وبني باخسان وخجندة سبعة 

وعشرون ميالً ومن قبا إىل أوش عشرة فراسخ وهي مدينة كبرية وقد ذكرناها ومنها إىل أوزكند وهي 
بالد فرغانة مما يلي التبت وقد ذكرنا صفات هذه البالد يف اجلزء الثامن من اإلقليم الثالث على آخر 

مث نرجع فنقول إن مدينة بوجنكث قاعدة أشروسنة وهلا مدن منها فغكث . استقصاء كاف بعون اهللا تعاىل
ت وزراعات وبينهما تسعة أميال وعلى طريق خجندة وهي مدينة صغرية ذات أسواق ومتاجر وعمارا
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ومدينة غزق صغرية متحضرة بسوق عامرة وحصن قائم وبينهما وبني فغكث ستة أميال ومن غزث إىل 
خجندة مثانية عشر ميالً وفغكث وغزق كالمها من أشروسنة ومها على طريق خجندة من بوجنكث وأما 

ا إىل زامني سبعة وعشرون خرقانة فإا من بالد أشروسنة وهي مدينة رائقة املنظر كبرية القطر عامرة ومنه
ميالً وكذلك من خرقانة إىل ديزك مخسة عشر ميالً مشاالً وديزك مدينة عامرة حسنة يف وطاء من األرض 
وهلا رستاق يعرف بفكنان وهي يف مشال أشروسنة وا يرابط أهل مسرقند وا مياه جارية سائبة وبساتني 

ة وثالثون ميالً عن يسار الذاهب إىل فرغانة وعمارات ومن زامني على طريق خاوس إىل كركث تسع
وبني مدينة أشروسنة وساباط تسعة أميال مما يلي اجلنوب واملشرق وبني نوجكث وخرقانة ستة أميال مما 

يلي اجلنوب واملشرق من خرقانة وأما أرسيانيكث فهي على حدود فرغانة وهي من شرقي مدينة 
وأما الشاش وإيالق فمقدار .  بالد أشروسنة على التفصيلأشروسنة على سبعة وعشرين ميالً فهذه مجلة

عرضها مسرية يوم يف ثالثة أيام وليس فيما وراء النهر إقليم على هيئتها أكثر منابر وقرى عامرة وسعةً 
وبسطاً يف العمارة وحدها من ر الشاش وحدها اآلخر يتصل بباب احلديد حيث الربية املعروفة بالقالص 

جاب والشاش يف أرض مستوية سهلة ال جبل فيها وال أرض مرتفعة وبساتينها وخضرا ااورة السبي
    ومترتهاا كثرية وهي من الثغور اليت يف حنر 

الترك وألهلها شوكة ومنعة ومن أخصب بالدها وأمنعها بنكث ودنفغانكث وجيناجنكث وجناكث 
جك وغركنده وغناج وجبوزن وفناكث وخرشكث واستبيغوا واردالنكث وخذينكث وكنكراك وكلش

ووردوك وكربنه وغدرانك ونوجكث وغزك وأبرذكث وبغنكث وبركوش وخاتونكث وجبغوكث 
فأما مدينة بنكث فمدينة جليلة املقدار كثرية الساكن . وفرنكث وكذاك وتكالك فهذه مدن الشاش

 وهلا مياه جارية والعمار والتجارات الواسعة واألرزاق الدارة واخلريات الوافرة وعليها سور حصني
ومترتهات عالية وهلا ربض خارج املدينة عليه سور وأكثر األسواق العامرة يف الربض وللشاش ر آخر 
يقع يف رها يعرف ر برك خيرج بعضه من بسكام وبعضه من جدغل وأصل منبعهما من بالد الترك 

شكث وهي مدينة عامرة حسنة الصفة اخلرخلية فيقع يف و الشاش حبذاء جناكث ويلي بنكث يف الكرب خر
كثرية الرتاهات عامرة األفنية والدور ويلي خرشكث يف الكرب مدينة استوركث وهي مدينة حصينة 

وأما . خصيبة كثرية املياه والعمارات وباقي مدن الشاش أصغر من هذه وأضيق نفعاً وأقل جباية وعمارة
ها تعرف بتونكث وهلا من املدن سكاكث مدن إيالق فهي جماورة للشاش من جهة اجلنوب وقصبت

. وباجنخاش ونوكث وبااليان وتكث وأربلخ ومنوذلغ ومخرك ونوجكث وكهسيم ودخكث وخرخانكث

فأما تونكث فهي قصبة إيالق وهي مدينة كبرية هلا ربض عامر وعليها سوران حصينان ويف سورها عدة 
زقتها وتسقي رساتيقها وتقوم بعمارا وإيالق أبواب وأسواقها عامرة وجباياا وافرة واملياه ختترق أ



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  327  

قصبتها هي تونكث وهي أقل من نصف بنكث وهلا قصبة حصينة واملدينة وأسواقها مع ربضها على ضفة 
ر برك واألرض منها تتصل بنواحي إسبيجاب وهي مدينة عامرة ومكاا يف مستو من األرض وهلا من 

فأما . شلجي وكدر وستكند وشاوغر وصربان ووسيجالبالد بذخكث وسبانيكث والطراز وأطلخ و
سبانيكث فإا قصبة كورة كنجدة وأما كدر فإا قصبة باراب ووسيج أيضاً من بالد باراب وصربان 

هي مدينة جتتمع الغزية للصلح واهلدنة والتجارات إذإلىنعقد الصلح بينهم وباراب اسم الناحية 
.  وهلا منعة وبأس وهي ناحية متخية ذات غياض ومزارعومقدارها يف الطول والعرض أقل من يوم

وستكند ا منرب وهي جمتمع لألتراك وهي على ضفة الوادي ويصب ر برك مبقربة منها وهي يف اجلانب 
الغريب من الوادي وبني باراب وكنجدة مزارع ومراع خصيبة وحوهلإلىمم من األتراك الغزية قد أسلموا 

 ذه الناحية ينتجعون هذه املراعي وكذلك مدينة الطراز فهي متجر منذ عهد قدمي وهم مقيمون
للمسلمني وبني األتراك وبينهم حصون منسوبة إليهم ويليهم من مشاهلإلىلترك اخلرخلية وبينهم يف أكثر 

األوقات حروب وغارات وإذا كانت اهلدنة كانت بينهم جتارات ومعامالت باألمتعة والسائمة واألوبار 
 وأما خجندة فإا متامخة لفرغانة وهي يف مجلها منفردة يف األعمال وهي يف غريب ر الشاش .وغري ذلك

وطوهلا أكثر من عرضها ومدينة كند من خجندة على ثالثة أميال وهي حسنة جليلة وكلها كروم 
ينة وبساتني وليس يف عملها مدينة غري كند وهي بساتني ودور متقربة ومدينة وقصبة وجامعها يف املد

ودار اإلمارة يف امليدان بالربض وينحدر النهر إليها وهو ر الشاش وخمرجه من أار جتتمع إليه من بالد 
الترك يف حدود أوزكند وتنصب إليه أار أخر فيجتمع الكل منها ومير فيمتد إىل أخسيكث مث مير على 

صربان جرى يف برية تكون يف خجندة مث على بناكث مث على ستكند وجيري إىل باراب وإذا جاوز حد 
حاشية األتراك الغزية فيمتد إىل القرية احلديثة على ثالثة أميال منها مث يقع يف حبرية خوارزم على مرحلتني 
من احلديثة والقرية احلديثة فيها مسلمون غري أا دار مملكة الغزية ويقيم ا يف الشتاء ملك الغزية وبقرا 

السلطان فيها للغزية ومن خوارزم إليها عشر مراحل والقرية هي أيضاً من جند وخوارة فيها مسلمون و
وفرغانة أسم اإلقليم وهو عريض موضوع على سعة مدا وقراها وقصبتها . باراب على عشرين مرحلة

أخسيكث وأخسيكث مدينة جليلة على شاطى ر الشاش على أرض مستوية بينها وبني اجلبل ميل 
نهر وهلا ربض عامر وأسواقها يف مدينتها وربضها وأكثر أسواقها يف مدينتها ونصف وهي على مشال ال

وا مياه ختترق أزقتها جارية وهياض كثرية وأمامها إذا عربت منها ر الشاش مروج ومراع كثرية رمال 
  .مقدار مرحلة

    

 ر جيحون من ومن أخسيكث إىل قبا ثالث مراحل وبني أخسيكث وأوزكند أربع مراحل ومجلة ما بني
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مدينة فربر إىل أوزكند ثالث وعشرون مرحلة وأوزكند مدينة قد سبق ذكرها وهي متاجر على باب 
ومن كورة فرغانة نسيا العليا ونسيا السفلى . األتراك وهلا بساتني وحدائق وجنات ملتفة ومياه خمترقة

يا فهي أول كورة من فأما مدن نسيا العل. املتصلتان بروذان وكذلك روذان هذه وجدغل وأورست
ونسيا السفلى . فرغانة إذا دخلت إليها من ناحية خجندة ومن مدا وانكث وسوخ وخواكند ورشتان

وهاتان الكورتان من فرغانة . تتصل ا ومن مدا مرغينان وزندرامش وجنرنك واستيقان واندكان وهلى
. ومن مدا طماخش وبامكاخشوأسربه مدينة سهلية جبلية . سهول ومروج وليس يف أصقاعها جبال

وسوخ مدينة على حدة من اجلبال وهلا ستون قرية وهي مدينة جليلة على حدة وأوال أسم املدينة وهلا 
قرى وهي كورة على حدة ونقاد مدينة جبلية وهي اسم الكورة ومدينتها مسكان وليس هلا مدينة غريها 

وليس يف حد قبا مدينة غريها ويف حد أوش مدينة وأوش اسم املدينة وقبا أسم املدينة وهلا قرى كثرية 
أخرى تسمى مدوا وبينهما ستة أميال وأوزكند اسم املدينة وهلا قرى وليس يف عمالتها مدينة أخرى 

غريها وكاسان اسم املدينة واسم الناحية أيضاً وهلا قرى كثرية وجدغل اسم الكورة ومدينتها أردالنكث 
ان روذان اسم الكورة وهلا قرى كثرية ومدينتها خيالم وكروان اسم وليس يف عملها مدينة غريها ومي

املدينة وهلا قرى وجنم اسم قرى كثرية وأورست هلا قرى كثرية وأستياكند وشالت هلما قرى كثرية ومها 
والطريق من مسرقند إىل الشاش . بابان للترك ويفضى إليهما من ميان روذان كما أن أوزكند باب للترك

إىل أباركث مرحلة ومن أباركث إىل رباط سعد مرحلة ومن رباط سعد إىل فورمنذ مرحلة من مسرقند 
ومن فورمنذ إىل زامني مرحلة ومن زامني إىل ساباط مرحلة مث إىل قطوان دزه مرحلة وإن شئت نزلت 

حلة إىل خرقانة ومنها إىل ديزاك مرحلة ومنها إىل بئر احلسني مرحلة مث بئر محيد مرحلة مث إىل وينكرد مر
أستوركث مرحلة مث إىل بنكث مرحلة مث إىل رباط بالقالص مرحلة ويدعى انفرن مث إىل غركرد وهي 
قرية مرحلة مث إىل اسبيجاب مرحلة مث إىل بذخكث مرحلة ومن بذخكث إىل الطراز يومان ال رباط 

ومنه إىل زامني إىل بينهما وال عمارة هناك ومن أراد طريق بناكث فإنه يرتل من أباركث إىل رباط سعد 
ومدن . خاوس إىل بناكث مث إىل استوركث واجلميع من وادي جيحون إىل الطراز ثالث وعشرون مرحلة

وأما أخسيكث فإن منها إىل شكث . الشاش وإيالق واسبيجاب فكلها تتقارب أعماهلا وتتداخل أكوارها
آخر ميان روذان حنو من سبعة وعشرون ميالً وهي أول مدن ميان روذان ومن أخسيكث إىل سالت 

مخس مراحل ومن أخسيكث إىل كروان سبعة وعشرون ميالً وتتصل بالد أخسيكث ببالد إيالق كما 
قدمناه وبني كند ور الشاش ثالثة أميال وكذلك بني وانكث والوادي زيادة على ثالثة أميال ولقبا 

ال ومن استيقان إىل الوادي أحد رستاق بينه وبني ر الشاش مرحلة ومن قبا إىل استيقان تسعة أمي
وعشرون ميالً وكذلك استيقان وكلشجك وأردالنكث وبسكث وسامسريك كلها يف مقدار مرحلة يف 
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حنوها وأيضاً من املدن اليت ما بني بناكث وتونكث ور الشاش ور إيالق فإا غرجند وخاش ودخكث 
م عرضاً وأما ما بني ر إيالق ور الشاش وتكث وكه سيم كلها يف مقدار يومني طوالً ويف أقل من يو

من غريب من تونكث فإا أربلخ ومنوذلغ يف مقدار مخسة عشر ميالً وجيناجنكث على طريق وينكرد إىل 
بنكث وبينها وبني ر الشاش ستة أميال وجناكث على ر الشاش وجيتمع الواديان عندها أعين ر برك 

تسعة أميال وخاتونكث على ر برك بقرب خذينكث على مستها يف الشاش وبينها وبني ر بناكث 
. ومنها إىل خذينكث اثنا عشر ميالً على مست املشرق وسنذكر بقية بالد الشاش فيما بعد حبول اهللا تعاىل

  .جنز اجلزء الثامن من اإلقليم الرابع واحلمد هللا يتلوه اجلزء التاسع منه إن شاء اهللا تعاىل

  .الجزء التاسع

    

إن الذي تضمن هذا اجلزء التاسع من اإلقليم الرابع قطعة من بالد خاقان خرخل واألتراك اخلرخلية وهي 
روذان وبالد ياالن وبالد برسخان السفلى وأرض اخللجية ومدا وأارها وقالعها وبعض بالد 

. ول اهللا تعاىلالكيماكية وحنن نريد أن نذكر ذلك على نص حقيقة ما هو عليه كما سبق لنا قبل هذا حب

فنقول إن الطريق من أخسيكث إىل قرنطية من بالد التغزغز فمن أخسيكث إىل كشوكث مرحلة مث إىل 
إنشت مرحلة إىل كنشكاث مرحلة مث إىل بوكند مرحلة مث إىل كركث مرحلة مث إىل اجلبل مرحلة ومن 

ة وثالثون ميالً وهي مدينة اجلبل إىل حولك ثالث مراحل ومن قرية حولك إىل مدينة خاقان خرخل ثالث
خاقان اخلرخلية وهي مدينة كثرية العمارة واحلصانة والرجال والعدد مث إىل أطراقانا وهي مدينة كبرية من 
مدن اخلرخلية ست مراحل ومدينة أطراقانا هلا حصن حصني وماؤها من عيون ناشعة وفيها رجال أجناد 

مدينة قرنطية عشر مراحل يف مفازة فيها قوم من الترك من حتت ملك اخلرخلية ومن مدينة أطراقانإلىلى 
رحالة وهلم سوائم ومجال وحاالت حسنة ومدينة قرنطية أول مدينة من مدن الكيماكية وهي كبرية طوهلا 

تسعة أميال يف عرض ثالثة أميال وهي على حبرية كبرية تسمى حبرية غاغان وطوهلا فيما حيكى ستة أيام 
قرنطية ذو بأس وجالدة ورجال وعدد كثرية وخيول ورماة قسي بل كلهم يف عرض يوم ونصف وملك 

يرمون بالقسي ومنها إىل مدينة ملك الكيماكية أربع وعشرون مرحلة وهذا الطريق كله من الغرب إىل 
وهذه . ومن مدينة قرنطية إىل باخوان سبعة أيام ومن أطراقانا إىل باخوان ثالث مراحل جنوباً. املشرق

نسوبة إىل غاغان عليها من جهة املغرب مدينة غاغان وبينها وبني قرنطية ست مراحل وغاغان البحرية امل
مدينة حسنة كثرية اخلريات دارة الربكات وا طرز لعمل ثياب احلرير ويتخذ ا من ثياب الوبر كل 

ىل دموريا غرباً أربعة ومن مدينة غاغان إ. غريبة وجتار الترك يتجهزون ا منها بالكثري إىل سائر بالد الترك
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أيام ومدينة دموريا مدينة من بالد الكيماكية عامرة القطر كثرية البشر ومن دموريا إىل مدينة سراوس بني 
مشال وشرق مرحلتان يف عمارة وقرى للترك الكيماكية وسراوس مدينة كبرية هلا سور حصني وخيول 

ودموريا وسراوس على ر شريا وهو ر . ة أياموفرسان وأجناد من الترك ومنها إىل غاغان جنوباً ثالث
كثري املاء لني اجلرية والسفن فيه خمتلفة صاعدة ونازلة ور شريا منبعه من عينني إحدامها عني يف أصل 

جبل أشلوب والثانية من أرض دموريا مث جيري ماؤها شرقاً إىل مدينة سراوس مث مير حىت يصب يف حبرية 
 الشمال وذلك أن جرية هذا النهر من أوله إىل مصبه يف البحر مخسة وسبعون غاغان يف أسفلها من جهة

وكذلك من مدينة سراوس إىل مدينة بنجار . فرسخاً وهي من األميال مائتا ميل ومخسة وعشرون ميالً
شرقاً والطريق بينهما مفاوز وأرض جدبة والطريق يف حضيض جبل غرعز عشرة أيام غري أن هذه الطريق 

 ومدنة بنجار كبرية القطر عامرة بأصناف الترك الكيماكية وفيها أجناد وعدد وأموال يتصرف آمنة جداً
أهلها فيها ويف جباهلا معادن فضة ويصاد فيها أنواع من النمور والنرب والبرب واليلغش وعدة من احليوانات 

اء إىل غاغان أو إىل قرنطية أو ومن أراد السفر أيضاً يف امل. ذات األوبار والتجار خيرجوا إىل سائر البالد
إىل سراوس أو إىل دموريا سار من بنجار إىل قرية دهراة وا املراكب احلمالة وهي على ضفة البحرية 
وبينهما يوم ونصف يوم خترج من بنجار إىل رأس العقبة وا املرتل مث ترتل من العقبة إىل قرية دهراة 

رنطية سار يف طول البحرية ست مراحل باملدافع واملشي فيها فتركب يف املراكب فمن شاء املسري إىل ق
مساحالً وإن قطع روسية بالقالع قطعها يف ثالثة جمار وكذلك إن أراد مدينة غاغان قطع إليها عرضاً يف 
يوم وليلة بالريح الطيبة ومن شاء مدينة سراوس أو مدينة دموريا ركب البحر من قرية دهراة إىل مصب 

بطرل النهر إىل مدينة سراوس أو إىل مدينة دموريا إليهما شاء إن شاء جذفاً أو جرياً ر سراوس ومر 
  .بالقالع

ومن دموريا إىل مدينة خاقان خرخل اثنا عشر يوماً مفاوز ال عامر ا وهو طريق خموف وقلما يسلكه أحد 
  .إال يف العكسر الكبري وهذه املفازة حجز بني بالد خرخل وبالد الكيماكية

    

والطريق من الطراز إىل برسخان السفلى تسعة وثالثون ميالً وهي قرى وعمارات مث إىل كصراباس ستة 
أميال وهي جرمية يشتو يف مراعيها الترك اخلرخلية وبقرا مع اجلبل مشىت اخللجية وهم صنف من األتراك 

 لألتراك اثنا عشر ميالً مهادنون ومنها إىل كول شوب اثنا عشر ميالً مث إىل جبل شرب وهي قرية عامرة
مث إىل كوالن قرية غناء مخسة عشر ميالً ومن قرية كوالن إىل قرية برك مخسة عشر ميالً ور برك خيرج 
من جبلها وإليها ينسب فيمر ببالد إيالق ويصب يف ر الشاش ومنها إىل أشربه مخسة عشر ميالً مث إىل 

رية جول اثنا عشر ميالً وهي قرية عظيمة مث إىل سارغ قرية غناء بوركث أربعة وعشرون ميالً مث إىل ق
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وهي قرية عظيمة أحد وعشرون ميالً مث إىل مدينة خاقان اثنا عشر ميالً مث إىل نواكث اثنا عشر ميالً مث 
إىل كبال ستة وثالثون ميالً مث إىل برسخان العليا حنو عشر مراحل بسري القوافل يف مراع خصبة ومياه 

والطريق من الطراز إىل بنجار من بالد الكيماك وهي ستة وثالثون . د الترك فخمسة أيامجارية فأما لربي
مرحلة من الطراز إىل كصرا مخسة وأربعون ميالً مث يتجاوز اجلبل ومير إىل دمرناخ أربع مراحل ودمرناخ 

ة كثرية مدينة صغرية على أصل جبل وفيها رجال أجناد وعدد وأسلحة ومنها يف مفاوز وأرض غري عامر
اخلصب وا قوم من اخللجية طواعن هلم بيوت شعر يأوون إليها مثل العرب إىل قلعة خيخم عشرون 
مرحلة شرقاً وهى قلعة لألتراك اخللجية وا ملكهم وله عدة واستعداد وعساكر وأجناد وبالد خصبة 

ن فصار كالبحرية املستديرة وهذه القلعة منقورة يف رأس جبل واملاء قد عم ذلك احلفر املستدير جبمل احلم
به ويف هذا املاء حوت كثري ومسك غزير ويصاد به منه الشيء الكثري ومن حصن خيخم إىل قلعة ذهالن 
شرقاً سبع مراحل وقلعة ذهالن أيضاً حصن منيع ومعقل رفيع وبه عدة ورجال وهو من عمالة كيماك 

مة عذبة يف نفس اجلبل ومنها يشرب أهل وهو أول نظره وأسفل هذا احلصن أيضاً بركة ماء كبرية عظي
ومن قلعة . احلصن ومن قلعة ذهالن إىل بنجار أربع مراحل يف عمارة متصلة ومزارع حنطة وشعري وأرز

ذهالن إىل خناوش ستة أيام مشاالً ومدينة خناوش عامرة للكيماكية وهي على ر خيرج من اجلبل الذي 
ومن خناوش إىل مدينة الالن . يه ر آخر خيرج من جبل الالنعليه قلعة ذهالن وهذا النهر أيضاً يقع ف

ست مراحل غرباً ومدينة الالن يف أسفل جبل عال وعلى أعلى اجلبل صنم عظيم مبين على أعاله صورة 
والطريق من مدينة . رخام وأهل تلك الناحية يتعبدون إليه ويصدقون عليه ويأتونه من كل فج عميق

طريقان فالطريق األعلى من مدينة دمرناخ إىل مدينة شالونيا شرقاً أربع مراحل مث دمرناخ إىل مدينة الالن 
ومن مدينة شالونيا إىل . إىل مدينة بغراز ست مراحل شرقاً وهي قلعة حصينة ومنه إىل الالن سبع مراحل

 قلعة جينقو أربع مراحل مشاالً ومن جينقو إىل نغران ست مراحل ونغران مدينة حسنة يف سفح جبل وهلا
حسنة ال تنال إال بعد جهد وهلا عمارات وزراعات متصلة وشرب أهلها من اآلبار املنقورة يف الصخر 

ومدينة الالن مدينة كبرية القطر كثرية العمارة وهي يف سفح . ومنها إىل مدينة الالن شرقاً ست مراحل
ن غربيها ينفجر ر كبري مير جبل يكتنفها من جنوا وهذا اجلبل يعرف جببل الالن وعلى مسري يومني م

ومن شاء سار من دمرناخ املتقدم . يف جهة الغرب فيقع يف حبرية كبرية كثرية املاء واحلوت يصاد ا كثرياً
ذكرها إىل بنخدخ مخس مراحل مشاالً وهي مدينة حسنة ومن بنخدخ إىل جينقو مخس مراحل وجينقو 

كذلك من نغران إىل الالن ست مراحل وقد ذكرنا مدينة كبرية عامرة ومنها إىل نغران ست مراحل و
  .جنز اجلزء التاسع من اإلقليم الرابع واحلمد هللا ويتلوه اجلزء العاشر إن شاء اهللا تعاىل. ذلك
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  .الجزء العاشر

    

إن هذا اجلزء العاشر من اإلقليم الرابع تضمن قطعة من بالد ما خلف النهر من بالد الكيماكية فيها عدة 
 وأمالكها وهلا أار كثرية ومراع وجهات وبتمام هذا اجلزء يتم ذكر اإلقليم الرابع مث نذكر من بالدها

اإلقليم اخلامس على تواليه ونريد أن نذكر ما يف هذا اجلزء على التقصي مثل ما سبق لنا يف سائر أجزاء 
 خطراً والكيماكية بشر فنقول إن ملك الكيماكية من أعظم امللوك قدراً وأجلهم. السالفة من هذا الكتاب

كثري ومجع غزير وهم جموس يعبدون النار وفيهم زنادقة وسكناهم يف غياض وأشجار ملتفة يتبعون الكأل 
وبني الطراز وموضع مدينة امللك اليت ا ملكه أحد ومثانون يوماً يف مفاوز بالد األتراك اخللجية وبالدهم 

 وكيماك يف جنوا لتغزغز ومع غربيها وجنوا خلرخلية مما .أوسع البالد أقطاراً وأكثرها خصباً وغماراً
يلي ناحية التبت ويف غربيها اخللجية ويف شرقيها حبر الظلمة أيضاً ويف هذا البحر جزر عامرة والتجار 

يسافرون إليها يف املاء خوضاً على ظهور الدواب ويبيتون يف كل ليلة على الشجر ودوام مربوطة يف املاء 
ومدائن ملوك الكيماكية ست عشرة مدينة فمنها مدينة أسطور وجنعة وبوراغ . ل تلك الشجرإىل أصو

والطريق من بنجار إىل . وسيسيان ومنان ومستناح ومدينة امللك املسمى خاقانا وبنجار وذهالن وخناوش
 غري مدينة خاقان خيرج من بنجار ماراً يف عني الشرق إىل مدينة أسطور ست مراحل يف مفاوز وأرضني

ومدينة أسطور مدينة عامرة باألتراك ممتدة الزراعات ومياهها كثرية وغالم احلنطة واألرز وفيها . عامرة
معادن احلديد ويصنع منه الصناع كل مليحة ويصوغون منه كل عجيبة وهي على ر غماش وأهلها أجناد 

م وأهلها باجلملة عن اهلواء هلم عزم وحذر من ذلك أم ال ميشون إال وهم حذرون شاكون يف سالحه
واملاء أشجع األتراك نفوساً وأنفذهم عزماً وأمحاهم جانباً وأجنحهم طالباً وهلم عند ملوكهم حظوة وإعزاز 

ومن مدينة أسطور إىل سيسيان اثنا عشر يوماً شرقاً يف الرب ويف النهر . وهلم أموال واسعة وأحوال وادعة
ينة عظيمة هلا أسوار حمدقة متحصنة وأبواب حديد وللملك ا ومدينة خاقان امللك مد. أقل من ذلك

أجناد كثرية وعساكر واستعداد وملوك األتراك اب سلطانه وختاف نقمته وحتذر سطوته وتتوقى غاراته 
ملا علموا له من ذلك وما تقدم فيهم من فعله وهو ملك عظيم وال يتوىل امللك فيهم إال من هو من أهل 

 وملك الكيماكية يلبس حلة الذهب وقلنسوة الذهب املكللة ويظهر ألهل مملكته يف أربعة .امللك مع القدم
أوقات من السنة وله حاجب ووزراء ودولة عادلة مأمونة وأهل دولته حيبونه إلحسانه إليهم ونظره يف 

مهة عالية أمورهم ومحايته هلم من أعدائهم وهلذا امللك قصور ومبان شاخمة ومترتهات رائقة وله مع ذلك 
وأهل مدينته ال يقولون باهلموم وال جتدها قلوم وال يعولون على فائت وال يكترثون . وكرم طبع
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باملصائب وهم أخصب أهل البالد أندية وأطيبهم معايش وأكثرهم إنفاقاً وأعالهم مهماً ولباسهم احلرير 
ختترق أزقتهم وأسواقهم وبيعهم وسائر األمحر واألصفر وال يلبس هذا النوع من الثياب إال اخلاصة واملياه 

  .ديارهم وهم يدينون بدين الصابئني ويعبدون الشمس واملالئكة

    

ومن مدينة خاقان امللك إىل مدينة مستناح أربعة أيام يف الرب مشاالً ومع النهر إحنداراً أقل من ذلك 
ا إىل املدينة اليت هي اآلن قاعدة ومستناح مدينة كانت فيما يذكر دار امللك قبل هذا وانتقلت اململكة عنه

ومجلة هذه املدن اليت ذكرناها وأكملنا . دار امللك ومن هذه املدينة إىل البحر احمليط مسري ستة أيام
أوصافها على ر غماش وهو ر كبري خيرج من جبال بنجار فيذهب يف ناحية املشرق إىل مدينة أسطور 

ة سيسيان وهي منه يف الشمال ومنها ينحدر حىت يأيت مدينة وهي يف اجلنوب وينحدر إىل أن يأيت مدين
امللك وهي منه يف اجلنوب ومنها ينعطف النهر ماراً يف جهة الشمال إىل مدينة مستناح وهي منه يف الضفة 

وبه مسك كثري وهيتات عظيمة . الغربية ومن هذه املدينة ينحرف إىل جهة الشرق إىل أن ينصب يف البحر
 كتاب العجائب إن به مسكة صنجة وهي اليت يستعمل منها أطباء اهلند والصني السم وفيما حكى صاحب

القاتل من ساعة وليس فيما يدرى من السموم شيء أفعل وال أوحى قتالً منه والسم منها يف مرارا وهو 
ى ضفتيه ويقع يف هذا النهر أار كثرية متده وتفخم جريته وعل. ال يتغري وال يبطل له فعل أربعني سنة

غياض ملتفة وأشجار مصطفة وأكثر أشجاره الكركهار الذي ذكره أبو بكر بن وحشية يف كتابه وحيكي 
ومن مدينة خاقان امللك إىل مدينة بوراغ أربع مراحل بني جنوب . أن عروق أصوله شفاء من سم ساعة

حد صعود إىل رأس وغرب ومن مدينة أسطور إىل مدينة جنعة وهي مدينة صغرية على جبل منيع وليس أل
. هذا اجلبل بوجه وال بسبب وبه للملك أموال وعدد وذخائر وعليها حراس وحفاظ من ناحية امللك

ومجيع ساحل حبر الكيماكية يوجد به الترب عند هيجان البحر وتعاظم أمواجه واألتراك ااورون هلذا 
 على ما جرت العادة من اجلمع الساحل يقصدون منه مواضع معلومة بأعياا فيستخرجون منها الترب

والغسل باملاء تصويالً مث جيمعون دقيقه بالزيبق فيسكبونه يف أرواث البقر فيجتمع منه الشيء الكثري فيأخذ 
ويف هذه البالد من . امللك منهم واجبه مث يشيت أكثره وما فضل من ذلك تصرفت التجار به تلك البالد

تبيت أفضل من سائر املسك اهلندي والصيين وسائر هذه األرضني دواب املسك الشيء الكثري لكن املسك ال
وفيها نقائع مياه جتتمع إليها سيول األمطار وا مزارع وخصب زائد وبوادي األتراك تسرح ا وتنتقل 
من موضع إىل آخر حسب ما تأتيه الظواعن من العرب وبوادي الرببر وهلم اهتمام بنتاج اجلمال واخليل 

أكلون حلوم اخليل ويفضلوا على سائر اللحوم املأكولة من حلوم البقر والغنم وأكلهم والترك كلهم ي
ولنسائهم مجال وحسن فائق ونساؤهم أجلد من رجاهلم . األرز واللحوم والسمك وعندهم اخلمور قليلة
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جون وأكثر تصرفاً فيما حيتاجون إليه حلدة أنفسهن وعزة أطباعهن وعندهم الدهن من الزيت وإمنا يسر
مصابيحهم بالشحم واللنب والسمن والعسل عندهم كثري والسموك عندهم أيضاً كذلك ودرامههم حناس 

ولباسهم التشمري وأطود أيامهم أربع عشر ساعة واألمطار عندهم كثرية واألنواء متوالية والثلوج يف جباهلا 
 ومبلغ اجلهد واإلستطاعة واحلمد دائمة شتاًء وصيفاً وقد جئنا بتمام الكالم يف هذا اإلقليم حسب الطاقة

جنز اجلزء العاشر من اإلقليم الرابع واحلمد هللا ويتلوه اجلزء األول من اإلقليم اخلامس . هللا على ذلك كثرياً
  .إن شاء اهللا
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الخامساإلقليم   

  .الجزء األول

    

إن هذا اجلزء األول من اإلقليم اخلامس تضمن قطعة من مشال األندلس فيها بالد جليقية وبعض قشتالة 
فأما بالد برتقال فمنها مدينة قلمرية ومنت ميور . وبالد بيطو وبعض بالد غشكونية من أرض اإلفرنج

ة وبرغش وناجرة وفيه من بالد جليقية شقوبية وليون وشوري. وجناو وسرتان وشلمنقة ومسورة وآبلة
ولكروي وقسطيلة وبنت لرينة وبنبلونة وشنت مارية ودبلية وشنت جليانة وشنت بيطر وشنت أردم 

وفيه من بالد هيكل سوىل وتطيلة ووشقة وجاقة وقلهرة وفيه من بالد . وشنت شلبطور ذولبيدة وبيونة
يطو بذارس وبلفري وشنت وفيه من بالد ب. غشكونية قرقشونة وقمنجة وشنت جوان وبيونة وآش وبرذال

ونريد أن نتكلم على هذه البالد اليت . وفيه من بالد قاورش أنقالزمة وإبالفية. جوان ورجالة وأجنريش
فأول . مسيناها وأحاط ا هذا اجلزء املرسوم ونصف أحواهلا وما هي عليه من الصفات ومجيل اهليئات

ت الذي قدمنا ذكره والظلمة ال تفارقه يف طريف ذلك البحر الغريب من هذا اجلزء األول هو حبر الظلما
من بالد إشبانية مدينة قلمرية وهي مدينة صغرية متحضرة عامرة كثرية . النهار البتة وجياور شنترة ولشبونة

الكروم والفواكه من التفاح واجلراسيا والعيون ومكاا يف رأس جبل تراب منيع ال ميكن قتاهلا وهي على 
وبني قلمرية وشنترين يف جهة . ق وهو جيري منها يف شرقيها وعليه أرحاء طاحنةر يسمى ر مندي

اجلنوب ثالث مراحل وبني قلمرية والبحر يف جهة الغرب اثنا عشر ميالً وهناك يصب رها املسمى 
وعلى مصب النهر يف البحر حصن منيع جداً يسمى منت ميور وهو يف حنر البحر وهلا زراعات . منديق
والطريق من قلمرية إىل شنت ياقوب وذلك إن شئته يف البحر سرت من حصن منت ميور إىل . وفوائد

موقع ر بوغو سبعني ميالً وهو أول أرض برتقال وهو جمرى إال شيئا وبرتقال أرض معمورة بالقرى 
  .واحلصون والعمارات املتصلة وا خيل ورجال حرابة يغريون على من جاورهم وال يستضاء بنارهم

ر و ر كبري تدخله املراكب والشواين وماؤه يدخله املد واجلزر أمياالً كثرية ومنه إىل موقع ر بوغو
دويره مخسة عشر ميالً وهذا النهر ر كبري خرار كثري املاء شديد اجلرية عميق القعر وعلى ضفته مدينة 

مينو ستون ميالً وهو ر كبري ومن هذا النهر إىل موقع وادي . مسورة وبني مسورة والبحر ستون ميالً
عظيم واسع كثري العمق واملد واجلزر يدخله كثرياً واملراكب تدخله إرساًء وسفراً ملا على ضفتيه من 

القرى واحلصون ويف وسط هذا الوادي وعلى ستة أميال من البحر حصن يف جزيرة متوسطة النهر وهو 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  336  

ومن ر .  ليس بكثري العلو ويسمى هذا احلصن أبراقةيف اية من احلصانة واملنع ألنه على قنة جبل وعر
مينو إىل موقع ر طرون ستون ميالً وهو أيضاً ر كبري يدخله املد واجلزر أمياالً كثرية وعلى مقربة من 

البحر يف وسطه جزيرة وفيها حصن كبري والنهر يضرب سوريه من كليت الناحيتني وهو عامر كثري 
ومنه إىل موقع ر األذر ستة أميال وهو ر صغري لكنه حيمل . ارات متصلةالعمارات وله أقاليم وعم

املراكب الكبرية إرساء ومن هذا النهر إىل مصب ر وادي مرار ستة أميال وهو أيضاً ر كبري واملد 
واجلزر يدخله وترسى به كبار املراكب وهو ر جريه من قريب وعلى موقع هذا النهر يف البحر جزيرة 

  .ة غري معمورة فيها مرسى وماء وحطبصغري

    

ومن موقع هذا النهر إىل موقع ر شنت ياقوب ستة أميال ويسمى هذا النهر ر أناشت وهو ر كبري 
كثري املاء رحب الفناء يدخله املد واجلزر وتطلع فيه املراكب الكبار حنواً من عشرين ميالً وهناك قنطرة 

جداً وارتفاعها مبقدار ما يدخله املركب الكبري بقالعه وعلى طرف عظيمة عدد قسيها مخس قسي كبار 
ومنه إىل كنيسة شنت ياقوب حنو من ستة أميال وهذه الكنيسة . القنطرة حصن عظيم يسمى أناشت

مشهورة مقصود حنوها حمجوج إليها والروم يأتوا من مجيع األقطار حيجون إليها وليس بعد كنيسة بيت 
منها وهي تضاهي كنيسة قمامة يف حسن البناء وسعة الفناء وكثرة األموال املقدس كنيسة أعظم 

والصدقات وفيها من صلبان الذهب والفضة املرصعة بأنواع أحجار الياقوت امللونة والزبرجد وسائر ذلك 
ما يشف عدده على ثالث مائة صليب مصوغ بني كبري وصغري وفيها من اإلقونات املصوغة من الذهب 

 مائيت إقونة وخيدمها مائة قسيس غري ما هلم من األتباع واخلدام وهذه الكنيسة مبنية باحلجر والفضة حنو
واجليار إفراغاً وقد أحاطت ا ديار يسكنها القسيسون والرهبان والدياقينون والشمامسة والداوديون وا 

يع والشراء وفيها من اخللق أسواق وبيع وشراء وحييط ا قريباً منها وبعيداً قرى كبار كاملدن فيها الب
ومن كنيسة شنت ياقوب العظمى خيرج من البحر املظلم ذراع مير من املغرب إىل . أعداد ال حتصى

املشرق وينعطف قليالً إىل جهة اجلنوب حىت يصل مدينة بيونة والطريق من شنت ياقوب إىل مدينة بيونة 
بري ترسى به املراكب ومنه إىل رأس الطرف مساحالً تأخذ من شنت ياقوب إىل وادي تامركة وهو ر ك

وهو خيرج يف البحر كثرياً ومنه إىل املاء األمحر وهو ر كبري وعليه كنيسة عظيمة ومبقربة من برت طامة 
ومن املاء . وعلى هذا الوادي أقاليم كثرية وقرى وعمارات ومن شنت ياقوب إليه اثنان وأربعون ميالً

وهو حصن كبري على مقربة من البحر وله عمارات وقرى متصلة ومنه إىل األمحر إىل أرمدة ستة أميال 
حصن الفارو وهو حصن كبري جداً وبه أثر كنيسة عظيمة ومن الفارو إىل وادي أرتقرية وهو ر يدخله 

ومنه إىل وادي . املد واجلزر وعليه حصن يسمى منتويه ذبليه ستون ميالً وله زراعات وحراثات متصلة
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 ر كبري املصب والبحر يدخله وعليه نظر كبري وبقرب منه كنيسة جليانة ستون ميالً ومن قلنبرية وهو
وادي قلنبرية إىل وادي سندرية وهو ر صغري لكنه عريض الفم واملراكب ترسى فيه وعليه كنيسة شنت 

 الوادي كبري ومنه إىل وادي رجينة وعليه كنيسة شنت أردم مخسة وأربعون ميالً وهذا. بيطر ثالثون ميالً
والبحر يدخل فيه وفيه مرسى حسن ويف وسط هذا الوادي جزائر كثرية معمورة وعليه أقاليم ومن هذا 

الوادي إىل وادي شلبطور ذولبيدة مخسون ميالً وهو واد كبري ينتفع مبائه ويزرع عليه وعلى حوافيه 
. مدينة بيونة ثالثون ميالًوبقرب منه قرى كثرية وعمارات متصلة ومنه إىل طرف بشكري الذي عليه 

وهذه املسافات املقسمة يأخذها املسافرون يف ثالثة عشر يوماً وأقل وأكثر وبيونة على آخر طرف هذا 
اخلليج ومن بيونة ينعطف البحر راجعاً إىل جهة املغرب ومن حصن النهارو املتقدم ذكره قبل هذا يبتدئ 

فمرة يبعد عن البحر حىت يكون بينهما يوم ومرة يقرب جبل شيه فيمر مع جمرى البحر إىل أن يصل بيونة 
ويتصل هناك . حىت يكون بينه وبني البحر مخسة عشر ميالً ويتمادى متصالً غري منفصل إىل مدينة بيونة

جببل هيكل الزهرة ويكون طوله مسري تسع مراحل واملرحلة ثالثون ميالً ومير هيكل الزهرة يف آخر 
 ما بني البحر املظلم وهو حبر اإلنقليشني إىل حبر الشام ويكون إمتداد هذا جزيرة األندلس معرضاً فيسد

اجلبل من مدينة بيونة إىل أرض برشلونة وهو جبل عظيم ويسمى جبل الربتات وهو حجز ما بني بالد 
األندلس وبالد اإلفرجنيني وطول هذا اجلبل من الشمال إىل جهة اجلنوب مع يسري تقويس سبعة أيام وهو 

وفيه أربعة أبواب فيها مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس وهذه . عال جداً صعب الصعود فيهجبل 
األبواب عراض هلا مسافات وهي حنوفة الطرق وأحد هذه األبواب الباب الذي يف ناحية برشلونة ويسمى 

 وطوله يف برت جاقة والباب الثاين الذي يليه يسمى برت أشربة والباب الثالث منها يسمى برت شيزروا
عرض اجلبل مخسة وثالثون ميالً والباب الرابع منها يسمى برت بيونة ويتصل بكل برت منها مدن يف 
اجلهتني فمما يلي برت شيزروا مدينة بنبلونة والباب املسمى باب جاقة عليه مدينة جاقة وسنذكر ما 

    خلف هذا اجلبل 

جع اآلن إىل ذكر ما كنا بدأنا به أولً فنقول الطريق ولنر. وما اتصل به من بالد الروم بعد هذا حبول اهللا
من قلمرية إىل شنت ياقوب على الرب من قلمرية إىل قرية آبه مرحلة ومن قرية آبه إىل قرية وطريه مرحلة 
ومنها اىل أول بالد برتقال مرحلة ويقطع الطريق عرض أرض برتقال يف يوم وهناك قرية بونة قار وهي 

هو ر مسورة ويعرب هناك يف مراكب متخذة للجواز ا ومن القرية إىل ر مينو إىل على ضفة ر دويره و
حصن أبراقة ستون ميالً وهو مرحلتان ومن حصن أبراقة إىل مدينة طوية مرحلتان وهي مدينة صغرية 

. حسنة خصيبة ومن طوية إىل شنت ياقوب مرحلة وقد وصفنا شنت ياقوب مبا يكفي ويغىن عن تكراره

ك من مدينة قلمرية إىل مدينة شلمنقة ثالث مراحل بني شرق ومشال ومن شلمنقة إىل مسورة مرحلة وكذل



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  338  

ومدينة مسورة مدينة جليلة قاعدة من قواعد الروم ومكاا على مشال ر دويره وعلها سور حجارة 
يام وهي ومن مسورة إىل مدينة ليون أربعة أ. حصني وهلا خصب كثري وكروم وألهلها أموال وجتارات

مائة ميل ومدينة ليون قاعدة مدن قشتالة وهي عامرة وا رجال حماربون وهلم معامالت وجتارات 
ومن مدينة ليون إىل مدينة أشترقة مرحلة وهي صغرية متحضرة . باملكاسب والنتاج وألهلها مهة ونفاسة

نا عشر ميالً مث إىل شنت ياقوب ومنها إىل اجلبل املسمى منت راد اثنا عشر ميالً مث إىل جبل منت فربير اث
وكذلك . ثالثة أيام يف قرى وعمارات متصالت وبني ليون والفارو اليت على البحر اإلنقلشي ثالثة أيام

الطريق من مدينة ليون إىل مدينة بنبلونة شرقاً من مدينة ليون إىل مدينة سنفقون مرحلة وهو حصن عامر 
دينة قريون يوم وهي مدينة متحضرة متوسطة املقدار كثرية آهل حسن اجلهات عامر احملالت ومنه إىل م

اخلصب واملزارع ومنها إىل مدينة برغش مرحلتان ومدينة برغش مدينة كبرية يفصلها ر ولكل جزء منها 
سور واألغلب على اجلزء الواحد منها اليهود وهي حصينة منيعة ذات أسواق وجتار وعدد وأموال و هي 

ومن مدينة برغش إىل مدينة .  وهي كثرية الكروم وهلا رساتيق وأقاليم معمورةرصيف للقاصد واملتجول
ناجرة يوم وهي مدينة عامرة ومنها إىل قسطيلة يوم وقسطيلة حصن كبري عامر آهل جيد وألهله جالدة 
وحزم ومن حصن قسطيلة إىل حصن بنت لرينة يوم وهو حصن حصني وله كروم كثرية وأعمال واسعة 

نة بنبلونة يوم ومن مدينة بنبلونة إىل مدينة بيونة على ساحل البحر يومان والدخول إىل ومنه إىل مدي
ومن مدينة ليون السابق ذكرها إىل مدينة طليطلة . بنبلونة على الربت املنسوب إىل بيونة كما ذكرناه آنفاً

ب إىل طليطلة على سبعة أيام وكذلك من مدينة برغش أيضاً إىل مدينة طليطلة سبعة أيام ومن شنت ياقو
الطريق القصد تسع مراحل ومن مدينة شلمنقة إىل مدينة آبلة مخسون ميالً وهي قرى جمتمعة وأهلها 

يركبون اخليال وهم أهل جندة ومنها إىل شقوبية مخسون ميالً شرقاً وشقوبية ليست مبدينة ولكنها قرى 
 غفري وكلهم خيل امللك صاحب طليطلة كثرية متجاورة متقاربة متداخلة العمارات وفيها بشر كثري وجم

ومن شتقوبية إىل تطيلة . وهم أصحاب نتاج وسوائم وهم مشهورون باحلروب والصرب عليها أجناد أجالد
مائة ميل بني جنوب وشرق ومن تطيلة إىل سرقسطة مخسون ميالً فذلك مجلة هذا الطريق من شلمنقة إىل 

رها من البالد يف موضعها من اإلقليم الرابع قبل هذا سرقسطة عشر مراحل وقد ذكرنا سرقسطة وما جاو
ومن سرقسطة . حسب ما جيب من ذلك وكذلك من تطيلة املتقدم ذكرها إىل مدينة سامل يوم وبعض يوم

إىل وشقة مخسون ميالً ومن وشقة إىل الردة سبعون ميالً ومن وشقة إىل مكناسة سبعون ميالً وبني الردة 
 مدينة رشقة فإا مدينة حسنة متحضرة ذات متاجر وأسواق عامرة وصنائع ومكناسة مخسون ميالً فأما

وأيضاً إن مدينة مكناسة صغرية شبيهة باحلصن وهي من ثغور األندلس وكذلك مدينة . قائمة متصرفة
الردة مدينة متوسطة القدر كثرية املنافع على ر الزيتون وهو ر يأيت من جبل الربتاب فيجتاز جباقة من 
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يها إىل الردة وجيتاز أيضاً بسورها الشرقي فيصل مكناسة فيصب ا يف ر إبره ومكناسة بني شرق
ومن الردة إىل إفراغة وهو حصن ممدن له أسواق وصناعات وأهله أجناد أجالد وبينهما مخسون . النهرين

ر إبره وبينها ومن إفراغة إىل مدينة طرطوشة مخسون ميالً ومدينة طرطوشة مدينة حسنة على . ميالً
وبني البحر الشامي عشرون ميالً وهلا قلعة حصينة وينبت جبباهلا من خشب الصنوبر ما ليس مبعمور 

    األرض مثله صفة يف 

حسن ديباجته وعظمه وطوله وحيمل منها إىل أقطار األرض املتباعدة واملتقاربة ويتخذ منه األنقاض 
السفرية والقرى وأنواع اآلالت احلربية مثل األبراج للملوك واخلزائن وتعمل منه الصواري للمراكب 

ومن مدينة طرطوشة إىل مدينة طركونة اليهود مخسة وأربعون ميالً . والنهيسات والسالمل وحنوها
وطركونة مدينة على حنر البحر هلا سور من رخام أسود وأبيض وقليالً ما يوجد مثله صفة وهذه املدينة يف 

 قدمي الزمان خالية ألا كانت فيما بني حد املسلمني والروم وهي مدينة وقتنا هذا معمورة وكانت يف
ومنها إىل برشلونة مخسون ميالً . حسنة واألحناش ا مؤذية كثرية وهلا مرسى حسن ومياهها موجودة

ومدينة برشلونة على حنر البحر ومرساها ترش ال تدخله املراكب إال عن معرفة وترؤس على ركوب 
دينة هلا ربض وعليها سور منيع والدخول إليها واخلروج عنها إىل األندلس على باب يف البحر وهي م

اجلبل املسمى هيكل الزهرة وبالرومية الربينو وبرشلونة يسكنها ملك إفرجنة وهي دار ملكهم وله مراكب 
 كثرية احلنطة تسافر وتغزو ولإلفرنج شوكة الترد ومحلة ال تصد ويذكر أم من أبناء جفنة وبالد برشلونة

ومن برشلونة إىل قرقشونة أربعة أيام مشاالً ومدينة قرقشونة مدينة حسنة يف سفح . واحلبوب والعسول
اجلبل وهلا كروم ومياه كثرية ومن قرقشونة إىل قمنجة مشاالً مع اجلبل مثانون ميالً وقمنجة مدينة حسنة 

مياه عيون جارية ومن قمنجة إىل طلوشة متوسطة هلا مكاسب وفوائد وهلا سور حجارة وشرب أهلها من 
يومان بني شرق وجنوب ومن قرقشونة أيضاً إىل طلوشة شرقاً ستون ميالً وكذلك من مدينة قمنجة إىل 

ومن قمنجة إىل شنت جوان مع اجلبل ستون ميالً وهي مدينة حسنة يف سفح اجلبل . مرالنش مثانون ميالً
ىل مدينة مرالنش مخسة وستون ميالً ومن مدينة شنت وهلا كنيسة جليلة مقصودة ومن شنت جوان إ

جوان أيضاً إىل مدينة بيونة مرحلتان مشاالً ومن مدينة شنت جوان اليت مع اجلبل إىل أوش سبعون ميالً يف 
جهة الشرق ومن مدينة بيونة إىل أوش تسعون ميالً يف جهة الشرق ومن مدينة بيونة مع الشمال إىل مدينة 

وكل هذه البالد اليت ذكرناها هي بالد .  وكذلك من مدينة آش إىل برذال مثانون ميالًبرذال سبعون ميالً
غشكونية ااورة جلبل الربتات ومن مدا جرندة وقمنجة وطلوشة وقرقشونة وأوش ومرالنش وشنت 

 قاورش جوان وبرذال وبني برذال والبحر حنو اثين عشر ميالً ويتصل بإقليم غشكونية إقليم بربنصة وإقليم
فأما اقليم برغش . وإقليم برغش وإقليم بيطو ومجيع هذه األقاليم متصلة من جهة الشمال إلقليم غشكونية
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فإنه يتصل بغشكونية موازياً لبيونة ويف جنوبه إقليم قاورش ويف مشاله إقليم بيطو وأما اقليم برغش فقواعد 
من بالد قاورش و نقول إن مدينة برغش بالده مدينة آش ومدينة برغش ومدينة أنقالزمة ومدينة آجن 

مدينة مسورة وأقاليمها منسوبة إليها وهي عامرة كثرية اخلصب ماؤها كثري ومزارعها متصلة وبني مدينة 
برغش ومدينة آش ستون ميالً وكذلك من مدينة برغش إىل مدينة آجن من إقليم قاورش مخسون ميالً 

  . مشاالًومن مدينة آجن إىل مدينة قاورش ستون ميالً

    

وكذلك من مدينة برغثس إىل مدينة أنقالزمة مائة ميل ومنها إىل مدينة برذال من أرض غشكونية مائة 
ميل ومدينة أنقالزمة مدينة كبرية عامرة ذات سور حصني ومزارع وخصب ومنها إىل مدينة إبالفية من 

 ر وشرب أهلها منه ومن إبالفية أرض بيطو تسعون ميالً وإبالفية مدينة صغرية حسنة عامرة وهي على
إىل برذال أربعون ميالً وبرذال مدينة كاملة شاملة لضروب النعم كثرية الفواكه ومن برذال إىل البحر اثنا 

وأيضاً فإن من مدينة أنقالزمة إىل مدينة . عشر ميالً وكذلك بني البحر وبني مدينة إبالفية مخسة عشر ميالً
أربعون ميالً ومن إبالفية إىل رجالة يوم ورجالة من أرض بيطو وهي شنت جوان من أرض بيطو مغرباً 

صغرية وعلى مقربة من البحر ومن رجالة إىل بلفري يوم على البحر ومدينة بلفري على ضفة البحر املظلم 
وا يقع ر أرليانش ومن رجالة أيضاً إىل شنت جوان من أرض بيطر مخسون ميالً وكذلك بني شنت 

وأيضاً فإن مدينة بتارش إقليمها منسوب إليها وهي تتاخم أرض بيطو وهي مدينة . مثل ذلكجوان وبلفري 
حسنة كبرية وبالدها منسوبة إليها وهي قاعدة مشهورة يف عداد قواعد بالد الروم مذكورة ومن مدنه 

نيف أجنريش وسنصف بعد هذا سائر البالد اليت ذكرناها مجالً ونأيت بأوصافها حسب ما يقتضيه التص
  .ويكمل به التأليف إن شاء اهللا تعاىل 

  .جنز اجلزء األول من اإلقليم اخلامس يتلوه اجلزء الثاين منه إن شاء اهللا تعاىل وله احلمد كثرياً

  .الجزء الثاني

    

تضمن هذا اجلزء الثاين من اإلقليم اخلامس بالداً من قواعد الروم يف أقاليم شىت فمنها قطعة من إقليم 
قليم بربنصة كله وفيه من البالد أربونة ومنت بشلري وسنجيلي وبزارش وأفينون وبلنسية وبيانة قاورش وإ

وليون وفيه من بالد غشكونية طلوشة وأوش ومرالنش وجياور هذه إقليم قاورش وفيه من البالد آجن 
شرق إقليم ويلي هذا اإلقليم من جهة املشرق إقليم بوي وإكلرمنت ويتصل ذه يف ال. وقاورش ال غري

برغونية اإلفرجنيني وفيه من بالدها بسنيس ونيفارش ومثكون وجبانب هذا اإلقليم إقليم برغونية اللمانيني 
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وفيه أيضاً قطعة من إقليم صوابة وفيه من أمهات البالد إشكنجة . وفيه من القواعد جنربة ولزنة وأغشت
سواحل حبر البنادقة وأرض أكيالية وهناك بيصرة وإكريزا وأملة وإىل جانبه إقليم قرنطارة وما يتصل به من 

ويف هذا اجلزء أيضاً بالد كثرية من ساحل حبر الروم . وقصطلو وربنة وقمالقة وكراديس وإسطاجانكو
فيها إىل ربونة ومنت بشلري وسنجيلي وإيرش وبنقلة وسفونة وجنوة وبيشة ولكة ولونة وفيه مجل من بالد 

بالد أنكربدة وما اتصل ا من أرض البنادقة واإلفرجنيني وما يتلو ذلك دسقانية وما جاورها من أطراف 
يف جهة الغرب من بالد أنربدية مثل طرون وساوسة وإيبورية وغامنديو ومديالن وبابية ومنتو وفرارة 

وكل هذه البالد . وبلونية وفيه بعض بالد قلورية وما اتصل ا من ملف وسرنتة وبنبنت وسنتنجلو
اليت ذكرناها جيب علينا أن نرسم حدودها ونصف معاملها وطرقاا وجمهول جهاا ومجالً من واألقاليم 

فنقول إن مدينة طلوشة اليت يف إقليم بربنصة هي مدينة . أوصافها وحماسنها حسب ما سبق لنا من ذلك
ميالً ومن طلوشة حسنة نبيلة هلا قرى ومزارع وأقاليم مجلة ومن طلوشة إىل مدينة أربونة الساحلية سبعون 

أيضاً إىل قرقشونة مع اجلبل احلاجز املسمى جبل الربتات ستون ميالً ومن طلوشة إىل مدينة بزارش شرقاً 
مع مشال مثانون ميالً ومدينة بزارش مدينة حسنة ذات سور حصني وزراعات كثرية وقرى وهي من إقليم 

 وبوى مدينة صاحلة املقدار كثرية الديار وكذلك من طلوشة إىل بوي مائتا ميل وثالثون ميالً. بربنصة
عامرة األقطار كثرية املزارع والغالت وهي من إقليم إكلرمنت وهذا اإلقليم حييط به من جهة الشرق 

ومن طلوشة أيضاً إىل مرالنش . إقليم بربنصة ومن جهة الغرب إقليم قاورش ومن جهة الشمال إقليم بري
ش متوسطة ومدينة مرالنش مدينة كبرية عامرة اجلهات كثرية مائة وعشرون ميالً وبينهما مدينة أو

العمارات متصلة اخلريات وهي من عمالة عشكونية وكذلك من مرالنش إىل مدينة شنت جوان اليت يف 
سفح اجلبل مثانون ميالً ومن مرالنش أيضاً إىل آجن شرقاً مع مشال مخسون ميالً وكذلك من مرالنش إىل 

ومدينة آجن مدينة صغرية متحضرة كثرية احلنطة .  من آش إىل آجن ستون ميالًآش مثانون ميالً وكذلك
وافرة الزراعات حسنة اجلهات وهي من إقليم قاورش وقاورش مدينة من قواعد بالد الروم ذات عمارات 

كثرية ومياه غزيرة وكروم وفواكه ومنها إىل مدينة آجن املتقدم ذكرها ستون ميالً ومن قاورش إىل 
ومن مدينة بوي املتقدم ذكرها إىل مدينة . انون ميالً وبرغش مدينة كبرية جداً وقد سبق ذكرهابرغش مث

بيانة اليت على ر رودنو مثانون ميالً وكذلك من مدينة بوي أيضاً إىل مدينة ليون على ر رودنو سبعون 
غرية لكنهما حواضر ذوات ميالً ومدينة بيانة يف شرقي الوادي ومدينة ليون يف غربيه وكالمها مدينة ص

أسواق وبيع وشراء ويتصل بينهما عمارات يف جهة الشرق إىل جبل منت جون وقرى ومزارع ومياه 
ومن بوي إىل إكلرمنت ستون ميالً وإكلرمنت مدينة جليلة عامرة كثرية اخلصب ومن . ناشغة غزيرة

ئة ميل وثالثون ميالً وكذلك من ليون مدينة بيانة إىل ليون ثالثون ميالً ومن مدينة ليون إىل نيفارص ما
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إىل مدينة بسنيس مثانون ميالً وكذلك من مدينة إكلرمنت إىل قاورش ستون ميالً ومن إكلرمنت أيضاً إىل 
مدينة نيفارش مثانون ميالً ومن إكلرمنت أيضاً إىل منت لشون مشاالً ستون ميالً وهي مدينة صغرية 

وكذلك من مدينة منت لشون إىل مدينة . ي من إقليم بريمتحضرة فرجة اجلهات كاملة اخلريات وه
ليموجش غرباً ستون ميالً ومدينة ليموجش قاعدة إقليم أجنو وتنسب أعماهلا وقراها إليها وهو إقليم 

منفرد بذاته جنوبه أرض إكلرمنت ومشاله أرض نيفارش وشرقيه بري وغربيه أرض برغش وليموجش 
ة وقرى عامرة وزراعات طائلة وكروم كثرية متصلة ومن نيفارش مدينة حسنة حصينة ذات خريات وافر

    إىل 

ليموجش ستون ميالً وكذلك من منت لشون إىل برجش بري ثالثون ميالً يف اجلنوب ومن منت لشون 
ومدينة برجش قاعدة أرض بري وإقليمها يسمى بري وليس بإقليم بري . إىل نيفارص شرقاً ثالثون ميالً

دينة منت لشون ولربي قرى عامرة وخريات وافرة وحروث وكروم وخري وخصب إال مدينة برجش وم
زائد وبرجش من أكرب بالد اإلفرجنيني وإقليم بري منفرد بذاته حييط به من جنوبه أرض إكلرمنت 

وبشماله إقليم طرش ومن غربيه أرض بيتارش وبشرقيه أرض برغونية اإلفرجنيني ومن مدينة برجش إىل 
ونيفارص مدينة جليلة نبيلة فيها رجال أجناد وهي من غرر البالد ذات قرى عامرة . يالًنيفارص مثانون م

وجبايات وافرة ومنها إىل دجون شرقاً ثالثون ميالً وكذلك من نيفارص أيضاً إىل لنكة ستون ميالً ومن 
ن ميالً نيفارص إىل إطرويش ستون ميالً ومن دجون إىل لنكة سبعون ميالً ومن مشكون إىل ليون تسعو

ومنها إىل مدينة . ومشكون مدينة حسنة عامرة القطر كثرية اخلري متصلة الزراعات والكروم واجلنات
بسنيس مخسة وأربعون ميالً وبسنيس مدينة متحضرة على طرف الباب القاطع يف اجلبل املسمى منت 

 الباب من جهة بالد جون وهو باب عظيم طوله بني اجلبلني مثانون ميالً وقيل مائة ميل وعلى فم هذا
أنربدية مدينة إيبورية وهذا اجلبل جبل عظيم حاجز بني بالد بربنصة وبرغونية اإلفرجنيني وبرغونية 

اللمانيني وصوابة وقرنطارة وكل هذه األقاليم من اجلبل يف اجلهة الغربية وبني ما خلفه من جهة الشرق 
 من بالد أنكربدة وفيه من األبواب أربعة أبواب من بالد أنربضية وبالد جنوة وبيش ورومة وما اتصل ا

يدخل منها وخيرج عليها إىل بالد الروم من كلتا الناحيتني وهو جبل عظيم جداً صعب اإلرتقاء إىل ذروته 
عريض اجلرم وخترج منه أودية كثرية وسنذكرها بعد فراغنا من سائر البالد اليت يف غريب اجلبل على 

  .التوايل إن شاء اهللا

    

فنقول إن إقليم برغونية اإلفرجنيني حييط به من جهة جنوبه جبل منت جون ومن شرقيه برغونية اللمانيني 
ومن غربيه بري وبعض إقليم بربنصة ومن مشاله إقليم إفرنسية ويف برغونية اإلفرجنيني من قواعد البالد 
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 فقد سبق ذكرها فأما مدينة بسنيس. بسنيس ومشكون ودجون ونيفارش وأشتيون وإطرويش ولنكة
ومنها شرقاً إىل مدينة مشكون مخسة وأربعون ميالً ومدينة مشكون رحبة الفناء واسعة األرجاء وهلا 

أسواق حمدقة ومعايش مرفقة وأسواقها متحركة ومزارعها وعماراا مشتبكة ومن مشكون إىل جنربة 
د برغونية اللمانيني وهلا قرى عامرة أربعون ميالً وجنربة مدينة على ر رودنو ويف شرقيه وهي تتاخم بال

وعمارات متكاثرة وكذلك من مشكون إىل مدينة دجون ستون ميالً ومدينة دجون يف وسط براح من 
األرض حسنة الرقعة مباركة البقعة ذات معايش وأرزاق كثرية ومن مدينة دجون إىل مدينة لنكة سبعون 

هلا زراعات وكروم ومياه جارية وخريات طائلة ومن ومدينة لنكة مدينة رفيعة أقطارها واسعة و. ميالً
مدينة لنكة إىل مدينة إطرويش ستون ميالً وإطرويش مدينة قائمة الذات فرجة اجلهات جامعة لضروب 
من اخلريات وصنوف من الربكات ومن مدينة إطرويش إىل أرليانش من بالد إفرنسية ستون ميالً ومن 

رها ستون ميالً ومن نيفارش إىل لنكلة ستون ميالً وكذلك من لنكة إطروش أيضاً إىل نيفارش املتقدم ذك
إىل بسنيس مثانون ميالً ومن نيفارش إىل مدينة دجون مخسة وثالثون ميالً وكذلك من مدينة مشكون إىل 
مدينة ليون من أرض بربنصة مخسة وثالثون ميالً ومن نيفارش أيضاً إىل أشتيون أربعون ميالً وكذلك من 

وأرض برغونية . ىل طرويش مثلها ومن أشتيون إىل أرض بري وقاعدا برجش أربعون ميالًأشتيون إ
اإلفرجنيني أرض كثرية القرى واملنافع متصلة الكروم واملزارع وأهلها رجال حروب وأرباب مهم وقلوب 

اللمانييت ويتصل بإقليم برغونية اإلفرجنيني برغونية . وأهلها صميم اإلفرنج وسالطينها أكرب السالطني
ومن بالدها أغشت وجنربة ولزنة وبزنشون وبردون وهي من أخصب البالد أرضاً وأوسعها خرياً 

وأكثرها عامراً وملك اللمانيني يقيم ا ويتردد يف بالدها وحييط ا من جنوا جبل منت جون ومن 
فأما مدينة أغشت . يم هلرنكةشرقيها بالد اللمانيني ومن غربيها بالد برغونية اإلفرجنيني ومن مشاهلا إقل

فهي مدينة يف سفح اجلبل املسمى منت جون وهي مطلة على أرضها جة بقعها كثرية مرافقها ونفعها 
وا مياه ناشغة وعمارات متسعة ومنها إىل جنربة مخسة وأربعون ميالً ومدينة جنربة مدينة عامرة الديار 

قيه ومن مدينة جنربة إىل مدينة ليون مائة ميل وقد واسعة األقطار متحصنة على ضفة ر رودنو وبشر
ولزنة على بركة عظيمة جتتمع ا . سبق ذكرها ومن جنربة أيضاً إىل مدينة لزنة شرقاً مخسة وثالثون ميالً

مياه نابعة من جبل منت جون فيكون منها وادي رودنو املتقدم ذكره وحوهلا مزارع منتشرة وكروم 
ومنها إىل بزنشون ستون ميالً مشاالً مع تشريق يسري ومن بزنشون إىل مدينة عظيمة وأرض منجبة كرمية 

لنكة املتقدم ذكرها من برغونية اإلفرجنيني ستون ميالً وسنذكر باقي برغونية اللمانيني فيما يأيت بعد يف 
وا بزلة ويتصل بربغونية اللمانيني طرف أرض ضيقة من أرض اللمانيني . اإلقليم السادس حبول اهللا تعاىل

ومدينة بزلة على غريب ر رين وهي مدينة حسنة ذات سور تراب كثرية القرى واملزارع رحبة األفنية مجة 
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ويتصل بأعلى أرض اللمانيني أرض صوابة . املنافع وسنذكرها مع مجلة بالد اللمانيني حبول اهللا تعاىل
نيني ومن بالد صوابة أسكنجة وأكريزا وحييط جبنوا اجلبل ومن شرقيها أرض ببري وبغربيها أرض اللما

وأملة وأوزبرك فأما أسكنجة فإا مدينة يف سفح اجلبل وخيرج من جبلها وملكهم يسكنها وهو صاحب 
  .أجناد وأسطول وهذه املدينة حييط ا البحر من كل جهة

    

 غزوانية كثرية وهلا ومنها إىل أطربلة ثالثة وعشرون ميالً وأطربلة مدينة كبرية عامرة جداً وهلم مراكب
قرى ومزارع ور صغري ومنه شرم ومن أطربلة إىل مدينة برونص مثانية عشر ميالً وهي مدينة كبرية 

ومنها إىل كرادس مثانية وثالثون . عامرة ا بيع وشراء وديوان وجبايات وهلم مراكب كثرية يسافر فيها
ومن كرادس إىل .  مراكب كثرية واردة وصادرةميالً وهي مدينة كبرية ا بشر كثري ومجع غزير وهلم

إصطاجانكو مخسة أميال وهي مدينة متحضرة كبرية القطر عامرة باألجناد والعمال والرجال والتجار 
والصناع وهي حصينة على ر كبري يأيت إليها من مسافة قريبة لكنه كبري ومنه شرم وهذه املدينة على 

فهذه مجلة ما يف . البنادقيني وفرضة بالد إيكالية وفيها أسطول يغزيآخر طرف جون البنادقة وآخر بالد 
أسفل هذا اجلزء ونبتدئ اآلن بذكر البالد الساحلية اليت على ساحل بر الشام ونصفها بلداً بلداً وقطراً 

ومدينة فنقول إن من مدينة أربونة إىل مدينة منت بشلري مثانية وثالثون ميالً . قطراً بعون اهللا تعاىل وقوته
منت بشلري بعيدة عن البحر على مثانية عشر ميالً منه وهي عامرة كثرية العمارة مقصد للوارد والصادر 

ومنها إىل أرلش على البحر عند موقع ر رودنو يوم وكذلك أيضاً كل منت بشلري إىل شنت جيلي يوم 
دنو ومدينة شنت جيلي وأرلش وشنت جيلي مها على ر رو. وكذلك شنت جيلي إىل أرلش ستة أميال

على اثين عشر ميالً من البحر وهي يف الضفة الشرقية من النهر وهي مدينة عامرة اجلفن رائقة احلسن 
كثرية املياه واألشجار غزيرة الفواكه والثمار ومن شنت جيلي إىل مشيلية على البحر مخسة وعشرون ميالً 

 وهي يف سند تراب مطل على البحر ومن مشيلية ومشيلية مدينة صغرية متحضرة وهلا كروم وهلا زراعات
إىل إيرش أربعون ميالً ومدينة إيرش على قرب من البحر وهي مدينة ذات سور حصني وموضع حسن 

ومن إيرش إىل البنقلة مخسة وثالثون ميالً وهو حصن منيع . كثري الشجر بادية احلضر كثرية اخلريات
ات جمملة ومنه إىل مدينة شغونة مخسة وثالثون ميالً ومعقل رفيع وهو مطل على مزارع متصلة وخري

. وهي مدينة حسنة رائقة املكان كثرية اخلصب واألشجار ومن شغونة إىل جنوة مخسة وعشرون ميالً

ومدينة جنوة قدمية أزلية البناء حسنة اجلهات واألفناء بنياا شاهق السمو وهي وافرة الثمر كثرية املزارع 
ي على قرب ر صغري وأهلها جتار أملئاء مياسري يسافرون براً وحبراً ويقتحمون والقرى والعمارات وه

  .سهالً ووعراً وهلم أسطول خميف وهلم معرفة باحليل احلربية واآلالت السلطانية وهلم بني الروم عزة أنفس
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اثنا عشر ومن مدينة جنوة إىل فترة سبعون ميالً وحصن فترة حصن عظيم كبري عامر مشيد ومنه إىل لونة 
  .ميالً وهي مدينة على البحر وهلا مزارع وقرى ومنها إىل بيش أربعون ميالً

ومدينة بيش من قواعد بالد الروم مشهورة الذكر كبرية القطر عامرة األسواق والديار بعيدة األفناء 
اهقة وأرضها واألقطار كثرية البساتني واجلنات متصلة الزراعات أمورها شاخمة وأخبارها هائلة ومعاقلها ش

خصيبة ومياهها مغدودقة وآثارها عجيبة وألهلها مراكب وخيل واستعداد لركوب البحر وقصد البالد 
ومن مدينة بيش . وهي على ر يأيت إليها من جبل بناحية أنكربدة وهو ر كبري عليه األرحاء و البساتني

 جبت بكة مخسون ميالً ومن حصن إىل مرسى اخلرتيرية ستون ميالً وعليه حصن منيع ومن املرسى إىل
ومن أخذ طريق الرب من بيش سار . جبت بكة إىل موقع وادي مدينة رومة املسمى طنابري مخسون ميالً

من بيش إىل مدينة لونة أربعون ميالً وهي على البحر ومنها يف الربية إىل بستركن مث إىل مدينة سنقليلية 
ن بني جنوة وبيش مث ينعطف إىل حصن أرجنتار إىل جبت إىل جبل أنواط مث إىل رومة ألن البحر يتجو

ومدينة رومة ركن من أركان النصارى وذلك أا . بكة إىل رومة وبني رومة والبحر اثنا عشر ميالً
كرسي من كراسيهم وبأنطاكية كرسي وباإلسكندرية أيضاً كرسي وببيت املقدس كرسي لكنه حمدث مل 

  .م لتعظيم بيت املقدسيكن يف أيام احلواريني فاختذ بعده

    

ومدينة رومة مدينة عظيمة الدور يذكر أن حميطها تسعة أميال وهلا سوران من حجر وعرض السور 
الداخل اثنا عشر ذراعاً ومسكه اثنان وسبعون ذراعاً وعرض السور اخلارج مثانية أذرع ومسكه اثنان 

. ول البالطة منها ستة وأربعون ذراعاًوأربعون ذراعاً وفيما بني السورين ر مغطى ببالطات حناس ط

وسوقها معترض ما بني الباب الشرقي إىل الباب الغريب وهناك أسطوانات حجر يف اية من الغلظ طول 
كل عمود منها ثالثون ذراعاً ومما يلي جانيب العمود األوسط منها عمودان من حناس أصفر رومي وقصبة 

ويف مقدم هذه األسطوانات واحلوانيت ر يشقها . حوانيت جتارالعمود وقاعدته ورأسه مفرغ منه وعليها 
من املشرق إىل املغرب قاعه كله مفروش بصفائح النحاس ال يستقر به شيء يرسى فيه وذا النهر تؤرخ 
الروم فيقولون من تأريخ عام الصفر واملراكب تدخل مدينة رومة على هذا النهر بأوساقها فتأيت املراكب 

ويف داخل املدينة كنيسة عظيمة بنيت على اسم بطرس وبولس .  تقف على حوانيت التجارمبا فيها حىت
احلواريني ومها فيها يف قربين وطول هذه الكنيسة ثالث مائة ذراع وعرضها مائتا ذراع وارتفاع مسكها 

ة مائة ذراع وأركاا من حناس مفرغ ومسكها كذلك مغطى بالنحاس األصفر وبرومة ألف ومائتا كنيس
وأسواقها وشوارعها مفروشة ر تسني على مقربة من ناظمة فيلتوي إىل جانب الشرق الشمال فيمر حىت 

جيتمع مع ر بادي فيمران معاً ويصريان راً واحداً مث ينقسمان قسمني فيمر أحدمها من بابية إىل مدينة 
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ينة فرارة وهي يف الضفة الغربية مث منتوا وهي يف الضفة الشرقية منه وهي مدينة كبرية ومنها ينحد إىل مد
والقسم الثاين خيرج من أسفل بابية مغرباً مث . ينقسم أسفلها قسمني فينحدر أحدمهاً إىل خليج البنادقة

ينقسم قسمني فيمر الواحد مشرقاً إىل مدينة برونة وهي يف غريب النهر مث يصب يف البحر والقسم الثاين 
. وهي يف الغريب من هذا القسم إىل مدينة باذوة مث مير حىت يصب يف البحرمير غري بعيد إىل مدينة أكرمونة 

فالطريق من جنوة إىل رومة على الرب من . وبني فرارة وبرونة مرحلة كبرية وبني باذوة والبحر ثالثة أميال
. صنوعاتجنوة إىل لكة يومان وهي مدينة قدمية أزلية عجيبة البناء قائمة األشكال عامرة األسواق نافقة امل

ومن مدينة لكة إىل مدينة افلورنسة سبعون ميالً وهي مدينة عامرة األسواق على ضفة اجلبل وعلى مقربة 
ومن سنقليلية . من ر بيش ومنها إىل سنقليلية يومان وهي مدينة متحضرة ذات أسواق وصناع وأموال

ريق أيضاً من مدينة جنوة إىل أنقونة والط. إىل جبل أنواط مخسة عشر ميالً ومنه إىل رومة مخسة عشر ميالً
اليت على حبر البنادقيني من مدينة جنوة إىل لونة على البحر أربعون ميالً ومن لونة إىل لكة مخسون ميالً 

ومن لكة إىل مدينة افلورنسة سبعون . ولكة كما وصفناها مدينة قدمية أزلية عامرة بأسواق وصناعات
ركم شرقاً مخسة وعشرين ميالً وهي مدينة صغرية متحضرة ذات ميالً ومن شاء سار من لكة إىل بست

ومن مدينة . أسواق وسوق عامرة وبيع وشراء وموضعها على باب من اجلبل تدخل منه إىل أرض أنربضية
بستركم إىل افلورنسة مخسون ميالً ومنها إىل سنقليلية ستون ميالً وسنقليلية مدينة كبرية عامرة يف مستو 

 إىل مدينة ستريان سبعون ميالً بني شرق ومشال وهي مدينة كبرية ومنها إىل منت تني من األرض ومنها
  .سبعون ميالً وهي مدينة صغرية متحضرة ويف شرقيها مدينة كلوسي ومنها إىل أرتشني مخسون ميالً

وأرتشني مدينة يف مستو من األرض عامرة القطر حصينة خصيبة وعلى أميال منها يف غربيها ر بيش 
هو يسقي أكثر أرضها ومن أرتشني إىل مدينة شنت ياين مخسة وعشرون ميالً ومنها إىل مدينة ببنوا و

أربعون ميالً وهي مدينة صغرية متحضرة ومنها إىل مدينة قشطايل مخسة وعشرون ميالً ومنها إىل آسية 
  .على ر مخسة وعشرون ميالً

    

عشرون ميالً ومن أزموم وهي على النهر منها إىل وآسية مدينة حسنة ومنها إىل مدينة أزموم مخسة و
ومن أراد ربنة الساحلية خرج من مدينة بيش أو من . أنقونة أحد عشر ميالً وأنقونة على البحر البنادقي

مدينة جنوة وسار على الطريق الذي وصفناه اآلن إىل مدينة قشطايل مث يتوغل جبل بردون مع الشمال إىل 
ومن مسنجلواً إىل مدينة شنت لو مخسة عشر ميالً وهي مدينة يف . رين ميالًمدينة مسنجلوا مخسة وعش

وربنة متوسطة بالد البنادقيني كما قدمنا وصفها وأيضاً . سفح اجلبل ومنها إىل ربنة مخسة وأبعون ميالً
طريق وصفة ال. فإن من مدينة جنوة الساحلية على الطريق القصد إىل ربنة الساحلية مائتان ومثانون ميالً
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فمن رومة إىل أسطونة ثالثون ميالً ومن . من رومة مساحالً إىل مدينة ريو اليت على جماز جزيرة صقلية
أسطونة إىل أجنة عشرة أميال وأجنة مرسى مستراح كثري املاء ومنه إىل جبل جرجنوا ويروى جرجري ويقال 

فمن وادي رومة إىل . ستة أميالله قيطنة العرب وهو ر كبري ثالثون ميالً ومنه إىل مدينة طرجينة 
طرجينة ستة وسبعون ميالً وطرجينة مدينة حسنة خصيبة عامرة آهلة ومرساها حرج ال خري فيه ومن 

ومدينة غيطة مدينة كبرية القطر كثرية األهل وموضعها . طرجينة إىل مدينة غيطة أربعة وعشرون ميالً
 يوجد يف الرب والبحر وتتحصن فيه العساكر قرطيل منقطع عن الرب وهلا مرسى حسن مأمون مشىت وهو

ومن مدينة غيطة إىل غرليان وهو موقع ساسة مخسة عشر ميالً وهو . وبه إنشاء املراكب الكبار والصغار
ر جار كبري تدخله املراكب وعلى الوادي هناك برجان ومنه إىل حلق وادي جالج اثنا عشر ميالً وهو 

كب الكبرية ومنه إىل موقع ر قبوة ستة أميال وهو إبالية أيضاً ال على إبالية مكشوف وال حيمل املرا
ومن وادي قبوة إىل بطرية اثنا عشر ميالً وهي قرية ومرسى ال يستر ومنها إىل مدينة كومة ستة . ستر فيه

أميال وكومة مدينة صغرية تبعد عن البحر يسرياً ومنه إىل مرسى مسينة اثنا عشر ميالً وهو مرسى مأمون 
ومن مسينة إىل قشتلي وهو حصن . ليل املاء وتتحصن فيه العساكر والرجال أعين عساكر الرب والبحرق

عامر كاملدينة الصغرية وهو يف طرف جون مثانية أميال ومن قشتلي ماراً إىل مدينة نابل الكتان اثنا عشر 
 البضائع واألمتعة ومنها إىل ونابل الكتان مدينة حسنة أزلية عامرة ذات أسواق نافقة السلع وافرة. ميالً

مرسى اسطابة ثالثون ميالً وهو جيد اإلرساء وفيه املاء الكثري وهو حلق واد جار عذب على آخر جون 
وبني اسطابة ونابل جبل النار وهو . ومن قصد منه ملف سار يف الرب ماضياً إىل ملف مخسة عشر ميالً

بالنار والصخر ومن أراد الساحل سار من اسطابة موضع ال يتوصل إىل بركانه ألنه دائم الدهر يرمى 
ومدينة سرنت يف قرطيل خارج يف البحر وهي مدينة عامرة حسنة . مساحالً إىل مدينة سرنت ثالثني ميالً

الديار كثرية اخلريات واألشجار عليها خندق وعر الترسى به املراكب تشتية بل جتر فيه وا إنشاء 
رأس منترية اثنا عشر ميالً ومنها إىل بسطانة مخسة عشر ميالً وهو ومن مدينة سرنت إىل . للمراكب

مرسى صغري ومنه إىل مدينة ملف الساحلية مثانية عشر ميالً وهي مدينة عامرة يرسى ا متحصنة من جهة 
. الرب سهلة من جهة البحر إذا حوربت أخذت وهي قدمية أزلية ذات سور جيد وأهلها بشر كثري مياسري

ملف إىل موقع وادي باذروا عشرة أميال وهو مستراح لألساطيل حسن وعلى أعلى هذا ومن مدينة 
الوادي مستراح يسمى باذروا وبه يسمى الوادي وهو موضع حصني ال يتوصل إليه إال من بابني وفيه املاء 

امة ومدينة سلرنو مدينة جليلة ذات أسواق عامرة ومرافق ع. واحلطب ومن هذا الوادي إىل سلرنو ميالن
وحنطة وحبوب ومنه إىل وادي سيلسة وهو مرسى ضيق ستة أميال ومنه إىل وادي أسيلو اثنا عشر ميالً 

وهو واد كثري املاء تدخله املراكب ويف ضفتيه شعار وسباخ ال يتوصل إليه ترسى بداخله املراكب 
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ومن .  وال مرسى اواألساطيل يف أمن ومنه إىل جون غروبلي إىل جزيرة بغوضة بقرب الرب عشرون ميالً
جزيرة بغوضة إىل جون الواديني عشرون ميالً ومنه إىل قشتال دمار عشرة أميال ومن قشتال دمار إىل 

مولبة ثالثة عشر ميالً ويأتيها وادي شنت سيمري فيصب ا ومنه إىل بلي قشطرو أربعة وعشرون ميالً 
ربس املعروف مبرسى رأس بلي قشطرو ستة وهو حصن كبري عامر وإىل جانبه مع الشمال ر ومنه إىل أط

    ومن هذا الرأس إىل قسطركلي ثالثة عشر ميالً ومن قسطركلي إىل دسقالية اثنا عشر . ميال

. ميالً ودسقالية حصن كبري ومنه إىل رأس جرلة تسعة أميال ورأس جرلة أيضاً ر تدخله املراكب املخفة

يالً واملنتية مدينة حسنة متحضرة يف جون أولبة ومن مدينة املنتية ومن رأس جرلة إىل املنتية مثانية وثالثون م
ومن وادي خماطة إىل . إىل شنت فيمي أربعة عشر ميالً إىل موقع ر قزليت إىل وادي خماطة ميالن

أجنيطلوا وهو حصن كبري معمور ثالثة عشر ميالً ومن أجنيطلو إىل بيبوين اثنا عشر ميالً ومنه إىل أتربية اثنا 
فذلك من مدينة منتية إىل رأس باتقانو . شر ميالً ومن أتربية إىل باتقانو ويروى قامو بامليم ستة أميالع

ومن رأس باتقانو إىل ريو ستون ميالً ومن رأس باتقانو إىل باتقانو ستة أميال ومن . مخسة وستون ميالً
لروم ومن أتربية إىل نقوطرة اثنا الرأس إىل أتربية ستة أميال وهي مدينة حسنة مشهورة من قواعد بالد ا

وسنذكر هذه البالد وما جاورها من بالد الربية يف املصورة . عشر ميالً ومن الفارو إىل ريو اثنا عشر ميالً
وبقي لنا أن نذكر بالداً حتصلت يف هذا اجلزء مما يلي مدينة سلرنو فمنها مدينة بنبنت وأبلينه فمن . الثالثة

أبلينه أربعة وعشرون ميالً يف جهة الشمال ومن مدينة بنبنت إىل سلرنو ستون ميالً مدينة سلرنو إىل مدينة 
ومن أبلينة إىل جيبطرية عشرون ميالً ومن جيبطرية إىل سلرنو ثالثون ميالً ومدينة بنبت مدينة قدمية أزلية 

ر ميالً ومن عامرة وأبلينه مدينة صغرية كاحلصن ومن بنبنت يف جهة الغرب إىل مدينة سرح مثانية عش
وأرجنت مدينة حسنة ذات عمارة وحالة صاحلة ومن أرجنت . منت سرح إىل أرجنت اثنان وثالثون ميالً

إىل قبوة ثالثون ميالً وقبوة على ر كبري يأيت إليها من جبال يف ناحية بنبنت ومن مدينة قبوة إىل أجرسة 
جنز اجلزء . نا ما تضمنه هذا اجلزء واحلمد هللامثانية أميال ومن أجرسة إىل نابل اثنا عشر ميالً وقد أكمل

  .الثاين من اإلقليم اخلامس ويتلوه الثالث منه إن شاء اهللا

  الجزء الثالث

    

إن الذي تضمنه هذا اجلزء الثالث من اإلقليم اخلامس قطعة فيها بالد قلورية وبالد أنكربدة وأكثر خليج 
 هذه البالد يف الضفة الشرقية مدينة ريغنو ومدينة بولة ودرونة فمن. البنادقيني وما عليه من البالد املشهورة

وآسيا ومصقلة وأرنس وصنطو ونولنص وجاذرة وصبناجي ورغوص وأسبالطو وترغورون وقاترة وأنتربية 
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ومن البالد اليت على الضفة الغربية من خليج البنادقيني . ودجلينة ودراست وبترلة وياننا وفاميو وكرية
نة ومنوبلي وقنربصان وملفنت وبشالية وأطرانة وبرلت وقاين وسيبنت ويقال باستية أبرندس وأسلمو

. وروذانة والشنة ويقال الزنة وقنب مارين وكل هذه من بالد أنكربدة على الساحل الغريب من اخلليج

شانة ومن بالد البحر أيضاً ترملس وترانة وموقة وأنكونة وفيه من بالد البحر الشامي طاجنة وقطرونة ور
وفيه من بالد قلورية قطنسان ومرطران وجبنال وقطروبلي وبنبنت وملف الربية . وروسيت وطارنت

وقنص وبنوصة وشنت غاثي وكلرمنت وسينس وبسنيان وسيمري واسترجنلي وترغارقو وجرسنة وكل 
روى مايت ومن بالد أنكربدية مترية وغرنيلية وموطلى وقروى ماتلى وماطلى وت. هذه البالد بالد قلورية

وغرابينة وقنوصة وأطرونة وعزقلة وتروى عسقلة بالسني وشنت لورين وشنت لورين وجبطاط وشنت 
وحنن نذكرها اآلن بلداً بلداً ونأيت بأوصافها وطرقاا . صبري وشنت أجنلي ولشنة وقنب مارين وترملس

الطريق من مدينة ريو باستدارة كما سبق منا يف سائر األقاليم السالفة حبول اهللا تعاىل فنقول أوالً صفة 
فمن أذرنت إىل قرطيل شوذة اثنا . على ساحل حبر الشام مث على ساحل حبر البنادقيني إىل مدينة أنكونة

عشر ميالً ومنه إىل شنت جوان مرتوبلى اثنا عشر ميالً وهي قرية ممدنة حسنة ومنها إىل قرطيل كنكا ستة 
ثنا عشر ميالً ومنها إىل قرطيل ناورة اثنا عشر ميالً ومنه إىل أميال، ومن ككناً إىل قرطيل شنت جنار ا

مدينة أبرندس أربعة أميال فيكون من أذرنت إىل أبرندس بتقوير األجوان مثانية ومخسون ميالً ويكون على 
وأبرندس مدينة جليلة حييط ا البحر من جهاا الثالث شبيهة بالقسطنطينة . التخلية مثانية وأربعون ميالً

العظمى وهي يف ذاا حسنة البناء فسيحة الفناء كثرية النعم خصيبة كثرية املرافق ومن أبرندس إىل 
ومن غوشيت إىل مرسى . غوشيت اثنا عشر ميالً وغوشيت ثالث جزائر لطاف بينها وبني الرب نصف ميل

 منوبلي أربعة شنت نقولة بترول اثنا عشر ميالً وهو مرسى لطيف مستراح وبه املاء ومنه إىل مدينة
وعشرون ميالً ومنوبلي مدينة صغرية متحضرة ومنها إىل حصن بلنيان ستة أميال وبقرا بلد يسمى 

ومن بلنيان إىل شنت بيطو وهو مرسى ميالن ومنه إىل مدينة باري . قنربصان ويبعد عن البحر تسعة أميال
وهي قاعدة بالد األنكربدين وا إنشاء اثنان وعشرون ميالً ومدينة باري بدينة كبرية عامرة يف قعر جون 

ومن مدينة باري إىل برج أجيلوا ويروى أشيلوا ويقابله يف . مراكب وهي من قواعد بالد الروم املشهورة
الرب مدينة بطنت وبينها وبني البحر ستة أميال ومنه إىل جبناس ستة أميال مث إىل ملبنت أربعة أميال 

الرب روبة وروبة مدينة متوسطة حسنة وبينها وبني البحر ستة أميال ومن ويروى ملفنت بالفاء ويقابلها يف 
وقورات مدينة حسنة متحضرة . ملفنت إىل بشتالية ويقابلها يف الرب قورات وبينها وبني البحر تسعة أميال

نبيلة فرجة كثرية الفواكه خصيبة املعايش ومن قورات إىل طرانة على الساحل مثانية أميال وكذلك من 
وأطرانة مدينة متوسطة هلا سور وا سوق مشهودة ومنها . تالية املذكورة إىل أطرانة أيضاً ستة أميالبش
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إىل برلت ستة أميال على الساحل ويقابل مدينة برلت يف الربية مدينة تسمى أندرة وهي مدينة كبرية 
ة أميال وعلى هذا ومن برلت على الساحل إىل وادي لوذرة ست. عامرة ومنها إىل البحر تسعة أميال

الوادي دير كبري يسمى دير شنت مارية ومنه إىل مدينة قاين وهي مرتفعة عن البحر أربعة أميال ومدينة 
ومن شنت مارية إىل شنت نقولة . قاين مدينة صغرية متحضرة كثرية التجارات واألموال وأهلها مياسري

دينة صليب على ستة أميال من البحر ومن شنت ببترة اثنا عشر ميالً وهي على البحر يف قرطيل ويقابلها م
ومن ر نيقلو إىل ر . نقولة إىل وادي ريغلو ويروى نيقلو اثنا عشر ميالً واسم الوادي نفسه ر قناالر

كاطة أحد عشر ميالً ومنه إىل مدينة سيبنت ميالن وسيبنت على قرب من البحر ومنها إىل ماتناطة اثنا 
     ن البحر ومنها إىل شنت عشر ميالً وهي على قرب م

وأيضاً فإن من ماتناطة إىل مرسى شنت فليجي اثنا عشر ميالً . أجنلو وهي مرتفعة عن اجلر مثانية أميال
وهي قرية وكنيسة عظيمة ومنها إىل بستية يف قعر اجلون يف قرطيل يدخل يف البحر اثنا عشر ميالً وبني 

رض القرطيل يف الرأس قدر نصف ميل وعرض وسط البلد ورأس القرطيل مقدار رمية قوس الرجل وع
ومن بستية إىل بسكيش اثنا عشر ميالً ومن بسكيش إىل روذنة مثانية أميال ومن . القرطيل أربعة أميال

روذنة إىل قينان اثنا عشر ميالً ومن قينان إىل دابية أحد عشر ميالً ومن دابية إىل لشنة مثانية أميال ومن 
ومن الشنة إىل قنب مارين . ة أميال ولشنة أيضاً على قرب من البحر ويروى الزنةالبحر إىل أقربيل أربع

اثنا عشر ميالً ومن قنب مارين إىل ترملة عشرون ميالً ويروى ترملس ومن الزنة إىل ترملس إبالية بتدوير 
ت ومن ترملة إىل مصب ر بشكار تسعة ومخسون ميالً جنوباً وكذلك من وادي بشكار إىل وادي طرن

وهي . ويروى ترنت ستة وثالثون ميالً ووادي طرنت ر كبري وعليه على بعد من البحر مدينة ترنت
مدينة كبرية كثرية اخلصب واخلريات ومن مصب ر ترنت إىل مدينة قامة على البحر مثانية ومخسون ميالً 

وأنكونة مدينة قدمية .  أميالوقامة مدينة كبرية القطر كثرية اجلنات والكروم ومنها إىل مدينة أنكونة ستة
ومن مدينة . أزلية مشهورة من قواعد بالد الروم الساكنني على حبر البنادقيني وقد ذكرناها فيما سبق قبل

أنقونة إىل قنب مارين خالء وبرار وفيه اثنا عشرة مرحلة وهي من األميال ثالث مائة ميل ويف هذا اخلالء 
 يتصيدون فيها ويطلبون العسول يف تلك الرباري ومن أنقونة من األرض قوم يأوون إىل غياض ومواضع

ومنه ينعطف اخلليج يف جهة الشرق وهنا أرض . إىل طرف اخلليج وقد ذكرناه يف اجلزء السابق هلذا اجلزء
إيكالرية ومن بالد أيكالرية الربية برونة وتروى برانة وبوبلة وطامطرس ومدينة برونة مدينة كبرية وبينها 

نة طامطرس مرحلة خفيفة وأيضاً فإن من مدينة طامطرس إىل مدينة بروبلة تسعة أميال وهي وبني مدي
مدينة كبرية عامرة ومنها إىل أمنلة وتروى أجنلة وأهلها من اإلفرنج ثالثة أميال ومن أمنلة إىل قنديلة 

لها بالد إيكالية وهذه ك. اإلفرجنيني ثالثة أميال ومنها إىل برونة وتروى برانة ميالن وقد سبق ذكرها
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الربية فأما بالدها الساحلية فمنها دستريس وبينها وبني طامطرس وهي مدينة إيكالية ثالثة وعشرون ميالً 
ومنها إىل مدينة موغاو وتروى أوماغو تسعة أميال وكذلك أيضاً من مدينة برانة الربية إىل مدينة أوماغو 

حل ومنها إىل مدينة جبطنوبة وهي البلد اجلديد لإلفرجنيني مثانية عشر ميالً وأهلها إفرجنيون وهي على السا
ومن جبطنوبة إىل برجنوا . ومها مدينتان إحدامها يف وطاء واألخرى على جبل مطل على البحر مثانية أميال

وتروى برنزوا اثنا عشر ميالً وهي مدينة عامرة كثرية العمارة وهلا أسطول ومراكب كثرية ومنها إىل 
فرجنيني مخسة عشر ميالً وريغنو مدينة حسنة كبرية القطر كثرية العمارة ومنها إىل مدينة ريغنو وهي لإل

بولة اثنا عشر ميالً وهي مدينة حسنة كبرية القطر كثرية العمارة واألسطول ابداً معد ومنها إىل موذولينة 
مونة ستة أميال وكلتا هاتني ستة عشر ميالً وهي مدينة عامرة ومنها إىل ألبونة أربعون ميالً ومنها إىل فال

ومن فالمونة إىل األورنة أربعة أميال ومدينة . املدينتني عامرتان وأقطارمها متجاورة وأخبارمها متشاة
األورنة كثرية عامرة وا أحوال صاحلة ومراكب مهيأة وإنشاء دائم وهي آخر بالد إيكالية الساحلية 

تصلة وبرار منقطعة عن العمارة ويتلو هذه املدن اليت ذكرناها وجياور هذه البالد من جهة املشرق جبال م
من بالد إيكالية بالد جرواسية اليت تسمى دملاسية وهي على البحر وأول بالد جرواسية مدينة تسمي 

بقري ومنها إىل األورنة املتقدم ذكرها عشرة أميال وهي مدينة حسنة متحضرة ومنها إىل مدينة لوبارة 
ومن لوبارة إىل مدينة سينة ثالثون ميالً وهي مدينة . هي مدينة كبرية عامرة يف سند جبلستة عشر ميالً و

حسنة كثرية العمارة وأهلها صقالبة وهلم مراكب كثرية ومنها إىل قسطيلصقة مخسة عشر ميالً وأهلها 
 ومنها إىل صقالبة وهي مدينة صغرية ومراكبها قليلة ومنها إىل مدينة مصقلة عشرون ميالً وهي لدملطيني

أرنص مخسة عشر ميالً وهي مدينة متوسطة لدملطيني وهلا مراكب عدة ومنها إىل مدينة صاطو ثالثون 
    وصاطو لدملطيني أيضاً وهلم مراكب تغزو وكذلك من صاطو إىل مدينة نونة . ميالً

ة وهي مدينة وتروى نينص عشرون ميالً ونونة مدينة كبرية حسنة جليلة حصينة املوضع ومنها إىل جاذر
كبرية القطر متصلة العمارات والكروم فرجة وهي على ضفة البحر وأهلها دملطيون والبحر يضرب 

ومن جاذرة إىل دغواطة ثالثون ميالً وهي مدينة أهلها دملطيون وصقالبة وهي من قواعد الروم . سورها
كثرية العمارات ومنها يتجهز وأهلها أجناد ومنها إىل سبناجي عشرون ميالً ومدينة سبناجي مدينة حسنة 

ومنها إىل مدينة واوغوري مخسون ميالً ومدينة واوغوري وتروى . وإليها يقصد بالتجارات براً وحبراً
لوغارو مدينة جليلة من أحسن القواعد وأحصنها وأهلها دملطيون وهم أهل سفر وجتول وهلم مراكب 

وأهلها دملطيون وهم أهل إنشاء وغزو ومنها إىل مدينة طرغوس وتروى ترغوري ستة أميال . غزو
ومن مدينة ترغوري إىل مدينة أسبالطو اثنا عشر ميالً وأهل أسبالطو دملطيون وهي مدينة عامرة . وإسفار

ومن أسبالطو إىل . كبرية القطر كثرية العمارة والتجارة وكلها مفروشة األزقة بالبالط وهلم مراكب غزو



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  352  

هلها صقالب وهلم أعمال واسعة وعمارات متصلة وهم أهل مراكب مدينة شثغنو مخسة وعشرون ميالً وأ
ومنها إىل رغوص وتروى رغوصة ثالثون ميالً وأهلها دملطيون وهلم مراكب غزوانية وهم أجناد . كثرية

ومن رغوصة إىل مدينة قاطروا وتروى قاذروا عشرون ميالً وهي مدينة . جالد وهي آخر بالد جرواسية
ومنها إىل أنتابروا وهم . ها دملطيون وهم أهل غزو وسفر وهلم عدة مراكبحسنة عامرة آهلة وأهل

صقالب ثالثون ميالً وهي مدينة كبرية عامرة وقاعدة مشهورة ومنها إىل ذلوجية وأهلها الذقيون سبعون 
ىل ومنها إىل مدينة دراست لإلفرجنيني مثانون ميالً وهي أقرب الرب إ. ميالً وهي مدينة من قواعد إسقلونية

ومن أدراست هذه طالعاً مع احلائط إىل مدينة مجارة . مدينة أذرنت حيث ااز وبينهما سبعون ميالً جمازاً
مائتا ميل ومخسة وعشرون ميالً واسم مجارة يف القدمي برنتو فهذا مجيع اخلليج البنادقي مبا عليه من البالد 

وأما ما يف هذا البحر من . كر هللا على ذلكواملعاقل وفيما جئنا به كفاية لذوي البحث والعناية والش
اجلزائر فنريد أن نذكرها على التوايل حىت نأيت بالغرض الذي قصدناه كما وصفناه وذلك أن يف هذا 
البحر البنادقي جزيرة أوسر وهي قريبة من الرب بينهما مثانية أميال من الرأس الواحد وباقيها داخل يف 

ومنها إىل اجلزيرة .  عشرون ميالً وعرضها اثنا عشر ميالً وهي عامرةالبحر وهي يف جون أسترية وطوهلا
املسماة جرسة مخسة أميال وبينها وبني الرب ستة أميال وهي كبرية كثرية العامر وطوهلا أكثر من عرضها 

ومنها إىل . ويكون طوهلا على التقريب ستون ميالً وعرضها مخسة وعشرون ميالً وفيها قومس وأسقف
ا ستة أميال وهي قدام جبال جرواسية وبينها وبني الرب اثنا عشر ميالً وطوهلا بالتقريب ثالثون جزيرة أرب

ومنها إىل جزيرة باغا أربعة أميال وهي قدام نونة . ميالً وعرضها مثانية عشر ميالً وفيها قومس وأسقف
فهذه اجلزائر املذكورة . الوبينها وبني الرب أربعة أميال وطوهلا بالتقريب عشرون ميالً وعرضها عشرة أمي

مجلتها عامرة وهي من إقليم جرواسية وأما جزائر البنادقة فهي ست ثالث يف صف وثالث يف صف 
ويف ااز املتقدم ذكره . يتلوها ومجلتها معمورة وهي متوسطة بالد البنادقيني وا عرفت البالد والبحر

رندس ثالث جزائر تسمى غوشيت وهي تقرب جزيرة غري معمورة وهي إىل لبونة أقرب وكذلك على أب
. من الرب وهي صغار جداً وليست مبسكونة فهذه مجلة ما يف هذا البحر من اجلزائر املعمورة و اخلالية

ولنرجع اآلن إىل ذكر البالد الربية وهيآا وطرقها ومسافاا وأحوال سكاا ومواضع جدراا بلداً بلداً 
من طارنت املقدم ذكرها إىل نابل من طارنت إىل مترية ستون ميالً ومن مترية فنقول الطريق . وقطراً قطراً

إىل أغربينة ستون ميالً ومن أغربينة إىل قنوصة مائة وعشرون ميالً ومن قنوصة إىل أندرة مثانية عشرة ميالً 
الً مث إىل جبيطرية مث إىل إطرانة مثانية عشر ميالً مث إىل بابرة مخسة عشر ميالً إىل فراجنطو ستة وعشرون مي

وكل هذه املدن املذكورة واملعاقل املشهورة . مثانية عشر ميالً ومنها إىل نابل على البحر ثالثون ميالً
معاقل ال تنال متقاربة األحوال وحواضر مقصودة بأصناف التجارات معمورة خصبها زائد وأمنها راكد 
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لية وقلورية أمساء األرضني واألقاليم وحتتوي على وبو. وأكثرها ال بل كلها من بالد قاورية وبالد بولية
     بالد كثرية وأوهلا ريو وهي مدينة 

  .على جماز صقلية صغرية متحضرة فيها أسواق وعمارات وجمتمع لوراد وقصاد

ومنها إىل توجس مرحلة ومن توجس إىل جراجي مرحلة ومن جراجي إىل املاص وهي مدينة صغرية ا 
  . ميالً ومن املاص إىل قشتال ثالثون ميالً وهي مدينة صغريةسوق وفواكه ستة وسبعون

ومن قشتال إىل قطروين على التخلية يف البحر ثالثة عشر ميالً وعلى التقوير مثانية عشر ميالً ومن قطروين 
  .ملن قطع عرض البحر جمرى وثالثون ميالً وقد ذكرنا صفات هذه البالد فيما تقدم

إىل اسطيلو أربعة وعشرون ميالً ومدينة اسطيلو صغرية معمورة كثرية النعم وأيضاً فإن من مدينة جراجي 
ومنها إىل قطنصار اثنا عشر ميالً ومي قلعة حسنة ومنها مع الغرب إىل شنت فيمة اثنا عشر ميالً على 

  .البحر وشنت فيمة قد سبق ذكرها فيما مضى وكل هذه البالد من أرض قلورية

  .جنة على البحر ثالثة أميال إفرجنية وهي تسعة أميالومن قطرونة الساحلية إىل طا

ومن قطروين أيضاً إىل جنقو قسطروا ثالثة أميال إفرجنية وكذلك من طاجنة أيضاً إىل جنقو قسطروا ومن 
جنقو قسطروا إىل سيمري مخسة عشر ميالً وبني سيمري والبحر ثالثة أميال وهذه البالد كلها صغار 

  .متحضرة ا

وشراء وهي مما تتقارب صفاا وأحواهلا وكذلك من سيمري إىل قطنار مخسة عشر ميالً أسواق وبيع 
  .وأيضاً من سيمري إىل طربنة مثانية عشر ميالً وكذلك من سيمري إىل اسطرجنلي أحد وعشرون ميالً

ومن اسطرجنلي إىل قطروين أربعة وعشرون ميالً بني اسطرجنلي والبحر ستة أميال وأيضاً فإن من 
  .رجنلي إىل أبرياتقو أحد عشر ميالً ومن أبرياتقو إىل باقى باتربول سبعة وعشرون ميالًاسط

ومن باتربول إىل إبسخروا ثالثة وثالثون ميالً وبني إبسخروا ورسيانو الساحلية مخسة عشر ميالً ومن 
 أرمنت رسيانو إىل شنت موروا مخسة أميال وبني شنت موروا والبحر ستة أميال ومن شنت موروا إىل

  .ثالثة أميال ومن أرمنت إىل شنت أركنجل ستة أميال

وأيضاً فإن من شنت موروا إىل بسنيان تسعة أميال ومن بسنيان إىل أكراك اثنا عشر ميالً ومن أكراك إىل 
شنت أركنجل اثنا عشر ميالً ومن شنت أركنجل إىل رقة فيلب ستة أميال ومن شنت أركنجل إىل 

ومن أركنجل على اليمني إىل سنيس اثنا عشر ميالً ومن أركنجل إىل غنانو ذات قلرباط اثنا عشر ميالً 
  .اليسار اثنا عشر ميالً

ووادي أكري يشق بينهما ومن أركنجل إىل قشتال ستة أميال وهو حصن حصني ومن قشتال مشتال إىل 
ىل قشتال لورنت قابلي ميالًن رمن أركنجل إىل بنس ادرات يف جهة الغرب ستة أميال ومن بنس ادرات إ
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  .ستة أميال ومنه إىل مدينة شنت مرتني ثالثة أميال

ومن شنت مرتني إىل منت مور إىل بنجال ستة أميال ومن بنجال إىل مرقسة القدمية إىل صبونارة اثنا عشر 
  .ميالً ومنها إىل سرقونة ثالثة أميال ومن سنيس أيضاً إىل ترسة اثنا عشر ميالً

 اثنا عشر ميالً ومن شنت أركنجل إىل حصن أكلون ستة أميال ومن أكلون ومن ترسة إىل شنت أركنجل
  .إىل صنغرة اثنا عشر ميالً ومن صنغرة إىل طارنت مثانية وأربعون ميالً

ونرجع فنقول إن من سنيس إىل ترسة اثنا عشر ميالً ومن ترسة إىل أكلون ستة أميال ومن أكلون إىل 
  .منا ذلكحصن أركنجل مثانية عشر ميالً وقد قد

ومن شنت أركنجل إىل قربون مثانية عشر ميالً ومن قربون إىل حصن قلرباط أربعة وعشرون ميالً وحصن 
قلرباط حياذي قربون أيضاً من خلف اجلبل وحياذي أيضاً قربون من خلف اجلبل مدينة قلربية وبينهما ستة 

  .الأميال وكذلك حياذي بلد امسه قسطرنوب بينه وبني قلربية ثالثة أمي

ومن قسطرنوب إىل مدينة بتربان ثالثة أميال وبني بتربان وسنيس ستة أميال وهذه البالد األربع من وراء 
  .اجلبل ومن شنت أركنجل إىل رقة فيلب ستة أميال

ونرجع فنقول إن من مدينة طارنت يف اجلنوب إىل مدينة قليبلي على البحر ستون ميالً ومن قليبلي إىل 
ثة مائة ميل وثالثون ميالً ومن اذرنت إىل جل وهي مدينة يف الرب اثنان وسبعون ميالً أذرنت يف املشرق ثال

  .ومن مدينة جل إىل ابرندس املتقدم ذكرها على حبر البنادقيني اثنان وسبعون ميالً

 ومن طارنت أيضاً إىل بنة انكي مثانية عشر ميالً ومن بنة إىل فركة مثانية عشر ميالً ومن فركة إىل قشتال

نوبة أربعة وعشرون ميالً ومن حصن بنة انكي إىل حصن جبيطة لربال أربعة وعشرون ميالً ومن جبيطة 
  .لربال إىل حصن منت افرند على التأريب مخسة عشر ميالً

    

ومن حصن منت افرند إىل صنالة أربعة وعشرون ميالً ومن حصن صنالة إىل مدينة صنغرة سبعة وعشرون 
  .يطة لرباك إىل صنالة أربعة وعشرون ميالًميالً وكذلك من حصن جب

ونقول إن من حصن بنة انكي إىل المة أحد وعشرون ميالً ومن حصن المة إىل قرجرة سبعة وعشرون 
ميالً ومنها إىل مدينة صنغرة مخسة عشر ميالً وكذلك من حصن المة أيضاً إىل حصن جبيطة لربال مخسة 

  . ستة أميال ومن إىل حصن باجنرة مثانية عشر ميالًعشر ميالً ومن حصن المة إىل مدينة طارنت

ومن باجنرة إىل حصن فركة اثنا عشر ميالً ومن فركة إىل قرجرة اثنا عشر ميالً ومن حصن قرجرة إىل 
مدينة صنغرة اثنا عشر ميالً ومن حصن باجنرة أيضاً إىل بليان وهو حصن حسن مثانية عشر ميالً ومن 

 مخسة عشر ميالً ومن باستو إىل مدينة صنغرة اثنا عشر ميالً وأيضاً فإن حصن بليان إىل حصن بالسقورة
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وأيضاً فإن من حصن باستو وهي الرقة املتقدم . من بالسقورة إىل حصن باشلة مثانية عشر ميالً غرباً
عة ذكرها إىل قشتال نوبة ستة أميال ومنها إىل بشكة سارلة مثانية أميال إفرجنية ومي قرية ممدنة وذلك أرب
  .وعشرون ميالً ومنها إىل حصن شنت دناط أربعة وعشرون ميالً ومنها إىل رقة رالبنو مثانية عشر ميالً

ومن رالبنو إىل جروا وهو حصن حصني مخسة عشر ميالً وأيضاً فإن من حصن رالبنو إىل مدينة صنغرة 
 ومن براي إىل صنغرة مثانية عشر ميالً ومن حصن قاسطروا أيضاً إىل حصن براي أربعة وعشرون ميالً

مثانية عشر ميالً وأيضاً فإن من شنت دناط إىل رقة شنج مثانية عشر ميالً ومن رقة شنج إىل ألفدينة ثالثة 
  .أميال

ومن ألفدينة أيضاً إىل مدينة صنغرة اثنا عشر ميالً ومن رقة ديبلوا إىل ألفدينة مثانية عشر ميالً ومن جروا 
  .ه إىل صنغرة مثانية عشر ميالًإىل أتينة اثنا عشر ميالً ومن

ونرجع فنقول إن من صنغرة إىل حصن أكلون ستة وثالثون ميالً ومن أكلون إىل مكشتر يناطة على 
اليمني تسعة أميال ويف الشمال باترة أندنت مخسة عشر ميالً ومن حصن بالنة وأنت مار إىل صغرة 

نهما مثانية عشر ميالً ومن بالنة إىل صنغرة قرجرة يف الشمال وبعض تأريب ويف اليمني حصن جبنربو وبي
  .ستة وثالثون ميالً

ومن حصن جروا السابق ذكره إىل الفلفال أربعة وعشرون ميالً ومنها إىل شنت دناط مثانية عشر ميالً 
ومنه إىل أسقنو أربعة وعشرون ميالً ومنه إىل بالسقورة أحد وعشرون ميالً ومن بالسقورة إىل منت 

شر ميالً ومن منت دجون إىل المة أربعة وعشرون ميالً ومن المة إىل مدينة طارنت ستة دجون مثانية ع
  .أميال

وأيضاً فإن من المة إىل بنة انكي مثانية عشر ميالً ومن حصن بنة انكي إىل أرقالن أربعة وعشرون ميالً 
منت بال مثانية عشر ومن أرقالن إىل حصن قارنقل أربعة وعشرون ميالً وأيضاً فإن من أرقالن إيل حصن 

  .ميالً ومن حصن منت بال إىل المة على التأريب أربعة وعشرون ميالً

وأيضاً فإن من الفلفال إىل حصن منت دمروا مثانيه وعشرون ميالً ومن باطرة إىل قشطة جرزد مخسة 
من عشر ميالً مث إىل منت دمروا مخسة عشر ميالً ومن قلقاس إىل حصن قستلنس مثانية عشر ميالً و

  .قستلنس إىل قشطة جرزد تسعة أميال

وأيضاً فإن من حصن قارنقل إىل قشطلون ومن قشطلون إىل مكشتر يناطة أربعة وعشرون ميالً ومن 
مكشتر يناطة إىل صنغرة أربعة وعشرون ميالً وكذلك أيضاً فإن من منت فرند إىل حصن قشطلون مثانية 

  . ميالًعشر ميالً ومن قشطلون إىل فلفال أربعة وعشرون

ومدينة فلفال هي عند أصل جبل قرسلون فمن فلفال إىل بلد لشيوش اثنا عشر ميالً وهي عند أصل جبل 
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أوالد برال ومنها إىل حصن جروا السابق ذكره مخسة عشر ميالً وهو يف أصل اجلبل املذكور ومن منت 
دية إىل حصن قرنفلة مثانية مللو إىل حصن أنقلون مثانية عشر ميالً وهو يف أصل اجلبل املذكور ومن غر

  .عشر ميالً وهو يف آخر اجلبل املذكور

ومن حصن قرنقلة إىل حصن جبيطة لربال ثالثة وثالثون ميالً وهو حصن أهل ممدن يف خندق بني جبل 
برال وجبل مايال وبني جبيطة لربال وبنة انكي وهو حصن أربعة وعشرون ميالً وبني بنة انكي وحصن 

  .ه مخسة عشر ميالً ومن حصن المة إىل طارنت ستة أميالالمة وقد تقدم ذكر

ونرجع فنقول إن من حصن جبيطة لربال إىل حصن برات مثانية عشر ميالً ومن حصن برات إىل حصن 
براتور مثانيه عشر ميالً وهو حصن حسن يف أصل جبل مايال املذكور ومن براتور إىل حصن باالنة ستة 

  .وثالثون ميالً

    

 أصل جبل مايال املذكور ومنه إىل رقة قورايل أربعة وعشرون ميالً وهي يف رجل اجلبل وهو أيضاً يف
املذكور ومن هذه الرقة إىل مدينة نوبلو أحد وعشرون ميالً مث إىل حصن فارة مخسة عشر ميالً وهي يف 

  .رجل اجلبل املذكور

املذكور ومنه إىل فارة بشكارة ومن فارة على التأريب إىل حصن طن اثنا عشر ميالً وهو يف أصل اجلبل 
  .تسعة أميال ومن فارة إىل أترانة الساحلية وتروى أطرانة بالطاء مثانية عشر ميالً

ونرجع فنقول إن من قرشتلون إىل حصن أنقلون السابق ذكره مخسة عشر ميالً ومن أنقلون إىل رقة بتسي 
  .مثانية عشر ميالً ومنها إىل جبيطة لربال ثالث وثالثون ميالً

وحصن جبيطة هو أول عمل بالد الرومانيني ومن جبيطة لربال إىل حصن طن أربعة وعشرون ميالً وطن 
هو يف أصل اجلبل املذكور ومنه إىل حصن نوبلو اثنا عشر ميالً وهو يف أصل اجلبل املذكور ومنه إىل 

  .الً على ما فسرناه قبلأنكزمة أربعة وعشرون ميالً ومنه إن أطرانة وهي أترانة الساحية ستة وثالنون مي

وأيضاً فإن من قرشتلون إىل فلفاسق مخسة أيام وكذلك من قنب مارين إىل غاردية ارط اثنا عشر ميالً 
  .وهي مدينة صغرية متحضرة ومنها إىل قرشتلون أربعة وعشرون ميالً

عشر ميالً وكذلك ومن بامللة أيضاً إىل فلفاسق مثانية عشر ميالً ومن حصن فلفاسق إىل حصن أرقالن اثنا 
من حصن بنة دبونسي إىل حصن جس مثانية عشر ميالً ومن حصن جنس إىل بامللة مخسة عشر ميالً ومن 

  .حصن جنس إىل قارنفل اثنا عشر ميالً ومن حصن قارنفل إىل بنة تاتلي ويروى توتلي مخسه عشر ميالً

بنة توتلي تسعة أميال وأيضاً فإن من وأيضاً فإن من صنغرة إىل بليان أربعة أميال وصت أرقالن إىل حصن 
حصن أرقالن إىل منت بال مثانية عشر ميالً ومن منت بال إىل حصن المة على التأريب ستة أميال ومن 
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  .المة إىل طارنت ستة أميال

وأيضاً فإن من مدينة أطرونة إىل حصن لنتشك ستة أميال ومن حصن لنتشك إىل بنة توتلي مخسة عشر 
تلي إىل رقة منت بالن اثنا عشر ميالً ومن لنتشك أيضاً إىل فونصة تسعة أميال ومن ميالً ومن بنة تو

  .فونصة إىل بنة انكي مخسة عشر ميالً

ومن بنة انكي إىل طارنت سبعة وعشرون ميالً ومن بنة انكي إىل طن تسعة أميال وأيضاً فإن من حصن 
ىل رقة منت بالن اثنا عشر ميالً وأيضاً فإن لنتشك إىل بنة توتلي مخسة عشر ميالً ومن حصن بنة توتلي إ

من أرطونة السابق ذكرها إىل فونصة أربعة وعشرون ميالً وأيضاً فمن فونصة إىل بنة انكي مخسة عشر 
  .ميالً

ومن أرطونه إىل ربينة تسعة أميال ومن ربينة إىل فونصة تسعة أميال ومن ربينة إىل رقة منت بالن اثنا 
ن إىل توتلي تسعة أميال ومن مدينة أترانة اليت على البحر إىل بكالن اثنا عشر عشر ميالً ومن منت بال

  .ميالً ومن بكالن إىل ربينة اثنا عشر ميالً

ومن بكالن إىل تات اثنا عشر ميالً ومن أترانة إىل تات مخسة عشر ميالً وهي بعيدة عن الوادي بستة 
مة إىل بكالن تسعة أميال وأيضاً فإن من أنكزمة إىل أميال ومن تات إىل أنكزمة اثنا عشر ميالً ومن أنكز

  .أترانة على البحر ستة وثالثون ميالً

مث نرجع فنقول إن من مدينة طارنت إىل مترية مائة ميل ومثانون ميالً مشاالً مع تغريب وهي مدينه حسنة 
 مترية إىل مدينة اغربينة كبرية القطر كثرية العمارة ومنها إىل باري شرقاً مائة ومثانون ميالً ومن مدينة

ستون ميالً بني مشال وتغريب وهي مدينة متحضرة صغرية القطر خصيبة حسنة ومن اغربينة إىل فنوصة 
  .مائة ومثانون ميالً

وفنوصة مدينة مشهورة من بالد األنكربدين ومنها إىل بارى مخسة وستون ميالً شرقاً ومن فنوصة إىل 
ومن أندرة إىل أطرانة الساحلية السابق ذكرها مخسة وأربعون ميالً شرقاً أندرة أربعه ومخسون ميالً شرقاً 

  .ومن مدينة فنوصة أيضاً إىل منت فنجوس سبعون ميالً

ومن منت فنجوس إىل ألت جوان ستة أميال ومن ألت جوان إىل مترية اثنا عشر ميالً ومنت فنجوس 
فنجوس إىل أغرطلو مثانية عشر ميالً وهي مدينة حسنة كثرية الكروم واألشجار خصيبة ومن مدينة منت 

مدينة صغرية متحضرة ومنها إىل ألت جوان ستة أميال ومنها إىل أتريغارقو وتروى اتريكركو مثانية عشر 
  .ميالً

    

ومن ألت جوان إىل فنجوس ستة أميال ومن اتريغارقو إىل اسالن سبعه وعشرون ميالً ومن اسالن إىل 
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 ومن مدينة فنجوس إىل اتريغارقو ثالثة وستون ميالً اً غرباً ومن اتريغارقو إىل أنكلون أربعة وعشرون ميالً
  .مدينة جرسنة اثنان وسبعون ميالً ومن مدينة جرسنة إىل مدينة لبوتراي مثانية عشر ميالً

ومن جرسنة إىل بتانسة ستون ميالً وهي مدينة جليلة املقدار كبرية القطر عامرة بالناس كثرية الكروم 
  .عمارات ومن بتانسة إىل منت قاوي مائة ومخسون ميالً غرباًوال

وأيضاً فإن من بتانسة إىل مدينة ملف الربية أربعة ومخسون ميالً غرباً ومن ملف الربية إىل قنس مائة ميل 
ومثانية أميال ومن قنس إىل قنبانية ستون ميالً ومن قنبانية إىل ابلة سبعة وعشرون ميالً غرباً ومنها إىل 

  .دينة سلرنو اثنان وسبعون ميالًم

وأيضاً فإن من مدينة قنبانية وهو حصن كبري معمور إىل حصن بلقس اثنان وسبعون ميالً ومن حصن 
بلقس إىل حصن ديانة اثنان وسبعون ميالً ومن ديانة إىل قبواح اثنان وسبعون ميالً ومن قبواح إىل سلرنو 

  .ستة وثالثون ميالً

مدينة ملف الربية إىل مدينة لشنة اليت على ساحل حبر البنادقيني من مدينة ملف ونرجع فنقول الطريق من 
الربية إىل رقة شنت غاثي غرباً مع مشال أربعة ومخسون ميالً ومن رقة شنت غاثي إىل حصن أصقلة ستة 

  .وثالثون ميالً ويروي عزقلة وعسقلة أيضاً

شنت لورنس أربعة ومخسون ميالً ومنها إىل فوج ومن أصقلة إىل أطرونة أربعة ومخسون ميالً ومنها إىل 
سبعة وعشرون ميالً ومنه إىل قشتال نوب ثاللة وستون ميالً ومن قشتال نوب إىل شنت اكلركو ستة 
وثالثون ميالً ومنه إىل شنت صبري أربعة ومخسون ميالً ومن شنت صبري إىل مدينه لشنة ثالثة وستون 

  .ميالً

ادقي والطريق من أطرونة إىل سلرنو على مدينة بنبنت من مدينة أطرونة إىل ومدينة لشنة بقرب البحر البن
أرنانة وهي مدينة ستة عشر ميالً ومن أرنانة إىل أبيج مثانية عشر ميالً وهي مدينة ومنها إىل مدينة بنبنت 

  .سبعة وعشرون ميالً وهي مدينة كبرية ومنها إىل أبلينه اثنان وسبعون ميالً

و اثنان وسبعون ميالً وأيضاً من بنبنت إىل جنقالة سبعة وعشرون ميالً ومنها إىل نابل ستة مث منها إىل سلرن
وثالثون ميالً ومن بنبنت أيضاً إىل منت سرح أربعة ومخسون ميالً ومنها إىل أرجنت اثنان وأربعون ميالً 

املة إىل سرنة ستة وثالثون ومن أرجنت إىل جنقالة أحد وعشرون ميالً ومنها إىل باملة اثنا عشر ميالً ومن ب
  .ميالً ومنها إىل سلرنو اثنان وسبعون ميالً

والطريق من أطرونة إىل أنقونة من أطرونة إىل ر لوقدو مخسةوسبعون ميالً ومنه إىل حصن أنزقة عشرون 
الً ميالً ومنه إىل ر بشكار تسعون ميالً ومنه إىل بطالن تسعون ميالً ومنه إىل ترانية تسعة وستون مي

  .ومنها إىل مدينة أقاما مائة ميل وأربعة وسبعون ميالً ومنها إىل مدينة أنكونة مثانية عشر ميالً
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وقد ذكرنا من بالد هذا اجلزء ومسالكها ما فيه كفاية ولنذكر اآلن أارها الكبار اجلارية يف هذه البالد 
  .حسب الطاقة وبلوغ اجلهد وأول ما نبتدئ منها بذكر ر سنيس

ل إن ر سنيس خيرج من جبال قربون وجيري بني قلورية وقسطر نوب مث مير قدام سنيس فال مير غري فنقو
بعيد حىت جيتمع هو ووادي سكنة فيجوز قدام فياض فيمر إىل أمام شنت بارد كمرية ومن هنالك إىل 

  .البحر

ان إىل فياض مث إىل وأما ر سكنة فإنه خيرج من جبال قربون وجيري إىل أن جيتمع بوادي سنيس فيمر
شنت بارد كمرية مث إىل البحر وجبل سرين هو قدام جبنال وبني أكلرمنت وبني جبنال وبني هذا اجلبل 

  .املذكور وأكلرمنت اثنا عشر ميالً وبني اجلبل أيضاً وجبنال مخسة عشر ميالً

على شنت مرتني وأما وادي أكري أيضاً فإنه خيرج من جبل سرين من غربيه فيمر إىل سرقون وجيتار 
  .فيمتد إىل حصن أليان ومير بعد بأكلون إىل حصن بلقوري ومن هناك إىل البحر

وأما ر بتنسية املسمى برنتال فإنه خيرج من جبل بقرب بتنسة فيمر حبانب مدينة تسمى اتريغارقو 
 بشرقها وبينه مالصقاً هلا مث يترل إىل بلد يسمى اكرت فيمر بشرقيها مت يترل إىل بلد يسمى ميون فيمر

وبني البد حنو أربعة أميال ونصف ميل مث يرتل على كنيسة شنت توذر مث مير على بلد يسمى ترتغرير على 
  .ميينها حماذياً هلا مث يرتل يف البحر

    

وأما ر ابرادنو ويروى ابراطنو فهو ر جيري على حدته ال خيتلط بوادي برنتال ألنه خيرج يف األول 
بني بلدتني إحدامها تسمى لقبارة والثانية تسمى بتنسية فيمران جبريهما إىل رقة فنجالن واديان صغريان 

فيجتمعان هناك فيسميان عند ذلك بواي ابرادنو ومير كذلك بني العمارات إىل البحر وعلى حوايف هذا 
ن ويتجهز ا النهر شجر الصنوبر كثرياً تقطع وترسل يف النهر إىل البحر وقد يستخرج منه الزفت والقطرا

  .إىل سائر البالد

وأما ر فرطول فإنه يزج من جبل قترشال ويرتل إىل ريبة وتبقى ريبة على اليمني وبينهما ثالثة أميال مث 
جيوز فيمر على قشتال مان ويبقى البلد على اليمني وبينهما رمية حجر وجمتاز بطفارة ويبقى البلد على 

ل مث جيتاز على مدينة جرسنة وتبقى جرسنة مييناً منه وبينهما ثالثة أميال الشمال وبينه وبني البلد ثالثة أميا
مث مير إىل ماقلة وبينهما وبينه ميل فيجوز على شنت جوان ميور وبينهما ثالثة أميال مث جيور على ميني 

 وبينهما لورنت وبينهما حنو ثالثة أميال مت جيوز على ميني أذرغونالة مماساً لسورها فيمر على ميني جبطات
وبينه حنو رمية سهم مث جيتاز على ميني ربالد وبينهما رمية حجر ومنهما إىل البحر فيصب مبقربة من الزنة 

وتروى الشنة كما قدمنا ذكر ذلك قبل هذا وتبقى الزنة يف جهة الشرق وبني مصب هذا النهر ومدينة 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  360  

  .الزنة ثالثة أميال

تسمى قنب مارين وبني هذه املدينة والنهر مثانيه عشر ميالً وعند مصب هذا النهر ويف غربيه مدينة صغرية 
  .وبني البالد والبحر تسعة أميال

وأما ر نيطو فإنه يرتل من الصيال عن ميني جرنتية فيستقبل املشرق وخيرج ر آخر عن يسار البالد 
 وتسمى جرنسية مث املذكور فيلتقيان مبكان يعرف باملالحة وبينهما وبني جرنتية املذكورة تسعة أميال

يتمادى الوادي حىت جيوز حتت شنت مسريى وبينه وبني هذا البلد ميل ونصف مث يتمادى الوادي املذكور 
  .حىت جيوز بني قطروين واسترجنلي فيفرغ يف البحر

وأما وادي أكري فليس جيري بني شنت أركنجل بني ترسة وإمنا جيري حماذياً هلما وبني الوادي وبني 
  .صف وبني الوادي أيضاً وأركنجل قريب جداً وبني ترسة ومنت ميور اثنا عشر ميالًترسة ميل ون

والوادي املذكور جيري مالصقاً هلا وخروج ر أكري من جبل مرسقو وبينهما مثانية عشر ميالً وما يصل 
  .إىل ترسة ومدينة أركنجل كما قدمنا ذكرها

 سرين عن الشمال وبينهما حنو ميل ونصف مث وأما وادي شابطو فإنه خيرج بني حجرين من جبل قدام
يتمادى جريه فيجوز عن ميني حصن منت ابوو مث جيتاز على شنت برباط وبينهما وبني الوادي ميل 

ونصف مث جيتاز من حتت افرنتيو عن الشمال وبينهما ميل ونصف ميل مث جيوز من حتت جبل ابراطنة فيمر 
ة سهم فيمر من حتت رقة بلتة مث يسري من حتت حصن على ميني حصن طوفو ويروى طف وبينهما رمي

  .جربون وبينهما ميل ونصف ويبقي حصن منت فسق وحوزها عن ميني الوداى

  .والوادي املذكور جيوز بني إقليم منت فسق وجربون فينتهي إىل ربض ببنت عن ميني الوادي

ا وبني الوادي جبال وخنادق وأما وادى قلور فعنصره من اجلبل املسمى منتال وجيوز على طرش وبينهم
وجيوز على رحل قنطانة وبينها وبني الوادي ميل ونصف مث جيوز من حتت منت فسق عن الشمال وبينهما 

  .وبينه ستة أميال

وهذا الوادي جيوز بني حصن اقترندة وفسق وتبقى حصن منت فسق عن اليمني وبينهما وبني الوادي 
بيها وبني الوادي مقدار رمية حجر وجيوز أيضاً من حتت بذوله مقدار ميل ونصف مث جيتاز عن ميني أبج و

وتبقى بذولة عن ميني الوادي وبني الوادي واجلبل ميل ونصف وبني اجلبل وبذوله أيضاً نصف ميل وجيوز 
  .من حتت قنطرة بالنتني وبني هذه القنطرة وبني بنبنت ثالثة أميال مث جتتمع مع ر شابطو يف شنت فيلس

الينة وخروجه فإنه يرتل من قدام مركوري إىل البلد الذي قدام دسقالية إىل البحر وأما وادي وأما وادي 
الربل فإنه خيرج من تل إىل قشطرقفلو ومراثيا ومن هناك يرتل إل البحر وبني الدسقالية والوادي املذكور 

  .ستة أميال وبني الوادي ومراثيا ميل واحد
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دام شنت صيتري إىل بلقسطروا ومن هناك إىل البحر وأما وادي وأما وادي بلقسطروا فإنه يرتل من ق
  .مولبة فإنه يرتل من جبل قستلنس إىل قدام قمراطة مث يترل إىل قدام مولبة إىل البحر

وأما وادي أبروقة فإنه يرتل من منت فرت ومن هناك إىل قدام قربلة مث إىل قدام ترجل ومن هناك إىل 
  .أبروقة إىل البحر

    

دي أديانة فأول خروجه من منت صان مث يرتل بقرب بذولة فيجوز ما بني أديانة وبني الصالة مث وأما وا
  .خيرج إىل أبلة وجيوز قدام أوالت وبقرب منت طري فيجتمع بالسيلو

وأما وادي قزلو ويروى باهلاء قزله فإنه يرتل من دير أكران فيجوز على قزله ويفرغ يف وادي بلقسطروا 
  .وزة فيرتل أيضاً من اجلبال إىل قدام رفران مث إك اكلريوزة مث إىل قمراطة فيفرغ يف البحروأما وادي اكلري

  .جنز اجلزء الثالث من اإلقليم اخلامس واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الرابع منه إن شاء اهللا

  الجزء الرابع

د رمانية وخليج إن هذا اجلزء الرابع من اإلقليم اخلامس تضمن بالد رغوسة وبالد إسقلونية وبال
القسطنطينة وما عليه من البالد املشهوره وبعض ما خلف اخلليج املذكور من العمارات والبالد وجيب أن 

  .نتكلم عليها كالماً جممالً ومفسراً قدر الطاقة وحسب املعرفة حبول اهللا تعاىل

ها ويكتنفها من جهة شرقيها فنقول إن بالد البنادقة والصقالبة وما اكتنف جمر البنادقيني من البالد حيوط
جبل ممتد من قرب أذرنوبلي عن ثالثني ميالً منها ويسمى لسو وفوقه بلد لسو فيمر مشاالً حىت ينتهي إىل 
قستورية فتنفصل منه هناك شعبة مبقابلة دراس فيها الطريق إىل دراس وغريها ويسمى هناك جبل التمورة 

 لبلونة ودراس فتفرغ يف البحر واسم النهر الذي خيرج إىل وخيرج منه هناك ثالثة أودية جتري إىل ناحية
لبلونة بييوصة والنهر الثاين منه يسمى دابلي والنهر الثالث منه يسمى إسترينة مث ميتد بقية اجلبل املذكور 

من طريق دراس إىل أن يصل بالقرب من جاذرة على قدر أربعني ميالً وأما طرفه الذي يقرب من 
ه مدينة ياننة فإنة تنفصل منه شعبة متتد إىل ناحية جون حبر بلبونس حىت تنتهي إىل أذرنوبلي وتقرب من

  .قرب إستيفس عن مثانني ميالً منها ونبقتو يف سفح هذه الشعبة املذكورة على البحر

وأيضاً فإن جبل لسو املذكور بينه وبني مدينة دراس مخسة عشر ميالً وبني مدينة لسو ومدينة دجلينة 
  .اليت على حبر البنادقة ثالثون ميالً وبني دجلينة املذكورة واجلبل املذكور اثنا عشر ميالًاملذكورة 

؟؟؟وميتد اجلبل إىل أن يوازي أنتربة ومدينة أنتربة بينهما وبني البحر ثالثة أميال وهي مدينة حسنة قي ذيل 
 يف ذيل شعبة منه وميتد أيضاً إىل اجلبل وميتد اجلبل إىل أن يصل إىل مدينة قاطرة وبينهما ثالثة أميال وهي
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  .أن يصل إىل مدينة رغوسة وهي يف ذيل اجلبل

ويقابل مدينة قاطرة املتقدم ذكرها خلف اجلبل مدينة قاميو وبينهما مخسة عشر ميالً ومدينة قاميو تتصل 
  .ا شعبة من اجلبل وتستدير حوهلا كالكاف وهي مدينة عامرة ال يتوصل إليها إال من جهة واحدة

وميتد اجلبل إىل مدينة إستغنو فيتصل ا من هذا اجلبل شعبة كبرية عالية وإستغنو يف سفحها مث مير متصال 
إىل مدينة أسبالطو وبني أسبالطو واجلبل ستة أميال وخلف اجلبل مدينتان إحدامها جناو والثانية كيترة وبني 

مها حييط ما جبال وعرة والطرق إليهما صعبة أسبالطو وجناو اثنا عشر ميالً وبني جناو وكيترة يوم وكلتا
مث ميتد اجلبل حىت يصل إىل قرب مدينة ترغوري مث إىل مدينة سبناجي وهي على شعبة جبل متصل باجلبل 

املذكور مث مير إىل أن حياذي جاذرة على يوم منها وجاذرة يف وطاء من األرض ويتصل مبقربة من نونة 
ة على البحر فيمر إىل سينة وهي يف ذيل اجلبل مث يستقيم إىل أن يصل وعلى اثين عشر ميالً منها ونون

لوبارا ولوبارا فوق جبل لطيف يتصل باجلبل الكبري ومير على قدام إىل أن يقارب أرض إيكالية وهذا 
  .اجلبل هلذه املدن املذكورة حائط مانع ألنه جبل صعب املرتقى شامخ العلو

ليج القسطنطيين أعداد بالد ومجل مدن وقواعد مشهورة و نبدأ اآلن وأيضاً فإن بني حبر البنادقة واخل
بذكرها على النسق والتوايل بعون اهللا فنقول الطريق من دراس إىل أخرسوبلي خترج من دراس اليت على 

البحر البنادقي يف طريق الربية إىل جهة القسطنطينة وذلك على بترلة وبينهما يومان ومدينه بترلة بلد فوق 
  .بينه وبني أخريذة أربعة أيامجبل 

وأخريذة مدينة جليلة كثرية العمارة واسعة التجارة وموضعها فوق جبل لطيف وبقرا حبرية كبرية يصاد 
فها السمك بالقوارب وهذه البحرية منها يف جهة اجلنوب ودور البحرية ثالثة أيام وبعض البلد على 

  .البحرية

    

غو يومان ومدينة بولغو حسنة فوق جبل كبري وبينها وبني أسقوفية يوم وبني أخريذة املذكورة ومدينة بول
بني شرق ومشال وأسقوفية بلد كبري متصل العمارات وافر الكروم والغالت ومنه إىل مدينة قورطس يوم 

بني شرق ومشال وبينهما ر فردارى وهو ر كبري وقورطس مدينة عامرة الديار كثرية العمار متصلة 
الكروم ومنها إىل مدينة أسترنيسة يوم شرقاً وموضعها فوق جبل وعمارا وافرة وكرومها الغراسات و

  .وبساتينها كثرية

ومن مدينة أسترنيسه إىل مدينة زاغورية يوم بني شرق ومشال وزاغورية مدينة كبرية مشهورة من أقدم 
ا أار أربعة متر مشاالً حىت بالد الروم تأسيساً وهلا عمارات وقرى ومزارع وتطرد منها ومن جهة مشاهل

تصل إىل ر فرداري ومن مدينة زاغورية إىل مدينة سرس يوم ومدينة سرس مدينة حسنة على جبل صغري 
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وهي حسنة اجلهات كثرية العمارات وافرة اخلريات ومنها إىل مدينة زخنة يوم شرقاً وهي مدينة حسنة 
رات وزراعات ومنها إىل مدينة أخرسوبلي يوم ومدينة وافرة القطر كثرية العامر وهلا كروم وأشجار وعما

  .أخرسوبلي مدينة كبرية على حنر اخلليج القسطنطيين

وأيضاً فالطريق من مدينة دراس إىل مدينة صلونيك على ساحل اخلليج من مدينة دراس اليت تقدم ذكرها 
حسب ما تقدم ومن أخريذة إىل إىل بترلة يومان وقد سبق ذكرها ومن بترلة إىل مدينة أخريذة أربعة أيام 

بوتلي يومان شرقاً وبوتلي مدينة حسنة جليلة لطيفة ومن بوتلي إىل أخرلني نصف يوم ومكاا فوث جبل 
لطيف وجهاا عامرة وأعدادها متكاثرة وأرضها متصلة الزراعات كثرية الكروم وبني أخرلني وبني 

ها يوم ونصف يصاد فيها السمك كثرياً وبني أستروبو يوم ونصف وهو بلد تدور به حبرية كبرية دور
أستروبو املذكورة وبني بوذيانة على الطريق املشهور يوم وبوذيانة بلد فوق جبل بينه وبني صلونيك بقرب 

  .اخلليج القسطنطيين يومان

والطريق من مدينة دراس إىل مدينة بلغردون اليت على ر دنو من مدينة دراس إىل بترلة يومان مث إىل 
خريذة أربعة أيام مث إىل مدينة بولغو يومان مث إىل مدينة أسقوفية يوم وقد تقدم لنا أوصاف هذه البالد أ

فيما سلف من الذكر ومن أسقوفية أيضاً إىل مدينة قورطس يوم ومن قورطس تترك طريق أخرسوبلي 
ة جبل وهلا كروم على اليمني وترتل مع الشمال إىل مدينة فورمزدس يومان وهي مدينة عامرة على ذرو

وعمارات متصلة ومنها إىل مالسووة يوم ونصف وهي على سفح جبل مطل كثرية األشجار بعيدة 
األقطار ية البساتني كثرية الزراعات ومنها إىل مدينة جرمانية ثالثة أيام وهي مدينة جليلة يف وطاء من 

نية أيضاً إىل مدينة إستوبوين يوم األرض كثرية الكروم والغراسات شاملة لكثري من اخلريات ومن جرما
وإستوبوين بلد بينه وبني أترالسة يوم وأترالسة مدينة يف وطاء من األرض عامرة األقطار كثرية العمار 

متصلة العمارات واألشجار ومنها إىل مدينة أترويب يوم وهو بلد فوق جبل جيري منه ر إىل مورافا وبني 
و بلد جيري بالقرب منه ر يسمى مورافا وهو ر خيرج من جبال البلد املذكور وبني نيسو يوم ونيس

سربية وبني نيسو املذكور ومدينة ربنة يوم ومدينة ربنة بينها وبني أفرنيسفا يوم ونصف ومدينة أفرنيسفا 
  .مدينة عامرة فوق جبل مطل على ر دنو ومن أفرنيسفا إىل بلغردون على ر دنو ثالثة أيام

    

 من مدينة لبلونة اليت على ساحل حبر البنادقة إىل مدينة أرمريون اليت على ساحل حبر والطريق أيضاً
القسطنطينة فذلك خترج من مدينة لبلونة إىل مدينة أذرنوبلي يف الرب يومني وأذرنوبلي بلد بينه وبني مدينة 

شجار ومنها إىل ياننة إذا رغت عن الطريق يوم ومدينة ياننة فوق جبل وهي عامرة كثرية املياه واأل
قستورية يومان ألن من أذرنوبلي إىل قستورية يوم ونصف وهي مدينة حسنة عامرة كثرية األموال 
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والقرى والعمارات وموضعها على جبل تدور به حبرية كبرية يصاد فيها السمك بالقوارب ومنها إىل 
غالت وحبوب وفواكه ومنها إىل طاروفينقة ثالثة أيام وهي مدينة يف وطاء هلا كروم كثرية وا مزارع و

الرسة مائة وعشرون ميالً والرسة مدينة كبرية كثرية شجر التني والكروم واحلبوب ومنها إىل مدينة 
. أرمريون يومان كبريان وأرمريون على البحر القسطنطيين وسنذكرها عند ذكر البالد الساحلية بعون اهللا

ربية من مدينة شنت جرجي إىل مدينة روسيو يومان والطريق من شنت جرجي الساحلية إىل البالد ال
ورسيو مدينة يف ذيل جبل عال ويوازيها على الساحل مدينة قانوس وبينهما يوم ومن مدينة روسيو إىل 
مدينة كمسيلة مشاالً اثنا عشر ميالً ويقابل مدينة كمسيلة على الساحل مدينة روذستو وبينهما اثنا عشر 

يلة ر يسمى مارسو وهو ر كبري يعدى بالقوارب ومن روسيو أيضاً إىل ميالً ويشق بالقرب من كمس
مدينة أبرس يوم وأبرس مدينة عامرة برية كثرية العمارة والكروم ومنها إىل مدينة نيقلو يوم ومن نيقلو إىل 

سرولة يوم بعد تعدية ر ومدينة سرولة يف الربية يف وطاء من األرض أسفل جبل بينها وبني بانذس 
الساحلية باملقابلة مخسون ميالً ومن مدينة سرولة إىل مدينة أركاذيوبلي يوم ونصف وهي أربعون ميالً 
ومن أركاذيوبلي إىل أذرنوبلي مخسون ميالً وبينهما يعرب ر أخيلون وأذرنوبلي مدينة عامرة حسنة يف 

 يعرب ر أخيلون أيضاً ومن برية كثرية الزراعات ومن أذرنوبلي إىل مدينة مثيانس ستون ميالً وبينهما
مثيانس إىل مدينة فاروي يوم وفاروي مدينة يف سفح جبل مطل عليها ومن مدينة فاروي شرقاً إىل مدينة 

ومن مدينة فاروى إىل ليغلغو غرباً يوم وليغلغو مدينة كبرية عامرة يف . القسطنطينة مائة ميل وستون ميالً
رة إىل مدينة قسطنطينة يف الربية بني غرب وجنوب أربعون ميالً، أعلى جبل بينه وبني مدينة فاروي املذكو

  .وبني فاروي واجلبل الذي يليها من جهة الشمال عشرون ميالً

ومدينة قسطنطينة مدينة كبرية آهلة هلا زراعات وكثري عمارات ومنها إىل مدينة فيلبوبلس أربعون ميالً 
لي املتقدم ذكرها شرقاً مخسون ميالً وأذرنوبلي مدينة برية وبينهما ر يعربومن فيلبوبلس إىل مدينة أذرنوب

  .بينها وبني أركاذيوبلي مخسون ميالً وقد ذكرنا أذرنوبلي وأركاذيوبلي فيما سبق لنا

وكذلك بني أركاذيوبلي وسرولة أربعون ميالً وقد ذكرنا سروله أيضاً ور أخيلون جيتاز على مقربة من 
  .هاتني املدينتني

إىل زاغورية مائة ميل وستون ميالً وزاغورية مدينة يف سفح جبل مطل عليها وبني هذه املدينة ومن سرولة 
املسماة زاغورية ومدينة صلونيك الساحلية مائة ميل وأربعون ميالً وجبل زاغورية ا وبني زاغورية 

  .والرسة السابق ذكرها مائتان وعشرون ميالً

ن ميالً ور ليقستومي املذكور جيري بقرا وبني الرسة ومن الرسة إىل تعدية جزيرة أغربس مثانو
  .وطاروفينقة مائة وعشرون ميالً وبني الرسة وبلد على البحر يسمى خارست ثالثون ميالً
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وكذلك طاروفينقة مدينة يف الرب بقرب ر ليقستومي ومصبه بني البلد البحرى املسمى خارست وبني 
يرة بلبونس ومير بني الرسة وأثينية بني مصب هذا النهر وبني أثينية اليت على البحر بقرب مضيق جز

  .مصب ر فرداري املتقدم ذكره مخسون ميالً

    

وأما جبل املقدونية فهو اجلبل املمتد منها من جهة اجلنوب إىل الشمال وبينه وبني القسطنطينة مائة ميل 
ينه وبني اجلبل الذي بقرا ثالثون ميالً وهذا مخسة وعشرون ميالً وبينه وبني مدينة فاروي أربعون ميالً وب

اجلبل املذكور امتدت منه شعبة من جهة املغرب إىل جهة املشرق وتصلبت عليه شعبة أخرى متصلة به 
ممتدة من جهة الشمال كثرياً ومع اجلنوب قليال وبني هذا اجلبل وبني فاروي عشرون ميالً وكل هذه 

بني هذين اجلبلني ر أخيلون وهو ر كبري مشهور يأيت من جهة اجلبال تسمى جبال املقدونية ويشق 
الشمال فيبقى بينه وبني القسطنطينة مائة ميل وعشرة أميال وبني هذا النهر أيضاً ومدينة فيلبس اثنا عشر 
ميالً وهذه البالد املذكورة تقع منه يف جهة املغرب مث يلتوى على أذرنوبلي مغربا بقرب سورها وجيتاز 

 سرولة جماورا لسورها وميتد بقرب سور أركاذيوبلي فيمر مرا مستقيماً حىت يفرغ حبذاء أخرسوبلي بقرب
  .الساحلية ويسمى هناك وادي مرمارى

والطريق من مدينة دراس إىل القسطنطينة مساحال فمن مدينة دراس إىل مدينة لبلونة مائة ميل ومخسة 
  .طرف اجلرنوعشرون ميالً ومدينة لبلونة على الساحل وعلى 

ومن فم مضيق اجلزيرة إىل بندسة ستة وأربعون ميالً وبندسة على البحر مدينة متحضرة األسواق عامرة 
وبينها وبني مدينة أثينية مخسون ميالً وأثينية مدينة عامرة آهلة ذات بساتني ومزارع وبينها وبني مدينه 

 متصلة املزارع والشجر ومنها إىل فم خارست على البحر ستون ميالً وخارست هذه مدينة كثرية البشر
  .جزيرة أغربس إىل مدينة أرمريون مثانية وأربعون ميالً

وجزيرة أغربس جزيرة كبرية حميط دورها مائتا ميل وفيها مدينتان مدينة مما يلي خارست تسمى أغيس 
ة اهلواء وبالشرق من هذه اجلزيرة حيث الرأس املسمى أسكلفاو مدينة قاسي منت وهذه اجلزيرة حسن

  .طيبة الثرى كثرية اخلصب والزراعات وبالدها عامرة كثرية الفواكه والثمار

ومدينة أرمريون على رأس خليج يف البحر وهي كبرية القطر عامرة بالناس والتجار وا حيل التجار من 
  .الروم بأمتعتهم

حضرة ومنها إىل أفالطمونة مائة ومن مدينة أرمريون إىل مدينة دمترياذة ثالثون ميالً وهي مدينه صغرية مت
ميل وعشرة أميال وبني دمترياذة وأفالطمونة يصب ر ليقستومي وأفالطمونة مدينة عامرة ذات ديار 

  .سرية ومساكن شاهقة ية وخريات كثرية وا إرساء وحط
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ومنها إىل مدينة كترس مائة ميل وعشرون ميالً وكترس مدينة كبرية عامرة ذات أسواق وحصانة 
  .وخصب

ومنها إىل مدينة صلونيك قطعا على التخلية عشررن ميالً ألن البحر خيرج منه هنا خليج صغري وعلى 
  .طرفه مدينة صلونيك وهى مدينة حسنة جليلة كثرية العمارة برا وحبرا

ومنها إىل رنذينة مخسة وعشرون ميالً وهي أيضاً مدينة كبرية ذات سور وأسواق معمورة ومنها إىل مدينة 
خرسوبلي على البحر مخسة وعشرون ميالً وهي أيضاً مدينة جليلة نبيلة األسواق كثرية التجارات أ

موفورة العمارات وبقرب سور أخرسوبلي واد يسمى مرمارى ومن أخرسوبلي إىل أخرستوبلس مخسة 
  .وعشرون ميالً

 ذاته بلد ويقابل أخرستوبلس جبل يف سنده بلد يسمى فيلبس وهو من أخرستوبلس قريب وهو يف
متحضر كثري الصنائع واملتاجر حسن املداخل واملخارج كثري الكروم والغراسات وهو يف سفح جبل وبينه 

وبني البحر مثانية أميال ويقرب منه ر صغري وهو ما بني فيلبس وأخرستوبلس ويف فيلبس هذه ولد 
  .ميالًاإلسكندر ويسمى هذا النهر مفروبطامي وبينه وبني أخرستوبلس اثنا عشر 

ومن فيلبس إىل مدينة كلة مخسة وعشرون ميالً وكلة مدينة حسنة حصينة يف حنر البحر ومنها إىل مدينة 
شنت جرجي مخسة وعشرون ميالً ومدينة شنت جرجي مدينة عظيمة حفيلة األسواق واسعة الشوارع 

  .حسنة الديار كثرية الناس التجار وأهلها مياسري

 ميل وقليبلي بلد مجيل وقطر حفيل ومنه إىل مدينة بانذس مخسة وستون ميالً ومنها إىل مدينة قليبلي مائة
وهي مدينة كثرية الديار ذات أسواق وشوارع فساح ومغان نبيلة ويقابلها يف الربية مدينة روسيو وبينهما 

  .ثالثون ميالً وقد ذكرناها قبل هذا

ه حسنة الديار شاسعة األقطار متصلة ومن مدينة بانذس إلىمدينة روذستو عشرون ميالً وروذستو مدين
العمارات موضعها فرج وكرومها كثرية ومن روذستو إىل أرقلية وتروى هرقلية وتروى أركليس مخسة 

  .وعشرون ميالً وهي مدينة كثرية العمارة وافرة التجارة وا األسطول واألجناد

    

وقاعدة مشهورة ومنها إىل مدينة ناثورة ومنها إىل مدينة سلمربية مخسة وعشرون ميالً وهي مدينة حصينة 
عشرون ميالً وهي مدينة كبرية رحبة األقطار حسنة الديار متصلة الكروم والزراعات واألشجار ومن 

مدينة ناثورة إىل مدينة ريو عشرون ميالً وهو بلد وافر العمارات كثري األسواق والتجارات أحواله حسنة 
  .مخسة وعشرون ميالًومرافقه ممكنة ومنه إىل القسطنطينة 

ومدينة القسطنطينة مدينة مثلثة الشكل جانبان منها يف البحر واجلانب الثالث منها مما يلي الرب وفيه باب 
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الذهب واملدينة طوهلا تسعة أميال وعليها سور حصني ارتفاعه أحد وعشرون ذراعا وحييط به فصيل دائر 
 الفصيل مما يلي البحر أيضاً عشرة أذرع فبينها وبني ارتفاع مسكه مما يلي الرب عشرة أذرع وارتفاع مسك

البحر فرجة حنو مخسني ذراعا بالذراع الرشاشي وهلا من األبواب حنو مائة باب وأكربها باب الذهب 
وهو باب مصمت من احلديد املموه بالذهب وليس يدرى مثلها يف الكرب قطرا إال قطر رومة وا القصر 

تساع قطر وحسن ترتيب فيه اإليبوذرون الذي يتوصل منه إىل القصر وهو من الشائع ذكره مشاخة بناء وا
عجائب الدنيا املفتعلة وذلك أنه ملعب وزقاق ميشى منه بني سطرين من صور مفرغة من النحاس البديع 

الصناعات منها على صور األدميني وصور اخليل والسباع إىل سوى ذلك مما يقر له الصانعون بالعجز 
  . أكرب من األشكال املخلوقة وبالقصر رمبا دار به ضروب عجائب من املصنوعاتوهي أشكاك

ودون اخلليج من جهة بالد األرمن أحد عشر عمال أحدها عمل األفالجونية وفيه مخسة حصون مما يلي 
  .بر الشام

بحر وعمل األفطي ماطي وتفسريه األذن والعني وفيه حصون ثالثة ومدينة نقموذية وهي اآلن خراب وال
  .منها على مثانية أميال

  .وعمل األبسيق وفيه مدينة نيقية وعشرة حصون ونيقية مدينة كبرية وهلا حبرية عذبة طوهلا اثنا عشر ميالً

وعمل األفسني وفيه أربعة حصون ومدينة أفسني يف رستاق األواسي ويقال إن أفسني هي مدينة أصحاب 
ني عمورية ونيقية وهذا الكهف هو يف جبل علوه الكهف وأما أصحاب الكهف فهم يف كهف برستاق ب

أقل من ألف ذراع وله سرب من وجه األرض كاملدارج ينفذ إىل املوضع الذي فيه أصحاب الكهف ويف 
أعلى اجلبل كهف شبيه بالبئر يرتل فيها إىل باب السرب وميشى فيه مقدار ثالثة مائة خطوة مث يفضى منه 

نقورة وفيه عدة أبيات منها بيت مرتفع العتبة مقدار قامة عليه بأب إىل ضوء وهناك رواق على أساطني م
حجارة منقور وفيه املوتى وهم أصحاب الرقيم وعددهم سبعة وهم نيام على جنوم وعددهم سبعة فانية 
جسومهم وهي مطلية بالصرب واملر والكافور وعند أرجلهم كلب راقد يف استدارة رأسه عند ذنبه ومل يبق 

  .لقحف وأكثر أعظمه باقية حىت ال خيفى منه شيءمنه إال ا

ووهم أمل األندلس يف أصحاب الرقيم حني زعموا أن أصحاب الكهف هم الشهداء الذين هم يف مدينة 
لوشة قال املؤلف رأيت القوم يف هذا الكهف عام عشرة ومخس مائة فرتلنا إليهم على فم بئر عميقة حنوا 

رب فيه ظلمة خطوات قالئل مث اتسع الغار فألفينا هناك املوتى وهم من قامة وزائد مث مشينا فيه يف س
رقود على جنوم وعددهم سبعة وعند أرجلهم كلب ملتو وقد ذهب حلمه وجلده وبقيت عظامه يف 

فقاراته كما هي يف احلياة وال يعلم أحد يف أي زمن دخلوا هذا الكهف أو أدخلوا إليه وأول رجل يلفى 
له رأس كبري وأهل األندلس يقولون إن هوالء القوم الذين يف هذا الكهف موتى هم منهم له خلق عظيم و



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  368  

  .أصحاب الكهف والصحيح إن أصحاب الكهف هم الذين قدمنا ذكرهم

ومن مجلة األعمال اليت قدمنا ذكرها آنفا عمل الناطلوس وفيه عدة حصون منها العلمني ومرج الشحم 
  .وهي مدينة حسنة وعدد بروجها أربعون برجاوبرغوث واملسكنني وفيه مدينة عمورية 

  .وعمل خرسيون وهو مما يلي درب ملطية وفيه من املدن خرشنة أربعون حصنا

  .ومنها عمل البقالر وفيه مدينة أنقرة وصمله وقصارية وستة عشر حصنا

  .وعمل األرمنياق وفيه من املدن قونية وخرالصة وستة عشر حصنا

  .ه ستة حصونوعمل خلدية وحده أرمينية وفي

وعمل سلوقية من ناحية حبر الشام ويتوالها عامل الدروب وفيه من املدن سلفكية وهي سلوقية وعشرة 
  .حصون

وعمل القباذق وحده جبال طرسوس وأذنة واملصيصة وفيه من احلصون قرة وأنطيغو وذو الكالع وأربعة 
  .حبوك اهللاعشر حصنا صغارا وسنذكر هذه البالد يف موضعها إذا وصلنا إليها 

    

وخلف اخلليج الذي يصل القسطنطينة من حبر الشام وعرض ااز عند القسطنطينة أربعة أميال وهذا 
اخلليج له فوهتان إحدامها تتصل حبر الشام يف جهة اجلنوب عند مدينة أبذس وسعته هناك تكون غلوة 

ون ميالً والفوهة الثانية من سهم وعليه مناك برجان وحراس وطول هذا القسم من اخلليج مائتان ومخس
هذا اخلليج الذي هو من القسطنطينة تتصل ببحر بنطس وطوله ستون ميالً فذلك طول اخلليج من حبر 
بنطس إىل مصبه يف حبر الشام ثالث مائة ميل وعشرون ميالً وعند خروجه بن حبر بنطس عليه مدينة 

  .مسناة وعرض فوهته هناك ستة أميال

 على فم املضيق من البحر الشامي وأسفلها مما يلي املشرق على البحر مدينة أزة فأما مدينة أبذس فهي
وتروى أزلة وبينهما ثالثة أيام وهي مدينة صغرية متحضرة فيها صناع وفعلة ومنها إىل مدينة دمالة أربعة 

ل والعربا بشرقيها وهي أيام ومنها إىل مدينة العربا مائة ميل والعربا مبقربة من مدينة نيقية وبينهما ثالثة أميا
حصن عامر كبري حصني ومن العربا إىل جماز اخلليج أربعة وعشرون ميالً ومن مدينة نيقية حيمل البقل إىل 

  .مدينة القسطنطينة بينهما ثالثون ميالً وبني نيقية والبحر ثالثة أميال

 طويلة عريضة يكون طوهلا اثين ومدينة نيقية مدينة أزلية قدمية ال يعرف بانيها وهي على حبرية عذبة املاء
عشر ميالً يف عرض سبعة أميال ويف البحرية ثالثة أجبل ومن املدينة إىل البحرية باب صغري فإذا دمههم 
خوف أو فاجأهم أمر أخرجوا الذراري من احلصن إىل الزوارق مث ساروا يف الزوارق إىل تلك اجلبال 

  .معتصمني ا وهي مدينة جليلة كبرية
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ة نيقية إىل مدينة نقموذية أربعة أيام وهي مدينة قدمية أزلية مشهورة وكانت يف القدم دار مملكة ومن مدين
الروم قبل أن تبىن مدينة القسطنطينة فلما بنيت مدينة القسطنطينة انتقل امللك إليها عن نقموذية وبني 

  .نقموذية والقسطنطينة مائة وستون ميالً

 مراحل وذملية مدينة صغرية متحضرة قائمة جبميع من إىل عها ومرافقها ومن نيقية إىل مدينة ذملية أربعة
  .ومنها إىل مدينة أزلة وهي مدينة صغرية على ضفة البحر أربعة أيام ومن أزلة إىل مدينة أبذس ثالثة أيام

ومدينة أبذس على ساحل البحر وحيث يضيق اخلليج إىل أن تكون سعته غلوة سهم وهي يف الساحل 
  . اخلليجالشرقي من

ومن مدينة أبذس شرقاً إىل حصن أترميتو ثالئة أيام وبقرا واد يسمى فومار وهو حصن حصني ومعقل 
  .أمني

ومن مدينة أبذس على الساحل إىل مدينة بفخيا مرحلتان خفيفتان وهي مدينة يف سفح جبل بينها وبينه 
مى فنيقة يأيت من جبل يف ناحية بفخيا وبني فم أبذس أربعون ميالً ويشق بني سطالية وباطرة ر كبري يس

  .املذكورة من ثالثة عناصر

ومن مدينة بفخيا إىل مدينة أفسني وهي مدينة أصحاب الكهف ثالثة أيام شرقاً وهي مدينة أكثرها خالء 
يف سفح جبل ومنها إىل حصن أمطلني يومان جنوبا وحصن أمطلني ويروى ماطلي حصن عايل الذروة 

  .جنادحصني الغلوة أهله أ

ومن حصن أمطلني إىل حصن جونديو غرباً مما يلي البحر أربعون ميالً ومنه إىل جبل زرمي الكبري املتصل 
بالبحر الشامي مرحلة وىف هذا اجلبل معادن حديد وفيه صيد كثري ووعول وفيه من أنواع احلشائش 

  .العطرية شيء كثري

  . فيما سبق قبل هذا يف اإلقليم الرابعومن أمطلني إىل حصن سوزنت أربع مراحل وقد قدمنا ذكره

ومن مدينة نيقية املذكورة يف هذا اجلزء إىل مدينة قيذرس وتروى كيذرس مفازة سبعة أيام ومن مدينة 
كيذرس إىل مدينة عمورية يوم خفيف ومدينة كيذرس مدينه صغرية متحضرة حصينة يف سفح جبل مطل 

  .عليها

ونه مائل إىل اخلضرة دقيق الشوك إذا طبخ بالفوذنج وأكله ويف حبرية نيقية حوت صغري طوله فتر ل
صاحب احلمى برئ منها من ساعته وبتلك البحرية سرطانات صغار إذا طبخت مع النخالة واعتصرت 

وشربت عصارا نفعت من السعال املزمن من مرة واحدة ويوجد ا وعلى ضفتها أحجار خاوية خفاف 
 املرأة اليت تريد الوالدة أسرعت والدا بال تأخري وقد جرب ذلك صغار إذا علق احلجر منها على فخذ
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  .فصح وهذا احلجريعرف بنيقية وباحلجر النيقي وقد ذكرته احلكماء يف كتبها وشرحت خواصه

  .كمل اجلزء الرابع من اإلقليم اخلامس واحلمد هللا ويتلوه اخلامس منه إن شاء اهللا

  الجزء الخامس

    

جلزء اخلامس من اإلقليم اخلامس فيه بالد ناطلوس وتفسريه املشرق وفيه مدينة إن الذي تضمنه هذا ا
عمورية وحصن العلمني ومرج الشحم وحصن برغوث واملسكنني وفيه بالد البقالر وفيه مدينة أنقرة 
وصلمه وختاط وخرالصة وعمل اآلرمنياق وفيه قونية والذقية وذرقيو وفلومي وبلوطن ومجلة حصون 

ق وحده طرسوس إىل اللني وفيه بالد كثرية وقد ذكرنا أكثرها يف اإلقليم الرابع وعمل وعمل القباذ
األبسيق وفيه مدينة نيقية وبالد كثرية ومجل حصون مثل اليهودي وغروبلي واألغراذ ومدينة لباذية ونريد 

راحل كما جرت أن نتكلم اآلن يف صفاا وأصقاعها ومواضعها وحند ما بني البلد والبلد من األميال وامل
  .به عادتنا فيما سلف وتقدم لنا شرحه يف األجزاء األول من الكتاب

فنقول إن من مدينة نيقية إىل عمورية مثانية أيام خترج من نيقية إىل ر مسترة مرحله مث إىل أبروسية وهي 
سواق وهي على ر قرية عامرة مرحلة إىل مدينة لباذية مرحلة وهي مدينة عظيمة خمتلفة العمارة كثرية األ

كبري واملراكب الكبار تصعد فيه من اخلليج وتصل إىل لباذية وهلا كروم كثرية وبساتني وعمارات متصلة 
ومن مدينة لباذية إىل قرية مسيسة مرحلة إىل قستورة مرحلة إىل ر مادرى مرحلة إىل كيذرس مرحلة 

  . إىل مدينة عمورية مرحلةومدينة كيذرس مدينة صغرية متحضرة ذات أسراق وعمائر ومنها

وطريق آخر من مدينة عمورية إىل اخلليج خترج من عمورية إىل قرية احلوات مخسة عشر ميالً إىل ضفة 
ر عمورية الغربية ميالن مث إىل الفخ اثنا عشر ميالً مث إىل قالمي الغابة مخسة عشر ميالً إىل حصن اليهود 

 ميالً إىل مرج محر امللك بدرولية ثالثون ميالً مث إىل حصن غروبلي اثنا عشر ميالً إىل سندابريي مثانية عشر
مخسة أميال مث إىل كنائس امللك ثالثة أميال مث إىل امللون مخسة وعشرون ميالً مث إىل األغراذ مخسة عشر 

ىل ميالً مث إىل مالجنة مخسة عشر ميالً إىل إصطبل امللك مخسة أميال إىل حصن العربا ثالثون ميالً مث إ
  .اخلليج أربعة وعشرون ميالً

ومدينة عمورية مدينة كبرية مشهورة يف بالد الروم وبالد املسلمني ألا أزلية القدم مشهورة يف البالد غري 
أن الفتوحات تتواىل عليها من جيوش املسلمني والروم وهلا سور حصني وهي على ر كبري ورها مير 

مى ر قباقب ومدينة عمورية رصيف إىل سائر البالد ااورة هلا جنوبا إىل أن يصب يف ر الفرات ويس
واملتباعدة عنها ومن ذلك صفة الطريق اىل مدينة طرسوس الساحلية من عمورية إىل وادي احلور اثنا عشر 
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ميال مث إىل أندرسيانة اثنا عشر ميالً وهو حصن حصني ومنه إىل امللجيس عشرون ميالً ومنه إىل ربض 
ة عشر ميالً ومنه إىل ر األحسا مثانية عشر ميالً مث إىل عيون برغوث ستة عشر ميالً ومن قونية مخس

عيون برغوث إىل حصن املسكنني اثنا عشر ميالً مث إىل رأس الغابة سته عشرميالً مث إىل مدينة اللني مخسة 
ون ميالً ومن وادي الطرفاء عشرميالً ومن مدينة اللني إىل البهسين ثالثة أيام ومنه إىل وادي الطرفاء عشر

إىل املعسكر اثنا عشر ميالً ومن املعسكر إىل الدرب عشرة أميال وهو الدرب الذي ذكره امرؤ ا لقيس يف 
شعره وهو جبل حاجز بني بالد أنطالية وبالد خرسيون منتصبا من املغرب إىل املشرق وفيه أبواب عليها 

إىل البذنذون وهو حصن اثنا عشر ميالً ومنه إىل حصون وحراس ترتقب الداخل واخلارج ومن الدرب 
حردقوب وهو حصن اثنا عشر ميالً ومنه إىل اجلوزات سبعة أميال ومنه إىل الزهرة اثنا عشر ميالً ومنها 

  .إىل العليق اثنا عشر ميالً ومن العليق إىل طرسوس اثنا عشر ميالً

    

نطينة من طرسوس إىل العليق اثنا عشر وصفة طريق آخر من طرسوس إىل أبذوس على فم خليج القسط
ميالً إىل الزهرة اثنا عشر ميالً مث إىل اجلوزات وهو حصن اثنا عشر ميالً مث إىل احلردقوب سبعة أميال مث 
إىل البذنذون اثنا عشر ميالً مث إىل الكروم يسرة اثنا عشرميالً مث إىل الربية تسعة عشرميالً مث إىل الكنائس 

ولب عشرون ميالً إىل رندة مخسة عشر ميال إىل بلقسة مخسة عشر ميالً إىل مرج عشرون ميالً إىل ط
األسقف تسعة أميال مث إىل فلوغري وهو حصن اثنا عشرميال إىل قرية األصنام عشرون ميالً مث إىل وادي 

موا تسعة الريح سبعة عشر ميالً مث إىل بلوطن مخسة عشر ميال مث إىل الصنيمة أربع وعشرون ميالً مث إىل عا
عشر ميالً مث إىل موذونوس عشرون ميالً مث إىل خماضة مثانية عشر ميالً إىل قرية اجلوز ستة عشر ميالً إىل 
الغطاسني اثنان وعشرون ميالً إىل قرية البطريق عشرون ميالً مث إىل مرج ناقولية مخسة عشر ميالً مث إىل 

إىل حصن قوطية اثنا عشر ميالً مث إىل الرنذاق دنوش عشرون ميالً مث إىل حصن بلومني تسعة أميال مث 
  .ميالن مث إىل أبذوس على فم املضيق ثالثة عشر ميالً

والطريق من كمخ إىل عمورية مث إىل القسطنطينة مائة وستة ومثانون بريدا والربيد ثالثة أميال وكذلك من 
  .ة وعشرون بريداكمخ إىل أنقرة وهي مدينة خراب إىل حصن أمطلني إىل أبذوس مائة ومثاني

ومن أراد املسري من كمخ إىل اخلليج خرج من كمخ إىل باذلو مرحلة مث إىل مدينة صادخة يومان ومن 
 مرحلة ومنه إىل مدينة خرشنة مرحلة ومنها إىل قشترطة وهي "جسر"صادخة إىل نشمو وهو ر عليه 

ىل قرطيسة ثالثة أيام مث إىل مدينة صغرية متحضرة ثالث مراحل والطريق يف مروج وخصب عام ومنها إ
ر اللني مرحلتان مث إىل حبرية بوسرندة مرحلتان مث إىل بلوطن نصف نار مث إىل عمورية نصف ار ومن 

  .عمورية إىل اخلليج مائة ومخسة وتسعون ميالً
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والطريق من عمورية إىل أنطالية اليت على ساحل البحر الشامي من عمورية إىل بلوطن نصف ار ومن 
بلوطن اىل حبرية بوسرندة نصف ار وهي حبرية كبرية فيها مسك كثري خمتلفة الصفات ومن البحرية إىل 

مدينة فلومي يوم وهي مدينة صغرية متحضرة ومن فلومي إىل مدينة الذقية يومان ومن مدينة الالذقية إىل 
لبحرية خرج يف جهة اجلنوب مدينة قونية يوم وقونية مدينة حسنة وا مفترق الطرق فمن شاء أنطالية ا

إىل أمرويف مرحلة مث إىل ر قوشة مرحلة إىل خذوشطة مرحلة إىل فج عمروس ثالث مراحل إىل كوثرة 
  .مرحلة إىل أنطالية مرحلة

والطريق من قونية إىل ملدين ثالث مراحل وأيضاً من قونيه إىل مدينة خرالصة شرقاً أربعة أيام ومن 
مان ومن صمله إىل قصاريه ثالثة أيام شرقاً ومن قصارية إىل مدينة صيندو خرالصة إىل مدينة صمله يو

ثالثة أيام ومن مدينة صيندو إىل مدينة أبلسطة ثاللة أيام ومنها إىل مدينة ملدين ثالثة أيام ومدينة ملدين 
مدينة متوسطة على ر جيري إىل جهة الشمال ويصب يف حبر بنطس وهي رصيف جيتمع ا القوافل 

  .فترق طرقهاوت

فالطريق من ملدين إىل مدينة كمخ من ملدين إىل مدينة ختاط أربعة أيام ومن ختاط إىل مدينة أماسية يومان 
ومن أماسية إىل مدينة كمخ ستة أيام وبني كمخ وأرتكان وهي على شاطىء الفرات نصف يوم وكمخ 

  .كما وصفنا مدينه حصينة حسنة املطلع نافقة املتاجر والصنع

يق من قونية إىل أنطاكية فمن شاء ذلك سار من مدينة قونية إىل أنقرة وتروى أنكرى مخس مراحل والطر
وهي مدينة حسنة زهية عجيبة ية كثرية الفرح وسيعة النهج ومنها إىل مدينة الرندة أربعة أيام ومن 

مدينة خندكة مخسة الرندة إىل مدينة سنطي مخسة أيام ومن مدينة سنطي إىل مدينة منقري ستة أيام إىل 
  .أيام إىل حصن منصور ثالثة أيام ومنه إىل مدينة أنطاكية سبعة أيام

ومن أخذ من قونية شرقاً سار من قونية إىل أنقرى مخسة أيام وهى مدينة حسنة وكانت يف زمن الفتنة 
مدينة قسطامين خاوية ومن أنقرى إىل مدينة أماسية يوم ومن أماسية إىل مدينة غنغرة مخسة أيام ومنها إىل 

  .يوم ومن مدينة قسطامين إىل مدينة قونية مخس مراحل ومن قونية أيضاً إىل مدينة عمورية مخسة أيام

    

والطريق من نيقية إىل أنطالية احملدثة من نيقية إىل مدينة أبروسية يومان وأبروسية قرية جليلة متحضرة ذات 
ة مدينة كرية حصينة وهي على ر كبري تصعد املراكب أسواق وعمارة ومنها إىل مدينة لباذية يوم ولباذي

فيه وترتل ومنه إىل مدينة بارية أربعة أيام إىل ر جلمطسة يومان إىل حصن الزهرق وهو خراب يف أسفل 
  .جبل على شعبه منه مث إىل أنطاليه مخسه أيام

مدينة خرطربت وهي مدينة والطريق من مدينة ملدين إىل مدينة تفليس من أرمينية من مدينة ملدين إىل 
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صغرية متحضرة يومان ومنها إىل حصن مجشقا يومان إىل مازقيط يومان إىل مدينة بالوا وهي مدينة 
صغرية يومان ومن بالوا إىل حصن جنجكو ثالثة أيام مث إىل حصن أموش وهو على اجلبل الكبري ثالثة أيام 

  .ة جليلة يف ديار أرمينيةومن حصن أموش إىل تفليس ثالثة أيام وتفليس مدينة كبري

وطريق آخر من مدينة ملدين إىل أنطاكية من ملدين إىل سين أربعة أيام إىل حصن كيسوم يومان ومن 
حصن كيسوم إىل حصن منصور أربعة أيام ومن حصن منصور إىل حصن احلدث يوم بل هي مدينة يف 

الكنيسة السوداء يوم خفيف مث إىل طرسوس مجيع حاالا ومنها إىل اهلارونية مرحلة ومن اهلارونية إىل 
  .مرحلة مث إىل أذنة مرحلة إىل اللمصيصة مرحلة إىل أنطاكية يومان

والطريق أيضاً من ملدين إىل املصيصة من ملدين إىل حصن مراش ثاللة أيام إىل أماسية يومان إىل مدينة 
 أيام إىل مدينة ناضية مخسة أيام كمخ مخسة أيام ومن مدينة كمخ إىل مدينة خزومي إىل تل محدون مخسة

  .إىل املصيصة ثالثة أيام

والطريق من خرالصة إىل أنطاكية من خرالصة إىل حصن إيرنة ثالثة أيام اىل جبل منوش يومان إىل حصن 
  .نيطنو يومان إىل الكنيسة السوداء يومان إىل طرسوس يوم إىل مدينة أذنة مرحلة اىل املصيصة مرحلة

 إىل ميافارقني وميافارقني مدينة من حمن أرمينية الصغرى فمن ملدين إىل حصن ياين يف والطريق من ملدين
جبل منوش مرحلتان ومنه إىل حصن شهيد مرحلة ومن حصن شهيد إىل حصن الرمانة وهي قرية كبرية 

 وعليها حصن حصني ثالثون ميالً ومن حصن الرمانة إىل وادي البقر وبه ضيعة عامرة مثانية عشر ميالً

ومن وادي البقر إىل مدينة عرقا مثانية عشر ميالً وعرقا مدينة صغرية حمضرة كثرية اخلري واخلصب ومن 
مدينة عرقا إىل ر قباقب وهو النهر اجلائي من جبال بضحام وهو مادة الفرات ومن النهر إىل قرية احلمام 

ا اثنا عشر ميالً ومن هذه القرية اثنا عشر ميالً ويوازي هذه القرية يف جهة اجلنوب حصن ملطية وبينهم
إىل تل بطريق اثنا عشر ميالً ومنها إىل تل أرسناس اثنا عشر ميالً وأرسناس على ر كبري ميد الفرات 

ويأيت من اجلبال ويصب أسفل مششاط ومن تل أرسناس إىل حصن زياد الكبري تسعة أميال ومن حصن 
 هيات إىل ضيعة القس مخسة عشر ميالً ومن ضيعة القس زياد إىل مدينة هيات اثنا عشر ميالً ومن مدينة

إىل مدينة األرديس اثنا عشر ميالً وهي مدينة حسنة متوسطة القدر كثرية البساتني واألشجار ومنها إىل 
حصن ذي القرنني وهو حصن منيع مثانية عشر ميالً ومنه إىل حصن اهلتاج مثانية عشر ميالً وهو حصن 

 مثانية عشر ميالً ومدينة ميافارقني مدينة حسنة حصينة وسنذكرها إذا وصلنا إىل حسن ومنه إىل ميافارتني
  .موضع ذكرها حبول اهللا وقوته

والطريق من آمد إىل مدينة قامرون اليت على ر صبابة مشاال من آمد إىل حصن ندارم مرحلة ومنه إىل ر 
ة األرديس السابق ذكرها مث إىل غيغين شيط مرحلة مث إىل أرجونة مرحلة وهو حصن خراب ومنه إىل مدين
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وهي قرية عامرة كبرية مرحلة ومن غيغين اىل شيتة مرحلة إىل قرية دامية مرحلة إىل مدينة أموش السابق 
ذكرها مرحلة ومنها إىل بيطة مرحلة إىل قلشانة مرحلة إىل غتانت وهي قرية حسنة مرحلة مث إىل حصن 

لة مث إىل غشتة مرحلة إىل قماية مرحلة إىل تبانستو مرحلة مطغوري مرحلة ومنه إىل حصن شيذى مرح
إىل مدينة قامرون مرحلة وقامررن مدينة على ر كبري يسمى صبابة وهذا النهر تصعد فيه املراكب احلربية 

وغريها من أنواع املراكب وهو ر كثري املاء معتدل اجلرية عريض السعة وفيه كثري من أنواع السمك 
بنطس بني مدينة أطرابزندة ومدينة أشكيسية ومجيع هذه البالد اليت ذكرناها اآلن تتقارب ويصب يف حبر 

  .مقاديرها وتتشابه عماراا وبنياا وليست كبالد املسلمني يف حسن االتقان وجودة الترتيب

    

يهود ثالث والطريق من مدينة لباذية إىل مدينة قامرون يف جهة الشرق من مدينة لباذية شرقا إىل حصن ال
مراحل ومن حصن اليهود إىل نيطة مرحلة إىل كردجة وهي قرية مرحلة إىل قرية جون مرحلة إىل مدينة 

جنة مرحلة وهى مدينة حصينة منيعة ومنها إىل قرية ذروتة مرحلة إىل قرية بينش مرحلة إىل خشطش 
رة على ر روى الكبري وبني مرحلة إىل قرية قبنلبش مرحلة إىل مدينة ذونية وهي مدينة حسنة خصيبة عام

مدينة ذونية ومبدأ هذا النهر مرحلة وخيرج من جبل يف غربيها من عينني فيلتمان ويصريان جسدا واحدا 
فمن أراد الرتول إىل قامرون يف النهر سار من مدينة ذونية يف املركب إىل مدينة ناموين يوما ونصفا ومن 

أراد املسري يف الرب سار من ذونية إىل قامرون بني جبال ناموين إىل مدينة قامرون يومان ونصف ومن 
  .وشعار وأوهدة صعبة اثين عشر يوماً والعمارات ا قليلة

والطريق من ناموين بني شرق وجنوب إىل تفليس تسري من مدينة ناموين إىل مدينة بندابو ثالث مراحل 
ري ومدينة بندابو على ر صبابة جنوبا يف كأل وعشب ومياه وأرض وطيئة وا وحوش كثرية وصيد كث

ويف مشاله فيعرب النهر إىل حصن ماقري مرحلتان وحصن ماقري فوق جبل عال ال ميكن الصعود إليه إال 
من جهة واحدة وطريقه صعب واملاء ينبع من وسطه فيكون منه واد جيري عليه أرحاء ومن حصن ماقري 

مياه صعبه وجبال حرش ومن حصن مطغوري إىل حصن مطغوري مرحلتان والطريق بني دهاس ونقوع 
  .إىل مدينة تفليس ثالث مراحل وسنذكر صفة تفليس يف موضع جييء فيه ذكرها حبول اهللا تعاىل

والطريق من عمورية إىل تفليس شرقاً على مرج فلن خترج من عمورية إىل مدينة قباقب على النهر 
ب وكأل وخصب ومرابع حسنة وصيود مرحلتني ومن قباقب إىل ششوي مخس مراحل والطريق يف عش

ممكنة ومياه ناشعة وأرض ال جبل ا ومدينة ششوي مدينة عامرة حسنة ومنها إىل مدينة أفرانتة ثالث 
مراحل واملاء يتزود به يف هذه املراحل الثالث من مرحلة اىل مرحلة ومن مدينة أفرانتة إىل مدينة بذالن 

ملنعة موضعها يف أنف خارج من اجلبل والصعود إليها صعب ثالث مراحل وبذالن حسنة الرفعة حصينة ا
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ومنها إىل تفليس طريقان فمن أخذ ذات اليمني سار مشرقاً إىل حصن فهد أربع مراحل يف طريق وعر 
وصخور وصعود وهبوط ومن حصن فهد إىل حصن أموش أربع مراحل ومن حصن أموش إىل مدينة 

ليسار سار إىل مدينة فلوجة مرحلتني وفلوجة مدينة تفليس ثالث مراحل ومن أخذ من بذالن ذات ا
صغرية كالبادية ومن فلوجة إىل مدينة بندابو املتقدم ذكرها أربع مراحل حمققا ومن شاء سار من مدينة 

فلوجة إىل حصن ماقري ست مراح ومن حصن ماقري إىل حصن مطغوري مرحلتان مث إىل تفليس ثالث 
  .مراحل

    

 املتقدم ذكرها إىل مدينة ملدين يف جهة اجلنوب خترج من مدينة ذونية إىل جبل والطريق من مدينة ذونية
أقورنت جنوبا مرحلتني فتصعده وتصري إىل مدينة ششوي جنوبا مرحلتني كبريتني وششوي يف شرق 

مرج فلن ومن مدينة ششوي إىل مدينة قسطامين جنوبا أربع مراحل وقد سبق ذكر قسطامين ومن 
 خرطربت يومان وهي مدينة صغرية حسنة ومن خرطربت إىل ملدين يومان جنوبا قسطامين جنوبا إىل

ومن شاء سار من مدينة ششوي ذات اليمني إىل مدينة صيندو أربع مراحل وهي مدينة صغرية على 
جنوب مرج فلن مث يعرب ر قباقب إىل مدينة أبالسطة ثالث أيام جنوبا ومن مدينة أبالسطة إىل مدينة 

 ثالث مراحل ويف مشال مرج فلن فيما حيكيه األرمينيون بركة ماء كبرية يظهر ماؤها عاما ملدين جنوبا
ويكون فيها من السمك الشيء الكثري وترف عليها الطيور يف مجيع جوانبها مث جتف فتقيم جافة سبعة 

اء ويكثر مسكها فيعم أعوام ال يكون للماء فيها أثر فإذا كان العام الثامن عادت بإذن اهللا تعاىل فتمتلىء بامل
أكثر تلك اجلهات وموضع هذه الربكة متوسط بني مدينة جنة ومدينة ششوي وعلى مشاهلا وعلى مرحلة 
ونصف مرحلة منها جبل غرغوي ويف هذا اجلبل املسمى بغرغوي كهف منه على عشرين باعا فيه بئر 

اصف مث يسكن فإن رمي فيها بعيدة القعر إذا رمي فيها حبجر مسع أسفل البئر دوي كدوي الرعد الق
أحجار مسع لكل حجر منها صيحة ودوي كما قدمنا وصفه ويف هذا اجلبل معدن حديد مسموم إن 

صنعت منه سكني أو شيء من األسلحة وجرح به حيوان هلك وحيا وعلى مشال مدينة جنة وعلى 
د وقد أكملنا القول مرحلتني منها مدينة ابرثوري وهي صغرية جدا لكنها خصيبة وهلا سوق يوم مشهو

يف هذا اجلزء حسب الطاقة واهللا احملمود على معونته ومنه نستمد التسديد والتوفيق إنه ويل الطول وله 
  .القوة واحلول

  .جنز اجلزء اخلامس من اإلقليم اخلامس واحلمد هللا ويتلوه اجلزء السادس منه إن شاء اهللا

  الجزء السادس
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من اإلقليم اخلامس أكثر مدن أرمينية وبعض بالد آذربيجان ومجلة إن الذي تضمنه هذا اجلزء السادس 
بالد أران وجبل القبق والذي فيه من بالد أرمينية ميافارقني وباجنيس ومنازجرد وبدليس وخالط 

وأرجيش ووسطان والزوزان ونشوى وقايل قال ودبيل وسراج وبركري وخوي وسلماس وأرمية وفيه من 
ن وبرديج والشماخية وشروان والالجيان والشابران وقبلة وشكي وجرتة ومشكور بالد أران برذعة والبيلقا

وتفليس وأهر وورزقان وفيه من بالد آذربيجان كورسره وأردبيل والبذ وبرزند وورثان وموقان وكل 
هذه البالد قواعد مشهورة وبالد مذكورة وجيب علينا أن نتكلم عليها حسب ما شق لنا من الكالم يف 

  .ها من الكور والبالدأوصاف غري

ونبدأ من ذلك بذكر مدينة برذعة ألا أم بالد أران وعني ما جاورها من األمصار وهي مدينة كبرية جدا 
تكون حنو ثالثة أميال طوال يف دوا عرضا وهي من أنزه البالد بقعة وأوفرها نعمة وا خصب زائد وهلا 

ثة أميال موضع يسمى األندراب وهو مسري يوم يف مثله كروم وبساتني وأشجار ومثار عامة ومنها على ثال
ومجيعه بساتني مشتبكة وعمارات متصلة وفواكه دائمة وجبايات كثرية ومتاجر عظيمة وا من البندق 

والشاه بلوط ما يريب على ما بالشام من ذلك كثرة وكربا وطيب مطعم وا الروقال وهو نوع من الغبرياء 
رض مثله وال رؤي مثل صفته وهو إذا أدرك حلو وقبل أن حيرك فيه مزازة ومدينة ليس يوجد يف أقطار األ

برذعة من ر الكر على حنو تسعة أميال وملدينة برذعة باب يعرف بباب األكراد على ظاهره سوق تسمى 
سوق الكركي مقدارها ثالثة أميال وهي سوق عظيمة جيتمع إليها الناس يف كل يوم أحد ويقصدون إليها 

  .ن كل جهة ويبادرون إليها من كل ناحية ويباع ا من األمتعة وصنوف املصنوعات الشيء الكثريم

والطريق من مدينة برذعة إىل باب األبواب بني مشال وشرق من مدينة برذعة إىل مدينة برديج أربعة 
مدينة شروان ثالثة ومخسون ميالً ومن برديج إىل مدينة الشماخية اثنان وأربعون ميالً ومن الشماخية إىل 

أيام ومن شروان إىل مدينة الالجيان يومان ومن الالجيان إىل مدينة جسر مسور ستة وثالثون ميالً ومن 
  .جسر مسور إىل الباب ستون ميالً اجلملة ثالث مائة ميل

    

ومدينة باب األبواب مدينة عظيمة على حبر اخلزر ويف وسطها مرسى للسفن وعلى فم هذا املرسى 
رج إليها بنا آن كالسدين من جانبيه وهناك سلسلة متنع الداخل واخلارج إال بأمر صاحب البحر اخلا

وهذان السدان من الصخر احملكم أفرغ بينه الرصاص وهي مدينة كبرية بساتينها يسرية وفواكهها قليلة 
 فرضة حبر اخلزر وأكثر ذلك جيلب إليها من غريها وعليها سور حجارة وطني وهو يف اية من املنعة وهي

والسرير وسائر بالد طربستان وجرجان وتصنع ا ثياب الكتان كثريا وأهلها يلبسوا دون أهل بالد أران 
  .وبالد أرمينية وآذربيجان
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وأما مدينة برديج والشماخية وشروان والالجيان وجسر مسور فكلها بالد تتقارب يف أقطارها وتتشابه يف 
ة وصناعات متكاثرة وأشجارهم ناضرة كثرية وفواكههم عامة رخيصه جداً عمارها وألهلها أسواق عامر

  .وساكنها رائح ومسافرها رابح

والطريق من برذعة إىل أردبيل بني جنوب وشرق من مدينه برذعه إىل مويان أحد وعشرون ميالً وهي 
ر جماورة عليها مدينة طيبة ذات مياه جارية وأشجار ملتفة بساتني وفواكه وبناآت ومنازه وهلم أا

طواحينهم وكذلك منها إىل مدينة ورثان أحد وعشرون ميالً وهي مدينة أكرب من البيلقان وأفسح قطرا 
وأكثر عمارة وبشرا وأسواقا ومتاجر وهلا سور وربض ومن ورثان إىل البيلقان ستة وثالثون ميالً ومنها 

ت وفنادق والسابلة ترتهلا ومن بلخاب إىل مدينة بلخاب أحد وعشرون ميال وهي قرية آهلة وا رباطا
إىل مدينة برزند أحد وعشرون ميالً وهي مدينة صغرية متحضرة ذات بساتني وأرحية وعمارات ومن 
مدينة برزند إىل أردبيل مخسة وأربعون ميالً اجلملة مائة ومخسة وستون ميالً والطريق يف قرى عامرة 

  .بيل قاعدة مدن آذربيجانوأشجار وبساتني ذات اليمني وذات الشمال وأرد

والطريق من برذعة إىل تفليس خترج من برذعة إىل جرتة وهي مدينة حسنة هلا سور وربض عامر وكروم 
وشجر ومزارع وغالت سبعة وعشرون ميالً ومن جرتة إىل مدينة مشكور ثالثون ميالً وهي مدينة تشبه 

كور إىل مدينة خنان ثالثة وستون ميالً وهي جرتة يف مجيع أحواهلا وكرماا وبساتينها ومثارها ومن مش
ذات أسواق وسور حصني وربض معمور ومن مدينة خنان إىل مدينة القلعة ثالثون ميالً وهذه القلعة 

تنسب إىل ابن كندمان وهي صغرية متحصنة ومن القلعة إىل مدينة تفليس ستة وثالثون ميالً اجلميع مائة 
  .ميل وستة ومثانون ميالً

ن مدينة برذعة إىل دبيل من برذعة إىل مدينة قلقاطوس سبعة وعشرون ميالً وهي مدينة صغرية والطريق م
عامرة ذات سور وسوق عامرة ومنها إىل مدينة متزيس تسعة وثالثون ميالً وهي مدينة متحضرة صغرية 

ون ميالً القدر ومنها إىل كيلكوين وهي قرية عامرة كبرية كاملدينة ومنها إىل سيسجان مثانية وأربع
وسيسجان مدينة طيبة اهلواء حسنة الثرى فرجة األقطار كثرية الفواكه واألشجار ومنها إىل دبيل مثانية 

  .وأربعون ميالً اجلميع من ذلك مائة واثنان وستون ميالً

والطريق من برزند املتقدم ذكرها يف طريق أردبيل من برذعة إىل دبيل من برزند إىل مدينة ميمذ ثالث 
وهي مدينة صغرية عامرة ومنها إىل مدينة أهر ثالث مراحل ومنها إىل مدينة ورزقان أربع مراحل مراحل 

وهي مدينة عامرة حسنة البقعة فرجة الرفعة هلا سور حصني وسوق عامرة ومنها إىل مدينة دبيل مرحلتان 
 أرمينية الداخلة اجلملة ثالث مائة ميل ومدينة دبيل أكرب قطرا من مدينة أردبيل وهي أجل بلدة بأرض

وهي قصبتها وا دار اإلمارة دون بالد مجيع أرمينية كما أن دار اإلمارة بأران مدينة برذعة ودار اإلمارة 



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  378  

بأرض آذربيجان يف أردبيل وعلى مدينة دبيل سور حييط ا عايل السمك ثقيف وتصنع ا املراعز وبسط 
ف املصنوعات من الصوف األرميين وا البزيون الصوف والوسائد والتكك واملقاعد وغري ذلك من أصنا

  .كثريا وهو أجل كل بزيون يتخذ ببالد الروم ومصنوعام معدومه املثيل يف مجيع األرض

وأرمينية أرمينيتان إحدامها أرمينية الداخلة والثانية أرمينية اخلارجة فالداخلة منها دبيل ونشوى وقايل قال 
جة منه هي مثل بركري وخالط وأرجيش ووسطان والزوزان وما بني وأهر وورزقاق وما واالها واخلار

  .ذلك من القالع والنواحي واألعمال

    

ومدينة قايل قاال مدينة مداخلة لبالد الروم وهي ثغر ألهل آذربيجان وأرمينية وهي مدينة حسنة جليلة 
 أيديهم وهي اآلن عامرة عامرة وقد تغلبت الروم عليها وعلى ما جاورها مرات واستنقذها املسلمون من

  .بأيدي املسلمني وبني مدينة قايل قال وميافارقني ثالث مراحل وبني مدينة قايل قال وتفليس أربع مراحل

ومدينة تفليس على ر الكر وهلا سوران من طني وهي يف غاية من الرفه واخلصب وأهلها أهل مروءات 
 أن يوقد عليها بنار وأسعارها رخيصة والعسل ا وا محامات مثل محامات طربية مياهها حاميه من غري

كثري والسمن أيضاً رخيص جدا كثري وكذلك بني تفليس ومدينه أطرابزندة مثانية أيام وبني مدينة قايل قال 
وتفليس أربع مراحل وبني قايل قال وأطرابزندة اثنتا عشرة مرحلة وأطرابزندة مدينه كبرية على حنر حبر 

  .إىل مجيع بالد الروم وسنستقصي وصفها وأحواهلا بعد إن شاء اهللابنطس ومنها يسافر 

وأما ميافارقني فإا بني حدود اجلزيرة وحدود أرمينية وبعض الناس يرى أا من أرمينية وآخرون يعدوا 
من بالد اجلزيرة وهي من شرقي دجلة على مرحلتني منها فلذلك جتعل يف بالد أرمينية وأيضاً فإن مدينة 

فارقني وقايل قال وأرزن وسراوج ومنازجرد وبدليس ونشوى وبركري باجلملة بالد تتقارب يف األقطار ميا
وتتساوى يف العمار وليس بينها كثري تفاوت وهي جبملتها خصبة عامرة كثرية اخلري ويصيبها يف بعض 

ري من التجارات األحايني تغيري مثل ما يصيب سائر البالد ويف هذه البالد ويف أصقاعها الشيء الكث
واالب وأنواع من االبتغاآت واملطالب من الدواب واألغنام والثياب الوبة إىل مجيع النواحي واألقطار 

وغريما كالتكك األرمينية الىت تصنع مبدينة سلمامس وتعمل مبرند وتربيز ودبيل وقد يصنع ا مقاعد 
م واملناديل املعمولة مبيافارقني ال نظري هلا وال يعدهلا يف وأخناخ أرمينية عدمية املثال كذلك السبنيات واملقار

  .مثلها صنعه

والطريق من أردبيل إىل املراغة من أردبيل إىل كورسره ستة وثالثون ميالً وهو قصر عظيم وحصن منيع 
وله إقليم ورستاق جليل جسيم وفيه أسواق يف أوقات من السنة وقد قدمنا من ذكرها ما يغىن عن إعادة 

ك وبني هذا القصر ومدينة أردبيل املدينة املسماة سراه وهي على أحد وعشرين ميالً من أردبيل ومدينة ذل
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سراه مدينة طيبة اهلواء كثرية اخلري والبساتني واملياه واملزارع والفواكه والطواحني وهلا أسواق حسنة 
 أكوار لطاف وقرى عامرة وأشجار وفنادق نظيفة ومن كورسره إىل مدينة املراغة أربعة ومثانون ميالً بني

  .وزراعات متصلة غري منفصلة

والطريق من أردبيل إىل آمد من أرض اجلزيرة وأعمال الثغور فمن أردبيل إىل املراغة حنو مائة ميل 
وعشرين ميالً ومن املراغة إىل شابرخاست أربعة وعشرون ميالً مث إىل برزة أربعة وعشرون ميالً إىل مرند 

 ومن شاء سار ىف البحرية من املراغة إىل أرمية اثنني وسبعني ميالً ومن أرمية إىل مدينة اثنا عشر ميالً
سلماس مخسة وأربعون ميالً وهي مرحلتان ومن مدينة سلماس إىل مدينة خوي سبعة وعشرون ميالً ومن 

ي مرحلتان مدينة خوي إىل بركري تسعون ميالً ومنها أيضاً إىل مدينة أرجيش مخسة وأربعون ميالً وه
ومن أرجيش إىل مدينة خالط ثالثة أيام وهي مخسة وسبعون ميالً ومن خالط إىل مدينه بدليس مخسة 
وسبعون ميالً ومن بدليس إىل أرزن سبعة وعشرون ميالً ومن أرزن إىل ميافارقني أربعة أيام وهي مائة 

  .ميل واثنا عشر ميالً ومن ميافارقني إىل آمد من أرض اجلزيرة مرحلتان

ويف جنوب خالط وأرجيش حبرية ملحة آخذة من املشرق إىل املغرب يكون طوهلا سبعة ومخسني ميالً يف 
سعة سبعة وعشرين ميالً ويستخرج من هذه البحرية مسك صغار يعرف بالطريخ حيمل بعد أن ميلح إىل 

 العراق وغريه اجلزيرة واملوصل والرقة والعراق وحران ويف أطراف هذه البحرية البورق احملمول إىل
للخبازين وبالقرب منها مقاطع وحفائر يستخرج منها الزرنيخ األمحر واألصفر ومنه يتجهز به إىل مجيع 

أقطار األرض وأيضاً فإن حبرية كبوذان املتقدم ذكرها يف أرض أرمينية فإنه حيمل من حوافيها تراب تتخذ 
  .األمثان النفيسة وتوجد فيها األرباح الكثريةمنه البواذق فتحمل إىل العراق والشام ومصر فتشترى ا ب

ومن ميافارقني إىل األرديس مخسون ميالً ومدينة األرديس تتاخم ثغور بالد الروم وبينها وبني حصن زياد 
  .شجرة ال يعرف أحد ما هي وال ما امسها وهلا محل شبيه باللوز يؤكل بقشره وهو أحلى من الشهد

    

ىل دبيل على أرمية وخوي من املراغة إىل حوى مائة ميل وتسعة ومخسون ميال والطريق أيضاً من املراغة إ
ومن خوي إىل نشوى مخسة أيام ومن نشوى إىل دبيل أربع مراحل اجلميع من ذلك ثالث مائة ميل 
ومخسة أميال وهذه الطريق أيضاً من شاء سار من املراغة إىل جرتة مثانية عشر ميالً مث إىل موسى اباذ 

 ميالً مث إىل برزة مخسة عشر ميالً مث إىل أرمية اثنان وأربعون ميالً وهذه الطريق هي يف مشال مخسة عشر
  .الطريق املذكور أوال

وكذلك يقال أيضاً إن كور أران وجرزان والسيسجان كانت يف مملكة اخلزر وكانت كورة دبيل 
رس إىل أن وصلت فتوحها والنشوى وسراج وخالط وأرجيش وباجنيس يف مملكة الروم فافتتحتها الف
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شروان اليت فيها صخرة موسى واليت يقال إن فيها عني احليوان مستورة فبىن امللك قباذ مدينة البيلقان وبىن 
مدينه برذعة ومدينة قبلة وسد اللنب وبىن امللك أنوشروان مدينة الشابران مما يلي حبر اخلزر ومدينة كركرة 

ثرية على أبواب اجلبل املسمى جبل القبق وهي نيف وثالث مائة ومدينة الباب واألبواب وسور قصورا ك
وستون قمرا وبىن خارج باب األبواب مما يلي أرض اخلزر بلنجر ومسندر والبيضاء وبىن بأرض جرزان 

  .مدينة صغدبيل ومدينة فريوزقباذ

ان وشكي ومن أرمينية القصوى أيضاً خوي وصنارية وألباق وكسال والالجيان وقلعة اجلردمان وخيز
  .ومدينة الباب

فأما األبواب فهي أفواه شعاب يف جبل القبق فيها حصون منها باب صول وباب الالن وباب الشابران 
وباب الذقه وباب بارقة وباب مسسخي وباب صاحب السرير وباب فيالن شاه وباب كارونان وباب 

  .طربسرانشاه وباب لريان شاه وباب لبان شاه

وصوف بالشماخة والعلو زعم أبو احلسن علي بن احلسني املسعودي أن فيه وجبل القبق جبل عظيم م
ثالث مائة قرية لكل قرية منها لسان مفرد يتكلم به أهلها قال احلوقلي يف كتابه كنت أنكر هذا 

واستبشعه حت اجتزت ببعض قرى هذا اجلبل فوجدت ألهل كل قرية منها لسانا يتكلمون به ليس من 
  .لفارسيةألسن األذرية وال ا

ويتصل جببل القبق مما يلي أرض اخلزر جبل سياه كوه وهو ميتد فيمر خلف بالد اخلزر مارا يف بالد الغزية 
  .راجعا إىل املشرق من وراء حبرية خوارزم ويتصل إىل أرض فرغانة إىل أن يلحق جببال الصني

ارث واحلويرث جببال أهر والزوزان أيضاً ناحية وقالع الغالب عليها اجلبال وهي تتصل من جهة احل
  .وورزقان ويتصل بتفليس يف الشمال

ويف مجيع بالد أران من حد باب األبواب إىل تفليس ينبت يف أرضها الفوة وجيمع منها الشيء الكثري 
وتدخل يف حبر اخلزر إىل جرجان ويقصد ا إىل بالد اهلند على الظهر وهي فوة تفوق كل نوع منها على 

  .األرض

نية النهران املذكوران أعين ر الرس ور الكر وممرمها من املغرب إىل املشرق فأما ر الكر وبأرض أرمي
فنهر كبري جتري فيه السفن وهو خيرج من ناحية اجلبل فيمر بتفليس مث ميتد على حدود جرتة ومشكور 

مينية الداخلة وجيتمع مع ر الرس ويصب يف حبر اخلزر وكذلك ر الرس كبري جدا خيرج من نواحي أر
من قايل قال فيمر بأران فيصب فيه ر أران فيمر يف مشاهلا إىل أن يأيت ورثان مث جيتمع بنهر الكر وبينهما 

  .مدينة البيلقان ويصبان إذ ذاك يف حبر اخلزر

  .جنز اجلزء السادس من اإلقليم اخلامس ويتلوه اجلزء السابع منه إن شاء اهللا
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  الجزء السابع

ه هذا اجلزء السابع من اإلقليم اخلامس هو معظم البحر الطربستاين املسمى ببحر اخلزر وما إن الذي تضمن
حوله من أقطار اخلزر والغزية ونريد أن نتكلم عليه مبا قل ووجب ليكمل متامنا على ما بدأنا به حبول اهللا 

  .تعاىل

    

ملغرب إىل املشرق مع حتريف فنقول إن حبر طربسان حبر منقطع غري متصل بشيء من البحار طوله من ا
يسري إىل الشمال مثان مائة ميل وعرضه ست مائة ميل وفيه أربع جزائر وحكى احلوقلي يف كتابه أن هذا 
البحر أيضاً منفصل غري متصل بشيء من البحار اليت على وجه األرض على سبيل املادة واألختالط املمد 

 باثل فإن هذا النهر خيرج من أرض الترك ومير جاريا من للبحور إال ما يدخل إليه من ر الروس املعروف
جهة املشرق إىل إن يصل بلغار فينقسم قسمني فيمر القسم األول إىل حبر الباب واألبواب اليت قد ذكرناه 
فيما تقدم ومير القسم الثاين منه مغربا حىت يصل حبر بنطس اخلارج من أرض القسطنطينة املتصل بالبحر 

الزقاق حىت لو أن رجال طاف ذا البحر حىت يرجع إىل مكانه الذي ابتدأ منه ال مينعه احمليط من جهة 
مانع واليقطعه قاطع إال ما وصفناه من ر اثل أو غريه من األار الواقعة فيه وهو حبر ملح ال مد له وال 

تاب جزر وهو مظلم القعر خبالف حبر القلزم وغريه ألن تراب قعره طني محئي وحكى صاحب ك
العجائب أن هذا البحر متصل ببحر بنطس من حتت األرض وبينهما حنو من ست مائة ميل بر متصل وال 
يرتفع من هذا البحر شيء سوى السموك ويركب فيه التجار بأمتعتهم من أرض املسلمني إىل أرض اخلزر 

وغريها من البالد وهو فيما بني الران واجلبل وطربستان وجرجان وقد يسافر فيه أهل اثل إىل جرجان 
الساحلية مث يرجعون إىل اثل ويركبون يف مراكب خفاف يف ر اثل ويصعدون فيه إىل أن يتصلوا 

  .بالبلغارية مث ينحدرون يف الشعبة املنصبة حىت يصلوا حبر بنطس

ويف هذا البحر أربع جزائر غري معمورة لكن منها جزيرتان فيهما مياه وأشجار لكنهما غري مسكونتني 
لواحدة منهما تسمى سياه كوه وتقابل آبسكون وهي غري مسكونة وهي الكبرية وا عيون وأشجار فا

وغياض ودواب ووحش وتليها جزيرة حذو الكر وهي جزيرة كبرية فيها غياض وأشجار ومياه ترتفع 
نواحي منها الفوة وخيرج إليها من نواحي مدينة برذعة منتجعة الفوة وطالبوها وحتمل إهلا الدواب من 

هذه البالد القريبة إليها فتسرح فيها للسمن وليس فيما يليها أو يقرب منها جزيرة ومع الشمال من هذه 
اجلزيرة جزيرة سهيالن وهي جزيرة كبرية رملية ال نبات ا وال خصب ويأوي إليها طري كثري أسود على 

  .إال يف هذه اجلزيرة فقطلون الغراب إال أنه أصفى من الغراب وال يوجد هذا الصنف من الطري 
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وليس من الضفة الشرقية من هذا البحر مدينة وال قرية إال دهستان وهي من آبسكون على مائة ميل 
ومخسني ميالً وهي مدينة كالقرية فيها قوم قلة ويف مائهم غور وهي يف دخلة من البحر تستر فيها السفن 

لصيد وا مسك كثري جداً ذو ألوان وصفات خمتلفة يف هيجان البحر ويقصد إليها قوم كثري فيقيمون ا ل
  .طيبة الطعم حسنة

وبالشرقي من هذا البحر بلدان صغريان كالقرى على الساحل يسمى أحدمها جوثوه واآلخر تيتريى ومها 
على حنر البحر ويكنفهما من ظهورمها يف ناحية املشرق اجلبل الكبري املتصل بالبحر وهو جبل صعب 

وصل إىل هذين البلدين إال بعد جهد ومشقة وأهلهما يصيدون السمك ويدخرونه ومنه املسالك فال يت
يأكلون وجبلهم املتصل م تنبت به احللفاء الكثرية فهم جيمعوا ويسافرون ا إىل نواحي جرجان 

  .وغريها من البالد فيبيعوا هناك ومنها يتقوتون و يكتسبون

لوقت معمورة بقوم من األتراك وقع بينهم وبني قومهم شنآن فانقطعوا وأما جزيرة سياه كوه فإا يف هذا ا
  .عنهم واختذوها داراً ومأوى وفيها مراع ومياه كثرية كما قدمناه

ومن آبسكون عن مشاهلا إىل اخلزر عمارة متصلة إال شيء يسري يف ناحية باب األبواب واخلزر وذلك أنك 
ان والديلم واجلبل تدخل يف حدود الران إذا جزت إذا سرت من آبسكون على حدود جرجان وطربست

موقان إىل ناحية باب األبواب على مسرية يوم وبعض من بالد شروان شاه ومن باب األبواب إىل مدينة 
  .مسندر أربعة أيام عمارة وكذلك من مدينة مسندر إىل مدينة اثل سبعة أيام

    

 ضفيت النهر املسمى ا وامللك يسكن املدينة اليت يف واثل مدينة اخلزر وقصبتها ومها مدينتان عامرتان من
الضفة الغربية من النهر والتجار والسوقة وعامة الناس يسكنون املدينة اليت يف الضفة الشرقية وطول مدينيت 

اثل حنو ثالثه أميال وحييط ما سور منيع وأكثر أبنيتها خركاهات لبود وهي قباب يتخذها األتراك من 
يبنون بالتراب والطني وقصر ملكها مبين باآلجر وال يتعدى أحد هناك على أن يبين باآلجر ذلك وجلتهم 

خوفاً من امللك واخلزر نصارى ومسلمون وفيهم عبادة أوثان وال يعري أحد على أحد شيئاً من أمر دينه 
مجعهم كان وزراعات اثل على ما جاور النهر من األرضني فإذا زرعوا وحان أوان حصاده خرجوا إليه بأ

قريباً أو بعيداً فحصدوه مث ينقلونه بالعجل إىل ضفة النهر مث حيتملونه باملراكب يف النهر وأكثر طعامهم 
ور اثل جانبه الشرقي من ناحية بسجرت فيجري ما بني البجناكية وبلغارية وهو احلد . األرز والسمك

ما يلي املشرق حىت جيوز على الروس مث على بينهما وجريته غرباً حىت يصل ظهر بلغار فيعود راجعاً إىل 
بلغار مث على برطاس مث على اخلزر حىت يقع يف حبر اخلزر ويقال إنه يتشعب منه نيف وسبعون راً ويبقى 

عمود النهر جيري إىل حبر اخلزر ويقال إن هذه املياه املفترقة إذ هي جمتمعة يف أعلى النهر تزيد على مياه 
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وغزر مياه وسعة على وجه األرض ويصل من هذا النهر شعبة متر فب جهة الغرب جيحون ور بلخ كربا 
  .حىت تصب يف حبر بنطس وقد قدمنا ذكرها

وأما مدينة مسندر فإا كانت فيما سلف مدينة كبرية عامرة وهي من بناء أنوشروان وكان من األشجار 
  .غريت حاالاوالكروم ما ال حيصى عددها فأتت قبيلة الروس عليها فأهلكتها ف

ومن مدينة مسندر إىل آخر عمالتها ثالثون ميالً ومن آخر حدودها إىل أول حدود أعمال صاحب السرير 
أحد ومخسون ميالً وصاحب السرير وأهل مدينته نصارى ومسيت املدينة بالسرير ألن ملكاً من ملوك 

تغلبت الروم على ملكه فأبقوا الفرس اختذ ا لنفسه سرير ذهب يقصر الوصف عنه صنع يف سنني فهلك و
  .السرير على حاله وملوكهم يسمون به

والذي من آبسكون إىل حبر اخلزر حنو تسعة مائة ميل وهو طول البحر ومن آبسكون إىل دهستان ست 
مراحل ومن اثل إىل مسندر مثانية أيام ومن مسندر إىل باب األبواب أربعة أيام ومن اثل إىل أول حدود 

وماً ويقطع هذا البحر إذا طابت الريح عرضاً من طربستان إىل باب األبواب يف سبعة برطاس عشرون ي
أيام ويقطع طوله بالريح الطيية يف تسعة أيام ورياح هذا البحر طواريس طويلة إذا بدأت الريح دامت حنو 

  .الثالثني مث تتحول إىل ريح غريها فتدوم أيضاً حنو ذلك وهذا كله تدبري احلكيم العليم

  .ز اجلزء السابع من اإلقليم اخلامس واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثامن منه ان شاء اهللاجن

  الجزء الثامن

إن الذي تضمنه هذا اجلزء الثامن من اإلقليم اخلامس قطعة من بالد الغزية فيها من بالد األغزاز أدرماه 
 وجبال ونريد أن نأيت بذكر ونوجة وبادغة وجاجان ومرقاشان ودرقو ودرندة وغربيان وغرغون وأار

هيئاا وطرقها وأخبارها حسب ما سبق لنا فيما سلف من األخبار عن سائر األجزاء السابقة وباهللا 
  .اإلرشاد

فنقول إن حبرية خوارزم حكى احلاكون عنها وأخرب به الناقلون عن املسافرين إليها من ملوك األغزاز أن 
ا ملح وليس هلا مفيض ظاهر ويقع فيها ر جيحون ور الشاش حميطها يف الدائر ثالث مائة ميل وماؤه

ور برك ور روذا ور مارغا وأار صغار كثرية فال يعذب ماؤها وال يزيد وال ينقص وبني البحرية 
وبني موقع ر الشاش يف ر جيحون عشرة أميال ور جيحون رمبا مجد يف الشتاء بقرب هذه البحرية 

ار واألغنام والرجال وهذه البحرية بينها وبني حبر طربستان حنو من عشربن مرحلة وعلى حىت جتوزه األبق
شطها جبل يسمى نفراغن جيمد فيه املاء ثلجاً ويبقى سائر أيام الصيف ويف هذه البحرية حوت يظهر يف 

ث الغب يكون على صورة اإلنسان يطري فوق املاء فرياه الصائدون للسمك ويتكلم بكالم مقفول ثال
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كلمات أو أربعاً مث يغوص يف املاء ومىت ظهر هذا احلوت على هذه الصفة دل على موت ملك من ملوك 
  .األغزاز اجللة

    

وبالد األغزاز بالد كثرية متصلة يف جهيت الشمال والشرق وهلم جبال منيعة وهلم عليها حصون حصينة 
 امللوك حيرسون تلك األرض واألغزاز يتحصن ا ملوكهم وخيتزنون ا أقوام وا رجال من جهات

صنف من الناس يشبهون الرببر يف ائتالفهم وسكناهم الرباري وحيث املراعي اخلصيبة وهلم بيوت من 
  .الشعر يأوون إليا ويسكنون ا

ويف الشرق من هذه البحرية أرض حندغة وهم قبيل من األغزاز رحالة ظواعن وبلدهم بلد خصب ومراع 
رقة وبرد زائد ومدينتهم اليت يأوون إليها ويلجؤون إليها حبوائجهم تسمى حيام وهى كثرية ومياه منخ

قلعة منيعة على رأس جبل صعب املرتقى وهي يف اية من املنعة واحلصانة وهذا اجلبل على ضفة ر كبري 
وهو ر يأيت من داخل بالد الغزية من ناحية املشرق من جبل يسمى أصغرون ويسمى هذا اهلر ر روذا 

كبري يعرب بالقوارب ويسافر فيه من البحرية إىل مدينة حيام مث إىل مدينة جاجان وبني حيام وجاجان سبعة 
أيام ومدينة حيام بشماله وجاجان يف جنوب النهر ومها مدينتان صغريتان يف اية من احلصانة وحاهلما يف 

  .ذاما صنف واحد

 ر عظيم يأيت من ناحية الشمال من اجلبل الكبري احلاجز بني ويقع أسفل مدينة حيام من جهة الشمال
بالد الغزية وبالد البشجرتية ويسمى جبل مرغار وهو جبل عظيم عال ال يرتقي أحد إىل قمته للثلج الذي 

به واجلمد املتوايل عليه ويسمى هذا النهر بنهر مارغا يوجد فيه إذا محل الترب الكثري ويستخرج من قعره 
رد وحيمل منه الكثري إىل بالد خراسان ويف غياض هذا النهر احليوان املسمى البرب وهو حيوان حجر الالزو

له جلدة حسنة منسوبة يف جيد الوبر ويساوي من القيمة الثمن الكثري ويصاد منه احليوان الكثري وخيرج 
ن الذهب وهي قليلة إىل مجيع بالد الروم واألرمن ويف غياض هذا النهر توجد ثعالب صفر ألواا على لو

وملوك أهل تلك الناحية يلبسوا يف ثيام وال يتركون أحداً خيرج منها بشيء استحساناً منهم هلا 
  .وتنافساً فيها حىت ال يوجد منها شيء عند أحد من امللوك إال عندهم

 ر مارغا وعلى ضفة هذا النهر جبل عايل القمة يتفجر منه أزيد من ألف ينبوع ماء تصل بأسرها إىل
وعلى أعاله مدينتان كاحلصنني اسم الواحدة منهما نوجة واسم الثانية بادغة وبينهما مسري يوم وفيما 
بينهما خيرج ر كبري مير إىل جهة املغرب فيقع هناك يف منقع كبري دوره حنو من مخسني ميالً لكنه ال 

ه ويربعون عليه وبني هذه النقعة يستر ماؤه وماؤه حلو وحوله خصب كثري ومزارع والترك يصيفون حول
وحبرية خوارزم ست مراحل وهي منها مشاالً ويف مشال هذا املنقع يتصل طرف من جبل مرغار السابق 
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  .ذكره وبينهما مخس مراحل ويف هذه املراحل مسارح لألتراك

قو وبينهما وعلى أذيال اجلبل املذكور مدينتان اسم إحدامها درندة والثانية تسمى درقو ودرندة غرب در
مسافة ثالثة أيام ومها مدينتان صغريتان فيهما أسواق وصناعات ومتاجر كاسدة ومها يف اية من املنعة 
والتحصني والثلج عندهم أبد الدهور وأهل هذه البالد حيصدون زروعهم غضة وجيففوا بالدخان ويف 

وف عندهم ويوجد يف هذا اجلبل ويف الظالل كل فلك لشدة الربد عندهم وتوايل األمطار عليهم وقلة اجلف
  .جماري مياهه أحجار البلخش والفريوزج وسائر أنواع احلجارة

وبني مدينة درقو شرقاً ومنبع ر مارغا أربع مراحل ومن مدينة درقو إىل مدينة جاجان السابق ذكرها 
  .عشر مراحل

 معترض من جهة اجلنوب إىل وأما ر روذا اخلارج من جبل أصغرون املذكور قبل هذا فإنه جبل عظيم
الشمال بتشريق وهو جبل عظيم جداً والثلج ال يفارق ذروته شتاًء وال صيفاً وهو جبل يف أذياله الشعارى 

املتصلة وفيها الصيد الكثري املوجود وينبع مع طرفه الشمايل حنو من عشر ين عيناً فتمر غرباً إىل حبرية 
دورها أربع مائة ميل وماؤها حلو وفيها مسك كثري ومنه أكثر غرغون وهي حبرية كبرية جداً يكون حميط 

قوت القوم وينفجر من جبال مرغار حنو من مخسني عيناً وتقع جبملتها يف هذه البحرية وعليها مرابع 
وخصب كثري للجنغاكشني وهم صنف من األتراك األغزاز ال يفارقون محل السالح وهلم حذر زائد 

  .ناف األتراكوصولة على من جاورهم من أص

وعلى هذه البحرية من جهة اجلنوب جبل من الصخر الصلد ال ينبت شيئاً من النبات وعليه حصن كبري 
  .يسمى غرغون وذا احلصن عرفت البحرية ونسبت إليه

    

ومن غرغون إىل مدينة جاجان بني غرب وجنوب ست مراحل ويف اجلنوب من مدينة جاجان مع قليل 
  .ينهما حنو من مثاين مراحل يف مفاوز غري عامرةتشريق مدينة ذهالن وب

وذهالن مدينة كاحلصن فيه رئيس له عدة وإعداد وهو يف بعض األيام يغزو أرض الطراز اليت من بالد 
  .الشاش

وبني ذهالن ونوجكث من أرض الشاش أربعة أيام وهم يف أكثر األوقات متهادنون غري متفاتنني 
كث وسائر بالد الشاش ممتنع لكثرة الدساس واجلبال املتصلة والطرق والدخول من ذهالن إىل مدينة نوج

  .الوعرة

ومن ذهالن يف جهة املغرب إىل مدينة حيام اثنتا عشرة مرحلة ومن حيام إىل مدينة الغزية القدمية أربع 
مراحل بني جنوب وغرب ومن مدينة حيام إىل مدينة ناجية مثاين مراحل وبني روذان وذهالن أربع 
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  .مراحل

وكذلك من مدينة ذهالن إىل مدينة غربيان مخس مراحل بني شرق ومشال وعلى ثالثة أميال من مدينة 
غربيان معادن فضة هلا أصداق جم ورحبها كثري ويذكر أن رطل تراا يعطي ربعة فضة غري خملصة 

يشترون منها ويستخرج من هذه املعادن الشيء الكثري وجتار الشاش يتجهزون إليهم باألموال الطائلة ف
وبالد األغزاز بالد خصب وأهلها . اجلمل الكثرية باألموال الكثرية وخيرجوا بضائع إىل كل اجلهات

مياسري وهلم نفوس عائثة وأكباد غالظ مع اجلهل والقساوة والزناء فيهم مشاع ال يرون به بأساً وال 
  .يرجعون عن شيء منه

  . هللا ويتلوه اجلزء التاسع منه إن شاء اهللاجنز اجلزء الثامن من اإلقليم اخلامس واحلمد

  .الجزء التاسع

    

قد حتصل يف هذا اجلزء التاسع من اإلقليم اخلامس مشال بالد الكيماكية ومجلة بالد أذكش ومدم 
. وقالعهم وأارهم وها حنن هلا واصفون على عادتنا فيما سلف من الكتاب حسب الطاقة وباهللا العون

ذكش غربيها بالد األغزاز وأجناسها وشرقيها جياور اجلبل احمليط ببالد ياجوج وماجوج فنقول إن بالد األ
وهذه البالد اليت هي جمال األذكش وا معاقلهم ومواطنهم هي أرض خصبة كثرية اخلريات واملواشي وا 

هم وذلك أن من السمن والعسل ما ال يوجد مثله يف كثري من سائر األقطار ااورة هلم واملتباعدة عن
األغنام ا واألبقار ال يعبأ ا لكثرا وليس للحومها عندهم قيمة وأن الرجل منهم ليذبح الشاة والشاتني 

ويف . فيأخذ جلودها وال جيد ملن يعطى حلومها وجل أكلهم من اللحوم حلوم اخليل فإا أجل حلم عندهم
ن حميط دورها مائتني ومخسني ميالً وماؤها جنوب هذه األرض حبرية تسمى حبرية امة وهي حبرية يكو

أخضر شديد اخلضرة إال أن نشره ذكي وطعمه عذب جداً ويوجد فيه مسك عريض مرقش بكل لون 
تذكر األتراك أنه أجل عالج يستعمل للباه وأنه أقوى من السقنقور وهو عندهم مشهور والصيادون 

سل شبكته وأخذ هذا السمك وجد ذكره قائماً وال يعرفونه يف هذه البحرية وذلك أن الصائد منهم إذا أر
. يزال بتلك احلال ما دامت السمكة يف شبكته ويف يده فإذا أرسلها عن يده سكن ما جيده من اإلنعاظ

ويف وسط هذه البحرية أرض كاجلزيرة وطيئة ثرية جيدة التربة كثرية العشب يف كل األحايني والترك 
يقيمون ايام الربيع كله ويف وسط هذه اجلزيرة اليت يف وسط هذه جيوزون مواشهم إىل هذه اجلزيرة ف

البحرية بئر حمفورة ال يوجد هلا قعر وليس ا شيء من املاء البتة ويقال إن ذه اجلزيرة نباتاً تقوم أوراقه 
 مثل أوراق السعد شارعة القوام خمضرة اللون وهلا يف أصوهلا حبوب صغار حلوة طيبة الطعم وهي عندهم
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من أجنع شيء يف عالج العني ويف عالج الذين اليقدرون على اجلماع ويسقط إىل هذه البحرية أربعة أار 
كبار وأحدها ر امة وهو ر كثري املاء قليل اإلحندار عميق القعر وبني منبع هذا النهر والبحرية مسري 

و من مسري يومني فتمر العني ستة أيام وخروجه من ثالث عيون دفاعة وبني هذه األعني الثالث حن
الواحدة منها يف غرب املدينة ومتر العني الثانية يف شرقي املدينة مث جتتمعان معاً حتت املدينة فتصريان راً 

واحداً كبرياً فتصبان يف البحرية املتقدم ذكرها وهذا النهر يقصده أهل بالد أذكش بأوالدهم يطهروم فيه 
 وال جترب أجسامهم وال يوجد يف بالدهم أجذم البتة وأمر هذا الوادي قبل بلوغ احللم فال يسقمون

عندهم صحيح التجربة يف ذلك جداً ويقال إن ماؤه إذا سقي منه العليل من أية علة كانت سبعة أيام فإنه 
يربأ وقد صح ذلك عندهم بتجربتهم إياه ويقال إن ماءه إذا غسل اإلنسان به رأسه مل يتصدع تلك السنة 

 عندهم مشهور وقد تكلموا يف أمر هذا النهر وأكثروا القول يف أمره حىت أم قالوا فيه أشياء جيب وهذا
    ويقع يف هذه البحرية املذكورة ر آخر صغري يأيت من جبل جنف وهو . السكوت عنها

ش وال ر شديد اجلرية وقعره صخر كثري املالسة وليس يف شيء منه حيوان ال مسك وال ضفادع وال أحنا
غري ذلك من حيوانات املاء وماؤه عذب صادق الربد ويقال إن مرقرنس احلكيم وصل إىل هذا النهر 

ويأيت إىل هذه البحرية ر . فطلسمه وعقده حىت ال يتكون فيه حيوان وهذا قول يسمع على اإلطالق
يجتاز جبنوب سورها ثالث منبعه من ظهر جبل أصغرون فيمر يف جريته مشرقاً إىل أن يصل مدينة رشاقة ف

مماساً له مث مير مشرقاً إىل أن يصل مدينة بغنون فيجتاز بشماهلا ومن هذه املدينة ينعطف إىل جهة اجلنوب 
ويصب فيها ر . فيمر إىل طرف جبال راس ويستقيم جرية حىت يسقط يف ر جنف مث يصب يف البحرية

 البحرية جبل تراب أمحر كله مثقب من مجيع ويف مشال هذه. يأتيها من اجلنوب وهذا هو النهر الرابع
جهاته فإذا جن الليل خرجت من مجيع هذه الكوى جرذان سود تسرح بطول الليل مث ترجع سحراً فال 

تزال تفعل ذلك يف كل ليلة دائماً وعلى رأس هذا اجلبل مدينة تسمى شندران وأهلها يتصيدون هذه 
ها ويلبسون جلودها ويصنعون منها فراء ال يعدهلا شيء يف اجلرذان حبيل عندهم فيذحبوا ويأكلون حلوم

ويف شرقي هذه البحرية وعلى أربعة أيام منها جبل خردا وهو جبل عال مرتفع يف اجلو . مجاهلا ودفئها
وليس هلذا اجلبل موضع يرتقى منه إليه وإمنا هو من كل جهة كاحلائط أملس ال ميكن الصعود عليه وقد 

بل باب كبري ونقب منه متصل يف جوف اجلبل فيه طريق مدرج ذو تعاريج صاعد حفر يف أسفل هذا اجل
إىل أعلى اجلبل حيث املدينة وهذه املدينة يف اية من احلصانة والثقافة حبيث ال يتوصل إليها ما دام فيها 

رجل واحد فقط ويف وسط هذه املدينة عني نابعة ماؤها عذب كثري يشرب منه ويتصرف به ومغيض ما 
اض منه مما يلي السور يف حفر ال يعلم أين يصل مستقره وال يوجد لذلك املاء أثر ومن قلعة خرداً إىل ف

مدينة شندران يف جهة الغرب ست مراحل وكذلك من قلعة خرداً إىل مدينة امة يف جهة اجلنوب أربع 
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حييط ببالد ياجوج وماجوج وهو اجلبل الذي . مراحل ومن مدينة خرداً إىل اجلبل املسمى قوفايا سبعة أيام
وهو جبل قائم اجلنبات ال يصعد إىل شيء منه البتة وإن صعد مل يتوصل إىل قنته لكثرة الثلج املنعقد به 

وإنه ال يتحلل منه أبداً وإن أعلى هذا اجلبل عليه شبه الضباب أبداً الدهر كله ال يتجلى عنه وال يزول منه 
 مدن كثرية ويف هذا اجلبل أفاع وهيات عظام تأوي إىل مهاو وخلف هذا اجلبل من بالد ياجوج وماجوج

كائنة فيه ومجيعها مؤذ مينع أذاها من الترقي والصعود إىل أعلى اجلبل ولو رام أحد الصعود إىل أعاله ما 
امكنه ذلك يف يومني بل ميكن يف أكثر من ذلك ورمبا تعلق ذا اجلبل النادر من الناس فريقى لريى مايف 

ماخلفه فال يرجع والميكن رجوعه إما لعدوان احليوان عليه أو لقبض األمم اليت خلف اجلبل على أعاله و
من طرأ عليهم من سائر األمم ورمبا رجع باخلرب الشاذ منهم ليخرب أنه رأى بالليل يف تلك األرض اليت 

وهذا الصنف من . اً متصالًخلف اجلبل نرياناً كثرية وأما بالنهار فال يرى شيئاً إال ضباباً وسراباً خمتلط
الترك املسمى أذكش يقال إم عراض الوجوه كبار الرؤوس شعورهم كثرية وأعينهم براقة وكالمهم 

وبالشمال من أرضهم جبل كبري يسمى جبل فرغان . كالم منفرد بذاته وعبادم النريان وسائر األنوار
مرحلة ويف وسط هذا اجلبل موضع عال وهو آخذ يف الطول من املغرب إىل املشرق حنو مثاين عشرة 

كالقبة مستدير ويف وسطها بركة ماء ال يعرف أحد عمقها فال يسقط فيها شيء إال ابتلعته فال يرى وال 
يقدر أحد من الناس على العوم فيها وال شيء من سائر احليوان وكذلك إن وضع العود فيها إال بتلعته 

لي اجلنوب ويقابل أسفل تلك الربكة مغارة يسمع فيها وهذا عجب عجيب ويف أسفل هذا اجلبل مما ي
دوي كثري هائل يعلو صوته مرة ويقل يف وقت آخر وال يعلم ما سبب ذلك الصوت وإن تقدم إىل فم 

هذه املغارة املذكورة حيوان من إنسان أو يمة من قبالته فال يرى ويذكر أنه خترج من تلك املغارة ريح 
أمر عظيم وخرب هذه املغارة مشهور يف تلك األرض يتحدث به يف سائر جتتذب املتعرض لذلك وهذا 

أرض الترك وقد تداولت الكتب أخبار ذلك إلشهاره عند مؤلفيها وقد حكى صاحب كتاب العجائب 
من هذه املغارة أشياء حيسن السكوت عنها لبشاعتها وقلة قبول العقول هلا واهللا أعلم بذلك وحقيقته فهو 

  .اخلالق العليم

    

  .جنز اجلزء التاسع من اإلقليم اخلامس واحلمد هللا ويتلوه اجلزء العاشر منه إن شاء اهللا

  .الجزء العاشر

إن يف هذا اجلزء العاشر من اإلقليم اخلامس بالد ياجوج العليا وهي بالد كثرية عامرة وهم عدد ري ومجع 
ل ومسول تربة ومواش كثرية وهم غزير وأمم ال حيصون كثرة وبالدهم بالد خصب ومياه جارية وسهو
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من ولد سام بن نوح وهم املفسدون يف األرض وخلقهم خلق صغار جداً وهم فيا حيكى إن طول الرجل 
منهم أعين من آل ياجوج مثل طول أحدنا ونساءهم مثل ذلك وال يعرف ما ديانتهم وال أي شيء 

ر جداً يف اية القصر حىت إن وأما ال ماجوج فأرضهم أسفل هذه األرض وهم كلهم قصا. معتقدهم
طول الرجل منهم ال يتجاوز ثالثة أشبار ونساءهم مثل ذلك وأوجههم مستديرة يف غاية اإلستدارة 

وعليهم شبه الزغب كثري جداً وآذام كبار مستديرة مسترخية حىت أن أذن الرجل منهم إذا هي تعلقت 
بادية وهم خفاف الوثوب وفيهم زناء فاحش تلحق طرف منكبه وكالمهم شبيه بالصفري والشرة عليهم 

وبالدهم بالد ثلج وشتاء عام والربد عندهم الزم يف كل األحايني ويقال إن ياجوج وماجوج أخوان 
  .أمهما واحدة وأبومها واحد والغالب على ألوام البياض واحلمرة ونكاحام كثرية ونتاجهم فاش

سد عليهم يف باب جبلهم الذي كانوا يدخلون منه وكانوا قبل أن يصل إليهم اإلسكندر ويبين ال
وخيرجون عليه يغريون على من جاورهم ويتحاشدون على من قصدهم وكانت هلم شنات وغارات 

مذكورة حىت أم أخلوا كثرياً من البالد واملدن ااورة هلم من غريب اجلبل وهيث سد ذي القرنني املبين 
روشها ال قاطن ا وال ساكن يعول عليها لكثرة حياا وغور عليهم وأكثر تلك البالد خاوية على ع

وسنذكر هذه األرض وما جاورها من بالد تركش وهي قبيلة من األتراك بل هم . مياهها ووحشة أرضها
األتراك على احلقيقة وذلك أن يف األخبار املنقولة أن ياجوج وماجوج ملا طغوا وغلبوا وأكثروا الفساد يف 

هم إىل اإلسكندر فلما قصد أرضهم اخترب أمرهم فوجد منهم أمماً عم خريهم وكثر األرض وشكي أمر
نسكهم وقل ضررهم وذلك أم هاجرواً إىل اإلسكندر قبل أن يلحق أرضهم واعترفوا بني يديه أم براء 

مة من إخوام ياجوج وماجوج وشهد كثري من القبائل هلم بذلك وأم مل يزلون أبد الدهر يطلبون السال
فتركهم اإلسكندر خارج السد وأقطعهم تلك األرض فسمتهم العرب تركاً . والسلم حريصني على ذلك

ألم ممن ترك اإلسكندر من آل ياجوج وماجوج وأسكنهم خارج السد فقروا يف تلك األرضني فكثر 
ماكية واملخامانية نسلهم واتصل خريهم فجميع الترك أعين اخلرخلية والتبتية واخلرخيزية والتغزغزية والكي

. واألذكش والتركش واحلفشاخ واخللج والغز والبلغارية هؤالء كلهم أمم تركهم اإلسكندر خلف الردم

فانتشروا يف األرض وعمروها وكثرت أنساهلم وفشت أحواهلم واتصلت خريام وعمت بركام 
 اإلنقياد للغلبة وهم باجلملة وأكثرهم جموس وعباد نريان والغالب على طباعهم اجلفاء وغلظ النفوس وقلة

طائعون ألويل األمر منهم وفيهم صرامة الزمة وقيام ومحية يف طلب الثأر وجايات األقطار واحلمد هللا على 
جنز اجلزء العاشر من اإلقليم . ما حكيناه مما ورد علينا وصححه اخلرب لدينا واط واحلول والقوة هللا تعاىل 

  .زء األول من اإلقليم السادس إن شاء اهللاخلامس بتمام اإلقليم ويتلوه اجل
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االلسادساإلقليم   

  .الجزء األول

    

إن هذا اجلزء األول من اإلقليم السادس تضمن يف حصته أرض برطانية بأسرها وبعض أرض صايص 
وبالد بيطو والذي وقع فيه من أمساء البالد الربطانية منها نانطس ورينش وشنت جميال ودول ودنام 

و وشنت مثاو ولنيونش وكرنتني وكنبلرين وفينش وردون وباتس وفيه من بالد بيطو مدينة وشنت مهل
صايس وشنت جوان وبلفري ونريد أن نتكلم يف أوصافها مبا امكن من ذلك ونأيت بصفاا وهيئاا حسب 

مللح ذات فنقول إن بلفري مدينة متحضرة على البحر ا.ما سبق لنا فيما سلف من الكتاب بعون اهللا تعاىل 
سور وأسواق ممكنة وفيها مصايد للحوت ومعايش وأقوات كافية وهي يف قعر اجلون ومراكبها تسافر إىل 

شنت ياقوب وغريها وإىل سائر البالد ااورة هلا ومن بلفري إىل مدينة شنت جوان سبعون ميالً شرقاً 
ومن . ة مها من أرض بيطووكذلك من شنت جوان إىل أنقالزمة أربعون ميالً وشنت جوان وأنقالزم

بتارش إىل مدينة قتال أربعون ميالً وكذلك من قشتال إىل طرش سبعون ميالً وترش أرض صغرية غربيها 
أجنريش ومشاهلا أرض صايص وجنوا أرض بري وقشتال مدينة صغرية جداً وفيها إىل سواق عامرة 

 البحر إىل مدينة نانطس سبعون ميالً وجتارات قليلة وهي بلد حرث وزرع وماشية ومن مدينة بلفري على
ونانطس مدينة على حنر البحر يف قعر جون خارج من البحر وهي أول بالد برطانية ونانطس مدينة كبرية 
عامرة آهلة ذات حروث وأسفار ومراكب وداخل وخارج وهي مدينة حصينة رائقة ومنها يتجون البحر 

ال اليت هي آخر بالد برطانية مائة ميل وعشرة أميال ومن نانطس إىل مدينة شنت جمي. إىل جهة الشمال
يف الرب ومن مدينة نانطس إىل مدينة شنت جميال يف البحر مثاين مائة ميل وثالثون ميالً وذلك أن البحر 

يتجون هناك كثرياً ويتقعر وينضم من أعلى أرض برطانية حىت يعود الرب كالكيس فمه ضيق ووسطه 
 مدينة شنت جميال على الرب صار إىل مدينة رينش مثانني ميالً ورينش فمن أخذ من نانطس إىل. واسع

. مدينة كبرية أقطارها عامرة وخرياا وافرة وهلا سور حصني وا أسواق نافقة وصناعات دائمة قائمة

ومن مدينة رينش يف الرب إىل شنت جميال أربعون ميالً وشنت جميال مدينة متحضرة على البحر امللح وهي 
ومن أراد السفر يف البحر سار من مدينة .  القطر وافرة العمارة كثرية اخلريات متصلة احلراثاتحسنة

نانطس إىل مدينة باتس مخسني ميالً مع تقعري اجلون وباتس مدينة جليلة عامرة انشاء وإقالع وحط وا 
يالً وردون مدينة ومن مدينة باتس إىل ردون وهي على طرف اجلون ستون م. أسواق كثرية وبيع وشراء
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ومنها إىل مدينة فينش وتروى . متحضرة صغرية القطر خصبة رفيهة املعايش حسنة املباين عامرة بالناس
بينش وهي على طرف داخل يف البحر مخسون ميالً وموضعها مطل على البحر وهي يف ذاا حسنة ية 

 وسط جون مائة ميل وعشرون ميالً ومنها إىل مدينة كنبلرين وهي يف. كثرية العامر وا إنشاء وسفر
ومن مدينة كنبلرين إىل . ومدينة كنبلرين مدينة صغرية عامرة هلا أسواق وبيع وشراء وصناعات كثرية

مدينة شنت كرنتني مخسون ميالً وهي على طرف داخل يف البحر وهي كثرية العامر جامعة للصادر 
 مدينة لنيونش مائة ميل ومخسة وعشرون ميالً ومنها إىل. والوارد وا معايش ومتصرفات وبيع وشراء

ومنها إىل مدينة . وهي مدينة حسنة متحضرة ذات ديار حسنة وأرزاق ممكنة ومعايش كثرية وخري عام
شنت مثاو مائة ومخسون ميالً وهي مدينة متوسطة يف قرطيل خارج يف البحر وهناك يتصل بقعر أرض 

ومن مدينة شنت مثاو إىل مدينة شنت . مياسري وجتاراا كثريةبرطانية و ا إرساء وإقالع وحط وأهلها 
مهلو على البحر مائة ميل وهي مدينة كثرية اخلريات وافرة العمارات ا جتار مياسري وصناعات قائمة 

ومنها إىل مدينة دنام مخسون ميالً ودنام مدينة متحضرة هلا سور . نافقة وهلا زراعات وعمارات متصلة
ومن دنام إىل مدينة . واق وعمارات وافرة وإرساء وإقالع وسفر دائم إىل مجيع اجلهاتحجارة وا أس

دون مخسون ميالً وهي مدينة جليلة يف وسط جون وا أسواق عامرة وأحوال صاحلة ومتاجر نافقة 
ومن مدينة دول إىل . وخريات دائرة وحبوب كثرية وشرم من اآلبار وهلم عيون مياه وكروم وغراسات

ينة شنت جميال مخسون ميالً ومدينة شنت جميال مشهورة متحضرة متوسطة املقدار هلا كروم وأشجار مد
ومن مدينة شنت جميال يف الرب جنوباً إىل مدينة صايس . وا كنيسة مقصودة وهلا أموال وأحباس كثرية

     تسعون ميالً وهي من أرض إفرنسية وهي مدينة كبرية عامرة 

ريات شاملة ألنواع الربكات عامرة اجلهات كثرية الشجر والغراسات وهلا كروم خصبة رفيهة كثرية اخل
ومن مدينة صايس إىل مدينة مانس ثالثون ميالً وسنذكرها فيما بعد . متصلة وهي من قواعد مدن إفرنسية

وكذلك من مدينة صايس إىل مدينة جارطرش مثانون ميالً بني شرق وجنوب ومن مدينة صايس إىل 
تقدم ذكرها يف أرض برطانية مشاالً سبعون ميالً وكذلك من رينش إىل مدينة بينش اليت على رينش امل

وهذه البالد اليت ذكرا بالد تتقارب صفاا وتتشابه حاالا . البحر السابق ذكرها غرباً تسعون ميالً
واجلهاالت على أهلها وتتصل عماراا وجهاا وتشتبك أقاليمها وغالا وتتفاضل موجنوباًا وخرياا 

غالبة وغلظ الطبع فيهم موجود ظاهر وهي باجلملة بالد خصب ورفاهية وقلة مباالة باألمور ويكتنفهم 
من جهة املغرب البحر املظلم وتأتيهم منه أنواء وأمطار متصلة وضبابات عامة ولسيما البالد اليت تلي 

ئل املوج عميق القعر متصل الظلمات صعب وهذا البحر حبر غليظ املياه كدر اللون ها. الساحل منه
املركب عاصف الرياح ال يعرف انتهاؤه يف جهة املغرب وبه جزائر كثرية غري عامرة وقليل ما يسلك هذا 
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البحر إال نادراً والقوم الذي يسلكونه هلم به معرفة وجسر على ركوبه وأيضاً فإم يسريون فيه مساحلة 
م فيه أيام قالئل وهي مدة شهر أسطريون وشهر أوسو وأكثر ما يركبه ال يفارقون الرب منه وأيام سفره

القوم املسمون باإلنكليسيني وأهل جزيرة إنكرطارة وهي جزيرة كبرية عامرة ا مدن كثرية وعمارات 
وهذا البحر هو . وحروث وأار جارية وسنأيت بذكرها ونستقصي صفاا يف موضعها حبول اهللا تعاىل 

 من هوله وغلظه به مسك كثري مسني ومصايده يف أماكن معلومة منه وبه كثري من الدواب على ما وصفناه
العظام اخللق البحرية ما يريب على الوصف حىت إن أهل تلك اجلزائر الداخلة يتخذون من أعظمها وفقر 

ظهورها خشباً لبيوم وينحتون منها دبابيس وأسنان رماح وخناجر ويصرفون خرز هذه الدواب 
تخذوا منابر للصعود والقعود ويتصرفون يف أعظم هذه الدواب كا يتصرف أهل سائر البالد يف في

جنز اجلزء األول . اخلشب وهنا انتهى بنا القول يف هذا اجلزء واحلمد هللا على ذلك كثرياً محداً مباركاً دائماً
  .عن اإلقليم السادس واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثاين منه إن شاء اهللا

    

  .الجزء الثاني

إن الذي تضمن هذا اجلزء الثاين من اإلقليم السادس هو بالد إفرنسية وبالد نرمندية وبالد إفالندرش 
وبالد هينو وبالد هلرنكة وبالد بري وبعض بالد برغونية اإلفرجنيني وبعض بالد برغونية اللمانيني وبالد 

نية وبالد إفريزية وبعض بالد شصونية وفيه بعض بالد اللمانية وبالد بافري وبعض بالد قرنطارة وبالد لوبا
جزيرة إنكلتارة وحنن نتكلم فيها مبا صح عندنا ونأيت بكل ذلك نسقاً كما سبق لنا القول فيما سلف 

  .وانقضى وكل ذلك مبعونة اهللا وتأييده

 كبري وكروم فنقول إن مدينة أجنريش من إقليم طرونية هي مدينة حسنة كبرية فيها بشر كثري وهلا عمل
وحروث وأهلها مياسري ومنها إىل مدينة صايص ستون ميالً وكذلك أيضاً من أجنريش إىل مدينة بيتارش 

ستون ميالً ومن أجنريش إىل شنت ميجال اليت على البحر مثانون ميالً ومن صايص إىل شنت ميجال 
به مجلة قرى عامرة ومزارع ويف الشرق من مدينة أجنريش إقليم أجنو وهو إقليم صغري و. سبعون ميالً

كثرية متصلة وبه من املدن مدينة طرش وتروى بالتاء ترش وهي مدينة حسنة عامرة ذات كروم كثرية 
وزراعات متصلة وغالت وجبايات وافرة ومن مدينة ترش إىل بيتارش غرباً مائة ميل ومن قشتال أيضاً إىل 

 من إقليم إفرنسية وتروى أرليانش وأليانش طرش سبعون ميالً ومن طرش إىل أليانش ستون ميالً وهي
  .مدينة عامرة متحضرة ذات أسواق عامرة وصناعات دائمة ومزارع وغالت

ومن مدن إفرنسية مدينة جالوش وهي من أليانش شرقاً وبينهما ستون ميالً ومن أليانش إىل أشتيون اليت 
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 ومن أليانش إىل جارترش سبعون ميالً ومن من إقليم برغونية اإلفرجنيني ستون ميالً وهي من أليانش جنوباً
أرلياش إىل بنطيز مائة ميل ومن جارطرش إىل بنطيز مثانون ميالً وجارترش من أليانش مشاالً وهي مدينة 

جليلة حصينة خصيبة كثرية اخلريات غزيرة احلروثات مياهها جارية وحروثها متصلة وأسواقها عامرة 
  .وهي من إقليم إفرنسية أيضاً

    

ن مدن إفرنسية أيضاً مدينة مالص وتروى بالزاي ومن جارترش إليها شرقاً ستون ميالً ومالص مدينة وم
مشتملة على خريات حمتوية على بركات مياهها كثرية وكرومها غزيرة ومزارعها متصلة وهي يف اية من 

 ستون ميالً وهي اخلصب وهي وسطة أرض إفرنسية وأيضاً فإنه من مدينة مالص إىل مدينة برناي مشاالً
متحضرة خرياا وافرة وأقطارها عامرة وأشجارها ملتفة وزراعاا . من بالد إفرنسية وهي مدينة صغرية

متصلة وخصبها كثري وكذلك من برناي إىل جارطرش السابق ذكرها غرباً سبعون ميالً ومن جارطرش 
بينهما مثانون ميالً وهي مدينة كبرية وبالشرق من مدينة جالوش مدينة رانوش و. إىل أليانش ستون ميالً

عامرة على ر كثرية الكروم واألشجار والزراعات واحلبوب واملواشي وهي من قواعد البالد تتاخم من 
شرقيها أرض هينو وأرض هينو صغرية وأيضاً فإن من مدينة جارطرش املذكورة قبل هذا إىل مدينة 

 ا من جهة املغرب املانش وهي من أرض طرونية صايص مثانون ميالً وهي من أرض إفرنسية ويتصل
ويلي أرض إفرنسية يف جهة اجلنوب من أرض برغونية اإلفرجنيني وبالدها مدينة . وبينهما ثالثون ميالً

مشكون ونيفارش ودجون ولنكة وإطرويش وأشتيون فأما مشكون فقد ذكرناها فيما سلف من اإلقليم 
رش سبعون ميالً ونيفارش مدينة جليلة مشهورة الذكر كبرية القطر اخلامس ومنها مشاالً إىل مدينة نيفا

كثرية العامر مقصد للوارد والصادر ومن نيفارش إىل ليون من أرض بربنصة بني اجلنوب والغرب مائة 
وثالثون ميالً ومن بسنيس اليت على طرف اجلبل إىل مدينة ليون مثانون ميالً ومن مشكون إىل دجون 

متحضرة ستون ميالً ومن دجون مشاالً إىل مدينة لنكة سبعون ميالً ومدينة لنكة مدينة وهي مدينة صغرية 
ومن مشكون أيضاً إىل جنربة شرقاً مخسون . نبيلة عامرها كثري وجتائرها عامة ومصاحلها ومرافقها ممكنة

اً شرقاً إىل ميالً ومن لنكة أيضاً إىل بزنشون من أرض برغونية اللمانيني ستون ميالً ومن نيفارش أيض
دجون مخسة وثالثون ميالً ودجون مدينة صغرية متحضرة ومن دجون إىل مشكون ستون ميالً ومن 

مدينة لنكة إىل مدينة أشتيون غرباً مثانون ميالً ومن مدينة لنكة إىل مدينة إطرويش ستون ميالً وإطرويش 
عامرها كثري وقطرها كبري ومن قاعدة من قواعد بالد الروم رخيصة األسعار كثرية الكروم واألشجار 

إطرويش يف جهة الغرب إىل مدينة أشتيون ثالثون ميالً وأششيون مدينة جليلة ذات أسوار وحصانة زائدة 
ويلى أرض . وخرياا عامة ومن مدينة إطرويش إىل أرليانش اليت تقدم ذكرها من بالد إفرنسية ستون ميالً
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ض نرمندية وا من قواعد البالد بياوش وإبراوش وبنطيز إفرنسية يف جهة الشمال إىل ساحل البحر أر
فأما مدينة بياوش فهي مدينة جليلة . ورطوماغش وديابة وقام وقسطنس وا قرى كثرية وعمارات متصلة

حسنة عامرة كثرية اخلصب واخلري ومنها يف الشرق إىل مدينة إبراوش مخسة عشر ميالً وإبراوش مدينة 
 اخلريات عامرة اجلهات ومنها إىل رطوماغش ثالثون ميالً ورطوماغش على حسنة حصينة خصيبة وافرة

النهر يف شرقيه وهي مدينة كبرية مشهورة ومنها إىل ديابة على البحر عشرون ميالً وبني رطوماغش 
ولزاوش أربعون ميالً وا يصب ر رطوماغش يف البحر ولزارش على البحر ومن لزارش إىل مدينة 

حر يوم يف جهة الشرق وهو مخسة وعشرون ميالً وعنها شرقاً إىل مدينة ديابة أربعون هنفالت على الب
ميالً ومدينة ديابة مدينة عامرة على البحر وا إرساء وإقالع وإنشاء مراكب للسفر ومن مدينة هنفالت 

 ستون ميالً ومن طوقة إىل وادي أشترهام غرباً. يف جهة املغرب إىل مدينة طوقة على البحر ثالثون ميالً
ووادي أشترهام ر تدخله املراكب ومنبعه جيري من حنو أربعني ميالً وجيتاز على شرقي بياوش ويصب 
يف البحر وبني بياوش والبحر اثنا عشر ميالً ومن بياوش إىل مدينة قسطنس أربعون ميالً ومن بيارش إىل 

نة وطرماغش مخسة وأربعون ميالً شنت ميجال غرباً ستون ميالً ومن إبراوش يف جهة الشرق إىل مدي
وأيضاً فإن من مدينة بياوش إىل مدينة مالص من أرض ستون ميالً ومن قسطانس أيضاً يف الرب إىل أبرجنش 

ثالثون ميالً ومن أبرجنش إىل شنت ميجال عشرة أميال مشاالً ومن أبرجنش جنوباً إىل مدينة صايص من 
 إىل مدينة املانش ثالثون ميالً واملانش من أرض طرونية ومن أرض طرونية أربعون ميالً ومن أبرجنش أيضاً

إبراوش أيضاً إىل مدينة جارطرش من أرض إفرنسية مخسون ميالً وكذلك من صايص إىل أجنريش املتقدم 
    ذكرها سبعون 

لك وكذلك من مدينة املالز وهي مالص أيضاً إىل مدينة إبراوش مخسة وسبعون ميالً وعلى ميني السا. ميالً
من مدينة إبراوش إىل املالص مدينة برناي ومدينة برناي ومدينة مالص معاً من مدن إفرنسية وقد ذكرنامها 
فيما سلف من الذكر ومن رطوماغش املتقدم ذكرهاً أيضاً إىل مدينة بنطيز ثالثون ميالً وهي آخر أعمال 

. ار كبرية األقطار وافرة العمارنرمندية يف جهة اجلنوب وهي مدينة على النهر آهلة عامرة حسنة الدي

وتتاخم أرض برغونية اإلفرجنيني يف جهة الشرق أرض برغونية اللمانيني ومن مدا ومشهور قواعدها إىل 
فأما مدينة أغشت فقد سبق ذكرها وهي متامخة . غشت وجتربة ولزنة وبشنسون وبزلة وإشبرية وبردون
سون ميالً ومن أغشت إىل مدينة جنربة وهي مدينة جلبل منت جون ومنها إىل مشكون السابق ذكرها مخ

على ر رودنو وقد سبق ذكرها مخسون ميالً ومن جنربة إىل مدينة لزنة شرقاً ثالثون ميالً ولزنة مدينة 
متحضرة وافرة اخلريات جامعة ألنواع التجارات قاصدها كثري وعامرها حفيل ومنها يف جهة الشمال إىل 

 وبزنشون مدينة متوسطة املقدار حسنة املباين والديار مياهها كثرية وأقاليمها مدينة بزنشون مخسون ميالً
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معمورة وا صناعات قائمة وأسواق مرحبة دائمة ومنها إىل مدينة بردون مشاالً ستون ميالً وبردون مدينة 
زنشون إىل ومن ب. كثرية العمارة هلا صنائع دائمة وجتارات وهلا كروم كثرية وأشجار مثمرة وحروث مجة

مدينة بزلة شرقاً مخسون ميالً وبزلة يزعم قوم أا من أرض اللمانيني وقوم يقولون إا من أرض برغونية 
وهي قصر كبري وبلد عامر كثري ومن بزنشون إىل مدينة ماص مثانون ميالً ومن بزلة إىل بردون سبعون 

ة إشبرية على ر رين وهي كبرية عامرة ميالً بني مشال وغرب ومن بزلة إىل إشبرية مخسون ميالً ومدين
وكذلك بزلة على غريب هذا النهر أيضاً وبني إشبرية وبردون غرباً أربعون ميالً وبرغونية اللمانيني والا 

ويلي برغونية اللمانيني يف جهة الشمال أرض هلرنكة . وعماهلا حتت طاعة اللماين وهو جابيها وحاميها
بالقرى واحلروث املتصلة واملواشي واخلريات ومن مدا ماص و لياج وهي أرض صغرية لكنها عامرة 

فأما مدينة ماص فإا مدينة حسنة كبرية منخرقة سكاا إىل هلوها وفيها صناعات وآالت . وقمراي
ومن مدينة ماص أيضاً إىل لياجة مائة ميل . يتصرفون فيها وبني مدينة ماصة ومدينة بردون ثالثون ميالً

جة مدينة حسنة يف جزيرة من النهر والنهر قد أحاط ا من كل ناحية وا أسواق وصناعات ومدينة ليا
كافية ومن مدينة لياجة بني مشال وغرب إىل مدينة قمراي سبعون ميالً ومدينة قمراي على غريب ر أرين 

ميل ومن مدينة وهي كبرية القطر فسيحة العمارة ومن مدينة لياجة إىل مدينة رايص يف جهة الغرب مائة 
وتتصل بأرض هلرنكة . رايص مشاالً إىل مدينة ميوش وتروى بالزي ميوز وبالصاد ميوص معاً ستون ميالً

أرض إفالندريش وهي تتصل بالبحر من جهة مشاهلا ومن مدا بوبش وإبريز وبنطيز وجيجربش والرايز 
ة عامرة بالناس والتجار والصناع فأما مدينة رايش فدينة جليل. ووادي شنت وولرين وروة وبرت وإطريز

والفعلة وهلا أقاليم وأعمال كثرية متصلة وهي يف غريب مدينة لياجة ومن رايص إىل ميوص مشاالً ستون 
ميالً ومن ميوص إىل مدينة بوبش ستون ميالً وبوبش مدينة من مدن الروم القدمية املذكورة وقاعدة من 

اتني والعمارات واملياه ومنها إىل إبريز سبعون ميالً وإبريز قواعدها املشهورة وهي كثرية الكروم والبس
مدينة متوسطة املقدار كثرية الكروم واألشجار وهي يف جزيرة من ر صينو والنهر يطيف ا من كل 

جهة وهي كاملة احلسن منيعة احلصن ومن إبريز إىل مالص جنوباً أربعون ميالً ومن مدينة إبريز وتروى 
 مدينة بوبش يف جهة الغرب مائالً إىل اجلنوب تسعون ميالً ومن مدينه إبريش إىل مدينة بالشني إبريش إىل

وبنطيز مدينة صغرية لكنها متحضرة بتجارات متحركة وصناعات . بنطيز على النهر ثالثون ميالً أو حنوها
سون ميالً مفتعلة وغالت متصلة وهي على شرقي ر صينو املتقدم ذكره ومن بنطيز إىل بوبش شرقاً مخ

ومن مدينة بنطيز مع النهر إىل مدينة جيجريش مخسة وعشرون ميالً وهي مدينة حسنة صغرية كاملة 
املعاين ومن جيجريش إىل الراين شرقاً مثانون ميالً ومن جيجريش إىل مدينة رطوماغش غرباً ثالثون ميالً 

ومنها إىل مدينة وادي . سحة األقطا رورطوماغش من بالد نرمندية والرايز مدينة كبرية عامرة الديار منف
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    شنت مثانون ميالً وهي مدينة صغرية جداً 

على ضفة البحر ومن هذه املدينة تركب املراكب الداخلة إىل جزيرة إنقلطارة وبينها وبني الساحل جماز 
ها طوله مخسة وعشرون ميالً وهي اجلزيرة العظمى اليت يف حبر الظلمات وسنذكرها ونذكر مجيع بالد

وعماراا عند ذكر اإلقليم السابع حبول اهللا تعاىل ومن بوبش إىل قمراي وهي مدينة يف أرض إفالندرش 
ونرجع فنقول ومن شاء سار من وادي شنت إىل وادي روة ستني ميالً على . من جهة املشرق ستون ميالً

ين إىل برت إطريز وهي البحر ومن وادي روة إىل حصن ولرين على البحر ثالثون ميالً غرباً ومن ولر
مدينة على البحر غرباً مخسة وعشرون ميالً ومن برت إطريز إىل مدينة ديابة املتقدم ذكرها يف بالد 

ويلي أرض . نرمندية مخسة وعشرون ميالً ومجلة ما ذكرناه من هذه البالد هي يف طاعة ملك إفرنسية
 مدا طرناي وقنط وقمراي إبرجس إفالندرش يف جهة املشرق أرض لبان وهي مما يلي الساحل ومن

وشنت مري وهي أرض خصيبة مباركة وا قرى وعمارات ترجع منافعها إىل هذه البالد املذكورة ويتصل 
وأعظم قواعد مدا . ذه األرض من جهة شرقيها إىل رض إفريزية وتتصل من جهة جنوا بأرض هلرنكة

ر أرين وهي كثرية الديار وافرة العمارة فرجة األمكنة املذكورة مدينة قنط وهي مدينة جليلة على غريب 
ذات كروم وأشجار وغالت قائمة ومن هذه املدينة إىل البحر يف جهة الشمال مخسة وثالثون ميالً ومن 

قنط إىل مدينة صقلة مثانون ميالً يف جهة الشرق ومدينة صقلة وتروى شكلة أيضاً من بالد إفريزية 
اهللا تعاىل ومن مدينة قنط إىل مدينة طرناي بني غرب وجنوب ثالثون ميالً وسنذكرها بعد هذا حبول 

وهي مدينة متحضرة حسنة وعليها أقاليم وقرى وعمارات ومن مدينة طرناي إىل مدينة أتريغوس يف جهة 
الشرق أربعون ميالً وهي مدينة أسفل لياجة على النهر وفوق مدينة قحط وهي على ضفة ر أرين ومن 

أتريغوس املذكورة مخسون ميالً جنوباً ومن مدينة أتريغوس إىل أستريك وهي مدينة من مدن قنط إىل 
اللمانية يف جهة الشرق والشمال مائة ميل ومن أتريغوس إىل مدينة قمراي أربعون ميالً ومن مدينة قمراي 

اي أيضاً إىل إىل مدينة أستريك أيضاً مائة ميل ومخسة وعشرون ميالً بني شرق ومشال ومن مدينة قمر
ومن مدينة قنط إىل مدينة . مدينة لؤونس غرباً ستون ميالً ولؤونس تقدم ذكرها يف أرض إفالندرش

إبرجس غرباً مخسة عشر ميالً وهي مدينة متوسطة متحضرة كثرية املرافق رخيصة األسعار متصلة الكروم 
الً وصنقلة قرية عامرة على ضفة واحلروث واخلريات ومن إبرجس إىل صنقلة على البحر مشاالً ثالثون مي

ر يف ر جون يعرف جبون صنقلة ومن وادي صنقلة إىل وادي شنت املتقدم ذكره غرباً ستون ميالً ومن 
وادي شت يف الرب جنوباً إىل مدينة الرائز ثالثون ميالً ومن الرائز إىل إبرجس مائة وستون ميالً وإبرجس 

ري وهي مدينة صغرية مخسة وعشرون ميالً ومن مدينة شنت مري من الرائز شرقاً ومن إبرجش إىل شنت م
ويلي أرض لبان يف جهة اجلنوب أرض اللمانيني وحييط . إىل مدينة طرناي السابق ذكرها مخسة عشرميالً
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ا من جهة املغرب أرض هلرنكة وأرض برغونية اللمانيني ويليها يف جنوا أرض صوابة وأرض بابري 
رق أرض شصونية وبعض بالد إفريزية ومن مشهور بالدها بزلة وإشبرية وفرميزة ويليهما من جهة املش

فأما مدينة بزلة فقد ذكرناها وقلنا إا من . وميانصة وإبرنكربده وقاسلة وقلونية وأستريك وهربرد وبنسة
برية ستون برغونية اللمانيني ويقال أيضاً إا من بالد اللمانيني وهي قطر كبري حسن ومنها إىل مدينة إش

ميالً وإشبرية على ر رين وبغربيه ومن مدينة بزلة إىل مدينة أملة مائة ميل وستون ميالً شرقاً وأملة من بالد 
صوابة وسنذكرها يف موضعها حبول اهللا ومن أملة إىل أوزبرك من إقليم صوابة ثالثون ميالً ومن إشبرية إىل 

نة حسنة على ضفة النهر املسمى رين جليلة الديار فسيحة مدينة فرميزة ثالثون ميالً ومدينة فرميزة مدي
ومن قواعد بالد اللمانية مدينة ميانصة وهي مدينة جليلة عامرة . األقطار كثرية العمارات قائمة اجلبايات

. كثرية الزراعات وافرة الغالت ومنها إىل مدينة فرميزة ثالثون ميالً جنوباً وا يقع ر مورين يف ر رين

مدينة ميانصة إىل مدينة قلونية ستون ميالً بني مشال وشرق ومدينة قلونية مدينة على غريب ر رين ومن 
ومن مدينة قلونية إىل مدينة أستريك مائة ميل . كبرية القطر عامرة اجلوانب متصلة الزراعات قائمة الغالت
    مشاالً وأستريك على ر رين ويف الضفة الغربية منه وهي 

 ظاهرة العمارة وافرة التجارة حسنة األبنية واسعة األفنية كثرية الكروم والشجر واملواشي مدينة حسنة
ومن مدينة ميانصة . واحليل والعدة ويف أهلها عزة أنفس وجالدة وحزم وأستريك متامخة ألرض إفريزية

ة سبعون ميالً إىل قاصلة سبعون ميالً شرقاً وقاصلة متوسطة أرض اللمانية ومن مدينة قلونية إىل قاصل
وكذلك من مدينة ميانصة إىل برنقربذة أربعون ميالً شرقاً ومن قلونية إىل برنقربذة جنوباً ستون ميالً 

ومن مدينة قاصلة إىل مدينة هربرد سبعون . وكذلك من مدينة برنقربذة إىل مدينة قاصلة ثالثون ميالً شرقاً
وهي مدينة عظيمة عامرها كثري وماهلا غزير ميالً شرقاً ومدينة هربرد مدينة تتاخم أرض شصونية 

وكذلك من مدينة هربرد إىل مدينة بنصة جنوباً مغرباً ستون ميالً ومن . وزراعاا متصلة غري منفصلة
هربرد إىل مدينة قاصلة سبعون ميالً ومن مدينة قاصلة إىل مدينة بنصة مخسة وأربعون ميالً وكذلك من 

 مدينة بنصة سبعون ميالً شرقاً ومدينة بنصة مدينة كبرية عامرة خصيبة مدينة فرمرية املتقدم ذكرها إىل
. حصينة كثرية الزرع والضرع وأهلها أجناد يف احلروب وهلم عدة واستعداد وهي دار مملكة اللمانيني

وأرض شصونية وأرض بلونية وأرض بوانية وأرض قلنطارية وأرض أكالية وأرض إبرنصية وإقليم دسقانة 
ية وأرض بابري وأرض صوابة وأرض هلرنكة ولوبانية وأرض بربان و أرض هينو وأرض وأرض إفريز

برغونية اللمانيني مجيعها حتت طاعة ملك اللمانية وهي مخسة عشر أرضاً وأيضاً فإن أرض إفلندريش 
وأرض إفرنسية وأرض برغونية اإلفرجنيني وأرض نرمندية وأرض برطانية وأرض ماينة وأرض أجنو وأرض 

ية وأرض بري وأرض الربنية وأرض بيطو وغشكونية وبربنصة كل هذه الثالث عشرة أرضاً هي طرون
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حتت طاعة ملك اإلفرنج وبالد اإلفرنج أخصب من بالد اللمانيني وأنفع غالت وأحسن حاالت وأغزر 
مدينة فأما ارض قرنطارة فهي أرض صغرية ومن بالدها املشهورة وقواعدها املذكورة إكريزا فأما . مثارات

إكريزا فهي تتاخم جبل منت جون وهي خلف ر دروة وهي مدينة متوسطة متحضرة هلا إىل سواق 
وفيها جتارات وا خريات وكروم وهلا إىل غنام ومواش كثرية وأرزاق وغالت ومنها يف جهة الشمال إىل 

ومن مدينة . ا خريات وافرةمدينة أملة مخسون ميالً وأملة مدينة كبرية متحضرة هلا أسواق وفيها جتارات و
إكريزاً إىل مدينة أسكنجة مخسة وثالثون ميالً بني مشال وغرب ومدينة أسكنجة مدينة كبرية تتاخم طرف 

جبل منت جون وخيرج ر دنو مبقربة منها وعلى اثين عشر ميالً وذلك ما بني أسكنجة واجلبل ومدينة 
نة البقعة فسيحة الرقعة عامرة الديار نزهة البساتني أسكنجة على ضفة النهر من الناحية الشرقية وهي حس

فأما ارض صوابة فن مدا املة . كثرية العيون واألار وهي من أرض قرنطارة وجتاور أرض صوابة
وأوزبرك وبزلة وإشبرية وهي أرض صغرية الطول والعرض لكنها إىل رض عامرة كثرية اخلصب ومن 

ا مائة ميل وبزلة يقال إا من بالد اللمانية كما بيناه قبل هذا ومن أسكنجة إىل مدينة بزلة املتقدم ذكره
مدينة أملة إىل مدينة أوزبرك ثالثون ميالً وهي مدينة عامرة القطر كثرية اخلريات متصلة الزراعات وهي 
ة على ر دنو ومنها إىل مدينة بتزوة وتروى بتصوة بالصاد مثانون ميالً ومدينة بتصوة مدينة كبرية كثري
العمارات فرجة الديارات ذات أسواق وصناعات ومياه جاريات وغالت دائمة وجتارات قائمة ومن 

مدينة بتصوة إىل مدينة بنصة اليت من بالد اللمانية مائة ميل وقد ذكرنا بنصة فيما صدر من الكالم 
ة إفرنقربذ على ر وكذلك من مدينة أوزبرك إىل مدينة بنصة أيضاً مائة ميل ومن مدينة أوزبرك إىل مدين

وكذلك من أوزبرك إىل مدينة رنج برك . موين اليت من أرض اللمانية سبعون ميالً وقد قدمنا ذكرها
ستون ميالً ورنج برك مدينة من مدن أرض بابري وتروى بافري كثرية الدور عامرة القطر متصلة الغراسات 

 كبرية هلا قرى وعمارات وقالع كثرية والكروم وموضع هذه املدينة جبنوب ر دنو وأرض بابري أرض
ومن مشهور بالدها رنج برك ويقال رينش برك ومدينة بتصوة ومدينة أنززقرطة وغرمايشة وهذه األرض 

حميط ا من شرقيها أرض بوامية وبغرا صوابة وجبنوا قرنطارة وبشماهلا اللمانية وهي أرض جليلة 
رنج برك إىل مدينة بتصوة سبعون ميالً شرقاً ومن بتصوة إىل كثرية اخلريات مشهورة الربكات ومن مدينة 

    أنززقرطة ستون ميالً وهي مدينة كبرية عامرة كثرية الدخل واخلرج متصلة العمارة كثرية املياه واألار 

والبساتني والكروم واألشجار ومن مدينة غرمايشة إىل مدينة بنصة بني مشال وغرب سبعون ميالً ومدينة 
ومن مدينة غرمايشة إىل ويانة شرقاً .  أرض اللمانية وقد تقدم ذكرها فيما مضى من الذكربنصة من

ستون ميالً وهي من أرض بوامية وتروى بوابية بالباء وأرض بوابية هذه أرض طويلة عريضة عماراا 
وماصو متصلة وبالدها كثرية وخرياا واسعة فمن مدا وقواعد بالدها جيك لبوكة وشربونة وويانة 
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وتروى باصو وماشلة وأقراقطة ومدينة أستركونة وهذه البالد كلها من عمالة اللماين وحتت طاعته وهو 
القائم جببايتها ومحايتها واألمر يف ملوكها مبا شاء من شائع أوامره يويل ويعزل ويفعل ما خيتار من غري 

وهي قاعدة بالد بوامية وأعظمها قطراً وأشهر مدن بوامية مدينة أستركونة . مضاد ألمره وال معاند حلكمه
وأوسعها عمارة وأكثرها بشراً وأعمها خرياً وهي دار اململكة ومدار الرياسة مللوك بامية ومن مدينة 

أستركونة وتروى أسترغونة بالغني إىل مدينة جيك لبوكة غرباً مع مشال مثانون ميالً ومدينة جيك لربكة 
وا أسواق للتجارات وأقاليم متصلة العمارات ومياهها وفواكهها عامة مدينة حسنة قائماً جبميع منافعها 

وخصبها دائم وكرومها وأشجارها كثرية ومن مدينة جيك لبوكة إىل مدينة شربونة ستون ميالً شرقاً 
وكذلك من مدينة شربونة إىل مدينة أستركونة جنوباً مثانون ميالً ومدينة شربونة مدينة جليلة كبرية كثرية 

ياه واملزارع عامرة األسواق والشوارع ديارها عالية ومترتهاا سامية وهي يف مستو من األرض خصيبة امل
وبينها وبني النهر عشرون ميالً ومن مدينة شربونة إىل مدينة ويانة جنوباً أربعون ميالً وكذلك من ويانة 

ينة أستركونة مخسون ميالً جنوباً إىل مدينة غرميشة السابق ذكرها أربعون ميالً غرباً ومن ويانة إىل مد
وويانة يف شرقي ر دنو وأستركونة يف شرقي النهر ومن أستركونة شرقاً إىل باصو أربعون ميالً وباصو 
مدينة كبرية وسنذكرها يف موضعها ومن باصو إىل شربونة مثانون ميالً بني شرق وجنوب ومن شربونة 

ىل مدينة بلغرابة ثالثون ميالً يف جهة اجلنوب ومدينة بلغرابة ومن أسترغونة إ. إىل أستركونة مثانون ميالً
من مدن أرض قرنطارة وأرض قرنطارة جماورة ألرض أنكالية من جهة املغرب وحييط ا من جهة جنوا 
بالد البنادقة ومن جهة الشرق أرض أنكرية ومن جهة الشمال أرض بوامية املتقدم ذكرها وأرض قرنطارة 

ووادي ذروة ومن بالدها وقواعد مدا بزوارة وبوزانة ونيطرم وبلغرابة وسيقالو وبوزة هي بني ر دنو 
وكل هذه بالد جتاور بالد البنادقة ورمبا كانت بينهم حروب شديدة ال ينفكون عنها ومن البالد اليت 

وزة ومها جتاور البنادقة من أرض قرنطارة مدينة بيلو وهي على ر ذروة يف الضفة اجلنوبية ومدينة ب
مدينتان متقاربتان يف القدر والكرب وكثرة العمارة وهلما حروث وزروع وغالت وبني بيلو وبوزة مخسة 
أيام يف جهة الشرق وكذلك من بوزة إىل مدينة سيق الو ثالثة أيام ومدينة سيق الو على ضفة النهر يف 

 وجبباهلا معادن احلديد اجليد اجلانب اجلنويب وهي مدينة كبرية حسنة ذات عمارة وأسواق وخري شامل
املعدوم املثال الذي ال يبلغ جودته حديد غريه يف القطع والرطوبة ومن مدينة بوزة إىل مدينة شربونة مشاالً 

ثالثة أيام وكذلك من مدينة بوزة إىل مدينة جيك لبوكة ثالثة أيام مشاالً مع غرب وكذلك من جيك 
ويلي أرض . مدينة شربونة إىل مدينة أستركونة مثانون ميالًلبوكة إىل شربونة ستون ميالً وكذلك من 

اللمانية من جهة مشاهلا إىل رض إفريزية ومن جهة املغرب أرض لوبان ومن جهة املشرق أرض شصونية 
ومن مشاهلا البحر املظلم ومن مدن أرض إفريزية سيكلة وشوزاص وأكروننجة وبرنة وهي بالد تتقارب 
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ا مدينة كبرية يف وطاء من األرض . ا وهي بالد حسنةمقاديرها وتتساوى عمارافأما مدينة صيكلة فإ
حسنة اجلهات متصلة العمارات كبرية األسواق والتجارات وهي متوسطة أرض إفريزية ومنها إىل مدينة 

أستريك غرباً مثانون ميالً وكذلك من مدينة سيكلة إىل مدينة شوزاص مثانون ميالً ومدينة شوزاص مدينة 
برية عامرة أسواقها حسنة وديارها عامرة وكرومها وأشجارها كثرية وأيضاً فإن من مدينة سيكلة إىل ك

أكرننجة سبعون ميالً ومن أكرننجة إىل برنة على البحر سبعة أميال ومدينة برنة على البحر وهي مدينة 
هة الغرب مثانون ميالً وبني عامرة كثرية الديار والكروم واحلروث ومن مدينة برنة إىل موقع ر رين يف ج

    هذا الذراع والذراع الثاين مثانون ميالً 

غرباً ومن مدينة أكروننجة إىل مدينة قلونية مائة ميالً ومن مدينة برنة يف جهة املشرق إىل مدينة وزرة مائة 
 ميل ووزرة من أرض شصونية وسنذكر أرض شصونية يف موضعها بعد هذا حبول اهللا تعاىل ومن مدينة

شوزاص إىل مدينة ذولربلة ستون ميالً جنوباً وذولربلة مدينة حسنة يف سفح جبل وا مياه جارية ومزارع 
وغالت ومن مدينة ذولربلة إىل مدينة سيكلة سبعون ميالً وسنذكر بالد شصونية بعد هذا اجلزء بعون اهللا 

ظلم جيتاز إليها ويدخل من جون صنقلة ونقول أيضاً إىل ن جزيرة إنقلطارة اليت يف البحر الكبري امل. تعاىل 
املتقدم ذكره وهي جزيرة كبرية جداً ا بالد عامرة وحصون وقالع وقرى ومزارع وأودية وأار وجبال 

وقد أحاط هذا اجلزء الذي حنن فيه وتكلمنا عليه ووصفنا أراضيه وقواعد . ووهاد وأرض غري مسكونة
 إنقلطارة وما على ساحلها من قواعد بالدها املسكونة يف اجلانب البالد منه جبزء من هذا اجلزيرة املسماة

اجلنويب منها وهي مدينة سهستار وغرهم وهنتونة وشرهام وهستينكش ودبرس وجرمنوده ونرغيق 
وأغرميس ولوندرس وغركة فرت وعونسترة وبالد أخر غري هذه مما مل تقع مواضعها يف هذا اجلزء 

دا ومجيع أرضها وجباهلا وأارها يف موضعها من اإلقليم السابع حيث وسنذكر الكل من هذه اجلزيرة مب
جنز اجلزء الثاين من اإلقليم السادس واحلمد هللا . يأيت موضع اجلزيرة إن شاء اهللا تعاىل وبه التسديد والتوفيق

  .ويتلوه اجلزء الثالث منه إن شاء اهللا

  .الجزء الثالث

    

إن الذي تضمن هذا اجلزء الثالث من اإلقليم السادس بقية من أرض بؤامية وإقليم أنكرية وإقليم بلونية 
وفيه . فأما اقليم بؤامية ففيه من البالد املشهورة باصو وأقراه وأبية وبطش. وإقليم شصونية وإقليم رمانية

غرماسية وتيتلوس ونيطرم وإفرنك من بالد قرنطارة سيق الوش وبذوارة وبلغراتة وأستركونة وشربونة و
وفيه من بالد أنكرية هنقرب وشنت وبقصني وجرنغراتة وقاون وار وبلغردون وأفرنيسفا . بيلة وأرينية
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وفيه من بالد بلونية . وفيه من بالد شصونية هربرد ووذنربكة ونيون برك وهالة ومشلة. وتنيسرب ووالبة
وها حنن أواصفون خبارها مثل ما سبق لنا من قبل حبول اهللا . زامتق وإقراقو وجنازنة وبرتيصالبة ورمسلي

فنقول إن مدينة بالح من أرض قرنطارة على ر دروة وهي مدينة حسنة كثرية األقاليم واألقطار غزيرة 
ومنها إىل مدينة بلغراتة يف جهة الشمال سبعون . املياه واألار وقد تقدم لنا ذكرها مبا هي عليه قبل هذا

دينة بلغراتة على بعد من النهر املذكور وهي يف ذاا حسنة جليلة عامرة ذات سور حصني ميالً وم
. وأسواق عامرة وصناعات قائمة وجتارات متصرفة ومرافق كثرية ومزارعها طيبة كثرية احلبوب والقطاين

عامرة متحضرة ومن مدينة بلغراتة إىل مدينة بوزانة على ر دنو مخسة وثالثون ميالً وهي مدينة متوسطة 
ومن مدينة بوزانة إىل مدينة بذوارة ستون ميالً وبذوارة . ا أشياء ممكنة ومرافق قائمة وعمارات متصلة

وكذلك أيضاً من . على ر دنو وبني بوزانة وبذوارة يقع ر دروة يف ر دنو ومبوزانة آخر بالد قرنطارة
ن مدينة بذوارة املتقدم ذكرها إىل مدينة نيطرم يف جهة مدينة بلغراتة إىل مدينة أستركونة ثالثون ميالً وم

وكذلك أيضاً من مدينة بوصانة إىل نيطرم سبعون ميالً يف جهة الشرق مع الشمال . الشمال سبعون ميالً
وذلك أن ر دنو مير من مدينة بوصانة يف جهة اجلنوب مث يستقيم جريه شرقاً إىل مدينة بذوارة فيجتاز 

دينة عامرة متحضرة كبرية القطر يف مستو من األرض وهلا مياه جارية ومزارع نامية بشماهلا ونيطرم م
ومن مدينة نيطرم إىل مدينة أقرة يف جهة الشمال . وأحوال سامية وخريات كاملة وهلا كروم وعمارات

ان وخيرج من أرض بؤامية ران ميران يف جهة املغرب ويسري. أربعون ميالً ومدينة أقرة من أرض بؤامية
    بتأريب 

إىل اجلنوب فيصبان يف ر دنو مبقربة من بوزانة وخيرج هذان النهران من جبل يسمى ببلواك وهو جبل 
حاجز بني بالد بؤامية وبالد بلونية فيمر النهران مفترقني مث جيتمعان فيسريان واحداً مث يصب يف ر دنو 

مدينة صغرية لكنها عامرة وهلا أقاليم وعلى هذين النهرين مدينتا أقرة وبطش وبطش . كما وصفنا
ومن أقرة إىل مدينة بطش أربعون ميالً بني شرق ومشال ومن أقرة يف جهة الشرق إىل . ورساتيق كثرية

ومن أرينية إىل مدينة بقصني على ر دنو يف جهة . مدينة أرينية مثانون ميالً وهي مدينة صغرية عامرة
ورة ويف عديد القواعد القدمية مذكورة وا أسواق ومتاجر اجلنوب ستون ميالً وبقصني مدينة مشه

. وصناع وعلماء إغريقيون وهلم مزارع وجهات عامرة وسعرها إىل بداً حمطوط لكثرة احلنطة عندهم

وأيضاً فإن من مدينة بقصني إىل مدينة قاون ستون ميالً يف جهة الشرق ومدينة قاون مدينة كبرية عامرة 
اق وصناعات وكذلك من مدينة أقرة املتقدم ذكرها إىل مدينة قاون مائة ميل على ر دنو وا أسو

وأيضاً فإن من مدينة أقرة إىل مدينة باصو املذكورة يف جهة املغرب مع جنوب مثانون ميالً . وستون ميالً
ومن باصو إىل مدينة مشلة وتروى مشلة مائة ميل ومخسون ميالً وهي . ومدينة باصو من أرض بؤامية
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ينة حسنة كثرية املزارع والثمرات واسعة األقاليم واجلهات متصلة العمارات ذات أسوار حصينة مد
وأيضاً فإن من مدينة سيق الوش السابق ذكرها يف جهة املشرق إىل مدينة إفرنك بيلة . وأسواق عامرة

 خريات كثرية ونعم مثانون ميالً وإفرنك بيلة مدينة كبرية حسنة برية شرب أهلها من العيون واآلبار وا
ومن مدينة إفرنك بيلة بني شرق ومشال إىل مدينة أبرندس . شاملة وافرة والغالب على أهلها البداوة

خسون ميالً وأبرندس مدينة متحضرة هلا إىل سواق وعمارات كثرية وهي يف أسفل جبل وموضعها يف 
وكذلك من مدينة أبرندس إىل . وطاء من األرض ومنها إىل مدينة قاون اليت على ر دنو سبعون ميالً

مدينة بقصني مثل ذلك سبعون ميالً ومدينة بقصني من مدينة قاون يف ناحية الغرب وقاون وبقصني 
مدينتان جليلتان عامرتان كثريتا الداخل واخلارج ومها حاضرتا بالد أنكرية وأكثرها عمارة وأوفرها إىل 

دينة بذوارة السابق ذكرها إىل مدينة تيتلوس على النهر يف مث نرجع أيضاً فنقول إن من م. مواالً وضياعاً
جهة املشرق مخسة وسبعون ميالً ومن مدينة تيتلوس إىل مدينة بقصني مخسة وسبعون ميالً ومدينة تيتلوس 

وأهل هذه . يف الضفة الشمالية من النهر وهي عامرة كثرية اخللق وأهلها إىل هل أموال جسام ونعم وأنعام
ا إىل عين أهل بالد أنكرية أهل حرث وكسب وقدرة على العمارة وهلا أقاليم وقرى عامرة الناحية كله

وأكثر بالد إسقلونية يف وقتنا هذا تغلبت البنادقة عليها وملكت أمرها وكان . وهي تتاخم أرض إسقلونية
س يف جهة وأيضاً فإنا نقول إن من مدينة تيتلو. أكثرها قبل هذا يف طاعة ملك أنكرية فاغتصب فيها

اجلنوب إىل مدينة إفرنك بيلة ميالً ومن إفرنك بيلة إىل مدينة قاون مائة ميل ومن مدينة إفرنك بيلة أيضاً 
يف جهة الغرب مع اجلنوب إىل مدينة أقولية من أرض إسقلونية سبعون ميالً ويقال إن أقولية تتاخم أرض 

عون ميالً وأقولية من أرض إسقلونية ذات وكذلك من أقولية إىل مدينة سيق الوش أيضاً سب. إسقلونية
أقاليم واسعة وخريات جمتمعة وهي يف حضيض جبل متحصنة من غارات ومن أقولية إىل مدينة بالح 

تسعون ميالً ومن مدينة بالح إىل مدينة بلغراتة ستون ميالً وكذلك من مدينة بالح إىل إفريزاك مخسون 
رك اليت من أرض بابري مائة ميل وإفريزاك وبالح وأقولية تتاخم ميالً غرباً ومن إفريزاك إىل مدينة رنج ب

ومن مدينة إفرنك بيلة إىل أبرندس مخسون ميالً ومن أبرندس إىل مدينة بانية اليت على ر . أرض قرنطارة
لينة مخسة وسبعون ميالً وهي مدينة صغرية متحضرة متحصنة على النهر ورها يصب بني مدينة قاون 

ومن مدينة بانية أيضاً إىل مدينة أبالنة تسعون ميالً وهي مدينة عامرة ومن أبالنة إىل . دونومدينة بلغر
ومن أبالنة أيضاً يف جهة اجلنوب إىل مدينة . مدينة ربنة مائة ميل وعشرون ميالً وربنة مدينة كبرية عامرة

 ر كبري مير منها حىت جيتاز غانل أربعة أيام وهي مدينة تغلبت البنادقة على أرضها فأخربتها وهي على
ومن نيسو إىل مدينة ربنة مخسون ميالً ومن . على مدينة نيسو وبينهما يف الرب أربعة أيام ويف النهر يومان

    مدينة بانية إىل مدينة بلغردون يف جهة الشمال مخس 
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بعون ميالً وهي وكذلك من قاون إىل مدينة بلغردون س. مراحل ومن مدينة بانية إىل مدينة قاون مائة ميل
يف الرب مرحلتان كبريتان جداً ويف النهر أقل من ذلك ومدينة بلغردون مدينة عامرة ا بشر كثري وكنائس 

. ومنها إىل مدينة أفرنيسفا مخسة وسبعون ميالً ويف النهر يومان وإفرنيسفا مدينة عامرة كبرية. معظمة

مخسون ميالً يف الربية ومن ربنة إىل مدينة أفرنيسفا وأيضاً فإن من مدينة بلغردون إىل مدينة ربنة مائة و
مرحلتان كبريتان ويقال إا مائة ميل وهي مدينة يف مستو من األرض عامرة القطر كثرية الداخل 

واخلارج رخيصة األسعار دائمة الغالت مياهها جارية وأقاليمها واسعة وجتاراا دائمة وخرياا مشتملة 
نها إىل مدينة نيسو مخسون ميالً ونيسو من مدن مقذونية أيضاً وسنصف باقي وم. وهي من مدن مقذونية

أرض مقذونية فيما يأيت بعد هذا حبول اهللا وقوته فنقول إن الطريق من مدينة قاون إىل أرض أنكرية يؤخذ 
 مع الشمال وأكثر بالد أنكرية إمنا هي على ر شنت ور تيسيا وهذان النهران خيرجان معاً من جبل

كركو وهو احلاجز بني بالد أنكرية وبلونية وأرض اوس فيجريان معاً إىل ناحية املغرب مث جيتمعان على 
مسري مثانية أيام من منابعهما ويصريان راً واحداً مث مير إىل جهة اجلنوب مقدار مثانية أيام فيصب يف ر 

نت أربعة أيام وهي يف غريب النهر وهي ومن مدينة قاون إىل ش. دنو ما بني مدينة بقصني ومدينة قاون
ومنها مع النهر إىل مدينة جرنغراتة ثالث مراحل وهي مدينة كبرية عامرة . مدينة عامرة حسنة متحضرة

ومنها أيضاً مع النهر إىل مدينة تنيسرب أربع مراحل وهي مائة وعشرون ميالً . ا أسواق وخريات شاملة
ومن أراد سار من مدينة جرنغراتة إىل مدينة . على جنوب ر تيسياوتنيسرب مدينة حسنة كثرية اخلريات 

والبة مخس مراحل خيرج من املدينة إىل مصب ر تيسيا مرحلة كبرية ويصعد مع ر شنت أربع مراحل 
ومن مدينة والبة إىل مدينة تنيسرب . إىل مدينة والبة وهي مدينة قائمة الذات عامرة على ر شنت من مشاله

ومن .  اجلنوب أربع مراحل كبار يف عمارات ومزارع وخصب وهذه املراحل بني النهرين معاًيف جهة
. مدينة والبة إىل مدينة هنقرب يف ناحية الغرب مخس مراحل ومدينة هنقرب كبرية عامرة تتاخم أرض بلونية

آلفاق وبالدها عامرة وأرض بلونية بالد العلماء وطالب العلم ا كثري من الروم القاصدين إليها من سائر ا
ومن مدا مدينة إقراقو وهي مدينة حسنة كثرية الديار والعمار واألسواق والكروم واجلنات . كثرية البشر

ومنها غرباً مع جنوب إىل مدينة مشلة مائة وثالثون ميالً ومدينة مشلة مدينة حسنة متحضرة ومنها أيضاً 
قراقو إىل مدينة جنازنة مائة ميل وهي من إقراقو شرقاً وهي ومن مدينة إ. إىل مدينة بطس مخسة أيام جنوباً

مدينة عامرة حسنة ومن مدينة جنازنة إىل مدينة رتصالبة ستون ميالً ومن مدينة رتصالبة إىل رمسلي من 
ومن مدينة إقراقو أيضاً إىل مدينة هالة يف جهة الغرب مائة ميل وهي من أرض . أرض سدمارة مائة ميل

وكذلك من مدينة إقراقو إىل نيون برك مائة ميل ونيون برك . دينة كبرية جامعة عامرةشصونية وهالة م
من أرض شصونية أيضاً وبني كحالة ونيون برك أربعون ميالً ومن نيون برك إىل مدينة وزنربكة غرباً 
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وهي أربع ومن مدينة نيون برك يف جهة اجلنوب إىل مدينة قزالرة مائة ميل . ستون ميالً وهي مدينة جليلة
مراحل ومن مدينة قزالرة يف جهة الغرب إىل مدينة هربرد من أرض اللمانية ستون ميالً ومن مدينة قزالرة 

ومن نيون برك إىل . إىل مدينة مشلة يف جهة الشرق مائة ميل ومن هالة أيضاً إىل مدينة مشلة مثانون ميالً
ر الظلمات مخسة وعشرون ميالً وهنا مدينة وزرة على النهر مخسة وعشرون ميالً ومن وزرة إىل حب

جنز اجلزء الثالث من اإلقليم السادس ويتلوه اجلزء الرابع منه . انقضى القول يف هذا اجلزء واحلمد هللا كثرياً
  .إن شاء اهللا

    

  .الجزء الرابع

    

لروسية إن الذي تضمن هذا اجلزء الرابع من اإلقليم السادس إقليم رمانية وأرض مقذونية وبعض بالد ا
فأما ارض مقذونية ففيها من بالدها نيسو وأترويب ونوقسترو وبيدين وبنوي ولنفيسة وأفرنيسفا . القصوى

وفيه من بالد رمانية فاروي وليغلغو وأقرنوس وإستينوس ودنبلي وفرامنياك . وأغريزينوس ومسيونس
وطمطانة وبرنس وأخيلو وأملاس وكرنيب وميغايل ثرمة وغولوي وبسترنس وأفلي وألكسيوبلي وديسينة 

وأمين وبرفنتو ومليسية وبرسكالفسة وميغايل برسكالفة وأغرميين وفربسيوس وماذينوس وقليمااليا وبوليا 
. بسيمسقوس وبيزوي والقسطنطينة وإدرستر وأيلوغيس وأمييديا وأغاتوبلس وباسليكو وسزوبلي وأخيلو

أن نصف أحواهلا وحدود طرقاا كما سبق وكل هذه البالد قواعد مذكورة ومدن مشهورة وجيب علينا 
إن من بالد مقذونية نيسو وهو بلد جليل : لنا يف سائر األقاليم املتقدمة ومن اهللا نستمد املعونة ونقول

وقطر نبيل كثري اللحم والسمك والعسل واللنب وأسعارها إىل بداً رخيصة وهي كثرية الفواكه على ضفة 
ومن . ة وهلا على النهر قنطرة كبرية حسنة جياز عليها دخوالً وخروجاًر مورافا اخلارج من جبال سربي

مدينة نيسو إىل مدينة أترويب شرقاً أربعون ميالً وأترويب على ر صغري يأيت من جبال سربية فيمر مبدينة 
ب يف أترويب من جهة شرقيها ومير إىل أن يصب يف ر مورافا فيسريان واحداً مث مير هذا النهر إىل أن يص

ومن مدينة أترويب إىل . ر دنو على مقربة من بلد إفرنيسفا وعلى هذا النهر أرحاء طاحنة وجنات وكروم
مدينة أتراليسة السالف ذكرها يف اإلقليم اخلامس أربعون ميالً وأتراليسة كما قدمنا ذكرها يف اإلقليم 

ومن مدينة . يف ذاا مدينة جليلةومن أتراليسة إىل مدينة إستوبوين يوم وهي . اخلامس مدينة جليلة
ومن أقرنوس إىل . إستوبوين إىل مدينة أقرنوس ست مراحل وأقرنوس مدينة جليلة على ظهر جبل مرتفع

فاروي أربعون ميالً وفاروي مدينة على ر أخيلو ومنها يف جهة الشرق إىل مدينة سلوين مخسون ميالً 
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 روذستو ستون ميالً وروذستو مدينة حسنة ومنها يف وهي مدينة يف وطاء من األرض ومنها إىل مدينة
ومن مدينة سلويف أيضاً إىل مدينة ليغلغو غرباً . الشرق مدينة القسطنطينة العضمى على اثين عشر ميالً

مخسون ميالً ومدينة ليغلغو كبرية القطر عامرة النواحي وهي على جبل مطل على ر أخيلو وهو النهر 
بق ويتصل هذا النهر عن ليغلغو إىل مدينة فاروي وبينهما مخسة وثالثون ميالً الذي قدمنا ذكره فيما س

جنوباً ويتصل من مدينة فاروي إىل مدينة فيلبوبلس مث إىل أدرنوبلي مث إىل سرولة إىل أركاديوبلي إىل أن 
جع يصب يف اخلليج الذي عليه فم أبذس مبقربة من أخرسوبلي الساحلية ويسمى هناك وادي مرماري ونر

إن من مدينة نيسو إىل مدينة ربنة مخسون ميالً وربنة منها مشاالً حمققاً ومن مدينة ربنة إىل مدينة : فنقول
ومن مدينة أترويب أيضاً إىل مدينة بنوي يف جهة . إفرنيسفا ستون ميالً وإفرنيسفا على ر دنو الكبري

. ة صغرية القطر على ظهر جبل عالالشرق مع قليل تأريب إىل الشمال تسعون ميالً وهي مدينة عامر

ومن بنوي أيضاً إىل مدينة لفيسة ست مراحل وهي من بنوي بني شرق ومشال ويوازيها يف بركة اجلنوب 
ومن مدينة لفيسة يف جهة الشمال مع . مدينة أقرنوس وبينهما أربع مراحل ومدينة لفيسة على ظهر جبل

ومن مدينة لفيسة أيضاً . رية عامرة قدمية التأسيسالشرق إىل مدينة مسيونس مخس مراحل وهي مدية كب
. إىل مدينة بيدين مخس مراحل وهي مدينة كبرية وهي من لفيسة بني غرب ومشال على ر دنو املذكور

وكذلك أيضاً من مدينة فاروي املتقدم ذكرها إىل مدينة بوليا بسمسقوس أربع مراحل والطريق بينهما يف 
ومن . نفصلة وقرى كبار وكروم وفواكه كثرية وأغنام وأبقار ونعم وافرةمزارع متصلة وعمارات غري م

مدينة بوليا بسمسقوس إىل مدينة بيزوي سبعون ميالً وهي ثالث مراحل يف أوطية وأرض طيبة وبيزوي 
. مدينة كبرية عامرة كثرية األسواق وأهلها إىل هل صناعات وهلا مزارع وأقاليم متصلة وعماالت مجة

يزوي إىل مدينة أيلوغيس يف جهة الشرق مخسون ميالً وأيلوغيس مدينة على جبل بينها وبني ومن مدينة ب
وكذلك أيضاً من مدينة بيزوي إىل مدينة قاليمااليا مخسة ومخسون ميالً . اخلليج البنطسي اثنا عشر ميالً

وبينهما مسارح ومن مدينة بيزوي أيضاً إىل مدينة فاروي املتقدم ذكرها يف جهة الغرب تسعون ميالً 
    ومن مدينة بيزوي إىل . وخصب وربيع دائم ومياه عذبة جارية وأفرجة ممكنة

وصفة . مدينة القسطنطينة ثالثون ميالً وقد وصفنا القسطنطينة قبل هذا مبا أمكننا وصفه حبول اهللا تعاىل
ء ذلك خرج الطريق من مدينة القسطنطينة على الساحل إىل مصب ر دنو حيث مدينة مريس فمن شا

من القسطنطينة إىل مدينة أيلوغيس مخسة وعشرون ميالً وهي مدينة على جبل مرتفع على البحر اثنا عشر 
ومن أيلوغيس إىل . ميالً وامللك يترته ا يف كل سنة مرة ويقيم فيها لصيد احلمر الوحشية أياماً كثرية

ب البحر ومنها إىل مدينة أغاثوبلس مخسة مدينة أمييديا مخسة وعشرون ميالً وهي مدينة حسنة عامرة بقر
وعشرون ميالً ومنها إىل باسليكو على ساحل البحر مخسة وعشرون ميالً ومن باسليكو إىل مدينة 
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وكذلك منها إىل مدينة أخيلو مخسة وعشرون ميالً وبينهما . سزوبلي على البحر مخسة وعشرون ميالً
ومن أخيلو إىل مدينة أمين على . جلون عشرون ميالًجون من البحر عرضه اثنا عشر ميالً وطول هذا ا

البحر مخسة وعشرون ميالً ومن أمين إىل برنس مخسون ميالً وبرنس على قرب البحر كما قدمناه ومن 
إن من مدينة إفرنيسفا نازالً مع ر : برنس إىل مدينة أرموقسترو مخسة وعشرون ميالً ونرجع اآلن فنقول

مني ونصف يوم ونوقسترو هذه بضفة ر دنو يأتيها من جهة اجلنوب ويقرب دنو إىل مدينة نوقسترو يو
ومنها . منها مصب ر مورافا وهي مدينة حسنة رخيصة األسعار عامرة الديار كثرية الكروم واألشجار

منحدراً مع النهر إىل مدينة بيدين وهو بلد بقرب النهر املذكور يوم ونصف كبري وكذلك من مدينة بيدين 
ومنها إىل مدينة . مدينة سبست قسترو شرقاً يوم ونصف وهي مدينة حسنة متحضرة عامرة على النهرإىل 

دريسترة شرقاً يوم ونصف وهي مدينة فسيحة اآلفاق عامرة األسواق كثرية األرزاق جليلة املباين كاملة 
. نة على ر قريب اخلوضومن دريسترة يف الربية إىل مدينة برسكالفسة أربعة أيام شرقاً وهي مدي. املغاين

ومن برسكالفسة إىل مدينة دسينة شرقاً أربعة أيام ومدينة دسينة مدينة متحضرة واسعة األقاليم كثرية 
ومنها إىل مدينة أرموقسترو جنوباً يومان ومدينة . الزراعات والعمارة حبوا ممكنة وأسعارها رخيصة

نية جليلة املقدار رخيصة األسعار وهي يف سفح جبل لطيف أرموقسترو مدينة أزلية عالية األبنية وهيبة األق
والطريق من مدينة . مطل على البحر ومن أرموقسترو إىل مدينة برنس اليت قدمنا ذكرها على البحر يوم

برنس إىل القسطنطينة على الرب من برنس إىل مدينة بترين يف الرب غرباً ثالثون ميالً وهي مدينة متحضرة 
ومنها إىل مدينة برفنتو يف جهة الغرب ثالثون ميالً وهي يوم وهذه املدينة يف سفح . نةمتوسطة القدر حس

ومن مدينة . جبل لطيف وبني بترين وبرفنتو ر جيري من برسكالفة ومير جنوباً حىت يصب يف البحر
ومن . وسطبرفنتو إىل مدينة ميغايل برسكالفية يوم وهي مدينة عامرة متوسطة القدر وجيري بقرا ر مت

ميغايل برسكالفة إىل مدينة فربسيوس يوم وفربسيوس مدينة قدمية البناء مشهورة يف البالد عامرة كثرية 
ومنها إىل مدينة أغرميين غرباً نصف يوم وهي مدينة متحضرة قدمية أيضاً وكانت خراباً فبناها . اخلريات

ومن أغرميين إىل إستينوس غرباً . راعاتهرقل الثاين وعمرها واستمرت عمارا إىل اآلن وهلا حروث وز
ومن إستينوس إىل مدينة بوليا بسيسقوس . يوم وإستينوس مدينة حسنة عامرة كثرية الديار جليلة املقدار

جنوباً ثالثة أيام وهي مدينة بقرب جبل وخيرج منه ر مير باملدينة وينتهي حىت جيتمع بنهر مسيونس 
ومن مدينة بوليا بسيسقوس يف جهة الشرق إىل . سترو ودرسترةويصبان يف ر دنو ما بني سبست قا

     مدينة قاليمااليا يوم 

ومدينة قاليمااليا مدينة عامرة كبرية كثرية الزرع وحلوم الصيد وا يتصيد صاحب القسطنطينة وهي فوق 
عشر ميالً وهي ومن مدينة قاليماالياً إىل مدينة ماذينوس اثنا . جبل عال كثري الصيد وفيه شعراء متصلة
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مدينة عامرة حسنة يف جهة الشرق وكذلك من مدينة قاليمااليا أيضاً إىل مدينة بيزوي مخسون ميالً يف 
اجلهة اجلنوبية ومن بيزوي إىل القسطنطينة مثانية وعشرون ميالً ومن مدينة ماذينوس إىل مدينة مليسية ستة 

مين جنوباً ستة أميال ومدينة أمين على ساحل حبر أميال شرقاً ومن مدينة مليسية إىل البحر حيث مدينة أ
. بنطس ونرجع فنقول إن مدينة سبست قسترو منها إىل مدينة أغريزينوس سبعون ميالً وهي أيضاً يومان

ومن مدينة أغريزينوس يف جهة الشرق إىل مدينة مسيونس أربعون ميالً وهو يوم ومسيونس مدينة عامرة 
رة هلا إىل سواق عامرة وخريات وافرة وموضعها فوق جبل بينه وبني وفيها مصلحة للروسية وهي متحض

ومن دنبلي . دنبلي يوم ومدينة دنبلي مدينة صغرية عامرة يف وطاء من األرض وهلا كروم وعمارة صاحلة
إىل مدينة فرامنياك شرقاً نصف يوم وهو بلد يف وطاء من األرض بقرب جبل صغري كثري األشجار 

ومن فرامياك إىل مدينة أملاس شرقاً نصف يوم وهي مدينة صغرية . روع والعماراتوالغراسات متصل الز
ومنها إىل مدينة كرنيب نصف يوم وهو . متحضرة كثرية الفواكه والنعم متسعة العمارات واسعة األقاليم

ية بلد يف قرب جبل ومنه إىل مدينة بسترنس شرقاً نصف يوم وهي مدينة حسنة كثرية املياه عامرة األفن
  .صاحلة املقدار

ومنها إىل مدينة روسو قسترو شرقاً نصف يوم وهي مدينة صاحلة القدر عامرة الكور كثرية النعم رخيصة 
ومن روسو قسترو إىل مدينة ميغايل ثرمة نصف يوم وميغايل . األسعار وموضعها يف مستو من األرض

والبقول وهلا إىل سوار وأسواق وا نعم ثرمة مدينة صغرية حسنة الديار واسعة األقطار كثرية الغراسات 
ومنها إىل مدينة أيتوقسترو يف جهة الشرق نصف يوم وهي مدينة حسنة البقعة حصينة املنعة ا . وأرزاق

ومنها إىل مدينة غولوي شرقاً نصف يوم . أسواق ومتاجر وهي حملة للوارد والصادر وا كروم وغالت
. يقصدونه وجيلبون إليه البضائع والتجارات به مستديرة دائمةوهو بلد حسن وقطر متحضر واملسافرون 

ومنها إىل . ومن مدينة غولوي إىل مدينة باسقة نصف يوم وهي مدينة صغرية حارة األسواق عامرة آهلة
مدينة أفلي نصف يوم ومدينة أفلي يف بسيط أرض حسنة مباركة الباقعة فرجة األمكنة متصلة العمارات 

جلهات وا مياه جارية وهلا من جهة مشاهلا جبال عالية ور دنو جيري خلفها وذه كثرية األقاليم وا
  .املدينة صناعات وحذق ومتهر ألرباا ويصنع ا من احلديد كل غريبة

ومن مدينة أفلي إىل مدينة إستليفنوس يوم ومدينة إستليفنوس مدينة كبرية وكانت قبل هذا أعظم مما هي 
ونرجع . نة البقعة وسنذكر الطريق منها إىل ما يليها من البالد بعد هذان شاء اهللاعليه اآلن وأرضها حس

فنقول بالقول الوجيز إن أرض شص ونية حييط ا من غربيها أرض إفريسية وهي إفريزية أيضاً بالزاى 
ة ومن شرقيها أرض إزوادة ومن جنوا أرض شصونية وهي إقليم متصل العمارة كثري القرى بالده عامر

. وخرياته متكاثرة متصلة ومن مدنه مدينة قزالرة ومشلة وهالة ونيون برك ووزرة وهي على حبر الظلمات
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فأما مدينة قزالرة فمدينة كبرية عامرة كثرية الدخل واخلرج وأهلها أجناد شداد مينعون جانبهم وحيمون 
ت جمتمعة وحبوب أرضهم ويهام من جاورهم الجتماع كلمة أهلها وعقد شكيمتهم وفيها خريا

ومن مدينة قزالرة إىل . وجتارات ومنها إىل مدينة هربرد اليت من أرض اللمانية يف جهة الغرب أربعون ميالً
هالة مخسون ميالً شرقاً وهالة مدينة متوسطة مياهها كثرية وأرضها عامرة وا أسواق وعمارات وخصب 

ون ميالً وكذلك من مدينة قزالرد إىل مدينة نيون ومعايش كثرية ومنها يف جهة الشمال إىل نيون برك ثالث
برك مثانون ميالً وهي قاعدة كبرية مشهورة وبلدة مذكورة ذات أسواق عامرة وجتارات دائرة وخريات 

وافرة وفوائد متكاثرة ومياه وخصب ومواش وأنعام ومن نيون برك إىل البحر أربعون ميالً وهناك مسقط 
  .ر وزرة يف البحر املظلم

  .ن مدينة قزالرة إىل مدينة مشلة سبعون ميالً ومن مدينة هالة إىل مدينة مشلة ستون ميالًوم

    

ومن مدينة نيون برك إىل مدينة وزرة على غريب النهر مخسة وعشرون ميالً ومن مدينة وزرة إىل البحر 
حر وكذلك من مخسة عشر ميالً ومن مدينة وزرة إىل نرتة املذكورة يف جهة الغرب مائة ميل على الب

ومن مدينة هالة أيضاً إىل مدينة . مدينة نيون برك إىل مدينة صوزاس وقد تقدم ذكرها غرباً ستون ميالً
وزنربكة السابق ذكرها سبعون ميالً وأيضاً فإن من مدينة هالة إىل مدينة إقراقو وهي من أرض بلونية مائة 

وأما ارض بلونية اليت هي .  ومخسة وعشرون ميالًميل وأيضاً فإن من مدينة قزالرة إىل مدينة ويانة مائة
بالد العلم والعلماء من الروم فأرض حسنة كثرية األار متصلة األقاليم واألمصار عامرة القرى والديار 

وهلا كروم وزيتون وأشجار كثرية بأنواع الفواكه ومن مدا إىل قراقو وجنازنة ورتصالبة وسرادية 
لبالد قواعد مشهورة وأمصار موطدة مجعت بني خريات البالد املفترقة وكل هذه ا. ونغرادة وشتنو

وحسبت مع ذلك بأن فيها علماء متفننون يف العلوم والديانات الرومية ولصناعها حذق ومعرفة 
وأما مدينة إقراقو ومدينة جنازنة وسائر بالدها املذكورة فمدن مشتركة العمارات متصلة . بصنائعها

ديرها وتتساوى صفاا ومبانيها وكذلك تتقارب أيضاً يف كثري من مصنوعاا وحييط اخلريات تتقارب مقا
. ا من مجيع جهاا جبال متصالت حاجزة بينها وبني بالد شصونية وبالد بوامية وبالد الروسية

 ميالً ومن ومسافات بالد بلونية من إقراقو إىل مدينة مشلة مائة وثالثون ميالً ومن إقراقو إىل جنازنة مثانون
جنازنة إىل رتصالبة ستون ميالً ومن رتصالبة إىل رمسلي مائة ميل ومن رمسلي إىل زاقة اثنتا عشرة 

مرحلة ومن زاقة إىل ترويب مائة ومثانون ميالً ومن ترويب إىل غليسية مائتا ميل وترويب وغليسية من بالد 
من جبل حاجز بني بالد بلونية وبالد الروسية ومن أار بلونية ر شنت ورتيسية ومها خيرجان . الروسية

معرضاً بني الشمال واجلنوب فيخرج منه هذان النهران فيمران غرباً وجيتمعان على أيام فيصريان راً 
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وأما ارض الروسية فهي أرض كبرية وبالد . واحداً فيمر إىل أن يصب يف ر دنو من غريب مدينة قاون
لد والبلد مسافات متباعدة وأقطار منفردة وهلم مع جنسهم ومن قارم قليلة وعمارات منقطعة وبني الب

فأما . من بالدهم حروب ومهارشة دائمة ومن مدا الواقعة يف هذا اجلزء رمسلي وزاقة وتروبية وغليسية
مدينة رمسلي فهي على ر دنست ويف مشاله وهذا النهر مير شرقاً إىل أن يصل مدينة زاقة وبينهما اثنتا 

رة مرحلة ومن مدينة زاقة وهي على النهر املذكور إىل مدينة تروين تسع مراحل ومن تروين إىل عش
غليسية مائتا ميل وسنذكر بالد الروسية على استقصاء وتوال بعد هذا يف اجلزء التايل هلذا اجلزء حبول اهللا 

  .مس منه إن شاء اهللاجنز اجلزء الرابع من اإلقليم السادس واحلمد هللا ويتلوه اجلزء اخلا. وقوته

  .الجزء الخامس

    

إن الذي تضمن هذا اجلزء اخلامس من اإلقليم السادس قطعة من البحر البنطسي بل أكثر وما على ساحليه 
معاً من البالد املمدنة واملعاقل املشهورة واملراسي املمكنة واجلزائر العامرة والغامرة وتضمن أيضاً قطعة من 

رض الروسية وكثرياً من أرض القمانية وبالدها وطرف بالد مقذونية وحنن نريد أرض برجان ومثلها من أ
إن هذا البحر البنطسي هو حبر خليجي كبري طوله : تبيان ذلك كله بإيضاح من القول وإجياز معىن فنقول

وعلى . من املغرب إىل املشرق ثالثة عشر جمرى وأما عرضه فمختلف وأعرض موضع يكون فيه ستة جمار
هذا البحر اجلنوبية مما يلي املغرب بالد هرقلية مث بالد القالت وبالد البنطيم وبالد اخلزرية وبالد ضفة 

ومبدؤه من جنب القسطنطينة من اخلليج الواصل إليها من البحر الشامي . القمانية والروسية وأرض برجان
تة أميال و طوله من املتصل بالبحر املظلم وذلك أن فوهته عند مدينة القسطنطينة تكون سعته س

القسطنطينة إىل أول اتصاله باخلليج البنطسي ستون ميالً وعند أول خروجه من حبر بنطس عليه مدينة 
وخيرج هنالك منه جون يف جهة املشرق وينعطف إنعطاف النون وعليه هناك مدينة . تسمى مسناة

والطريق من .  ميالً إىل حبر بنطسنقموذية ومدينة خلجدونية ويتصل فم اخلليج املذكور وطوله قلنا ستون
مدينة القسطنطية مساحالً إىل مدينة أطرابزندة الساحلية ااورة ألرض أرمينية من القسطنطينة إىل مدينة 
مسناة اليت على فوهة اخلليج ومن هناك يسري مشرقاً مع الضفة اجلنوبية إىل جزيرة دفنيسية مائة ميل وهي 

ومن هذه اجلزيرة إىل موقع ر زغرة وهو ر يأيت .  وبني الرب ميل واحدجزيرة صغرية غري عامرة وبينها
ومن مصب هذه . من بالد القالت كبري حيمل املراكب الكبار وفوهته عند مصبه يف البحر عريضة جداً

ان النهر إىل مدينة هرقلية ستون ميالً فذلك من مدينة مناة يف الرب إىل هرقلية مثانية أيام والساحل كله أجو
ومن هرقلية إىل مصب ر برتانو مخسة ومثانون ميالً ومنه إىل سامسطرو مخسة . وتروش وجبال حرش
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عشر ميالً وهي مدينة صغرية متحضرة والبداوة عليها إىل غلب وهلا سور حصني وهي مطلة على الساحل 
انو وبني املدينتني مخسون ويقابلها يف جهة اجلنوب مدينة برثوين اليت على ر برثانو ويسمى هذا النهر برث

ومن مدينة سامسطرو إىل مدينة شيكثري مائة وخسون ميالً وهي مدينة صغرية على ضفة البحر . ميالً
  .امللح يف سند جبل

ومنها إىل مدينة سنوبلي مائة ميل وهي على البحر مدينة صغرية متحضرة ومنها يف الرب إىل مدينة تاموين 
فمن مدينة سنوبلي إىل مصب ر آيل مائة ميل وهو ر كبري تدخله جنوباً إىل ربع مراحل وأيضاً 

ومنه إىل مدينة األنيو مائة ومخسون ميالً وهي مدينة كبرية عامرة وإليها تنسب الناحية وتعرف . املراكب
. أرضها بأرض الالن وهم قبيل من الروم نسطورية وهذه املدينة ا مراكب وشواين غزوانية وإنشاء قائم

ا إىل مدينة فاتيسة أربعون ميالً وهي على ضفة البحر امللح ومنها إىل مدينة بونة على الساحل ومنه
ومنها . مخسون ميالً وهي مدينة متوسطة القدر جامعة الوفر كثرية العامر وهلا أقليم كبري وعمارات متصلة

امعة ا أسواق مع الساحل إىل مدينة خرسندة مخسون ميالً وخرسندة مدينة حسنة كبرية عامرة ج
  .وجتارات وسفار

ومنها إىل مدينة أطرابزوين مائة ميل وثالثون ميالً وامسها أيضاً يف الدفاتر أطرابزندة وهي على ضفة البحر 
امللح مدينة حسنة وكانت يف أيام اخلالئف وبعدها متجراً للروم واإلسالم ومقصداً وأهلها جتار مياسري 

  .ة تسعة جمار ونصف جمرىومسافة ما بينها وبني القسطنطين

وكذلك منها إىل موقع ر دنو قطع البحر بتأريب تسعة جمار ومن أطرابزندة قطع البحر رؤسية مخسة 
  .جمار ومن أطرابزندة إىل تفليس من أرض أرمينية مسري مثانية أيام

 أطرابزندة إىل ومن شاء أيضاً سار من مدينة أطرابزندة إىل القسطنطينية على الرب فمن أراد ذلك سار من
خرسندة يومني ومنها إىل كندية مخسة أيام وهي مدينة صغرية ومنها إىل مدينة آنية ثالثة أيام وهي مدينة 
صغرية جداً ومنها إىل مدينة سنوبلي يومان مث إىل سامسطرو الساحلية مخسة أيام مث إىل أركالوس وهي 

  .هرقلية ثالث مراحل مث إىل القسطنطينة مثانية أيام

    

وكذلك أيضاً الطريق من القسطنطينة إىل مدينة مطرخا من الضفة الشمالية خترج أيضاً من مدينة 
القسطنطينة إىل أيلوغيس مخسة وعشرين ميالً ومن أيلوغيس إىل مدينة أمييديا مخسة وعشرون ميالً ومن 

وعشرون ميالً ومن أمييديا إىل أغاثوبلس مخسة وعشرون ميالً ومن أغاثوبلس إىل مدينة باسليكو مخسة 
باسليكو إىل مدينة سزوبلي مخسة وعشرون ميالً ومن سزوبلي إىل أخيلو مخسة وعشرون ميالً وبينهما 

ومن مدينة أخيلو إىل أمين مخسة وعشرون ميالً . جون عرضه ثالثة عشر ميالً وطوله يف الرب عشرون ميالً
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 أرموقسترو مخسة وعشرون ميالً ومن ومن أمين إىل مدينة برنس مخسون ميالً وبرنس بلد بينه وبني
ومن ر . أرموقسترو إىل ر دنو ثالثة أميال ومن النهر إىل أقلية جمرى ومنها إىل مصب ر دست جمرى

دنست إىل قولة مخسون ميالً مث إىل مولسة مخسون ميالً ومولسة على مصب ر دنابرس ومن املصب إىل 
ومن كرسونة إىل جاليطة ثالثون ميالً وهي . ا وذلك مثانون ميالًألسكي ميل مث إىل كرسونة جمرى إال شيئ

من بالد القمانني ومن جاليطة إىل مدينة غرزويب اثنا عشر ميالً وهي مدينة عامرة على ضفة البحر ومنها 
ومنها إىل مدينة لباضة مثانية . إىل مدينة برتانيطي عشرة أميال وهي مدينة صغرية متحضرة وا إنشاء

وهي مدينة حسنة ومنها إىل شالوسطة عشرة أميال وهي مدينة حسنة كبرية على البحر ومنها إىل أميال 
مدينة سلطاطيه على البحر عشرون ميالً ومن مدينة سلطاطية إىل بوتر عشرون ميالً ومن بوتر إىل موقع 

دينة أزلية قدمية ومن موقع ر روسية إىل مطرخا عشرون ميالً ومدينة مطرخا م. ر روسية عشرون ميالً
العهد ال يعرف بانيها وهلا كروم ومزارع وملوكها أولو بأس شديد ومنعة وحزم وعزم يهابون جلرأم 

وتسلطهم على من جاورهم وهي مدينة كبرية كثرية البشر عامرة األقطار وا أسواق واجتماعات مواعد 
 الروسية املذكور تقع فيه ستة أار كبار ينابيعها ور. يأتوا من أقاصي البالد املتجاورة واألقطار املصاقبة

من جبل قوقايا وهو اجلبل الكبري املار من حبر الظلمات على آخر املعمور من عرض األرض ويتصل هذا 
اجلبل إىل أن يأيت بالد ياجوج وماجوج يف أقصى املشرق وجيوزهم ماراً يف جهة اجلنوب إىل أن يصل 

ف بالزفيت وهو جبل كبري جداً ال يستطيع أحد يصعد إليه لشدة الربد وكثرة البحر املظلم األسود املعرو
الثلج ودوامه بأعاله وعلى هذه األودية قوم يعرفون بالسبارينة وهلم ست مدن متحصنة بنب جماري هذه 

م أم وسريا تنحدر من جبل قوقايا وال يقدر أحد على التغلب عليهم ومن عادم ال األودية اليت قلنا أ
يفارقون السالح طرفة عني وهم من احلذر واحلزم يف غاية وسنذكر هذه البالد على استقصاء صفاا يف 

ويف هذا البحر الذي تضمنه هذا اجلزء اخلامس من اجلزائر . موضعها من اإلقليم السابع حبول اهللا وعونه
وهلا من املغرب إىل املشرق وتقابل املعمورة جزيرة أنديسرية وهي جزيرة عامرة كثرية األغنام والدواب وط

ومن هذه اجلزيرة يف جهة الشرق إىل جزيرة . من الساحل مدينة ثيوشة وبينهما يف البحر نصف جمرى
سرنبة جمريان ويقابلها من البالد الساحلية كرسونة وبينهما يف البحر نصف جمرى ومن جزيرة سرنبة إىل 

زيرة كثرية اخلصب والكروم وفيها أرحال ومواش مدينة مطرخا الساحلية جمرى وبعض جمرى وهي ج
ومن جزيرة سرنبة أيضاً يف جهة اجلنوب جزيرة غردية وبينهما أربعون ميالً قطعاً يف البحر ومن . كثرية

ومنها يف جهة . جزيرة غردية إىل مدينة أطرابزندة الساحلية ثالثة جمار وهذه اجلزيرة جزيرة كبرية عامرة
عشرون ميالً وهي جزير عامرة متوسطة بني أطرابزندة ومدينة مطرخا وعليها ااز الشرق إىل جزيرة أزلة 

ولنرجع اآلن إىل ذكر مدن برجان فنقول إن من مدينة ركنوى الربية . ملن قطع البحر ماراً أو راجعاً
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قستور السابق ذكرها قبل هذا يف اجلزء الرابع إىل مدينة بسترنس يوم ومن مدينة بسترنس إىل مدينة روسو
مخسة عشر ميالً ومنها إىل مدينة ميغايل ثرمة مخسة عشر ميالً وقد ذكرنامها ومن مدينة ميغايل ثرمة إىل 
مدينة أيتوقسترو نصف يوم ومنها إىل مدينة غولوي نصف يوم ومن غولوي إىل مدينة باسقة نصف يوم 

وس يوم وهو بلد بينه وبني ومن مدينة باسقة إىل مدينة أقلي نصف يوم ومن مدينة أقلي إىل إستليفن
الكسيوبلي يوم شرقاً وبني مدينة الكسيوبلي وأغاثوبلي شرقاً يوم وكذلك من مدينة أغاثوبلي إىل مدينة 

     ثرمسية يوم ومن ثرمسية إىل دسينة يوم شرقاً وبني 

يف أقدارها مدينة دسينة والبحر أربعون ميالً ودسينة يقرب من شرقيها ر دنو وهذه البالد كلها تتقارب 
وأما بالد الروسية ففي هذا . وعمارا وتصرف أخبارها وقد ذكرنا أكثر هذه البالد فيما صدر من القول

اجلزء من بالدها لوبشة وزاقة وسكالهي وغليسية وسنوبلي وترويب وأرمن و براسانسة ولوجغة وساسكة 
 فموضعها على ر دنابرس وهي وأوسية وكاو وبرزولة ووزالو وقنو والسكي ومولسة فأما مدينه ترويب

مدينة حسنة ومنها إىل مدينة سنوبلي ستة أيام وهي مدينة كبرية عامرة على ر دنابرس يف جهة الغرب 
وكذلك من مدينة ترويب إىل مدينة كاو على ر دنابرس نازالً مع النهر ستة أيام ومنها إىل مدينة برزولة 

 أوسية يف الرب يومان وهي مدينة صغرية متحضرة ومن مدينة أوسية يف مشال الوادي مخسون ميالً ومنها إىل
إىل مدينة براسانسة يومان وهي مدينة عامرة حسنة برية ومنها إىل مدينة لوجغة يومان يف جهة الشمال 

ومن مدينة لوجغة إىل مدينة أرمن ثالث مراحل خفاف يف جهة الغرب وكذلك من مدينة أرمن يف جهة 
براسانسة أربع مراحل ومن براسانسة إىل مدينة مولسة على مصب ر دناوس مخس الشرق إىل مدينة 

مراحل والسكي مدينة على مصب ر دنابرس من اجلهة الشرقية ومن مدينة السكي إىل مدينة قنو ثالث 
 مع مراحل ومن مدينة برزولة املتقدم ذكرها نازالً مع النهر إىل مدينة برزالو يوم ومن مدينة برزالو نازالً
النهر إىل قنو السابق ذكرها يوم ونصف ومن مدينة كاو إىل مدينة ناي من أرض قمانية ست مراحل 

جنز اجلزء اخلامس من اإلقليم السادس واحلمد . وسنذكر ما يف بالد قمانية بعد هذا إن شاء اهللا عز وجل
  .هللا ويتلوه اجلزء السادس منه إن شاء اهللا

  .الجزء السادس

    

ضمنه هذا اجلزء السادس من البحر البنطسي فهو طرف البحر مبا عليه من البالد وتضمن أيضاً إن الذي ت
قطعة من أرض القمانية وبالد الروسية اخلارجة وبعض بالد البلغارية وبعض بالد بسجرت وبالد الالن 

ا وصفناه وأرض اخلزر وبالدها وأارها وحنن نصرف ذكرها ونأيت بأوصافها حسب ما قدمناه وحنوا مم



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  413  

إن البحر البنطسي عليه من هذه البالد بلد أطرابزندة املتقدم ذكرها إذ هي : ومن اهللا نستمد املعونة فنقول
قاعدة من قواعد الروم املعروفة بالقدم املتداولة ألمالك األمم ومنها على ضفة البحر يف جهة الشرق إىل 

ري خيرج من ظهر جبل القبق فيمر مشاالً فيشق موقع ر روشيو مخسة وسبعون ميالً وهذا النهر ر كب
أرض الالنية وال مدينة مشهورة عليه بل بضفتيه قرى عامرة ومزارع متكاثرة مث مير هذا النهر يف جهة 
املغرب إىل أن يصب يف هذا املوضع وتسافر فيه مراكب صغار يتصرف ا يف نقل ما خف من األمتعة 

ومن موقع هذا النهر إىل مدينة اشكشية مائة ومخسون ميالً وهي . نواألطعمة احملتملة من مكان إىل مكا
  .مدينة حسنة من بالد الالنية وثغر من ثغورها

ومن مدينة أشكشية إىل مدينة أشكالة من أرض الالنية عشرون ميالً وا مدينة أشكالة والبحر حنو ستة 
مع الساحل إىل مدينة أستربية عشرون ومنها . أميال وهي صغرية متحضرة شاملة ألهلها قائمة مبعايشها

ميالً وهي على حنر البحر مدينة متحضرة عامرة أسواقها فسيحة طرقاا متقنة بنآا وأكثر أهلها جتار 
وأمواهلم واسعة ومن مدينة أستربية إىل مدينة الالنية أربعة وعشرون ميالً وذه املدينة مسيت أممها الالنيني 

ومن مدينة الالنية إىل مدينة خزرية اليت ينسب إليها اخلزر مخسة . ال يعرف بانيهاوهي مدينة قدمية البناء 
ومن مدينة اخلزرية إىل مدينة . وأربعون ميالً وهي مدينة كبرية عامرة فسيحة كثرية املياه وهي على ر

 قمانية السود كرية مخسة وعشرون ميالً ومنها إىل قمانية اليت ينسب إليها القمانيون وتسمى هذه املدينة
مخسة وعشرون ميالً وبني القمانية وكرية جبل كبري صعب ااز طويل السمت ومسيت هذه املدينة 

بقمانية السود ألن ا راً يتصل بأرضها مث يغوص حتت بعض شعاب هذا اجلبل مث خيرج يف البحر وماؤه 
ىل مدينة مطلوقة وتسمى قمانية ومن مدينة القمانية السود إ. أسود كالدخان وهذا مشهور غري منكور

ومنها إىل مدينة ماتريقا وتروى مطرخا جمرى مائة . البيض مخسون ميالً وقمانية البيض مدينة كبرية عامرة
ميل ومدينة مطرخا مدينة كبرية عامرة كثرية األقاليم واسعة األرض ممدنة القرى متصلة الزراعات وهي 

يها من ر اتل املار معظمه إىل مدينة اتل اليت على حبر على ر كبري يسمى سقي وهو شعبة يصل إل
  .طربستان

ومن مدينة مطرخا إىل مدينة روشية سبعة وعشرون ميالً وبني أهل مطرخا وأهل روشية حرب القحة 
أبداً ومدينة الروشية على ر كبري يصل إليها من جبل قوقايا ومن مدينة الروشية إىل مدينة بوتر عشرون 

إن من بالد قمانية املنسوبة إىل القمانيني : ذكرنا الروشية وبوتر قبل هذا فيما سبق ونقول أيضاًميالً وقد 
مدينة فرية ومدينة ناروس ومدينة نوشى ومدينة قينيو فأما مدينة نوشى فهي يف مشال قماية البيض بينهما 

.  يشق أكثر مزارعهامخسون ميالً وهي مدينة متحضرة متوسطة القدر وهلا زروع وغالت وهي على ر

ومن مدينة نوشى إىل مدينة تينيو بني مشال وشرق مائة ميل وهي أربع مراحل ومدينة فينيو مدينة كبرية يف 
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وكذلك من مدينه نوشى أيضاً إىل مدينة ناروس . حضيض جبل عال وهي كبرية القطر كثرية العمارة
ومن مدينة ناروس يف . ق وبيع وشراءمائة ميل بني مشال وغرب وهي مدينة صغرية متحضرة ذات أسوا

جهة الشرق إىل مدينة صالو مائة ميل ومخسة وثالثون ميالً ومن مدينة ناروس إىل مدينة فرية غرباً 
  .مخسون ميالً ومن فرية إىل مدينة ناىب غرباً مخسة وعشرون ميالً

    

. نة الترك املسمني روساومن مدينة صالو إىل مدينة كويابة من أرض بلغار مثاين مراحل وكويابة مدي

والروس ثالثة أصناف أحدها قبيل منهم يسمى براوس وملكهم يسكن مدينة كويابة وقبيل آخر منهم 
يسمى الصالوية ويسكن ملكهم مدينة صالوة وهي مدينة يف رأس جبل وقبيل ثالث يسمى األرثانية 

صني وموضعها بني صالوة وكويابة ومدينة أرثا مدينة حسنة على جبل ح. وملكهم منهم مقيم مبدينة أرثا
ومن كويابة إىل أرثا أربع مراحل ومن أرثا إىل صالوة أربعة أيام ويبلغ جتار املسلمني من أرمينية إىل 

وأما أرثا حيكي الشيخ احلوقلي أنه ال يدخلها أحد من الغرباء ألم يقتلون كل غريب يصل إليهم . كويابة
 وخترج من عندهم جلود األمنار السود والثعالب السود والرصاص البتة وال يتجرأ أحد أن يدخل أرضهم

والروس حيرقون موام وال يتدافنون وبعض الروس حيلقون حلاهم . وخيرجها من عندهم خمار كويابة
وبعضهم يفتلها مثل أعراف الدواب ويضفرها ولباسهم القراطق الصغار ولباس اخلزر والبلغارية والبجناك 

وبلغار أمم وبشر كثري وتتصل عمارم إىل قرب من . ن احلرير والقطن والكتان والصوفالقراطق التامة م
  .ولسان الروس غري لسان اخلزر وبرطاس. عمارة الروم

والبلغار اسم املدينة وفيهم نصارى ومسلمون وا مسجد جامع للمسلمني وقرا مدينة سوار وأبنيتها 
والنهار عند الروس والبلغارية يبلغ . يف يأوون إىل اخلركاهاتخشب يأوي إليها أهلها يف الشتاء ويف الص

قصره يف الشتاء أن يكون ثالث ساعات ونصفا قال احلوقلي وقد شاهدت ذلك عندهم يف الشتاء وكان 
النهار مبقدار ما صليت األربع صلوات كل صالة يف عقب األخرى مع ركعات قالئل بني األذان 

بني البحرين معاً واخلزر مسلمون ونصارى وفيهم عباد األوثان وهلم بالد واخلزر بالد كثرية . واإلقامة
ومدن منها مسندر وهي خارج الباب واألبواب وبلنجر والبيضاء ومخليج وكل هذه البالد بناهه أنوشروان 

فمن باب األبواب إىل مسندر أربعة أيام وبني الباب واألبواب . كسرى وهي إىل اآلن عامرة قائمة الذات
ومن اثل إىل أول حد من برطاس عشرون يوماً . لكة السرير مثانية أيام ومن اثل إىل مسندر مثانية أيامومم

ومن برطاس إىل جبناك عشرة أيام ومن اثل إىل . وبرطاس أرض من أوهلا إىل آخرها حنو مخسة عشر يوماً
 شهرين وهي صعود واحلدور ومن اثل إىل بلغار على طريق املفازة حنو شهر ويف املاء. جبناك مسرية شهر

ومن بلغار إىل أرل حدود الروس عشر مراحل ومن بلغار إىل كويابة حنو من . يف النهر حنو عشرين يوماً
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عشرين مرحلة ومن جبناك إىل بسجرت الداخلة عشرة أيام ومن بسجرت الداخلة إىل بلغار مخسة 
هر الذي جيري إليها من الروس وبلغار واخلزر اسم لإلقليم وقصبته اثل واثل اسم الن. وعشرون يوماً

ويغيض يف حبر اخلزر ومنبع هذا النهر من جهة املشرق من ناحية البالد اخلراب فيمر على األرض املنتنة 
مغرباً حىت جيوز على ظهر بلغار ويعود راجعاً إىل ما يلي املشرق حىت جيوز على الروس مث على بلغار مث 

     فيصب يف البحر ويقال إنه يتشعب على برطاس حىت يقع يف أرض اخلزر

وأيضاً إن برطاس أمم متامخون للخزر وليس . منه نيف وسبعون راً ويبقى عمود النهر جيري إىل اخلزر
بينه وبني اخلزر أمة أخرى وهم أصحاب بيوت خشب وخركاهات لبود أيضاً وهلم مدينتا برطاس وسوار 

والروسية صنفان فصنف منهم وهم . لك لسان الروسيةولربطس لسان يتكلمون به غري لسان اخلزر وكذ
هوالء الذين تكلمنا عليهم يف هذا املوضع وصنف منهم آخر جياورون بالد أنكرية ومقذونية وهم اآلن يف 

حني تأليفنا هلذا الكتاب قد تغلبوا على برطاس وبلغار واخلزر وقد استخرجوا البالد من أيديهم ومل يبق 
ويف أرض اخلزر جبل باترة وهو جبل معترض من الشمال . االسم يف األرض فقطلغريهم من األمم إال 

إىل اجلنوب وفيه معادن فضة ومعادن رصاص جيد ويستخرج منه الكثري فيتجهز به إىل مجيع اجلهات 
وأيضاً فإننا نقول إن يف حبر بنطس الواقع رمسه يف هذا اجلزء جزيرتني إحدامها انبلة والثانية . والنواحي

نشكة ومها عامرتان ويقابل جزيرة انبلة من مدن الساحل مطرخا وبينهما جمريان وبني جزيرة انبلة نو
وجزيرة نونشكة ويقابل جزيرة نونشكة من بالد الساحل قمانية البيض وبينهما مقدار ثلث جمرى يف 

ن البحر يف وجبزيرة نونشكة يصاد احلوت املسمى شهريا وهو نوع من السقنقور يصاد عند هيجا. البحر
مرسى بغريب اجلزيرة يفعل مثل ما يفعله السقنقور يف الباه بل هو أفضل منه وذلك أن الصائد إذا أرسى 

شبكته يف البحر وتعلق ا هذا السمك املعروف أنعظ إنعاظاً شديداً خارجاً من العادة فيعلم به الصائد من 
مه من ذراع إىل شرب خاصة وال زائد عليه قبل أن يراه وهو قليل الوجود ومقدار هذا احلوت يكون جر

ميلح بعد التشريح بامللح والزجنبيل ويلف يف أوراق األترج ويهدى إىل امللوك الساكنني بتلك األرضني 
فيجيزوون عليه ومقدار ما ميسك منه اآلخذ حتت لسانه وزن قرياط ال غري وهذا صحيح معلوم حكاه 

ومجلة البحر املسمى بنطس يتصل من . ر وعلموا عوائده وعجائبهمجلة من املخربين الذين سلكوا هذا البح
جنوبه ببالد الزقة إىل أن يتصل بقسطنطينة وطوله ألف ميل وثالث مائة ميل وعرضه ثالث مائة ميل 
وأعرض موضع فيه يكون أربع مائة ميل وبشماله يصب ر دنابرس ويأيت من ظهر حبرية طرمى وهي 

رق إىل املغرب ثالث مائة ميل وعرضها مائة ميل وسنذكرها ونرمسها على ما حبرية كبرية طوهلا من املش
جنز اجلزء السادس من اإلقليم السادس . هي عليه يف موضعها حبول اهللا وقوته أعين من اإلقليم السابع

  .واحلمد هللا ويتلوه اجلزء السابع منه إن شاء اهللا
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  .الجزء السابع

    

ع من اإلقليم السادس قطعة من البحر اخلزري ومتصل بالد بسجرت إن الذي تضمنه هذا اجلزء الساب
الداخلة وبسجرت اخلارجة مع ما يليها يف جهة الشمال من بالد اسقوتية ونريد أن نذكرها على هيئتها 
ومواضع مسوا حسب ما سبق لنا من القول يف سائر األقاليم واهللا املعني فنقول إن أكثر هذه األرضني 

 صحار متصلة وقفار غري عامرة وبالدها قالئل متباعدة ومنافعها قليلة والسلوك فيها صعب اليت مسيناها
فأما بالد بسجرت الداخلة فقد قدمنا ذكرها ورمسنا حدودها يف اإلقليم . الختالف أممها وتعذر طرقها

ا مكتفية اخلامس وأما بالد بسجرب اخلارجة فمنها قاروقيا ومنجان وغرخان وهذه البالد عامرة بأهله
بذاا وفيها من التجارات والصناعات حسب ما يكفيهم وبعضهم يداخل أرض بعض ويقتضون 

وبسجرت قبيلتان يسكنان يف . حوائجهم من البالد املتجاورة وهي بالد خصيبة كثرية العشب والسوائم
قدر أحد من آخر بالد الغز على ظهر بلغار ومبلغهم يف العدد حنو ألفي رجل ميتنعون يف مشاجر ال ي

جاورهم عليهم وهم يف طاعة بلغار وهلم حزم وشدة وأهل بسجرت آخرهم متاخم لبجناك وبسجرت 
وجبناك أتراك يتامخون الروم وبينهم مهادنة يف أكثر األوقات ورمبا أغار بعضهم على بعض فتجري بينهم 

نتنة وسنذكرها ويتصل بأرض بسجرت البالد امل. حروب ومن بلغار إىل أول حد الروس عشر مراحل
باستقصاء بعد هذا يف اجلزء الثامن حبول اهللا وقوته وكذلك أيضاً جياور أرض بسجرت اخلارجة من جهة 

ومن بسجرت اخلارجة أيضاً إىل مدينة منجان يف جهة املشرق مثاين مراحل . املشرق بعض البالد املنتنة
لوالية يف ولده وولد ولده ال يتحول عنهم ومدينة منجان مدينة صغرية متحضرة ميلكها رجل من األتراك وا

حلسن سريهم ورفقهم بعامتهم وهذه املدينة على ضفة ر يسمى سوقان وباملشرق من هذه املدينة جبل 
أرجيقا فيه معادن حناس خيدمها أزيد من ألف رجل ويستخرج منه الكثري ويتجهز به إىل أرض خوارزم 

 بالد األغزاز ومن هذه املدينة أيضاً خترج جلود الثعالب وإىل سائر بالد الشاش وإىل ما جاورهم من
وجلود احليوان املسمى البرب يف النهر إىل حبر اخلزر فيبيعوا يف حبر اخلزر والديلم باألمثان العالية ويصنع 

ذه املدينة من الفخار والربام ما حتسن صفته ويطول مكثه ويوجد بسواحل هذا النهر أصناف من 
لونة الثمينة ويوجد به أيضاً كثري من احلجر الالزورد ويف هذا من ضروب السمك وأنواع احلجارة امل

احليتان ما جيل عن الوصف ويتجاوز حد الذكر حىت أن أهل مدينة منجان يصيدونه بأيسر حيلة وأخف 
 إىل أن مؤونة فيأخذون منه الشيء الكثري فيتأدمون به وينعشون منه وميلحون أكثره وجيلبونه يف مراكبهم

  .يأتوا البحر اخلزري فيقطعوا فيه مساحلة إىل مدينة اثل وغريها فيبيعونه هناك ويتصرفون به
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ومن مدينة منجان إىل مدينة غرخان مثاين مراحل وهي مدينة من أرض اسقوتيا الترك وهي كبرية عامرة 
ارات متصلة ورمبا وصل بأهلها على مشال ر اثل الواصل إىل حبر طربستان وهي مدينة هلا رساتيق وعم

إليها التجار واملسافرون يف النهر املذكور وا يسكن ملك اسقوتيا الترك وهو ملك له رجال وعدد 
وأسلحة وحصون كثرية والعمارات عنه متباعدة ويف هذا البلد من الصناعات واملصنوعات ما يشف على 

ومن . ن بالد األتراك مثلها جودة وإتقاناًاألحتياج ويصنع ا من السروج واألسلحة ما ال يصنع ببلدة م
مدينة غرخان إىل مدينة قاروقيا يف النهر إحنداراً مثانية أيام ويف الربية ست عشرة مرحلة غرباً وقاروقيا 
مدينة حسنة مبانيها من خشب وخركاهات لبود وأهل بلغار يغزوم يف كل حني وبينهم ست عشرة 

ومن مدينة قاروقيا يف جهة الشمال إىل بسجرت اخلارجة عشر . مةمرحلة وحروم أبداً مع الدهر قائ
مراحل بني جبال وعرة وطرق صعبة السلوك ضيقة املسالك وبني قاروقيا وبسجرت الداخلة اثنتا عشرة 
مرحلة بني جبال وعرة ومسالك صعبة وبالد بسجرت بالد كثرية متباعد بعضها من بعض وبني وسط 

اخلارجة إحدى عشرة مرحلة وزي أهل بسجرت وزي الترك البلغارية بسجرت الداخلة ووسط بسجرت 
  .واحد ولباسهم القراطق الكبار وفيما ذكرناه من ذلك كفاية

  .جنز اجلزء السابع من اإلقليم السادس واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثامن إن شاء اهللا

  .الجزء الثامن

    

املنتنة وأرض مسريقي وهي أرض الترك اخلرخل وأرض تضمن هذا اجلزء الثامن من اإلقليم السادس األرض 
سيسيان والبالد اخلراب اليت أتت على فسادها ياجوج وماجوج وهي بالد وحشة متباعدة األقطار بعيدة 

األسفار قليالً ما يدخل إليها التجار واملتجولون وإمنا يتصرف فيها أهلها لوحشة أرضها وكثرة رباها 
أرض مسريقي فبالدها مرصان وغوران ودادمي وسقراه وخيماخيث وجنرغ وتوايل األمطار فيها فأما 

وارصاه وخرمان ودنبهة وخلمان وأرض سيسيان بالد أكثرها صحار وليس ا من البالد كثري ومن 
مشهور بالدها سقماقية وطغورا وتتصل ا البالد اخلراب وليس منها اآلن شيء معمور إال مدينة رقوان 

إن أرض :  طرقات هذه البالد ومتصرفاا وبعض أحواهلا وصفاا حبول اهللا فنقولوجيب علينا أن نصف
مسريقي بالد تكتنفها من جنوا جبال متراقية وشواهق شاخمة يصعب الصعود إليها وال تسلك إال على 

طرق قليلة وهي وحشة صعبة وكذلك حييط ا من جهة الشرق أيضاً جبال وأما غوران ومرصان وسقراه 
دمي فإن هذه األربع بالد حييط ا جبل مستدير عليها مثل استدارة النون وال يدخل إليها إال على فم ودا

ضيق مينعه القليل من الرجال وعلى هذا الفم عقد من اجلبل إىل اجلبل جسور من الصخر متصلة واملرتبة 
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 يأيت من داخل اجلبل على أعلى هذه اجلسور ويشق على هذا الفم الذي يدخل منه إىل البلد ر كبري
وخيرج على فم هذا املضيق ويتصل جريه إىل بركة عظيمة خارج اجلبل وعلى هذه الربكة قوم ظواعن 
يربعون عليها وينتقلون عنها حسبما يفعله الظواعن يف كل أرض من الترك وخيرج من هذه الربكة ر 

غرية وا يسكن ملك هذا الصنف ومدينة غوران مدينة ص. يأخذ يف جهة اجلنوب فيصب يف ر درندة
من األتراك املسماة اخلرخل وله جنود وقواد وعمال وذلك أن هلذا امللك حزماً واجتهاداً وجالدة واحتراساً 

ممن جاوره وأنس إليه وبالده مثقفة حمصنة ومن مدينة غوران إىل مدينة دندرة أربع مراحل على جبال 
مدينة مرصان ثالث مراحل يف جهة الشرق ومدينة مرصان ومن مدينة غوران إىل . شاهقة وطرق صعبة

على أعلى جبل صعب اإلرتقاء وهي مدينة حصينة حسنة هلا أسواق وصناعات وا عيون مياه جارية يف 
ومن مدينة مرصان إىل مدينة سقراه أربع مراحل شرقاً وهي مدينة يف سفح اجلبل احمليط ذه . أعلى اجلبل

وكذلك من مدينة . كبري وماؤها غزير وا أسواق على قدرها وصناعات وفعالاملدن املذكورة وقطرها 
مرصان أيضاً إىل مدينة دادمي أربع مراحل وكذلك من مدينة دادمي إىل مدينة سقراه أربع مراحل ومدينة 

دادمي يف سند اجلبل املذكور وهي متحضرة صغرية القدر كثرية العامر ويزرع ا كتان كثري يعم أكثر 
ك البالد وهي على منبع ر دائم اجلري وهلم أرحاء وغالت وبساتني وجنات ومن مدينة دادمي إىل تل

وبني مدينة دادمي ومدينة شهذروج يف . مدينة غوران احنداراً يف النهر ثالث مراحل ويف الرب ست مراحل
من مدينة دادمى جهة الشمال مخسة أيام والطريق على اجلبال وعرة وطرق متعذرة فمن أراد ذلك خرج 

فيقطع اجلبل صعوداً ونزوالً مرحلة ومنها إىل جانب ر شوران مرحلة ومن النهر إىل مرتل الصحراء ومنه 
إىل بركة شهذروج ومدينة شهذروج يف وسط جزيرة شهذروج وهي جزيرة كبرية حييط ا نقعة ماء 

وغالت دائمة ومتصرفات مجة أكثرها أقاصري وهي مدينة جليلة عامرة وا أسواق وصناعات قائمة 
ومدينة شهذروج أيضاً منيعة وهي على شفري األرض املنتنة من جهة شرقها ورها أيضاً منبعه من جبل 

وخيرج من هذا اجلبل مخسة أار . اسقاسقا وهو جبل معترض من الشمال إىل ناحية اجلنوب مشرقاً قليالً
 بعد يومني منه خيرج ر كبري ويتفرع بعد خروجه أحدها ر شهذروج ور آخر أسفل هذا النهر وعلى

وجريه يوماً فرعني فيصبان يف ر شوران يف جهة اجلنوب وهذه األار يف شرقي األرض املنتنة وأما 
األار الثالثة الباقية فإا ينابيع ر اثل خترج من هذا اجلبل املسمى اسقاسقا فيمر الكل منها يف جهة 

ياماً جيتمع مجيعها ويصري جسداً واحداً مث مير إىل أن يصل أرض بلغار فيعود راجعاً الغرب وبعد جريها أ
إىل ما يلي املشرق حىت جيوز على قرب أرض الروسية وينقسم هناك فيمر القسم الواحد منه إىل مدينة 

غار ويلتوي مطرخا فيصب يف البحر بينها وبني مدينة الروسية وأما القسم الثاين منه فإنه يرتل من أرض بل
وأما األرض املنتنة فهي . يف جهة اجلنوب والشرق حىت يصل أرض اخلزر فيصب يف اثل يف حبر اخلزر
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    أرض ممتدة حرشاء 

األطناب سوداء طوهلا عشرة أيام جرداء من النبات ال يوجد يف شيء من تراا وال يف جباهلا نبات البتة 
ها غائر ودليلها حائر وسالكها كرب وروائحها منتنة وهي باجلملة وحشة األكناف بعيدة األطراف ماؤ

كريهة وليس ا مأوى لعامر وال مسلك لقاصد يأنس إليه اخلاطر ويف آخر هذه األرض مما يلي مشاهلا 
مدينة سقماقية وهي مدينة كبرية عامرة ال ملك هلا وال رئيس ا وإمنا يتوىل أحكامها ويتصرف يف 

دينة يف رأس جبل منيع ومعقل رفيع وألهلها مزارع ومرافق يف أمورها شيوخها ورؤوسها وهي م
حضيض جبلها ويسمى جبلها طغورا وعلى ست مراحل من مدينة سقماقية مدينة طغورا وذه املدينة 

مسي اجلبل جبل طغورا وهي مدينة متوسطة املقدار ا عمارة وافرة وأحوال نامية وهاتان املدينتان مها يف 
ومدائن أرض سيسيان كلها خراب من قبل أيام اإلسكندر . نة ويف غريب أرض سيسيانشرقي األرض املنت

وبنيانه السد وما عمر من بالدها شيء إال مدينة رقوان كما قد ذكرناه ومدينة رقوان متوسطة البالد 
اخلربة أرض سيسيان وطول هذه األرض إىل متصل اخلراب ا سبعة وعشرون يوماً وسنذكر األرض 

مث نرجع إىل ذكر ما بقي من أرض مسريقي فنقول .  واألرض اخلراب بعد هذا إن شاء اهللا عز وجلاملنتنة
إن صفة الطريق من مدينة دادمي املتقدم ذكرها إىل مدينة حلمان يف أقصى الشرق من دادمي إىل العقبة 

 خيماخيث مخسة أيام صعوداً ونزوالً عنها مرحلة ومن أسفل اجلبل مير من شاء يف النهر صاعداً إىل مدينة
وخيماخيث مدينتان على ر شوران واملدينة اجلنوبية منهما مدينة كثرية الزراعات . وكذلك يف الرب

واألشجار وعندهم خشب كثري جيلب إليها من جبال جنرغ ومن هذه املدينة خيرج الكثري من البالد وهي 
شرتاب وأما املدينة الشمالية من خيماخيث مدينة عامرة وا صناعات كثرية وتدبغ ا جلود النمور وال

فهي بني وادي شوران ويصب بأسفلها ر حيثان وهي مدينة كبرية جداً وهلا أرحاء ودواليب ومصايد 
ومن مدينة خيماخيث مع النهر يف جهة الشرق وتأريب مع . للحوت ور حيثان منبعه من جبل طغورا

نة عامرة كثرية الديار فسيحة األقطار كثرية املياه غزيرة اجلنوب إىل مدينة ارصاه أربع مراحل وهي مدي
األار وهلا كروم ومزارع وهي على ضفة ر خيرج من جبل رشنان وهو جبل عظيم والثلج ال يفارق 

وعلى . أعاله أبد الدهر يف شتاء وصيف وخيرج منه ران مها ينبوعا ر شوران املتقدم ذكره قبل هذا
ة اجلنوب مدينة جنرغ وهي مدينة كبرية عامرة فيها بشر كثري وهي من بالد حضيض هذا اجلبل من جه

مسريقي وفيها أجناد ورجال وأولو جندة وحدة وبني جنرغ ومدينة ارصاه مرحلتان ونصف وبينهما عرض 
ومن شاء سار من مدينة . اجلبل ومدينة ارصاه يف مشاله على منبع النهر وجنرغ على جنوب هذا اجلبل

شرق وجنوب إىل مدينة خرمان وهي على ر ينسب إليها وهو ر عظيم خيرج من جبل ارصاه مع 
مرغار وهو اجلبل العظيم الذي طوله أزيد من مثاين مائة ميل وقد رمسناه قبل هذا وخلف هذا اجلبل من 
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جهة اجلنوب قبيل من الترك الغزية يسمون خنغاكث ظواعن ورمبا طرقوا بالد مسريقي يف أيام قالئل 
وأرهجوها وانصرفوا إىل بالدهم وجبل مرغار حاجز بني أرض خنغاكث وأرض مسريقي وهذا النهر 

الذي عليه مدينة خترمان ر كبري خيرج من جبل مرغار وجيري يف جهة الشمال إىل حبرية عظيمة مستقرها 
ازه راكباً وإمنا بني جبال غامرة وبالد قفرة وهذا النهر قعره كله أحجار كبار ملس ال يقدر أحد على جو

جياز يف أعمق مواضعه يف املراكب وماؤه صادق الربد أبداً ويقال إنه مىت عجن مبائه العجني أغناه عن 
ومن أراد السفر من مدينة ارصاه إىل مدينة دنبهة سار سبعة أيام يف عني الشرق يف سهول وأوطية . اخلمري

ر خلمان ويف غربيه وخلمان مدينة خيرج هذا وربائع وخصب زائد ومدينة دنبهة مدينة حسنة على ضفة 
النهر من أسافل جبلها فينسب إىل هذا النهر ومدينة دنبهة مدينة عامرة كثرية الساكن ا أسواق وأهلها 
دهاقن وهلم أغنام وسوائم كثرية وهذا النهر يصل إىل الربكة اليت يصب فيها ر خرمان التقدم ذكره قبل 

اء ساكن اجلري واملراكب تسافر فيه من دة إىل الربكة مث إىل مدينة خرمان هذا وهذا النهر كثري امل
ومن مدن مسريقي اخلرخل مدينة خلمان وهي مدينة كبرية على جبل شونيا وهذا اجلبل . صعوداً يف النهر

ام حاجز بني بالد مسريقي وبالد سيسيان اليت ا بالد اخلراب اليت كان توىل إخراا ياجوج وماجوج أي
    كان السد مفتوحاً فلما كان أيام 

اإلسكندر ردع ياجوج وماجوج من تلك البالد وبىن الردم وبقيت خراباً وأخرب خورين برخان مند 
التركي يف حني تأليفنا هلذا الكتاب أن تلك البالد كلها يف هذا الوقت عامرة وأن أرض سيسيان كلها 

يلة عامرة وفيها صناخئع ومعايش وبني أهلها وبني األغزاز فأما مدينة خلمان فهي مدينة حسنة جل. عامرة
حرب القحة وقد يتهادون يف بعض األوقات ويصلحون ذات بينهم ويصطلحون وقد ال يتفقون على 

صلح البتة وهم أهل شدة واعتزاز على من جاورهم وحييط بأرض مسريقي يف جهة الشرق أرض التركش 
جنز اجلزء الثامن من اإلقليم السادس واحلمد هللا ويتلوه اجلزء . ن اهللااررة للسد وسنذكرها بعد هذا بعو

  .التاسع منه إن شاء اهللا

  .الجزء التاسع

    

إن الذي تضمنه هذا اجلزء التاسع من اإلقليم السادس قطعة من أرض خفشاخ وأرض التركش وسد 
ة كثرية الثلوج واألمطار ياجوج وماجوج فأما بالد التركش فهي بالد تتاخم الردم وهي بالد بارد

وأما ردم ياجوج وماجوج فشيء قد نطقت الكتب به وتواىل األخبار عنه . وكذلك أرض خفشاخ مثلها
ومن ذلك ما حكاه سالم الترمجان أخرب عنه بذلك عبيد اهللا بن خرداذبه يف كتابه وكذلك أخرب به أيضاً 
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نام كان السد الذي بناه ذو القرنني بيننا وبني ياجوج أبو نصر اجليهاين فقاال إن الواثق باهللا ملا رأى يف امل
وماجوج مفتوحاً أحضر سالماً الترمجان وقال له اذهب وانظر إىل هذا السد وجئين خبربه وحاله وما هو 

عليه مث أمر له بأصحاب يسريون معه عددهم مخسون رجالً ووصله عند ذلك خبمسة أالف دينار وأعطاه 
مر أيضاً أن يعطى إىل كل واحد من أصحابه مخسني ألف درهم ورزق سنة ديته عشرة أالف درهم وأ

قال سالم الترمجان فشخصنا من سر من رأى بكتاب الواثق إىل . وأمر هلم مبائة بغل حتمل املاء والزاد
إسحاق بن إمساعيل صاحب أرمينية بالنظر يف تنفيذنا من هناك فوجدناه بتفليس فلما اجتمعنا به كتب لنا 

 إىل ملك السرير وأنفذنا إليه فلما وردنا عليه أشخصنا إىل ملك الالن وأصحبنا إليه مكاتبة فلما كتاباً
رحلنا إليه أشخصنا أيضاً إىل صاحب فيالن شاه فلما وردنا عليه أقمنا عنده أياماً فاختار لنا مخسة أدالء 

 يوماً يف ختوم بالد بسجرت فسرنا من عنده سبعة وعشرين. يدلون على الطريق اليت حنن صائرون إليها
إىل أن وصلنا إىل أرض سوداء طويلة ممتدة كريهة الرائحة فشققناها يف عشرة أيام وكنا قد تزودنا لقطعها 

بأشياء نشتمها خوفاً من أذى روائحها الكريهة مث انفصلنا عنها فسرنا مدة شهر يف بالد خراب قد 
 عليها فسألنا من معنا عن تلك املدن فأخربونا أا املدن درست أبنيتها ومل يبق منها إال رسوم يستدل ا

اليت كان ياجوج وماجوج يغزوا وخيربوا مث سرنا إىل حصون بالغرب من اجلبل الذي يف شعبه السد 
وذلك يف ستة أيام ويف تلك احلصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية وهناك مدينة يدعى ملكها خاقان 

 هلم مساجد ومكاتب فسألونا من أين أقبلنا فأخربنا هم أننا رسل أمري املؤمنني أذكش وأهلها مسلمون
الواثق فعجبوا منا ومن قولنا أمري املؤمنني مث سألونا عن أمري املؤمنني أشيخ هو أم شاب فقلنا شاب فعجبوا 

قالوا ما مسعنا أيضاً مث قالوا وأين يكون فقلنا هو بالعراق يف مدينة تسمى سر من رأى فعجبوا من ذلك و
ذا قط فسألناهم حنن عن إسالمهم من أين وصلهم والقرآن من علمه هلم فقالوا إنه وصل إلينا منذ أعوام 

كثرية رجل راكب على دابة طويلة العنق طويلة اليدين والرجلني هلا يف موضع صلبها حدبة فعلمنا أم 
منا شرائع اإلسالم وتوابعها فقبلناها وعلمنا أيضاً يصفون اجلمل قالوا فرتل بنا وكلمنا بكالم فهمناه مث عل

قال سالم مث خرجنا بعد هذا إىل السد لنبصره فسرنا عن املدينة . القرآن ومعانيه فتعلمناه وحفظناه عنه
حنواً من فرسخني فوصلنا السد فإذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة ومخسون ذراعاً وله يف وسط هذا القباء 

ون ذراعاً قد اكتنفه عضادتان عرض كل عضادة منهما مخسة وعشرون ذراعاً باب حديد طوله مخس
فالظاهر من حتتهما عشرة أذرع خارج الباب وكله مبىن بلنب احلديد مغيب يف النحاس وارتفاع 

العضادتني مخسون ذراعاً وعلى أعلى العضادتني دروند حديد طوله مائة وعشرون ذراعاً والدروند العتبة 
كب منها على كل واحدة من العضادتني مقدار عشرة أذرع ومن فوق الدروند بنيان متصل العليا وقد ر

بلنب احلديد املغيب يف النحاس إىل رأس اجلبل وارتقاعه مدى البصر وفوق ذلك شرف حديد يف طرف 
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وللباب مصراعان معلقان عرض كل مصراع مخسون . كل شرفة قرنان مثنيا األطراف بعضهما إىل بعض
يف ثخن مخسة أذرع وقائمتامها يف دوارة على قدر الدروند وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع يف ذراعاً 

غلظ ذراع يف االستدارة وارتفاع القفل من األرض مخسة وعشرون ذراعاً وفوق القفل خبمسة أذرع غلق 
ة كل طوله أكثر من طول القفل وعلى الغلق مفتاح طوله ذراع ونصف ذراع وله اثنتا عشرة دنداجن

دنداجنة منها كأغلظ ما يكون من دساتج اهلواوين معلق كل واحد منها أيضاً يف سلسلة طوهلا مثانية أذرع 
يف استدارة أربعة أشبار واحللقة اليت فيها السلسلة على قدر حلقة املنجنيق وعتبة الباب السفلى عشرة 

     ذرع وكلها أذرع بسط مائة ذراع سوى ما حتت العضادتني والظاهر منها مخسة أ

ورئيس تلك احلصون يركب يف كل مجعة يف عشرة فوارس مع كل فارس . مكتالة بالذراع السوداوي
إرزبة حديد يف كل إرزبة مخسة أمناء فيضرب القفل بتلك اإلرزبات يف كل يوم ثالث مرات ليسمع من 

 الباب حدثاً وإذا خلف الباب فيعلمون أن هناك حفظة ويعلم هؤالء أن ياجوج وماجوج مل حيدثوا يف
ضرب أصحاب اإلرزبات القفل وضعوا آذام مستمعني ملا وراء الباب فيسمعون ملن داخل الباب دوياً 

وبالقرب من هذا املوضع حصن كبري يكون عشرة فراسخ يف عشرة وتكسريه . يدل على أن خلفه بشراً
ع يف مائيت ذراع وبني هذين ثالث مائة ميل ومع هذا الباب حصنان يكون كل واحد منهما مائيت ذرا

احلصنني عني ماء عذبة ويف أحد احلصنني آلة بناء اليت بين ا السد من القدور احلديد ومغارف احلديد 
وهذه القدور فوق ديكدانات على كل ديكدان أربع قدور مثل قدور الصابون وهناك أيضاً بقايا من اللنب 

بعض من الصدا وطول اللبنة ذراع ونيف يف ذراع ونيف يف احلديد اليت بين ا السد وقد التصق بعضها ب
قال سالم الترمجان وقد سألنا من خاطبناه من أهل ذلك املكان هل رأوا أحداً من ياجوج . ارتفاع شرب

وماجوج قط فأخربونا أم رأوا منهم عدة فوق شرف الردم فهبت عليهم ريح عاصفة فرمت منهم ثالثة 
قال سالم الترمجان فكتبت هذه الصفات . لرجل منهم شربين ونصف شربإىل ناحيتهم وكان مقدار ا

كلها وأخذا معي مث انصرفنا مع إدالء من أهل تلك احلصون فأخذوا بنا على ناحية خراسان فسرنا من 
تلك احلصون إىل مدينة خلمان إىل مدينة غريان إىل مدينة برساخان إىل الطراز إىل مسرقند فوصلنا إىل عبد 

بن طاهر فأقمنا عنده أياماً فوصلين مبائة ألف درهم ووصل كل رجل معي خبمسة أالف درهم اهللا 
وأجرى أيضاً للفارس من أصحايب مخسة دراهم وللراجل ثالثة دراهم يف كل يوم مث سرنا إىل الري مث 

ا حدث به رجعنا إىل سر من رأى بعد خروجنا عنها وإقامتنا يف السفر مثانية وعشرين شهراً فهذا مجيع م
سالم الترمجان من األخبار عن السد واألرضني اليت قطعها إليه واألمم اليت اجتمع ا يف طريقه وما وقع 
بينه وبني من لقيه منها من اخلطاب وبتمام هذا اخلرب مت اجلزء التاسع من اإلقليم السادس واحلمد هللا على 

من اإلقليم السادس واحلمد هللا ويتلوه اجلزء العاشر جنز اجلزء التاسع . ذلك محداً دائماً وله الشكر واصبا
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    منه 

  .إن شاء اهللا

  .الجزء العاشر

إن الذي تضمنه هذا اجلزء العاشر من اإلقليم السادس قطعة من بالد ياجوج وماجوج وما لنا شيء نتكلم 
ومل يسمهما وإمنا به يف هذا اجلزء إال ما وصفه بطلميوس يف كتاب اجلغرافيا فإنه ذكر هاتني املدينتني 

أحلقهما بالطول والعرض فقط فجئنا ما على هيئة ما ذكرمها وأثبتهما يف كتابه ووصفهما وبتمام هذا 
اجلزء العاشر انقضى اإلقليم السادس واحلمد هللا على ذلك كثرياً محداً مباركاً جزيالً وحسبنا اهللا ونعم 

  .الوكيل

  .د هللا ويتلوه اجلزء األول من اإلقليم السابع إن شاء اهللاجنز اجلزء العاشر من اإلقليم السادس واحلم
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السابعاإلقليم   

  .الجزء األول

  .ان هذا اجلزء األول من اإلقليم السابع كله حبر مظلم وجزائره بأسرها مغمورة غري معمورة

  .الجزء الثاني

ا جزيرة إنقلطارة وهي جزيرة إن يف هذا اجلزء الثاين من اإلقليم السابع مضمناً قطعة من البحر املظلم فيه
كبرية تشبه رأس النعامة وا مدائن عامرة وجبال شاهقة وأودية جارية وأرض سهلة وفيها خصب زائد 
وألهلها جالدة وعزم وحزم والشتاء ا دائم وأقرب بر إليها وادي شنت من أرض إفالندرش وبني هذه 

ن مدا اليت يف أقصى املغرب من هذه اجلزيرة وعلى فم. اجلزيرة والرب الكبري جماز سعته اثنا عشر ميالً
طرف من أضيق مكان فها مدينة سهستار وبينها وبني البحر اثنا عشر ميالً وهي مدينة حسنة عامرة على 
ر كبري يأتيها من جهة الشمال فيصب يف البحر بشرقيها ومن هذه املدينة إىل مدينة غرهم على الساحل 

  .ينة سهستار إىل الطرف الغريب من اجلزيرة ثالث مائة ميل ومثانون ميالًستون ميالً وكذلك من مد

ومنها أيضاً إىل مرسى درته موده مثانون ميالً مث إىل طرف اجلزيرة املسمى قرنوالية ثالث مائة ميل وهذا 
 ومن مدينة سهستار أيضاً إىل مدينة سالبرس يف الرب من جهة. الطرف الرفيق منها شبيه مبنقار طائر

ومن مدينة غرهم . الشمال ستون ميالً وهي مدينة جليلة على شرقي النهر الذي يصب يف مدينة سهستار
أيضاً إىل طرف هنتونة وهو قرطيل يدخل يف البحر مخسة وعشرون ميالً وعلى طرفه من ناحية املشرق 

مدينة برية وبني وعونسترة . مدينة هنتونة وهي مدينة عامرة ويصب ا من ناحية شرقيها ر عونسترة
هنتونة وعونسترة مثانون ميالً ومن عونسترة إىل سالبرس أربعون ميالً يف جهة الغرب ور عونسترة خيرج 

ومن هنتونة إىل مدينة شرهام ستون ميالً وهي على حنر البحر وهي . من جبل معترض يف وسط اجلزيرة
ىل مدينة هستينكش مخسون ميالً وهي ومنها مع الساحل إ. مدينة جليلة متحضرة فيها إنشاء وعمارة

  .مدينة مقدرة الكرب كثرية البشر عامرة جليلة ذات أسواق وفعلة وجتار مياسري

ومنها مع الساحل شرقاً إىل مدينة دبرس سبعون ميالً وهي أيضاً مدينة كبرية وهي على رأس ااز الذي 
 إىل مدينة لوندرس يف الرب أربعون ميالً وهي ومن مدينة دبرس. جياز منها إىل الرب املتصل باألرض الكبرية

ومدينة جرمنوده مدينة حسنة على . على ر كبري يصب يف البحر بني مدينة دبرس وبني مدينة جرمنوده
فمن مدينة دبرس إىل موقع ر لوندرس يف البحر عشرون ميالً ومن موقع هذا النهر إىل . ضفة البحر

ور . الً فذلك من مدينة دبرس إىل جرمنوده على البحر ستون ميالًمدينة جرمنوده املذكورة أربعون مي
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لوندرس امسه رطانزة وهذا النهر كثري اجلري حسري املاء وجريه من وسط اجلزيرة فيصل إىل مدينة غركة 
فرت على مقدار مخسني ميالً وجيتاز جبنوب مدينة غركة فرت فيمر منها إىل مدينة لوندرس املذكورة 

  . مث مير من لوندرس فيصب يف البحر كما ذكرناهأربعني ميالً

    

. ومن مدينة جرمنوده إىل مدينة نرغيق تسعون ميالً ومدينة نرغيق مرتفعة عن البحر مقدار عشرة أميال

ومن مدينة نرغيق إىل مدينة أغرميس على البحر مثانون ميالً فذلك من مدينة جرمنوده إىل أغرميس على 
ميالً ومن مدينة جرمتوده املذكورة ينعطف البحر آخذاً يف جهة الشمال على البحر مائة ميل ومخسون 

استدارة ومن مدينة أغرميس املذكورة إىل مدينة أفرويك مثانون ميالً وهي على بعد البحر املظلم وعلى 
طرف جزيرة سقوسية املتصلة جبزيرة إنقلطارة وهي جزيرة ذات طول آخذة يف مشال اجلزيرة الكبرية 

ومن مدينة إفرويك إىل موقع ر بشكه . ا عمارة وال مدينة وال قرية وطوهلا مائة ومخسون ميالًوليس 
ومن مدينة أغرميس . مائة وأربعون ميالً وبشكله حصن على هذا النهر مرتفع عن البحر اثنا عشر ميالً

إىل مدينة أغرميس املذكورة قبل إىل مدينة نقولس يف الرب مائة ميل والنهر يشق وسطها وينصب منها 
ومن نقولس الربية إىل مدينة إفرويك أيضاً تسعون ميالً مث إىل مدينة . فيصب جبنوا يف البحر كا ذكرناه

ومن طرف جزيرة سقوسية اخلالية إىل طرف جزيرة إرالندة . دونامله مثانون ميالً مشاالً على بعد من البحر
اً بني طرفها األعلى وبرطانية ثالثة جمار ونصف وحكى وجزيرة إرالندة كبرية جد. جمريان يف جهة الغرب

صاحب كتاب العجائب أن ا ثالث مدائن وا قوم يسكنوا وكانت املراكب جتتاز ا وحتط عليها 
وتشتري منها العنرب واحلجارة امللونة فوقعت بني أهلها شرور وطلب بعضهم أن ميلك عليهم وحارم 

 لذلك بينهم فتفانوا وانتقل بعضهم إىل عدوة البحر من األرض الكبرية بأهله فحاربوه فوقعت العداوة
ومن طرف . ومن طرف جزيرة إنقلطرة إىل جزيرة دنس جمرى. فخربت مدائنهم ومل يبق أحد منم

إسقوسية يف جهة الشمال إىل جزيرة رسالندة ثلثا جمرى وبني طرف جزيرة رسالندة وطرف جزيرة 
 من طرف جزيرة رسالندة يف جهة الشرق إىل جزيرة نرباغة اثنا عشر ميالً إرالندة الكبرية جمرى وكذلك

وطول جزيرة رسالندة أربع مائة ميل وعرضها مائة ومخسون ميالً وسنذكر هذه اجلزائر فيما بعد بعون 
اء جنز اجلزء الثاين من اإلقليم السابع واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الثالث منه إن ش. اهللا تعاىل وحسن توفيقه

  .اهللا

  .الجزء الثالث
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إن يف هذا اجلزء الثالث من اإلقليم السابع ساحل أرض بلونية وأرض زوادة وبالد فيمارك وجزيرة 
. دارمرشة وجزيرة نرفاغة وحنن نذكر هذه السواحل واجلزائر حسب ما سبق لنا قبل هذا حبول اهللا تعاىل

ر مخسة عشر ميالً وكذلك من مدينة وزرة إىل فمن ذلك أن مدينة وزرة على رها وبينها وبني البح
مدينة نيوبرك مخسة وعشرون ميالً ومن وزرة إىل موقع ر ألبة مائة ميل ومن ر ألبة إىل فم اجلزيرة 

وجزيرة دارمرشة يف ذاا مستديرة الشكل رملة وفيها من املدن أربع قواعد . املسماة دارمرشة ستون ميالً
 معمورة فأول ذلك من فم اجلزيرة إىل مدينة السيلة على يسار الداخل مخسة وقرى كثرية ومراس مستورة

وعشرون ميالً وهي مدينة صغرية متحضرة ا أسواق قائمة وعمارات دائمة وهي على ساحل البحر 
ومنها مع الساحل إىل مرس طرذيرة مخسون ميالً وهو مرسى مكن من كل ريح وعليه عمارة ومن هذا 

خور مائة ميل وهو مرسى مكن من كل ريح وعليه آبار ماء حلوة ومن هذا املرسى إىل املرسى إىل مرسى 
مرسى وندلسقاذة مائتا ميل وهو مرسى عامر ومن هذا املرسى يدخل إىل جزيرة نرفاغة وبينهما جماز 

طوله نصف جمرى ومن هذا املرسى إىل مدينة هرش هنت مائتا ميل وهي مدينة حسنة صغرية ومنها إىل 
لندوينة مثانون ميالً ومن هذا احلصن إىل مدينة سيسبويل مائة ميل ومنها إىل فم اجلزيرة اثنا عشر حصن 

ومن فم هذه اجلزيرة مع الساحل إىل مدينة . ميالً فدور حميط هذه اجلزيرة سبع مائة ميل ومخسون ميالً
 لند شوذن مائتا ميل جرتة مائة ميل وهي مدينة صغرية متحضرة ذات أسواق وعمارات ومنها إىل مدينة

وهي مدينة كبرية عامرة ومن هذه املدينة إىل موقع ر قطلو وعليه هناك مدينة تسمى سقطون مائة 
وتسعون ميالً وهي مدينة حسنة ومنها إىل مدينة قلمار مائتا ميل وسنذكر انتهاء هذا الساحل على 

رتة الساحلية إىل مدينة زوادة شرقاً مائة ولنرجع اآلن فنقول إن من مدينة ج. استقصاء بعون اهللا وتوفيقه
ميل ومدية زوادة جامعة كبرية وا عرفت أرضها وهي أرض قليلة العمارة كثرية الربد واجلمد وبني 

زوادة ومدينة ألبة مائة ميل وهي منها يف جهة الشرق ومنها يف جهة الشرق أيضاً إىل مدينة فيمية مائة 
ومن مدينة . ويقابلها يف جهة الشمال على حبر الظلمات مدينة لند شوذنميل وبني فيمية والبحر مائة ميل 

لند شوذن إىل موقع ر قطلو ويروى قطرلو وعليه مدينة سقطون مائة ميل وتسعون ميالً ومن موقع ر 
قطرلو أيضاً إىل مدينة قلمار مائتا ميل وسنأيت على ما يليه من السواحل بعد هذا ومسي ر قطرلو مبدينة 

ي عليه وهو ر عظيم مير من جهة املغرب مشرقاً مث يصب يف البحر املظلم وبني مصب الذراع الواحد ه
وأما جزيرة نرفاغة الكبرية فأكثرها خالء وهي أرض كبرية . والذراع الثاين من هذا النهر ثالث مائة ميل

مى وندلسقاذة وبينهما جماز هلا طرفان أحدمها يتصل من جهة املغرب جبزيرة دارمرشة ويقابل مرساها املس
صغري حنو من نصف جمرى والطرف اآلخر يتصل بالساحل الكبري من أرض فيمارك ويف هذه اجلزيرة 
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ثالث مدن عامرة فمديتان منها مما يلي أرض فيمارك ومدينة ثالثة مما يلي جزيرة دارمرشة وكلها مدن 
ألمطار واألنواء الدائمة وهم يزرعون تتقارب صفاا والداخل إليها قليل ومعايشها ضيقة بكثرة ا

وحيصدون زروعهم خضراً مث جيففوا يف بيوت يوقدون فيها النار لقلة شعاع الشمس عندهم ويف هذه 
اجلزيرة من الشجر الكبري اجلرم الذي ال يوجد يف غريها من األمكنة كثري ويقال إن يف هذه اجلزيرة قوماً 

قة بأكتافهم ال أعناق هلم البتة وهم يأوون إىل الشجر مستوحشني يسكنون الرباري رؤوسهم الص
فيتخذون يف أجوافها بيوتاً ويسكنون فيها وأكلهم مثر البلوط والشاهبلوط ويف هذه اجلزيرة احليوان الذي 

جنر اجلزء الثالث . يقال له البرب وا منه كثري جداً لكنه أصغر من برب فم الروسية وقد ذكرنا ذلك فيما قبل
  .قليم السابع واحلمد هللا ويتلوه اجلزء الرابع إن شاء اهللا تعاىلمن اإل

  .الجزء الرابع

    

إن يف هذا اجلزء الرابع من اإلقليم السابع أكثر بالد الروسية وبالد فنمارك وأرض طبست وأرض 
 فأما .أستالندة وأرض اوس وهذه األرضون أكثرها خالء وبرار وقرى عامرة وثلوج دائمة وبالدها قليلة

أرض فنمارك فأرض كثرية القرى والعمارات واألغنام وليس ا بالد عمارة إال مدينة أبررة ومدينة قلمار 
ومها مدينتان كبريتان لكن البداوة عليها بادية والقوة على أهلهما غالبة وما من األقوات املقدرة أقل مما 

وملك فنمارك . غرباً إىل مدينة سقطون مائتا ميلومن مدينة قلمار . يكفيهم واألمطار عليهما قائمة دائبة
ومن مدينة قلمار إىل موقع الذراع الثاين من ر قطولو . له بالد وعمارات يف جزيرة نرباغة السابق ذكرها

  .مثانون ميالً

ومن ر قطولو إىل مدينة رغولدة مائة ميل ورغولدة مدينة كبرية عامرة على ر البحر وهي مدينة تنسب 
وهذه األرض كثرية القرى والعمارات غري أن بالدها قالئل وهذه األرض أشد برداً من . أرض طبستإىل 

  .أرض فنمارك واجلمد واملطر ال يكاد يفارقهم طرفة عني

ومن . ومن مدينة او إىل مدينة رغولدة مائتا ميل واو مدينة حسنة جليلة عامرة وهي من بالد أستالندة
وري وهي مدينة صغرية كاحلصن الكبري وأهلها فالحون وإصابام قليلة غري أن مدن أستالندة مدينة قل

  .ومن مدينة او إليها جنوباً مع الشرق ست مراحل. أغنامهم كثرية

  .وكذلك أيضاً من مدينة او ملن سلك طريق الساحل إىل موقع ر برنو مخسون ميالً

وهو حصن خراب يف زمن الشتاء وأهله يفرون ومنه إىل حصن فلموس على بعد من الساحل مائة ميل 
عنه إىل كهوف بعيدة عن البحر فيأوون إليها ويوقدون فيها النريان مدة أيام الشتاء وزمن الربد وال 
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يفترون عن وقود النريان فإذا كان زمن الصيف واجنلى القتام عن الساحل وارتفعت األمطار عادوا إىل 
دسونة ثالث مائة ميل ومدينة مدسونة مدينة كبرية جامعة عامرة ومن هذا احلصن إىل مدينة م. حصنهم

  .كثرية البشر وأهلها جموس يعبدون النريان

ومن بالد اوس املتباعدة من البحر . ومنها إىل مدينة صونو من أرض اوس على الساحل سبعون ميالً
ومن .  مدينة قلوري أربعة أيامومن مدينة قايب أيضاً إىل. مدينة قايب وبينهما وبني البحر ست مراحل

مدينة قلوري يف جهة الغريب إىل مدينة جنتيار سبعة أيام وهي مدينة كبرية عامرة يف أعلى جبل ال ميكن 
ويف . الصعود إليه وأهلها متحصنون فيها من طراق الروسية وليست هذه املدينة يف طاعة أحد من امللوك

ومن مدينة مرتوري إىل مدينة رمسلي .  خمرج ر دنستبالد الروسية مدينة مرتوري وهي مدينة على
أربعة أيام يف جهة اجلنوب وتسمى رمسلي بلسان الرومية طويه ورمسلي ومرتروي من بالد الروسية 

ويف البحر املظلم جزائر كثرية غري عامرة وا من اجلزائر . وبالد الروسية بالد كثرية يف الطول والعرض
جزيريت أمزنيوس اوس واجلزيرة الغربية منها يعمرها الرجال فقط وليس ا العامرة جزيرتان تسميان 

إمرأة واجلزيرة الثانية فيها النساء وال رجل معهن وهم يف كل عام يقطعون جمازاً بينهم يف زوارق هلم 
ل وذلك يف زمن الربيع فيقصد كل رجل منهم امرأته فيواقعها ويبقى معها أياماً حنوا من شهر مث يرحت

الرجال إىل جزيرم فيقيمون ا إىل العام املقبل إىل ذلك الوقت فيقصدون اجلزيرة اليت فيها نساؤهم 
فيفعلون معهن كا فعلوا يف العام املاضي من أن الرجل يواقع زوجته ويقيم عندها شهراً كامالً مث يعود إىل 

والدخول إليهم . م وسرية قائمة بينهماجلزيرة اليت كان ا وكذلك يفعل مجيعهم وهذه عادة معلومة عنده
أقرب ما يكون من مدينة او وبينهم ثالثة جمار وقد يدخل إليهم من مدينة قلمار ومن مدينة رغولدة 

  .وهذه اجلزائر ال يكاد يصيبها أحد من الداخلني إليها لكثرة غمام هذا البحر وشدة ظلمة وعدم الضياء به

  .بع واحلمد هللا ويتلوه اجلزء اخلامس منه إن شاء اهللا تعاىلجنز اجلزء الرابع من اإلقليم السا

  .الجزء الخامس

    

إن هذا اجلزء اخلامس من اإلقليم السابع فيه مشال أرض الروسية ومشال أرض القمانية فأما بالد الروسية 
 أمسائها وخترج اليت حييط ا هذا اجلزء ففيه بالد قليلة بني جبال إىل حميطة ا ومل يصل إلينا أحد بصحة

من هذه اجلبال أعني كثرية فتقع كلها يف حبرية طرمي وهي حبرية كبرية جداً ويف وسطها جبل عال فيه 
وعول مشهورة وفيه احليوان املسمى البرب وأكثر هذه البحرية من جهة املشرق يف بالد قمانية ومن قبالة 

عليه من البالد سنوبلي ومدينة مونيشقة ظهرها خيرج ر دنابرس من مروج وشعراء ويسمى هناك بلتس و
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فأما البحر املظلم الغريب فيقف آخره مع مشال الروسية ويلوي يف . ومها بلدان عامران من بالد القمانية
جهة الشمال مث ينعطف إىل جهة الغرب وينعطف هناك إذ هو مكان ال يسلك فتبارك اهللا أحسن 

  .اخلالقني

  .ابع واحلمد هللا ويتلوه اجلزء السادس منه إن شاء اهللا تعاىلجنز اجلزء اخلامس من اإلقليم الس

  .الجزء السادس

ويف بالد القمانية الداخلة مدينة . إن هذا اجلزء السادس تضمن بالد القمانية الداخلة وبعض بالد بلغارية
  .طرويا ومدينة إقليبه ومها مدينتان عامرتان تتقارب حاالما وتتوازى صفاما

ومن طرويا إىل مدينة إقليبه مثانية . وبني طرويا ومدينة صالو يف جهة اجلنوب مائة ميل مفاوز قليلة العمارة
ويف مشال بالد القمانية حبرية غنون وهي أبد الدهر وجه . أيام وهي آخر عمالة القمانيني يف وقتنا هذا

هذه البحرية مثانية أار أحدها ر ويصب إىل . مائها جامد ال ينحل إال يف أيام قالئل يف زمن الصيف
شروى وهو ر ال يقدر أحد على جوازه يف غري أيام الصيف ألنه يقرض األطراف بشدة ويف هذه 

وأما بالد بلغار فهي . البحرية يتولد السمك الذي يتخذ منه الغراء الكثري ويف غياضها احليوان املسمى البرب
بل وا عمارة وخصب كثري وبشمال هذه البالد جبل قوقايا مدينة ثابون وهي مدينة حصينة يف رأس ج

جنز اجلزء . وليس خلفه عمارة وال حيوان لشدة الربد واهللا أعلم خبفي األمور وهو على كل شيء قدير
  .السادس من اإلقليم السابع واحلمد له ويتلوه اجلزء السابع منه إن شاء اهللا

  .الجزء السابع

اإلقليم السابع بقية بالد بسجرت ومشال أرض املنتنة وأكثر بالد جبناك ومن تضمن هذا اجلزء السابع من 
مدن بسجرت الداخلة ماسترة وقاسترة ومها مدينتان صغريتان وقليالً ما يدخل إليهم التجار وال يصل 

ا وأم. أحد إليهم ألم يقتلون من وطىء أرضهم وبالدهم من غريهم وهاتان املدينتان على ر ميد ر اثل
بالد جبناك فقليلة ومل يتصل بنا أن هلم مدينة أكثر من مدينة ياقاموين وهم أمم كثرية أتراك حياربون 

الروسية وما جاورهم من بالد الروم وهم ممتنعون يف اجلبال واملشاجر ال يقدر عليهم فيها وأهل جبناك 
روا ولباسهم القراطق مثل الروسية يف ذام حيرقون موتاهم وبعضهم حيلقون حلاهم وبعضهم يضف

الصغار ولسام غري لسان الروسية وغري لسان البسجرتية فسبحان خالق اخللق وباسط الرزق ال إله إال 
  .جنز اجلزء السابع من اإلقليم السابع واحلمد هللا ويتلوه الثامن إن شاء اهللا. هو العلي الكبري

  .الجزء الثامن
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تضمن هذا اجلزء الثامن من األرضني بالداً قفراء وا األرض احملفورة وهي من عجائب الدنيا وذلك أنه 
حكى اجليهاين يف كتابه أن هذه األرض مروا ا بعد خروجهم من األرض املنتنة فرأوها ومشوا مع طوهلا 

ا لبعد قعرا وصعوبة جنباا يوماً وهي بقعة من األرض ال يقدر أحد على الرتول إليها من مجيع جوانبه
وهي معمورة وعلموا ذلك بأن رأوا الدخان منها يف النهار يف مواضع كثرية ورأوا النريان بالليل كهيئة 
النجوم تتقد مرة وختفى أخرى وأغرب ما فيها أن ا راً يظهر يف خياال يشق أرضها من اجلنوب إىل 

ليها البتة وال يصعد منها إذ ذلك ممتنع جداً فسبحان الذي الشمال وعليه العمارة وال يقدر أحد يرتل إ
  .أنشأهم فيها وقدر أقوام ا فهو اخلالق العليم الإله إال هو الرمحن الرحيم

  .جنز اجلزء الثامن من اإلقليم السابع واحلمد هللا ويتلوه اجلزء التاسع إن شاء اهللا تعاىل

  .الجزء التاسع

    

طعة من أرض ياجوج وماجوج الداخلة وقطعة من البحر الزفيت وهو آخر البحر تضمن هذا اجلزء التاسع ق
الشرقي وهو أيضاً مظلم وحكى صاحب كتاب العجائب أن يف داخل بالد ياجوج وماجرج راً يسمى 
املشهر ال يعرف له قعر فإذا تقاتلوا وأسر بعضهم بعضاً طرحوا األسارى يف ذلك الوادي فريون عند ذلك 

اماً خترج إىل من يطرح منهم من كهوف يف جنبيت الوادي فتختطفهم قبل أن يصلوا إىل آخره طيوراً عظ
فترتفع م إىل تلك الكهوف فتأكل جسومهم ويقال إن يف أسفل هذا الوادي ناراً تتأجح مع األزمان 

  . هللا وحدههذا آخر اجلزء التاسع من اإلقليم السابع واحلمد. واهللا أعلم حبقيقة هذا كله ال إله سواه

  .الجزء العاشر

إن هذا اجلزء العاشر من اإلقليم السابع كله مظلم ال عمارة فيه البتة وال يعلم ما خلفه فهذا مجيع ما اتصل 
إلينا من أوصاف األرضني من معمور وغري معمور فتبارك اهللا رب العاملني وهو على كل شيء قدير واهللا 

الكتاب املعروف برتهة املشتاق يف اختراق اآلفاق واحلمد هللا رب وهنا انقضى . تعاىل حسبنا ونعم الوكيل
  .العاملني

  



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  431  

  الفهرس   

 3......................................................................................اإلقليم األول

 3...................................................................................اجلزء األول

 5....................................................................................اجلزء الثاين

 7...................................................................................اجلزء الثالث

 10.................................................................................اجلزء الرابع

 14...............................................................................اجلزء اخلامس

 17...............................................................................اجلزء السادس

 22................................................................................اجلزء السابع

 26.................................................................................اجلزء الثامن

 32.................................................................................اجلزء التاسع

 44....................................................................................اإلقليم الثاين

 44.................................................................................اجلزء األول

 47..................................................................................اجلزء الثاين

 49.................................................................................اجلزء الثالث

 52.................................................................................اجلزء الرابع

 57...............................................................................اجلزء اخلامس

 65...............................................................................اجلزء السادس

 72................................................................................اجلزء السابع

 81.................................................................................اجلزء الثامن

 87.................................................................................اجلزء التاسع

 92................................................................................اجلزء العاشر

 95...................................................................................اإلقليم الثالث

 95.................................................................................اجلزء األول

 124.................................................................................اجلزء الثاين

 141................................................................................اجلزء الثالث



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  432  

 144................................................................................اجلزء الرابع

 160..............................................................................اجلزء اخلامس

 176..............................................................................اجلزء السادس

 199...............................................................................اجلزء السابع

 216................................................................................اجلزء الثامن

 235................................................................................اجلزء التاسع

 238...............................................................................اجلزء العاشر

 241...................................................................................اإلقليم الرابع

 241................................................................................اجلزء األول

 270.................................................................................اجلزء الثاين

 293................................................................................اجلزء الثالث

 296................................................................................اجلزء الرابع

 299..............................................................................اجلزء اخلامس

 304..............................................................................اجلزء السادس

 317...............................................................................اجلزء السابع

 322................................................................................اجلزء الثامن

 329...............................................................................اجلزء التاسع

 332...............................................................................اجلزء العاشر

 335.................................................................................اإلقليم اخلامس

 335................................................................................اجلزء األول

 340.................................................................................اجلزء الثاين

 348................................................................................اجلزء الثالث

 361................................................................................اجلزء الرابع

 370..............................................................................اجلزء اخلامس

 375..............................................................................اجلزء السادس

 381...............................................................................اجلزء السابع

 383................................................................................اجلزء الثامن



اإلدريسي-نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق  433  

 386...............................................................................اجلزء التاسع

 388...............................................................................اجلزء العاشر

 390...............................................................................اإلقليم االلسادس

 390................................................................................اجلزء األول

 392.................................................................................اجلزء الثاين

 400...............................................................................اجلزء الثالث

 404................................................................................اجلزء الرابع

 409..............................................................................اجلزء اخلامس

 412..............................................................................اجلزء السادس

 416...............................................................................اجلزء السابع

 417................................................................................اجلزء الثامن

 420...............................................................................اجلزء التاسع

 423...............................................................................اجلزء العاشر

 424..................................................................................اإلقليم السابع

 424................................................................................ألولاجلزء ا

 424.................................................................................اجلزء الثاين

 425...............................................................................اجلزء الثالث

 427................................................................................اجلزء الرابع

 428..............................................................................اجلزء اخلامس

 429..............................................................................اجلزء السادس

 429...............................................................................اجلزء السابع

 429................................................................................اجلزء الثامن

 430...............................................................................اجلزء التاسع

 430...............................................................................اجلزء العاشر

 431........................................................................................الفهرس

To PDF: www.al-mostafa.com  


	Document
	ﻝﻭﻷﺍ ﻡﻴﻠﻗﻹﺍ 
	  ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ

	ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻡﻴﻠﻗﻹﺍ 
	  ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ

	ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻡﻴﻠﻗﻹﺍ 
	  ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ

	ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻡﻴﻠﻗﻹﺍ 
	  ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ

	ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻡﻴﻠﻗﻹﺍ 
	  .ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ

	ﺱﺩﺎﺴﻟﻻﺍ ﻡﻴﻠﻗﻹﺍ 
	  .ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ

	ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻡﻴﻠﻗﻹﺍ 
	  .ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  .ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ

	   ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ  


