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ه من کتاب اهللا عنه  يالمروز یچنین گوید ابومعین الدین ناصر خسرو القبادین
 يارهاکو به  ی،دبیرپیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطان يمرد

یافته  یدر آن شغل مباشرت نموده در میان اقران شهرت یمشغول بودم و مدت یدیوان
 يه امیرخراسان ابوسلیمان جعفرکدر ربیع اآلخبر سنه سبع و ثلثین و اربعمایه . دمبو
ه در آن روز که هر حاجت کاییل بن سلجوق بود از مرو برفتم کداودبن م کبی

ردم و کعت نماز بکرفتم و دو ر يبه گوشه ا. ندکو تقدس روا  یتعال يخواهند بار
یاران و  کچون به نزدی. دهد يوانگرمرا ت كو تبار یتعال يحاجت خواستم تا خدا

هنوز بدو . برخوان يمرا شعر. خواند ی میپارس ياز ایشان شعر کیاصحاب آمدم ی
گرفتم و با خود گفتم  کآن حال به فال نی. ردکه او همان شعر بعینه آغاز کنداده بودم 

پس از آن جا به جوزجانان شدم وقرب . ردکحاجت مرا روا  یو تعال كتبار يخدا
فرماید  می اهللا علیه و آله و سلم یپیغمبر صل. یماه ببودم و شراب پیوسته خوردم کی

 یمرا گفت چند خواه کیه یکدر خواب دیدم  یشب. مکانفس یه قولوا الحق و لو علک
من جواب . بهتر یاگر به هوش باش ،ندکه خرد از مردم زایل کخوردن از این شراب 

ه کجواب داد . ندکم که اندوه دنیا کساخت  نتوانستند يما جز این چیزکه حکگفتم 
 یه مردم را بیهوشکرا  یسکیم نتوان گفت کح ،نباشد یراحت یو بیهوش يبیخود

ه من این را کگفتم . ه خرد و هوش را به افزایدکباید طلبید  يه چیزکبل ،رهنمون باشد
خن رد و دیگر سکقبله اشارت  يو پس سو ،گفت جوینده یابنده باشد. جا آرمکاز 

رد و با خود کار کآن حال تمام بر یادم بود برمن  ،چون از خواب بیدار شدم. نگفت

. ه از خواب چهل ساله نیز بیدار گردمکه از خواب دوشین بیدار شدم باید کگفتم 
روز پنجشنبه ششم . نم فرح نیابمکه تا همه افعال و اعمال خود بدل نکاندیشیدم 

ماه پارسیان سال بر چهارصد و ده  يبعمایه نیمه داالخر سنه سبع و ثلثین و ار يجماد
خواستم از  يردم و یارکسر و تن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز ب. يیزدجرد

به گذاردن آنچه بر من واجب است و دست بازداشتن از منهیات و  یتعال يبار
 . فرموده است یه حق سبحانه و تعالکناشایست چنان 

شب به دیه باریاب بودم و از آن جا به راه . رفتم پس از آن جا به شبورغان
ه به عهده من بود کپس به مرو رفتم و از آن شغل . الن و طالقان به مروالرود شدمکسن

ه بود جواب گفتم و ک یپس حساب. ه مرا عزم سفر قبله استکمعاف خواستم و گفتم 
عبان به عزم و بیست و سیوم ش. يضرور كردم اال اندک كآنچه بود تر یاز دنیای

و از آن جا به  فرسنگ باشد یه سکنیشابور بیرون آمدم و از مرو به سرخس شدم 
چهارشنبه آخر . روز شنبه یازدهم شوال در نیشابور شدم. نیشابور چهل فرسنگ است

و مدرسه . کبی يمحمد بود برادر جعفر کم زمان طغرل بیکسوف بود و حاکاین ماه 
و او به والیت . ردندک می را عمارت« سراجان و آ بازار کفرموده بود به نزدی يا

القعده از نیشابور بیرون رفتم در صحبت  يبه اصفهان رفته بود بار اول و دوم ذ يگیر
وان به قومس رسیدیم و زیارت شیخ کبه راه . ه خواجه سلطان بودکخواجه موفق 

 یه از آن جا مدتالقعد يروز آدینه روز هشتم ذ. ردم قدس اهللا روحهکب یبایزید بسطام
ی نسائ یه او را استاد علکنشان دادند  يمرد. ردمکردم و طلب اهل علم کمقام 

گفت به زبان اهل  یهم یجوان بود سخن به فارس يمرد. شدم يو کنزدی. گفتند می
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طب  یاقلیدس خواندند و گروه یگروه. حاضر يپیش و یگشوده جمع يدیلم و مو
سینا رحمه اهللا علیه  یه بر استاد ابوعلکفت گ می سخن يدر اثنا. حساب یگروه و

ه او شاگرد کآن بود تا من بدانم  يهمانا غرض و. چنین شنیدم يچنین خواندم و از و
سپاهانه دانم و هوس  يچون با ایشان در بحث شدم او گفت من چیز. سیناست یابوعل
ند چه به دا ینم يعجب داشتم و بیرو ن آمدم گفتم چون چیز. بخوانم يه چیزکدارم 
و گویند از . ردمکسه صد و پنجاه فرسنگ حساب  يو از بلخ تا به ر. آموزد يدیگر

به سپاهان  يفرسنگ و از ر یفرسنگ است و از ساوه به همادان س یتا ساوه س ير
وه دماوند است مانند کو آمل  يو میان ر. فرسنگ یپنجاه فرسنگ و به آمل س

ه نوشادر از آن جا کاست  یبر سر چاه ه آن را لواسان گویند و گویندک يگنبد
نند و از کمردم پوست گاو ببرند و پر نوشادر . برین نیزکه کو گویند . شود می حاصل

 . ه به راه نتوان فرود آوردنکوه بغلطانند کسر 

پنجم محرم سنه ثمان و ثلثین و اربعمائه دهم مرداد ماه سنه خمس عشر و 
قحط بود و . وین روانه شدم و به دیه قوهه رسیدماربعمائه از تاریخ فرس به جانب قز

نهم محرم به قزوین  ،از آن جا برفتم. دادند می من نان جو به دو درهم کآن جا ی
ه مانع شود در رفتن راه کدیوار و خار و هیچ چیز  یباغستان بسیار داشت ب. رسیدم

و بازارها خوب  نگره بر آن نهادهکحصین و  يو دیدم باروکنی يو قزوین را شهر. نبود
 يعلو يو رییس آن شهر مرد. اریز به زیرزمینکبود در  كاند يه آب در وکاال آن

 . فشگر بیش تر بودکه در آن شهر بود کها  بود و از همه صناع

دوازدهم محرم سنه ثمان و ثلثین و اربعمائه از قزوین برفتم به راه بیل و قبان 
من و برادرم . ه خرزویل خوانندک یو از آن جابه دیه. ه روستاق قزوین استک

از بقال  يبرادرم به دیه رفت تا چیز. داشتیم كاند يه با ما بود زادکهندو  کیوغالم
ه غریبیم کگفتم هرچه باشد ما را شاید . بقال منم یخواه می ه چهکگفت  کیی ،بخرد

 ی،از این نوع سخن گفت یسکجا کبعد از آن هر . گفت هیچ چیز ندارم. و برگذر
بود چون سه فرسنگ  يقو یچون از آن جا برفتم نشیب. بقال خرزویل است یفتمگ

گرمسیر و درختان بسیار از انار و . گفتند می از حساب طارم بود برزالحیر یبرفتم دیه
 ه آن را شاه رودکبود  يو از آن جا برفتم رود. بود يانجیر بود و بیش تر خودرو

ستاندند از جهت امیر امیران  می گفتند و باج می ه خندانکبود  ینار دیهکبر . گفتند می
ه کدیگر پیوندد  يدیلمیان بود و چون آن رود از این دیه بگذرد به رود كو او از ملو

ه مشرق کفرود رود  يآن را سپید رود گویند و چون هردو رود به هم پیوندند به دره ا
ون رود و گویند کسآب يگذرد و به دریا می وه گیالن و آن آب به گیالنکاست از 

هزار و دویست کو گفتند ی ،ون ریزدکآبس يه هزار و چهارصد رودخانه در دریاک
ایت را از کو در میان دریا جزایر است و مردم بسیار و من این ح ،فرسنگ دور است

از خندان تاشمیران سه فرسنگ  ،ار خود شومکایت و کنون با سر حکا. مردم شنیدم
بلند  ينار شهر قلعه اکو آن قصه والیت طارم است و به  است همه سنگالخ کیبیابان

به میان قلعه  ياریزکشیده و کبنیادش برسنگ خاره نهاده است سه دیوار در گرد او 
ه از آن جا آب بر آورند و به قلعه برند و هزار مرد از کنار رودخانه کقلعه فرو بریده تا 

رد و گفتند کنتواند  یشکو سر یهبیرا یسکمهترزادگان والیت در آن قلعه هستند تا 
ه در کتمام باشد چنان  یبسیار در والیت دیلم باشد و عدل و ایمن يآن امیر را قلعه ها
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به مسجد  يه در والیت وکبستاند و مردمان  يچیز یسکه از کنتواند  یسکوالیت او 
ین سان را نبرد و اکس آن کرا بیرون مسجد بگذارند و هیچ ها  فشکآدینه روند همه 

 یه مرزبان الدیلم خیل جیالن ابوصالح مولکاغذ چنین نویسد کامیر نام خود را بر 
دیدم از دربند بود  کنی يدر شمیران مرد. امیرالمومنین و نامش جستان ابراهیم است

رد و کها  رامتکاهل بود و با ما  يمرد. الفلسوف ینامش ابوالفضل خلیفه بن عل
. يمرا گفت چه عزم دار. افتاد میان ما ییم و دوستردکها  نمود و با هم بحثها  رمک

ه به وقت مراجعت گذر بر کگفت حاجت من آنست  ،رده امکگفتم سفر قبله را نیت 
رفتم چهاردهم صفر را  می بیست و ششم محرم از شمیران. تا تو را باز ببینم ینکاینجا 

. آباد گذشتمبه شهر سراب رسیدم و شانزدهم صفر از شهر سراب برفتم و از سعید
بیستم صفر سنه ثمان ثلثین و اربعمائه به شهر تبریز رسیدم و آن پنجم شهریور ماه قدیم 

طول و عرضش به گام پیمودم . آبادان يبود و آن شهر قصبه آذربایجان است شهر
ردند در ک یرمکهزار و چهارصد بود و پادشاه والیت آذربایجان را چنین ذ کهری

 یالدوله و شرف المله ابومنصور و هسودان بن محمد مولخطبه االمیر االجل سیف 
ه بدین شهر زلزله افتاد شب پنجشنبه هفدهم ربیع کردند کایت کمرا ح. امیرالمومنین

از شهر  یاالول سنه اربع و ثلثین و اربعمائه و در ایام مسترقه بود پس از نماز خفتن بعض
 كهال یگفتند چهل هزار آدمنرسیده بود و  یدیگر را آسیب یخراب شده بود و بعض

 یگفت اما زبان فارس ک مینی يرا دیدم شعر يو در تبریز قطران نام شاعر. شده بودند
و دیوان دقیق بیاورد و پیش من بخواند  کپیش من آمد دیوان منحی. دانست یو نمکنی

ل بود از من پرسید با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود که او مشک یو هر معن
 . من خواندبر 

از آن امیر و  يرکچهاردهم ربیع االول از تبریز روانه شدیم به راه مرند و با لش
 یس يرکتا بر يو از خو يرکبرفتم تا بر یبشدیم و از آن جا با رسول يهسودان تا خو

االول آن جا رسیدیم و از آن جا به وان  يفرسنگ است و در روز دوازدهم جماد
 ه گوشت گوسفندکهمچنان  كن جا گوشت خووسطان رسیدیم در بازار آ

و از  یتحاش یخوردند ب می نشسته شرابها  انکفروختند و زنان و مردان ایشان بر د می
االول و این شهر سرحد مسلمانان و  يآن جا به شهر اخالط رسیدم هیژدهم جماد

بود او را  يتا اینجا نوزده فرسنگ است و آن جا امیر يرکارمنیان است و از بر
را  کیعمرش زیادت از صد سال بود پسران بسیار داشت هر ی ينصرالدوله گفتند

 یو ارمن یو پارس يداده بود و در این شهر اخالط به سه زبان سخن گویند تاز یوالیت
و معامله به پول باشد و اند  ه اخالط بدین سبب نام آن شهر نهادهکو ظن من آن بود 

رسیدم  یاالول از آن جا برفتم و به رباط يادبیستم جم. رطل ایشان سیصد درم باشد
به زمین فرو  یراه چوب يدر پیش شهر مقدار یعظیم بود و در صحرای یبرف و سرمای

از آن جا به شهر . روند می برده بودند تا مردم روز برف و دمه بر هنجار آن چوب
نار دی کآن جا عسل خریدیم صد من به ی. در نهاده بود يبطلیس رسیدم به دره ا

ه او را کس باشد که به ما بفروختند و گفتند در این شهر کبرآمده بود به آن حساب 
 يو از آن جا برفتیم قلعه ا. عسل حاصل شود کسال سیصد چهارصد خی کدر ی

 یبه جای ،از آن جا بگذشتم. بایست بنگر ییعن. گفتند می ه آن راقف انظرکدیدیم 
. قدس اهللا روحه ساخته است یاویس قرن هکگفتند  می بود يه آن جا مسجدکرسیدم 

 چون درخت سرو یگردیدند و چوب می وهکه در کو در آن حدد مردم را دیدم 
 سر در آتش کنید گفتند این چوب را یک می ه از این چهکپرسیدم . بریدند می
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نیم و از آن چاه ک می آید همه در چاه جمع می نیم و از دیگر سر آن قطران بیرونک می
رده کر که بعد از اخالط ذکها  و این والیت. بریم می نیم و به اطرافک می در ظروف

از آن جا به شهر ارزن شدیم . ردیم از حساب میافارقین باشدکشد و اینجا مختصر 
و در آن جا  کنی يو بود با آب روان وبساتین و اشجار و بازارهاکآبادان و نی يشهر

نصد و پنجاه و دو فرسنگ بود و روز آدینه ه ما آمدیم پاکبه میارفاتین از این راه 
االول سنه ثمان و ثلثین و اربعمایه بود و در این وقت برگ  يبیست و ششم جماد

مقدار  یعظیم بود ا ز سنگ سفید برشده هر سنگ يپاره ا. هنوز سبز بودها  درخت
. ه گفته شدکعظیم ساخته هم از این سنگ سفید  یبرج يو به هر پنجاه گز. پانصد من

امروز استاد دست ازش باز داشته  یه گویکبر نهاده چنان ها  نگرهکو سرباره همه 
شیده است به کعظیم بر یمغرب و درگاه يدر است از سو کو این شهر را ی. است
دارد  يو مسجد آدینه ا. ردهکیب کچوب بر آن جا تر یآهنین ب يسنگین و در یطارق

هرچه  یتاب شرحکهرچند صاحب . رده شود به تطویل انجامدکه اگر صفت آن ک
چهل حجره در اند  ه در آن مسجد ساختهک يه متوضاکتمام تر نوشته است و گفته 

ظاهر استعمال را و  کییها  گردد در همه خانه می آب بزرگ يپیش است و دو جو
و بیرون ازاین . گرداند ك میپاها  برد و چاه می ه ثقلکدیگر تحت االرض پنهان 

است  يو مسجد جامع دیگرها  اروانسراها و بازارهاست و گرمابهک شهرستان در ربض
ه آن را کدیگر است  يشمال سور يو از سو. نندکه روز آدینه آن جا هم نماز ک

و سلطان  ی،است با بازار و مسجد جامع و حمامات همه ترتیب يمحدثه گویند هم شهر
دین نصرالدوله و شرف نند االمیر االعظم عزاالسالم سعدالکوالیت را خطبه چنین 
و رطل آن جا چهارصد و هشتاد . ه هستکصدساله و گفتند  يالملۀ ابونصر احمد مرد

ساخته است برچهارفرسنگ میافارقین و آن را نصریه  ياین امیر شهر. درم سنگ باشد
 . و از آمد تا میافارقین نه فرسنگ است. رده اندکنام 

لخت  کی یبنیاد شهر بر سنگ. دیمماه قدیم به شهر آمد رسی يششم روز از د
 يو گرد او سور. وطول شهر به مساحت دو هزار گام باشد و عرض هم چندین. نهاده

و  یهزار من کتا ی یبریده است از صد منها  ه خشتکشیده است از سنگ سیاه ک
ه هیچ گل و گچ در میان آن کدیگر پیوسته است کچنان به یها  بیش تر این سنگ

به هر صد گز . دیوار ده ارش يار بیست ارش ارتفاع دارد و پهنادیو يباال. نیست
و از . نگره او هم از این سنگکه نیمه دایره آن هشتاد گز باشد و کساخته  یبرج

و بر . ه بر سر باور تواند شدکسنگین بسته است  ينردبان ها ياندرون شهر در بسیار جا
 ین شهرستان است همه آهن بو چهار دروازه بر ای. ساخته یجنگ گاه یسر هر برج
. را باب الروم یرا باب الدجله گویند غرب یشرق. از عالم یبه جهت يرو کیچوب هر ی

و بیرون این سور سور دیگر است هم از . را باب التل یرا باب االرمن و جنوب یشمال
 ينگره ممرکنگره و از اندرون کدیوار  يسرها يو همه . آن ده گز ياین سنگ باال

و این سور . یند به آسانکه با سالح تمام مرد بگذرد و بایستد وجنگ کچنان ساخته 
ه کچنان  یاندرون يمخالف دروازه هااند  آهنین برنشانده يبیرون را نیز دروازه ها

سور  يدر فصیل بباید رفت تا به دروازه  یسور اول در روند مبلغ يچون از دروازه ها
ه از کاست  يو اندر میان شهر چشمه ا. شدفصیل پانزده گز با یدوم رسند و فراخ
س نداند کبه غایت خوش و هیچ  یآب، آید مقدار پنج آسیا گرد می سنگ خاره بیرون

و . ه از آن آب ساخته اندکو در آن شهر اشجار و بساتین است . آید می جاکه از ک
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و ها  و من فراوان شهر. ر رفتکه ذکم آن شهر پسر آن نصر الدوله است کامیر وحا
مثل شهر آمد هیچ جا  كدیدم در اطراف عالم در بالد عرب و عجم و هند و ترها  قلعه

دیگر  يه گفت چنان جاکشنیدم  یسکزمین چنان باشد و نه نیز از  يه بر روکندیدم 
م تر که از آن راست و محکو مسجد جامع هم از این سنگ سیاه است چنان . دیده ام

پارچه کی یهر ستوناند  ستون سنگین برداشتهاند  و و درمیان جامع دویست. نتواند دید
زده است ها  باز ستونها  طاق زده است همه از سنگ و بر سر طاقها  سنگ و بر ستون

این  يو همه بام ها. بزرگ يدیگر طاق زده بر سر آن طاق ها یو صف. وتاه تر از آنک
و اندر . ده استرکمسجد به خر پشته پوشیده همه تجارت ونقارب و منقوش و مدهون 

سنگین مدور عظیم بزرگ بر سر  یبزرگ نهاده است و حوض یساحت مسجد سنگ
برنجین از  يو دور دائره آن دو گز و نایژه ا يآن نهاده است و ارتفاعش قامت مرد

ه مدخل و کآید چنان  می به فواره از آن بیرون یصاف یه آبکمیان حوض بر آمده 
ه به از آن کو ساخته استکعظیم بزرگ و چنان نی يو متوضا. مخرج آن آب پیدا نیست

همه سیاه است و از آن میافارقین سپید و اند  ردهکه عمارت که سنگ آمد کنباشد اال 
لیسیا کلف هم از سنگ ساخته و زمین کاست عظیم به ت یلیسایکمسجد  کنزدی

ت عبادت ترسایان اس يه جاکلیسیا بر طارم آن کو درین . رده به نقش هاکمرخم 
و از شهر آمد تا حران دو . ندیده بودم يآن در يه هیچ جاکدیدم  کآهنین مشب يدر

دیگر  یو بر راه. نیست و آن چهل فرسنگ است یرا هیچ آبادان کیراه است ی
باشد و آن شصت فرسنگ  يبسیار است و بیش تراهل آن نصار يو دیه ها یآبادان
ه چندان کبه غایت هموار بود اال آن  ییصحرا. شدیم یاروان به راه آبادانکما با . باشد

 يروز آدینه بیست و پنجم جماد. يسنگ ننهاد یه ستور البته هیچ گام بکسنگ بود 

آن جا در  ياآلخر سنه ثمان و ثلثین و اربعمایه به حران رسیدیم دوم آذرماه قدیم هوا
 . خراسان در نوروز يه هواکآن وقت چنان بود 

ما را به  يجوانمرد. ه قرول نام آن بودکرسیدیم  ياز آن جا برفتیم به شهر
من  کدر آمد نزدی يبدو یدر آمدیم عرب يو يچون در خانه . ردکخانه خود مهمان 

 قل اعوذ برب الناس او را تلقین. آمد شصت ساله بوده باشد و گفت قران به من بیاموز
ارایت الناس نیز خواند چون من گفتم من الجنه و الناس گفت  می ردم و او با منک می

پس گفت آن سوره نقاله الحطب . ه آن سوره بیش از این نیستکبگویم من گفتم 
ه اندر سوره تبت حماله الحلب گفته است نه نقاله الحطب کدانست  یدام است و نمک

 يمرد، بازگفتم سوره قل اعوذ برب یاد نتوانست گرفتن يه با وکو آن شب چندان 
 . عرب شصت ساله

رجب ثمان و ثلثین و اربعمایه به سروج آمدیم و دوم از فرات شنبه دوم 
اول بهمن ماه ، شام ياست از شهرها يو آن نخستین شهر. بگذشتیم و به منبج رسیدیم

هیچ عمارت از بیرون شهر نبود و از آن جا . آن جا عظیم خوش بود يقدیم بود و هوا
و دیدم کحلب را شهر نی. از میافارقین تا حلب صد فرسنگ باشد. به شهر حلب رفتم

عظیم همه بر  يردم و قلعه اکعظیم دارد ارتفاعش بیست و پنج ارش قیاس  يباره ا
و آن شهر . سنگ نهاده به قیاس چند بلخ باشد همه آبادان و بناها بر سر هم نهاده

و از این همه بالد تجار و . ر و مصر و عراقکباجگاه است میان بالد شام و روم و دیار ب
باب ، با ب الجنان، با ب اهللا، چهار دروازه دارد باب الیهود. گانان آن جا روندبازر
چهار صد و هشتاد درم باشد و از آن جا  يیه و سنگ بازار آن جا رطل ظاهرکانطا
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جنوب روند بیست فرسنگ حما باشد و بعد از آن حمص و تا دمشق پنجاه  يچون سو
وازده فرسنگ باشد و به شهر طرابلس یه دکفرسنگ باشد از حلب و از حلب تا انطا

 . همین قدر و گویند تا قسطنطنیه دویست فرسنگ باشد

بود جند  ییازدهم رجب از شهر حلب بیرون آمدیم به سه فرسنگ دیه
و دیگر روز چون شش فرسنگ شدیم به شهر سرمین رسیدیم بارو . گفتند می قنسرین
 يسنگین داشت شهر ياره اشش فرسنگ دیگر شدیم معره النعمان بود ب. نداشت

دیگر از  یدر آن نوشته بود به خط يسنگین دیدم چیز يآبادان و بر در شهر اسطوانه ا
ه هرگز کاست  یژدمکه این چه چیز است گفت طلسم کپرسیدم  کیاز ی. يتاز

نند بگریزد و در شهر کعقرب در این شهر نباشد و نیاید و اگر از بیرون آورند و رها 
او بسیار معمور دیدم و مسجد  يو بازارها، ردمکآن ستون ده ارش قیاس  يباال. نیاید

ه خواهند به مسجد در که از هر جانب کنهاده است در میان شهر  يآدینه شهر بر بلند
ایشان همه گند م است و بسیار است و  يشاورزکشوند سیزده درجه بر باال باید شد و 

و آب شهر از باران و چاه . ر فراوان استدرخت انجیر و زیتون و پسته و بادام و انگو
. یس شهر او بودیگفتند نابینا بود و ر ي میه ابوالعالء معرکبود  يباشد در آن مرد

ارگران فراوان و خود همه شهر او را چون بندگان کبسیار داشت و بندگان و  ینعمت
نیم من . پوشیده و در خانه نشسته بود یبودند و خود طریق زهد پیش گرفته بود گلیم

باز  يه در سراکشنیدم  یه جز آن هیچ نخورد و من این معنکرده کنان جوین را تبه 
نند کبه او  یه رجوعکلیات کسازند مگر به  می ار شهرکنهاده استو نواب و مالزمان او 

س دریغ ندارد و خود صائم اللیل باشد و به هیچ شغل کنعمت خویش از هیچ  يو و

ه افاضل شام و مغرب کاست  يمرد در شعر وادب به درجه ا و این، دنیا مشغول نشود
ساخته  یتابکو ، او نبوده است و نیست يبه پایه  یسکه در این عصر کو عراق مقرند 

به الفاظ ها  آورده است مرموز و مثلها  است آن را الفصول و الغایات نام نهاده و سخن
نیز  یسکو آن  كاند یعضشوند مگر بر ب یه مردم بر آن واقف نمکفصیح و عجیب 

قرآن  يتاب را به معارضه که تو این کردند کچنان او را تهمت ، خواند يه بر وک
س از اطراف آمده باشند و پیش او ادب و کو پیوسته زیادت از دویست . يرده اک

پرسید  ياز و یسک، ه او را زیادت ازصد هزار بیت شعر باشدکشعر خوانند و شنیدم 
 ه مردم راکاین همه مال ومنال تو را داده است چه سبب است  یتعالو  كه ایزد تبارک

خورم و  می هکه مرا بیش از این نیست کجواب داد . يخور یو خویشتن نم یده می
 . چون من آن جا رسیدم این مرد هنوز در حیات بود

و از آن . ویمات شدیمکپانزدهم رجب ثمان و ثلثین و اربعمایه از آن جا به 
و این آب را از آن سبب  یخوش آبادان بر لب آب غاص ير حما شدیم شهرجا به شه

رود  می فرکچون از بالد اسالم به بالد  ییعن. رود می ه به جانب رومکگویند  یعاص
 کیشود ی می پس از آن جا راه دو. بسیار ساخته اند ياست و بر آب دوالب ها یعاص

ما به را ه ساحل . رود می به دمشق یجنوب کیشام است و ی یبه جانب ساحل و آن غرب
 يه گفتند هر سال چون نیمه شعبان بگذرد آب جارکدیدم  يوه چشمه اکدر . رفتیم

. قطره نیاید تا سال دیگر کشود از آن جا و سه روز روان باشد و بعد از سه روز ی
و  یمردم بسیار آن جا به زیارت روند و تقرب جویند و به خداوند سبحانه و تعال

ه کرسیدیم  یآن جا چون از آن جا گذشتیم به صحرایاند  ساختهها  ت و حوضعمار
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. نرگس ها ينمود از بسیار می ه تمامت آن صحرا سپیدکفته چنان کهمه نرگس بود ش
چون از عرق دو فرسنگ . گفتند می ه آن را عرقهکرسیدیم  ياز آن جا برفتیم به شهر

جنوب پنج فرسنگ برفتیم  ياز سو يوبگذشتیم به لب دریا رسیدیم و برساحل دریا ر
ه ما کبه شهر طرابلس رسیدیم و از حلب تا طرابلس چهل فرسنگ بود بدین را ه 

و بساتین و  يشاورزکشهر همه  یحوال. روز شنبه پنجم شعبان آن جا رسیدیم. نرفتیم
و درختان نارنج و ترنج و موز و لیمو و خرما و شیره ، ر بسیار بودکاشجار بود و نیش

ه سه جانب او با آب کاند  شهر طرابلس چنان ساخته. گرفتند می ر در آن وقتکیشن
جانب  که یکشهر بر رود چنان  يبر بارو یه چون آب دریا موج زند مبلغکدریاست 

 . م بر آن نهاده اندکو در آهنین محاند  ردهکعظیم  ينده اکدارد  که با خشک

و . و مقاتالت همچنینها  هنگرکبارو از سنگ تراشیده است و  یجانب شرق
قصد آن جا ها  یشتکه به کخوف ایشان از طرف روم باشد . بر سر دیوار نهادهها  عراده

و مساحت شهر هزار ارش است در هزار ارش تیمه چهار و پنج طبقه و شش نیز . نندک
است آراسته و  يقصر کیهر ی یه گویکیزه کو پاکنیها  و بازهارها  وچهکهم هست و 

ه در عجم دیده بودم همه آن جا موجود بود بل به صد کول کم و میوه و ماهر طعا
و  ،و آراسته و حصینکیزه و نیکآدینه عظیم پا يو در میان شهر مسجد. درجه بیش تر

است از رخام و در میانش  یبزرگ ساخته و در زیر قبه حوض يدر ساحت مسجد قبه ا
 ه به پنج نایژه آب بسیار بیرونکساخته است  يفواره برنجین و در بازار مشرعه ا

ه کو گفتند  ،رود می گذرد و به دریا می فاضل بر زمین گیرند و یه مردم برمکآید  می
اغذ کو آن جا  ،بسیار دارد يو سواد و روستاق ها ،بیست هزار مرد در این شهر است

به و این شهر تعلق  ،بل بهتر ياغذ سمرقندکو سازند مثل کاغذ نیکو سازند مثل کنی
افر روم آمده بود و این کاز  يرکلش یه وقتکگفتند سبب آن  ،سلطان مصر داشت

ردند سلطان مصر خراج از آن کر را قهر کردند و آن لشکر جنگ کمسلمانان به آن لش
بر سر آن  ياز آن سلطان آن جا نشسته باشد و ساالر يرکشهر برداشت و همیشه لش

ه از ک يها یشتکه کاست آن جا  یباجگاهو  ،ر تا شهر را از دشمن نگاه دارندکلش
ر از آن کو ارزاق لش ،اطراف روم و فرنگ و اندلس و مغرب بیاید عشر به سلطان دهند

ه به روم و سقیله و مغرب روند و تجارت کباشد ها  یشتکو سلطان را آن جا  ،باشد
در . ه اندو ساختکو شیعه به هر بالد مساجد نی ،و مردم این شهر همه شیعه باشند ،نندک

ند و آن را مشهد ک یدر آن جا مقام نم یسکاما ها  ساخته بر مثال رباطها  آن جا خانه
 . ر رفتکه ذکخوانند و از بیرون شهر طرابلس هیچ خانه نیست مگر مشهد دو سه چنان 

 یفرسنگ کبه ی. جنوب يسو يپس از این شهر همچنان بر طرف دریا رو
از آن جا . آب اندرون آن بود يچشمه ا ،فتندگ می ه آن را قلمونکدیدم  يحصار

نو از آن جا به شهر . برفتم به شهر طرابرزن و از طرابلس تا آن جا پنج فرسنگ بود
و گرد  ،گوشه آن به دریاست که یکاست مثلث چنان  يجبیل رسیدیم و آن شهر

و همه گرد شهر درختان خرما و دیگر  ،شیده بسیار بلند و حصینک يدیوار يو
سپید تازه در دست داشت  کیسرخ و ی یرا دیدم گل کیودک. يگرمسیر يها درخت

و از آن . و آن روز پنجم اسفندارمذ ماه قدیم سال بر چهارصد و پانزده از تاریخ عجم
 ه راه به میان آن طاق بیرونکسنگین دیدم چنان  یطاق. جا به شهر بیروت رسیدیم

سفید  يو از جوانب او تخته سنگ ها ،ردمکآن طاق پنجاه گز تقدیم  يباال ،رفت می
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و این بنا را از خشت به  ،از آن زیادت از هزار من بود یه هر سنگکبرآورده چنان 
زده ها  طاقها  و بر سر این ستون ،بیست گز جهد در آغوش دو مرد گنجد يمقدار

و  ،ه هیچ گچ و گل د راین میان نیستکاست به دو جانب همه از سنگ مهندم چنان 
 ،پنجاه ارش يبه باالاند  به میانه راست ساختهها  آن طاق يعظیم بر باال یز آن طاقبعد ا

ردم کرا هشت ارش قیاس  کیه در آن طاق بر نهاده است هر یکرا  یو هر تخته سنگ
از آن تخمینا هفت هزار من باشد ف و  که هر یکدر طول و در عرض چهار ارش 

ه در چوب بدان کرده چنان کب خو یو نقاش يارکنده کرا ها  اطن همه سنگ
ه این کپرسیدم . یحوال يدیگر نمانده است بدا يبنا یو جز این طاق ،نندکم ک یویکنی

 ،ه این در باغ فرعون بوده است و بس قدیم استکه شنیده ایم کاست گفتند  يچه جا
همه رخام ها  و تن ستونها  رخام است و سرستون يآن ناحیت ستون ها يو همه صحرا

 یار نمکه آهن بر آن کمدور و مربع و مسدس و مثمن و سنگ عظیم صلب  منقوش
 یو سنگاند  ه از آن جا بریدهکه گمان افتد کنه  یوهک يهیچ جا یند وبدان حوالک

و اندر . دیگر مسخر آهن بود يه سنگ هاکنمود آن چنان  ی میدیگر همچو معجون
ه هیچ آفریده نداند کاده است شام پانصد هزار ستون یا سر ستون و تن بیش افت ینواح

 . جا آورده اندکه آن چه بوده است یا از ک

و . شته بودندکر بسیار کنیش. پس از آن به شهر صیدا رسیدیم هم بر لب دریا
همه . تمام یم دارد و سه دروازه و مسجد آدینه خوب با روحکسنگین مح يباره ا

ه چون آن بدیدم گمان کچنان و آراسته کنی يمنقش انداخته و بازار يمسجد حصیرها
چون پرسیدم گفتند . رسیده است یه شهر را بیاراستند قدوم سلطان را یا بشارتکبردم 

 یپادشاه یه گویکو باغستان و اشجار آن چنان بود . رسم این شهر همیشه چون باشد
 . پربار بودها  در آن برآورده و بیش تر درخت کیوشکو  ،ساخته است به هوس

نار کبود در يشهر. جا پنج فرسنگ بشدیم به شهر صور رسیدیم چون از آن
ه باره شهرستان صد گز کبوده بود و آن جا آن شهر ساخته بود و چنان بود  یدریا سنج

 يسنگین تراشیده و درزها ياندر آب دریا بود و باره ا ینبود باق کبیش بر زمین خش
ردم و نیمه کزار در هزار قیاس و مساحت شهر ه ،آن را به قیر گرفته تا آب در نیاید

. و و نعمت فراوانکنی يدیگر و فواره بسیار ساخته و بازارها کپنج شش طبقه بر سر ی
و  ،ساحل شام يدرمیان شهر ها يو این شهر صور معروف است به مال و توانگر

 مذهب پسر ابوعقیل یسن يبود آن جا مرد یو قاض. اند مردمانش بیش تر شیعه
و آن جا بسیار اند  ردهکراست  يو بر در شهر مشهد. و توانگر کنی يگفتند مرد می

است  يو شهر بر بلند ،زرین و نقره گین نهاده يفرش و طرح و قنادیل و چراغدان ها
و آب بر پشت آن اند  سنگین ساخته يو بر در شهر طاق ها ،آید می وهکو آب شهر از 

به  يه چون روکت مقابل شهر اس يوه دره اکبه شهر اندر آورده و در آن ها  طاق
 . مشرق بروند به هجده فرسنگ به شهر دمشق رسند

ه رسیدیم و آن جا کو چون ما از آن جا هفت فرسنگ برفتیم به شهرستان ع
ه کهموار و در همه ساحل  یج و باقک ینهاده زمین يشهر بر بلند. ا نویسندکمدینه ع

و . زند می رانهکه بر کخوف امواج  نباشد شهر نسازند از بیم غلبه آب دریا و يبلند
همه رخام ها  مسجد آدینه در میان شهر است و از همه شهر بلندتر است و اسطوانه

و ساحت مسجد . در دست راست قبله از بیرون قبر صالح پیغمبر علیه السالم. است
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ه آدم علیه السالم کو گنبد  ،شتهک يدیگر سبز یو بعضاند  فرش سنگ انداخته یبعض
دو هزار ارش بود و پهنا  يردم درازکرده بود و شهر را مساحت کا زراعت آن ج

آن با دریاست و بر جانب  یو جنوب یم و جانب غربکباره به غایت مح ،پانصد ارش
ه جهت کاست  يساحل را میناست و آن چیز يو بیش تر شهر ها ،جنوب مینا است

و دیوارها بر لب . ستان دارده پشت بر شهرکمانند اسطبل اند  ساختهها  یشتکمحافظت 
ه زنجیرها سست کدیوار اال آن  یپنجاه گز بگذاشته ب یآب دریا در آمده و درگاه

بر سر آن زنجیر از آب بگذرد و باز زنجیرها  یشتکنند تا به زیر آب فرو روند و ک
بر دست چپ  یو به دروازه شرق. ردکنتواند ها  یشتکبیگانه قصد این  یسکشند تاکب

ه بیست وشش پایه فرو باید شد تا به آب رسند و آن را عین البقر کاست  يچشمه ا
رده است و گاو خود را از که آن چشمه را آدم علیه السالم پیدا کگویند  می گویند و

و چون از این . گویند می آن جا آب داده و از آن سبب آن چشمه را عین البقر
آن مشاهد انبیاست علیهم ه اندر کاست  یوهکمشرق روند  يه سوکشهرستان ع
رده است و گاو خود را از آن جا آب داده و از آن سبب آن چشمه را کالسالم پیدا 

ه کاست  یوهکمشرق روند  يه سوکو چون ازاین شهرستان ع. گویند می عین البقر
ه به کرا  یسکنار است کاندر آن مشاهد انبیاست علیهم السالم و این موضع از راه بر

ات از حضرت ایزد کرا ببینم و بر كمتبر يه آن مزارهاکا قصد افتادمر. رمله رود
ه که هر کمفسد در راه باشند  یه گفتند آن جا قومکمردمان ع. بجویم یو تعال كتبار

ه داشتم در کمن نفقه . داشته باشد بستانند يرا غریب بینند تعرض رسانند و اگر چیز
روز بیست و سیوم شعبان سنه  یه شرقه نهادم و از شهر بیرون شدم از دروازکمسجد ع

شهرستان او بوده است  يه باکردم ک کثمان و ثلثین و اربعمایه اول روز زیارت قبر ع

 ه آن راه داند متحیرکنبود  یاز صالحان وبزرگان بوده و چون با من دلیل کیو او ی
و از ه اکبا من پیوست  يهمان روز مرد یو تعال كتبار يبودم ناگاه از فضل بار می

رت بدان که را دریافته بود دوم کبار دیگر آن مزارت متبر کآذربایجان بود و ی
دو  یو تعال كرا تبار ير بارکبدان موهبت ش. بدان جانب آورده بود يعزیمت رو

رده که ک یداد تا برعزم می ه مرا توفیقکردم کر کعت نماز بگذاردم و سجده شکر
آن جا قبر عیش و شمعون  ،گفتند می ن را پروةه آکرسیدم  یبه دیه. ردمک می بودم وفا

 ،گفتند می ه آن را دامونکرسیدم  كردم و از آن جا به مغاکعلیها السالم را زیارت 
 یفل است علیه السالم و از آن جا به دیهکه گفتند قبر ذوالکردم کآن جا نیز زیارت 

جا بود زیارت آن  گفتند و قبر هود علیه السالم آن می ه آن را اعبلینکدیگر رسیدم 
علیه السالم آن جا بود  یخرتوت بود و قبر عزیز النب یاندرحظیره او درخت. دریافتم

 ه آن را حظیرهکدیگر رسیدم  یجنوب برفتم به دیه يسو يردم و روکزیارت آن 
یزه کبود و در آن دره چشمه آب بود پا ياین دیه دره ا یگفتند و بر جانب مغرب می

ه کبر آن جا نهاده چنان  کوچک يسقف سنگین در زده و دره از سنگ ساخته و ک
از آن  کیدیگر آن جا نهاده یکی کدر تواند رفتن و دو قبر نزدی يمرد به دشوار

مردم آن . علیه السالم بود یه زن موسکاز آن دخترش  يشعیب علیه السالم و دیگر
و آن جا . دن و غیرهداشتن و چراغ نها كنند از پاکو کدیه آن مسجد و مزار را تعهد نی

بود و اندر میان  یوهکگفتند و بر جانب قبله آن دیه  می ه آن را اربلکشدم  یبه دیه
و اندر آن حظیره چهار گور نهاده بود از آن فرزندان یعقوب علیه  يوه حظیره اکآن 

دیدم زیر آن تل  یو از آن جا برفتم تل ،ه برادران یوسف علیه السالم بودندکالسالم 
زیارت آن جا دریافتم و از . علیه السالم در آن غار بود یه قبر مادر موسکبود  يغار
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و  کوچکآمد ) پدید(به دید  یپیدا آمد به آخر آن دره دریای يآن جا برفتم دره ا
طول آن دریا به قیاس شش فرسنگ و عرض آن سه . نار آن دریاستکشهر طبریه بر 

 يدریاست و همه آب ها یبر غربفرسنگ باشد و آب آن دریا خوش بامزه وشهر 
نار که برکرود و مردم آن شهر و والیت  می بدان دریاها  شهر و فضله آب يگرمابه ها

بدین شهر آمده  يامیر یه وقتکو شنیدم  ،آن دریاست همه آب از این دریا خورند
ه در آن جا بود بگشودند باز کین کچر يو راه آب هاها  يه راه آن پلیدکفرمود  ،بود
بسیار در میان آب است و  يو این شهر را دیوار ندارد و بناها ،دریا خوش شد آب

در ها  ه اسطوانکرخام  يبر سر اسطان هااند  زمین دریا سنگ است و منظرها ساخته
و درمیان شهر مسجد آدینه است و بر در  ،بسیار است یو در آن دریا ماه ،آب است

و آب چنان گرم است اند  ساخته يه ااست و بر سر آن چشمه گرماب يمسجد چشمه ا
ه تا به آب سرد نیامیزند بر خود نتوان ریخت و گویند آن گرمابه سلیمان بن داوود ک

 يو اندر این شهر طبریه مسجد ،علیه السالم ساخته است و من در آن گرمابه رسیدم
یزه در میان مسجد کپا يمسجد یه آن را مسجد یاسمن گویند با جانب غربکاست 

ان درخت یاسمن کساخته و گرد بر گرد آن دها  محراب يبزرگ است و بر و یناکد
است بر جانب مشرق قبر یوشع بن نون  یه مسجد را به آن بازخوانند و رواقکنشانده 

اسراییل  یه بنکان قبر هفتاد پیغمبر است علیهم السالم کدر آن جاست و در زیر آن د
لوط است و آن آب  يجنوب شهر دریا يوو س ،شته اندکاسراییل ایشان را  یه بنک

از . نمانده است يلوط است اما هیچ اثر ينار آن دریاکلوط بر  يدریا یتلخ دارد یعن
باشد مانند  ي میلوط است چیز يه دریاکتلخ  يه گفت در دریاکشنیدم  یشخص

ماند اما سخت  می ه صورت گو دارد و به سنگکف دریا فراهم آمده سیاه کاز  يگاو

ه از کهر پاره . برندها  نند و به شهرها و والیتکو مردم آن را برگیرند و پاره نیست 
رم در زیر آن درخت نیفتد و در آن موضع بیخ کهرگز . نندک یآن در زیر درخت

 ینباشد و العهدة عل یرم و حشرات زیر زمین غمکدرخت را زیان نرساند و بستان از 
در داروها افتد و آن را نقره  یرمکیند گو می و گفت عطاران نیز بخرند و يالراو

از آن است همان  ينماز یه مصلکو در شهر طبریه حصیر سازند  ،ندکگویند دفع آن 
 یوهکاست و بر آن  یوهک یو آن جا در جانب غرب ،بخرند یجا به پنج دینار مغرب

ه به کاند  بر آن جا نوشته يسنگ خاره است به خط عبر يوه پاره اکاست و بر آن 
هریره آن جاست بیرون شهر در  یور ابکو  ،تابت ثریا به سر حمل بودکقت آن و

ه مرمان آن جا شیعه باشند و چون کآن جا به زیارت نتواند رفتن  یسکجانب قبله اما 
س برند و زحمت دهند کان غوغا و غلبه به سر آن کودکآن جا به زیارت رود  یسک

چون از زیارت آن موضع  ،ردنکیارت آن از این سبب من نتوانستم ز. و سنگ اندازند
 يگفتند و جانب جنوب این دیه پشته ا می نهکفر که آن را کرسیدم  یبازگشتم به دیه

استوار بر آن جا نهاده و گور  يو و درکنیاند  است و بر سر آن پشته صومعه ساخته
 ،دخوش دار یاست و آب یعلیه السالم در آن جاست و بر در صومعه چاه ییونس النب

ه چهار فرسنگ بود که آمدم و از آن جا تا عکچون آن زیارت دریافتم از آن جا با ع
ه آن را کرسیدیم  یبعد از آن از آن جا برفتیم و به دیه. ه بودیمکروز در ع کو ی

ه زرگران در کگفتند و تا رسیدن بدین دیه در راه ریگ فراوان بود از آن  می حیفا
و این دیه حیفا بر لب دریاست و آن جا  ،ویندگ کیار دارند و ریگ مکعجم به 

را  يدریا يها یشتکسازان بودند و آن  یشتکآن جا . بسیار دارندنخلستان و اشجار 
ه آن را ک یفرسنگ کدیگر رفتیم به ی یاز آنجا جا به دیه. گفتند ي میآن جا جود
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مشرق و صحراها  يوه در شد سوکه گفتند از آن جا راه از دریا بگردید و ب می نیسهک
دو برفتیم دیگر بار راه به  یچون فرنسگ. گفتند می تماسیح يه وادکبود ها  و سنگستان

و گل  كه در میان خاکبسیار دیدیم  يناردریا افتاد و آن جا استخوان حیوانات بحرک
 . وفته بودکه بر آن کمعجون شده بود و همچو سنگ شده از بس موج 

ه تا آن جا کرسیدیم و آن را قیساریه خوانند و از ع يبه شهر و از آن جا
حصین  يو با آب روان و نخلستان و درختان نارنج و باروکنی يهفت فرسنگ بود شهر

ه چون در کو چنان کنی يآب روان در شهر مسجد آدینه ا يآهنین و چشمه ها يو در
ه کامین آن جا بود رخ یو خم ،نندکساحت مسجد نشسته باشند تماشا و تفرج دریا 

روز  ،ه صد من آب در آن گنجدکرده بودند چنان ک کآن را تن یهمچو سفال چین
فرسنگ و  کبرفتیم مقدار ی کیشنبه سلخ شعبان از آن جا برفتیم همه بر سر ریگ م

چون چند  ،وه و صحراکدیگر باره درختان انجیر و زیتون بسیار دیدیم همه راه از 
گفتند از این  می فر سالمکفرسایا و که آن شهر را کسیدیم ر يفرسنگ برفتیم به شهر

 . رده شدکر که ذکشهر تا رمله سه فرسنگ بود و همه راه درختان بود چنان 

شنبه غره رمضان به رمله رسیدیم واز قیساریه تا رمله هشت فرسنگ کروز ی
و  يحصین از سنگ و گچ دارد بلند و قو يبزرگ است و بارو یبود و آن شهرستان

و آب ایشان از باران  ،و از شهر تا لب دریا سه فرسنگ است ،آهنین برنهاده يدروازها
ه خواهد که چون پر آب باشد هرکبزرگ است  يحوض ها يباشد و اندر هر سرا

بر پیش  ،گیرد و نیز دور مسجد آن جا را سیصد گام اندر دویست گام مساحت است
بود  يس و عشرین و اربعمایه اینجا زلزله اه پانزدهم محرم سنه خمکصفه نوشته بودند 

در این شهر رخام . نرسید یس را از مردم خللکرد ام کو بسیار عمارات خراب  يقو
یب کلف و نقش ترکمردم مرخم است به ت يبسیار است و بیش تر سراها و خان ها

 ارهنند و ک می در آن جا کیه دندان ندارد و ریگ مکبرند  می رده و رخام را به ارهک
سازند و انواع  می ه چوب از سنگالخ الواحکشند بر طول عمودها نه برعرض چنانک می

و آن  ی،آن جا دیدم از ملمع و سبز و سرخ و سیاه و سفید و همه لونها  و الوان رخام
 ه به از آن هیچ جا نباشد و از آن جا به همه اطراف بالدکزنجیر است  یجا نوع

 . گویند می به والیت شام و مغرب فلسطینو این شهر رمله را  ،برند می

و از آن جا  ،گفتند می ه خاتونکرسیدیم  یسیوم رمضان از رمله برفتیم به دیه
ه کدر راه سداب فراوان دیدیم  ،گفتند می ه آن را قریۀ العنبکدیگر رفتیم  یبه دیه

ز ه اکو خوش دیدیم کدر این دیه چشمه آب نی. وه و صحرا رسته بودکبر  يخودرو
و از آن جا برفتیم . ردهکو آن جا آخرها ساخته بودند و عمارت  آمد می سنگ بیرون

ه چون بردیگر جانب فرو رویم کرویم  ی میوهکه بر کرده تصور بود کبر باال  يرو
سنگالخ و  یبعض ،عظیم در پیش آمد يباال رفتیم صحرا يچون مقدار. شهر باشد

ه ساحل کنهاده است و از طرابلس  وه شهر بیت المقدسکبر سر . كناکخا یبعض
است تا بیت المقدس پنجاه و شش فرسنگ واز بلخ بیت المقدس هشتصد و هفتاد 

 . وشش فرسنگ است

سال  کی. خامس رمضان سنه ثمان و ثلثین و اربعمائه در بیت المقدس شدیم
و ی مقام يه به هیچ جاکه از خانه بیرون آمده بودم و مادام در سفر بوده کبود  یشمس

و از  ،قدس گویندها  بیت المقدس را اهل شام و آن طرف. تمام نیافته بودیم یآسایش
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ه به حج نتواند رفتن در همان موسم به قدس حاضر شود و به ک یسکاهل آن والیات 
ه زیادت از بیست که عادت است و سال باشد کند چنان کموقف بایستد و قربان عید 

نند و کآن جا حاضر شوند و فرزندان برند و سنت  الحجه يهزار خلق در اوایل ماه ذ
لیسا و کاز دیار روم و دیگر بقاع همه ترسایان و جهودان بسیار آن جا روند به زیارت 

سواد و . خود يرده شود به جاکبزرگ آن جا صفت  يلیساکه آن جاست و کنشت ک
غیره و درخت زیتون و انجیر و  يشاورزکوهستان همه کرستاق بیت المقدس همه 

 که هریکدخدایان باشند کفراوان و ارزان باشد و  يآب است و نعمت ها یتمامت ب
و از آن جا به اطراف عالم  نندکپر ها  و حوضها  پنجاه هزارمن روغن زیتون در چاه

ه پیغمبر را علیه السالم کبرند و گویند به زمین شام قحط نبوده است و از ثقات شنیدم 
 يیا پیغمبر خدا ما را در معیشت یار یه گفتکاز بزرگان  یکو الصلوة به خواب دید ی

نون صفت شهر بیت کا. نان و زیت شام بر من یپیغمبر علیه السالم در جواب گفت. نک
ها  نهاده و آب نیست مگر از باران و به رستاق یوهکاست بر سر  يشهر. نمکالمقدس 
است  ياست و شهرآب است اما به شهر نیست چه شهر بر سنگ نهاده  يچشمه ها

 يو و بناهاکنی يبودند و بازارها يه دیدیم بیست هزار مرد د روکه آن وقت کبزرگ 
وه بوده است و کجا کفرش انداخته و هر يتخته سنگ ها و همه زمین شهر به یعال

در  ،یزه شستهکه چون باران بارد همه زمین پاکرده چنان کو همواره اند  بریده يبلند
است و  یو جامع مشرق ،جدا باشد يرا رسته ا یند هر گروهآن شهر صناع بسیار

بزرگ است  یصحرای يجامع است چون از جامع بگذر يشهر بارو یمشرق يبارو
ه دشت قیامت خواهد بود و حشر مردم کعظیم هموار و آن را ساهره گویند و گویند 

و مقام اند  رد بدین سبب خلق بسیار از اطراف عالم بدانجا آمدهکآن جا خواهند 

در رسد به میعادگاه  یساخته تا در آن شهر وفات یابند و چون وعده حق سبحانه و تعال
. خدایا در آن روز پناه بندگان تو باش و عفو تو آمین یا رب العالمین. حاضر باشند

ه مردم آن جا کاست بزرگ وب سیار مواضع بزرگوار  يناره آن دشت مقبره اکبر
حاجات ایشان روا گرداند  یبردارند و ایزد سبحانه تعالنند و دست به حاجات کنماز 

میان . یا ارحم الراحمین کاللهم تقبل حاجاتنا و اغفر ذنوبنا سیئاتنا وارحمنا برحمت
ه همچون خندق ک ياست عظیم ژرف و در آن واد يا يجامع و این دشت ساهره واد

اشیده و بر سر خانه سنگین دیدم تر يبزرگ است بر نسق پیشینیان و گنبد ياست بناها
برداشته باشند و در  يه از آن عجب تر نباشد تا خود آن را چگونه از جاکنهاده  يا

ه بر این که این لقب کپرسیدم . جهنم يه آن خانه فرعون است و آن وادکافواه بود 
اهللا عنه بر آن دشت  یگفتند به روزگار خالفت عمر خطاب رض ،موضع نهاده است

جهنم است و مردم  ينگریست گفت این واد يد و چون بدان وادرگاه بزکساهره لش
ه صدا از کشود آواز دوزخیان شنود  يه به سر آن وادکس کگویند هر  عوام چنین
جنوب نیم  يو چون از شهر به سو. نشنیدم يمن آن جا شدم اما چیز. آید یآن جا برم

آید آن را عین  می فرو روند چشمه آب از سنگ بیرون یبروند و به نشیب یفرسنگ
رود و آن  ی میو آب آن به دیهاند  ردهکعمارات بسیار بر سر آن چشمه . سلوان گویند

ه بدان آب سر و تن بشوید کهر . ساخته و گویندها  و بستاناند  ردهکجا عمارات بسیار 
و  ،رده اندکبسیار ها  مزمن از و زائل شود و بر آن چشمه وقف يها يوبیمارها  رنج

است و وقف بسیار دارد و خلق بسیار را دارو و شربت  کس را بیمارستان نیبیت المقد
نار که از وقف مرسوم ستانند وو آن بیمارستان و مسجد آدینه برکدهند و طبیبان باشند 

است بنگرند  يه با وادکبیرون مسجد آن دیوار  يو چون از سو ،جهنم است يواد
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ه گل و گچ در میان نیست و از کعظیم آورده چنان  يصد ارش باشد به سنگ ها
ه آن جا بوده کسنگ صخره  يو از برا. اندرون مسجد همه سردیوارها راست است

عزوجل  يه خداکو این سنگ صخره آن است اند  است مسجد هم آن جا بنا نهاده
آن را  یم بیامد و موسکعلیه السالم را فرمود تا آن را قبله سازد و چون این ح یموس
رد تا به روزگار سلیمان علیه السالم کوفات  ينزیست و هم در آن زود یرد بسکقبله 

ه صخره در میان مسجد که چون قبله صخره بود مسجد گرد صخره بساختند چنان ک
 علیه الصلوة و السالم هم آن قبله یبود و محراب خلق و تا عهد پیغمبر ما محمد مصطف

فرمود  یو تعال كه ایزد تبارکگاه  ردند تا آنکبدان جانب  يدانستند و نماز را رو می
خواستم تا مساحت این  می. خود بیاید يعبه باشد و صفت آن به جاکه قبله خانه ک

. نمکو بدانم و ببینم بعد از آن مساحت کگفتم اول هیات و وضع آن نی. نمکمسجد ب
قبه  که نزدیک یردم پس در جانب شمالک می گشتم و نظاره می د رآن مسجدها  مدت
ه طول این مسجد هفتصد و کنوشته دیدم در سنگ  یب علیه السالم است بر طاقیعقو

آن است  کو گز مل کو عرض صد و پنجاه و پنج ارش به گز مل. چهار ارش است
. م ترک کیارش و نیم باشد چیز که به خراسان آن گز را شایگان گویند و آن یک

شهر و بازار  ید شرقزمین مسجد فرش سنگ است و درزها به ارزیر گرفته و مسج
و مقدا ر کعظیم نی یبه مشرق باشد درگاه يه چون از بازار به مسجد روند روکاست 

و دو جناح باز بریده درگاه و اند  گز ارتفاع در بیست گز عرض اندام داده برآورده یس
ه در گچ نشانده بر کملون  يرده همه به میناهاکجناح و ایوان درگاه منقش  يرو
همچنین به نقش  یتابتکه چشم از دیدن آن خیره ماند و کچنان اند  تهه خواسک ینقش

ه چون آفتاب بر آن کو لقب سلطان مصر بر آن جا نوشته اند  مینا بر آن درگاه ساخته

بس بزرگ بر سر  يه عقل در آن متحیر شود و گنبدکجا افتد شعاع آن چنان باشد 
ه ک یدرها به برنج دمشق يته رولف ساخکاین درگاه ساخته از سنگ منهدم و دو در ت

پانزده گز باال و  کرده هر یکبسیار در آن  يوفته و نقش هاکزر . زر طالست یگوی
چون از این در در روند بر دست . هشت گز پهنا و این در را باب علیه السالم گویند

ونعل ها  بیست و نه ستون رخام دارد با سرستون کراست دو رواق است بزرگ هر ی
گل و  یاز سنگ زده بها  طارقها  بر سر ستون. درزها به ارزیر گرفته ،خم ملونمر يها

ها  چهار پنج سنگ بیش نباشد و این رواق یه هر طاقکگچ بر سر هم نهاده چنان 
ه آن شمال کو چون از در در روند بر دست چپ  ،مقصوره کشیده است تا نزدیک

 يو در ،رخام يسر ستون ها شیده است شصت و چهارطاق همه برکدراز  یاست رواق
مسجد از شمال به  يو دراز ،ه آن را باب السقر گویندکدیگر است هم بر این دیوار 

ه قبله در کجنوب است تا چون مقصوره از آن باز بریده است ساحت مربع آمده 
 کدیگر هر یکی يو از جانب شمال دو در دیگر است در پهلو ،جنوب افتاده است

و چون ازین  ،ده گز ارتفاع و این در را باب االسباط گویندهفت گز عرض در دواز
عظیم بزرگ  یرود باز در گاه می مشرق يه سوکمسجد  يهم بر پهنا يدر بگذر

ه باب االسباط است و همه را به کهم بر آن جاست همان مقدار  ياست و سه در پهلو
را باب االبواب  م باشد و این درکوتر که از آن نیکرده چنان کلفات کآهن و برنج ت

ه مواضع دیگر درها جفت جفت است مگر این سه در است و کگویند از آن سبب 
 يآن بر پیلپا يه طاق هاکدر این رواق . ه بر جانب شمال استکمیان آن دو درگاه 

ها  مرتفع برداشته و آن را به قندیل و مسرج ياست و این را به ستون ها يهاست قبه ا
 ينماز او بوده است و بر پهنا يیعقوب علیه السالم گویند و آن جابیاراسته و آن را قبه 
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است بیرون آن در دو دریوزه صوفیان است و  ياست و بر آن دیوار در یمسجد رواق
و ساخته و خلق از متصوفه همیشه آن جا مجاور کنی ينماز و محراب ها يآن جا جاها

بیر به ایشان که آواز تکرآیند نند اال روز آدینه به مسجد دکباشند و نماز همان جا 
و و بر قبه نوشته کبزرگ نی يوست و قبه اکنی یمسجد رواق ین شمالکو بر ر. برسد
و  ،پیوسته يردکعلیه السالم و گویند او این جا نماز  یریا النبکه هذا محراب زکاست 

از سنگ اند  لف ساختهکعظیم است به ت یمسجد درگاه يدر میان جا یبر دیوار شرق
گز و  یس يپنجاه گز و پهنا يبه باالاند  پاره تراشیدهکاز سنگ ی یه گویکدم منه

 که میان هر دو در به یکو بر آن درگاه نهاده چنان کرده و ده در نیک يو نقار ینقاش
ها  و میخها  رده از آهن و برنج دمشق و حلقهکلف بسیار کپایه بیش نیست و بر درها ت

ا سلیمان بن داود علیه السالم ساخته است از بهر بر آن زده و گویند این درگاه ر
مشرق از آن دو در آنچه بر دست راست  يسو يپدرش و چون به درگاه در روند رو

 یه ایزد سبحانه و تعالکباب الرحمه گویند و دیگر را باب التوبه و گویند این در است 
چنان  ینغز وقت است يتوبه داود علیه السالم آن جا نپذیرفت و بر این درگاه مسجد

بیاراسته و خدام ها  و آن را به انواع فرشاند  و دهلیز را مسجد ساخته يه دهلیزکبوده 
 ينند و تقرب جویند به خداکآن جداگانه باشد و مردم بسیار آن جا روند و نماز 

ه آن جا توبه داود علیه السالم قبول افتاده همه خلق امید دارند و کبدان  یو تعال كتبار
ه کاز عتبه در اندرون نهاده بود  يعصیت بازگردند و گویند داود علیه السالم پااز م
رد و به کتوبه او پذیرفت او همان جا مقام  یه ایزد سبحانه و تعالکآمد به بشارت  یوح

 یسبحانه و تعال يردم و از خداکه ناصرم در آن مقام نماز کطاعت مشغول شد و من 
همه بندگان را توفیق  یسبحانه و تعال يلبیدم خداتوفیق طاعت و تبرا از معصیت ط

ناد و از معصیت توبه دهاد به حق محمد و آله ک ياو در آن است روز يآنچه رضا
 یاست و قبله بر ضلع جنوب یه جنوبکچون به گوشه رسد  یوبر دیوار شرق. طاهرین

شدن  بسیار فرو باید يه به درجه هاکاست سرداب  يمسجد یاست و پیش دیوار شمال
آن  یو مهد عیس. رخام يو آن بیست گز در پانزده باشد و سقف سنگین بر ستون ها

نند و که مردم در آن جا نماز کجا نهاده است و آن مهد سنگین است و بزرگ چنان 
 يه نجنبید و آن مهدکچنان اند  ردهکردم و آن را در زمین سخت کمن در آن جا نماز 

گفت و مهد در این  می بود و با مردم سخن به طفولیت در آن جا یه عیسکاست 
و محراب مریم علیها السالم در این مسجد است بر اند  محراب نهاده يمسجد به جا

ه کریا علیه السالم در این جاست و آیات قرآن کدیگر از آن ز یجانب مشرق و محراب
 یعیس و گویند مولداند  نوشتهها  ریا و مریم آمده است نیز بر آن محرابکدر حق ز

 یه گویکنشان دو انگشت دارد ها  از این ستون یسنگ. علیه السالم در این مسجد بوده
گویند به وقت وضع حمل مریم آن دو ستون . به دو انگشت آن را گرفته است یسک

علیه السالم و  یرا به دو انگشت گرفته بود و این مسجد معروف است به مهد عیس
و چون از در . سوزدها  ه همه شبکین آویخته چنان بسیار برنجین و نقره گ يقندیل ها

 يچون به گوشه مسجد بزرگ رسند مسجد یهم بر دیوار شرق ياین مسجد بگذر
 یو آن را مسجد االقص یو دوباره بزرگ تر از مسجد مهد عیسکدیگر است عظیم نی

اهللا علیه و سلم شب معراج از  یرا صل یعزوجل مصطف يه خداکو آن است . گویند
رده است که در قرآن آن را یاد کآن جا آورد و از آن جا به آسمان شد چنان  هکم

اآلیه و آن جا را  یالمسجداالقص یبعبده لیال من المسجدالحرام ال ياسر يسبحان الذ
نده و خادمان جداگانه ایستاده کیزه افکپا يو فرش هااند  ردهکلف کبه ت یعمارت
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از آن گوشه مقدار  يبازگرد یر جنوبو چون به دیوا. نندکهمیشه خدمت آن را 
ه مقصوره د کدویست گز پوشش نیست و ساحت است و پوشش مسجد بزرگ 

این پوشش را چهارصد و بیست ارش طول . یاست و غرب یراوست بر دیوار جنوب
است وبر سر  یاست در صدو پنجاه ارش عرض ودویست و هشتاد ستون رخام

میآن دو ستون شش گز است همه فرش رخام از سنگ درزده و همه  یطاقها  اسطوانه
است بسیار  یملون انداخته و درزها را به ارزیر گرفته و مقصوره بر وسط دیوار جنوب

نیز عظیم بزرگ منقش به مینا  يو قبه ا. ه شانزده ستون در آن جاستکبزرگ چنان 
و ها  انداخته و قندیل یمغرب یرده آمد و در آن جا حصیرهایکه صفت کچنان 

همه منقش به اند  بزرگ ساخته یو محراب. آویخته استها  جداجدا به سلسلهها  رجمس
و تمامت ازاره  ،جانب محراب دو عمود رخام است به رنگ عقیق سرخ مینا و دو

و بر دست چپ  ،ملون و بر دست راست محراب معاویه است يمقصوره رخام ها
پوشیده است منقش و  و سقف این مسجد به چوب ،اهللا عنه یمحراب عمر است رض

به  يد رها ،ه با جانب ساحت است پانزده درگاه استکلف و بر دیوار مقصوره کمت
ده از آن جمله بر آن  ،ده گز علو در شش گز عرض کلف بر آن جا نهاده هر یکت

و از جمله  ،ه صد و پنجاه گز استکو پنج بر آن ،ه چهارصد و بیست گز استکدیوار 
زرین  یه گویکچنان اند  ساخته یویکلف و نیکاز حدبه ت بیش یبرنج کیآن درها ی

گویند مامون از  ،رده و نام مامون خلیفه بر آن جاستکاست به سیم سوخته نقش 
ه کنند اندرون مسجد چنان روشن شود کبغداد فرستاده است و چون همه درها باز 

از  ینند روشنکه باد و باران باشد و درها باز نک یسقف است اما وقت یساحت ب یگوی
شام و عراق  ياز شهرها يو بر چهار جانب این پوشش از آن شهر. باشدها  روزن

ه شرفهااهللا که اندر مسجد حرام است به مکصندوق هاست و مجاوران نشسته چنان 
است به چهل و دو طاق  یر رفت رواقکه ذکو ازبیرون پوشش بر دیوار بزرگ . یتعال

پیوسته و در اندرون  یو این رواق با رواق مغرب. و همه ستون هاش از رخام ملون
باشد جهت آب  يه چون سر نهاده باشد زمین مستورکدر زمین است  یپوشش حوض

است و آن جا متوضاست و  يدر یو بر دیوار چنوب ،تا چون باران آید در آن جا رود
ند چه اگر از کمجتاج وضو شود در آن جا رود وتجدید وضو  یسکه اگر کآب 

ها  و همه پشت بام. مسجد یبیرون شود به نماز نرسد و نماز فوت شود از بزرگمسجد 
و آبگیرها بسیار است در زمین بریده ها  و در زمین مسجد حوض ،به ارزیر اندوده باشد

ه هر چند باران ببارد هیچ آب بدان کبار بر سر سنگ است چنان  کچه مسجد به ی
ه آب کدر زیر آن  ینهاده سوراخها  ودانسنگین د رزیر نا يو و حوض ها ،فرود آید

و . نرسیده يرود و به حوض رسد ملوث ناشده و آسیب به و ياز آن سوراخ به مجر
وه فرود آید در آن جا که از کها  ه آبکدیدم عظیم  يشهر آبگیر یدر سه فرسنگ

آب در  یو در همه شهر فراخ ،ه به جامع شهر رودکجمع شود و آن را راه ساختند 
ه آن جا جز باران کآب باشد از آب باران  ياما در همه سراها حوض ها ،باشدجامع 

و  ،و گرمابه هاو هر چه باشد همه آب باران باشد. س آب بام خود گیردکنیست و هر
و  ،ه سنگ خاره استکه در جامع است هرگز محتاج عمارت نباشد کها  این حوض

و چنین  ،ه هرگز خراب نشودکد ان ردهکم کبوده باشد چنان مح ییا سوراخ یاگر شق
ه چون کچنان است ها  و سر حوض ،رده استکه این را سلیمان علیه السالم کاند  گفته
 و آب ،تا هیچ چیز در آن نیفتد یسنگین است بر س هر حوض یو سرچاه يتنور
 . دکچ یشود و اثر نماند هنوز قطرات باران هم یه هوا صافکدود چنان  می
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است و زمین هموار نیست اما  یوهکلمقدس بر سر ه شهر بیت اکگفتم 
جا کو از بیرون مسجد به نسبت مواضع هر  ،است يمسجد را زمین هموار و مستو

جا کو هراند  بر زمین نشیب نهاده یه پکنشیب است دیوار مسجد بلند تر است از آن 
 د رنشیب استها  ه شهر و محلکپس بدان موضع  ،وتاه تر استکفراز است دیوار 

و به ساحت مسجد بیرون آورده اند  ه نقب باشد بریدهکه همچنان کمسجد را درهاست 
علیه الصلوة و السالم گویند و این در از جانب قبله  یرا باب النب کیو از آن درها ی

ه ده گز پهنا دارد و ارتفاع به نسبت کاند  و این را چنان ساخته ،جنوب است ییعن
و  ،سقف این ممر در جاها بیست گز علو است ییعنپنج گز علو دارد  یدرجات جای

بر  یبدان عظم یه بنایکم است کبر پشت آن پوشش مسجد است و آن ممر چنان مح
ه کاند  ار بردهکبه ها  و در آن جا سنگ ،ردهکو در او هیچ اثر ناند  پشت آن ساخته

 و ،ندکه آن سنگ را نقل و تحویل کبدان رسد  يه قوت بشرکند کعقل قبول ن
و پیغمبر ما علیه  ،رده استکگویند آن عمارت سلیمان بن داود علیه السالم  می

و این باب بر جانب  ،الصلوات و السالم در شب معراج از آن رهگذر در مسجد آمد
 ،است یبزرگ بر سنگ نقش يدر بر دیوار به اندازه سپر کو به نزدی. ه استکراه م

بر  يه السالم آن جا نشسته است سپره حمزه بن عبدالمطلب عم رسول علیکگویند 
ه این کو بر این در مسجد . دوش بسته پشت بر آن دیوار نهاده و آن نقش سپر اوست

دیوار مسجد از بیرون قریب پنجاه  ،به د و مصراع بر آن جا نشانده يدراند  ممر ساخته
ه این ک گز ارتفاع دارد و غرض از ساختن این در آن بوده است تا مردم از آن محله را

و بر در مسجد . ضلع مسجد با آن جاست به محله دیگر نباید شد چون درخواهند رفت
آن پانزده ارش و چهار ارش عرض  يدر دیوار است باال یازدست راست سنگ

چهار گز و  ينیست اما سنگ ها یهمچنین دراین مسجد از این بزرگ تر هیچ سنگ
 يو د ر پهنا. يو چهل گز بلند یزمین به ساز اند  ه بر دیوار نهادهکپنج گز بسیار است 

ه چون از این در بیرون روند و که آن را باب العین گویند ک یاست مشرق يمسجد در
دیگر است همچنین در زمین  يو در. فرو روند آن جا چشمه سلوان است یبه نشیب
 يه خداکه این در آن است کو چنین گویند  ،ه آن را باب الحطۀ گویندکبرده 
ادخلوالباب سجدا  یاسراییل را بدین در فرمود در رفتن به مسجد قوله تعال یل بنعزوج

دیگر است و آن را باب  يم و سنزید المحسنین و درکم خطایاکو قولوا حطۀ نغفرل
بسیار و در اولش بسته  ياست با محراب ها يو در دهلیز آن مسجد. ینه گویندکالس

در قرآن یاد  یو تعال كه ایزد تبارکینه کگویند تابوت س ،در نتوان شد یسکه کاست 
بیت المقدس  يو جمله درها. يه فرشتگان برگرفتندکرده است آن جا نهاده است ک

 . رده امکه صفت کنه در است  يزیر و باال

ه پیش از ظهور که میان ساحت جامع است و سنگ صخره کان کصفت د
اند  ردهکان از بهر آن کت و آن دنهاده اس یانکبر میان آن د. اسالم آن قبله بوده است

ان اساس کاین د. ه آن را به پوشش درآورندکه صخره بلند بوده است و نتوانسته ک
صحن آن هموار  ،ارش در سیصد ارش ارتفاع آن دوازده گز یسیصد و ساند  نهاده

 يآن به ارزیر گرفته و چهارسو يدرزها. و به سنگ رخام و دیوار هاش همچنینکنی
ه جز بدان کان چنان است کرده و این دکرخام همچون حظیره  يسنگ ها آن به تخته

ان کو چون بر د. دیگر بر آن جا نتوان شد يبه هیچ جااند  ه به جهت آن ساختهکها  راه
اند  ان در زیر زمین ساختهکدر میان این د یو حوض. روند بر بام مسجد مشرف باشند
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رود و آب این حوض از همه  این حوض ه بر آن جا به مجراها درکها  ه همه بارانک
ان است از همه کو چهار قبه در این د. یزه تر استکه در این مسجد است پاکها  آب

 . ه آن قبله بوده استکبزرگ تر قبه صخره است 

ان به میان ساحت که دکمسجد چنان نهاده است  يبنا: صفت قبه صخره 
است مثمن راست  يو این خانه ا. قبه ان و صخره به میانکو قبه صخره به میان د ،آمده

و سه ارش است و چهار بر چهار جانب آن  یاز این هشتگانه س یه هر ضلعکچنان 
و همه  ،است یو میان هر دو در ضلع یو جنوب یو شمال یو مغرب یمشرق ینهاده یعن

و صخره را به مقدار صد گز دور  ،مقدار بیست ارشاند  ردهکدیوار به سنگ تراشیده 
نامناسب اندام است چنان  یمربع یا مدور بل سنگ یراست دارد یعن یلکو نه ش باشد

 يمربع به باالاند  ردهکو به چهار جانب صخهر چهار ستون بنا  ی،گوهک يه سنگ هاک
رده کاسطوانه رخام قایم  یو میا ن هر دوستون از چهارگانه جفت ،ورکدیوار خانه مذ

ه کاست  يدوازده ستون اسطوانه بنیاد گنبد و بر سر آن ،آن ستون ها يهمه به باال
ها  صخره در زیر آن است و دور صد وبیست ارش باشد و میان دیوار خانه و این ستون

گویم و آنچه تراشیده و از  می ستوناند  ردهکآنچه مربع است و بنا  ییعن. و اسطوانه ها
و دیوار ها  ستوننون میان این کگویم ا می پاره سنگ ساخته مدور آن را اسطوانه کی

مهندم و میان هر دو ستون سه  يرده است از سنگ هاکخانه شش ستون دیگر بنا 
ه در صف اول میان دو ستون دو کعمود رخام ملون به قسمت راست نهاده چنان 
رده کرا به چهار شاخ ها  و سر ستون ،عمود بود این جا میان دو ستون سه عمود است

پایه  يه بر سر عمودکدو شاخ چنان  يبر سر عمودو . است یپایه طاق یه هر شاخک

آن وقت این گنبد عظیم بر سر این  ،پایه چار طاق افتاده است یدو طاق و بر سر ستون
آن قبه  يبنگر یه از فرسنگکاست چنان است  که به صخره نزدیکدوازده ستون 

ر سر وب ،ارش باشد یه از بن گنبد تا سر گنبد سکزیرا  ،پیدا باشد یوهکچون سر
ه کان نهاده استکه آن دیوار خانه است و خانه برکبیست گز دیوار و ستون نهاده است 

پس از زمین ساحت مسجد تا سر گنبد شصت و دو گز  ،آن دوازده گز ارتفاع دارد
و ها  و عمودها  و بر سر ستون ،و بام و سقف این خانه به نجارت پوشیده سات. باشد

و  ،از زمین برتر است يمرد يو صخره مقدار باال. افتدم که مثل آن ک یدیوار به صنعت
بود رنگ ک یصخره سنگ ،نرسد يتا دست به واند  ردهکاز رخام برگرد او  يحظیره ا

 ینشیب يجا که قبله است یکو از آن سو . بر آن ننهاده است يپا یسکاست و هرگز 
گ فرو رفته رفته است و پایش بدان سن یسکبر آن جا  یه گویکدارد و چنان است 

در آن چا بمانده است و  يه نشان انگشتان پاکگل نرم بوده  یه گویکاست چنان 
ه ابراهیم علیه السالم آن جا بوده است و کو چنان شنیدم  ،چنین برش است یهفت پ

و در آن . اوست يبوده است بر آن جا رفته و آن نشان پا كودکاسحق علیه السالم 
و کنی يو خانه به فرش ها. از مجاوران و عابدانخانه صخره همیشه مردم باشند 

نقره بر آویخته است به  یو از میان خانه بر سر صخره قندیل. بیاراستند از ابریشم و غیره
هزار من نقره  کسلطان مصر ساخته است چنانچه حساب گرفتم یها  سلسله قندیل

او  يدراز ه هفت ارشکدیدم همان جا بس بزرگ چنان  یشمع ،آالت در آن جا بود
و به عنبر سرشته بود و گفتند هر سال سلطان  یافور زباجکسه شبر چون  يبود سطبر

این بزرگ باشد و نام سلطان به زر بر ها  از آن کیمصر بسیار شمع بدان جا فرستد و ی
 ياست چه میان علما یسبحانه و تعال يه سوم خانه خداکاست  یو آن جای ،آن نوشته
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ه در بیت المقدس گذارند به بیست و پنج هزار نماز ک ينمازه هر کدین معروف است 
به پنجاه هزار  ينند هر نمازکقبول افتد و آنچه به مدینه رسول علیه الصلوة و السالم 

 ،گذارند به صد هزار نماز قبول افتد یه معظمه شرفهااهللا تعالکنماز شمارند و آنچه به م
و ها  ه بامکگفتم . نادک يت آن روزعزوجل همه بندگان خود را توفیق دریاف يخدا

د و  ،بزرگ برنهاده است يو به چهار جانب خانه درهااند  پشت گنبد به ارزیر اندوده
ه آن کاست  يو بعد از این خانه قبه ا. و آن درها پیوسته باشد ،مصراع از چوب ساج

ه غیر از که داود علیه السالم آن جا آویخته است کو آن آن است  ،گویند را قبه سلسله
و این  يو ظالم و غاصب را دست بدان نرسید يخداوند حق را دست بدان نرسید

و آن قبه بر سر هشت عمود رخام است و شش ستون  ،علما مشهور است کنزدی یمعن
 یه تا سربسته است و محرابکو همه جوانب قبه گشاده است اال جانب قبله  ،سنگین

دیگر است بر چهار عمود رخام و آن  ين قبه ااکو هم بر این د. و در آن جا ساختهکنی
و  ،و بر آن ساخته آن را قبه جبرییل گویندکنی یمحراب ،را نیز جانب قبله بسته است
گویند  ،رده اندکه هموار که زمینش خود سنگ است کفرش در این گنبد نیست بل

میان این قبه  ،تا پیغمبر علیه الصلوة و السالم گوینداند  شب معراج براق را آن جا آورده
این قبه نیز بر چهار ستون رخام است و گویند شب . و قبه جبرییل بیست ارش باشد

رد و دست بر صخره نهاد تا کمعراج رسول علیه السالم و الصلوة اول به قبه صخره نماز 
اهللا علیه و  یو رسول صل. خود شد و قرار گرفت و هنوز آن نیمه معلق است يباز به جا

ه بدو منسوب است و بر براق نشست و تعظیم این قبه از کا به آن قبه آمد سلم از آن ج
ه همشه شمع در آن جا افروخته کاست بزرگ چنان  يو در زیر صخره غار. آن است

شد و چون قرار  یرد زیرش خالکت برخاستن کو گویند چون صخره حر. باشد
 . گرفت همچنان بماند

به شش موضع راه بر : است  ه بر ساحت جامعکان کصفت درجات راه د
بر ها  ه به آن درجهکاست  یاز جانب قبله دو راه. است یرا نام کیان است و هریکد

از آن درجاب بر دست راست  کیان بایستند یکضلع د یه چون بر میان جایکروند 
علیه السالم گویند ی ه بر دست راست بود مقام النبکآن را . باشد و دیگر بر دست چپ

ه شب معراج کاز آن گویند  یو مقام النب. يبر دست چپ بود مقام غور هکوآن را 
ان رفته است و از آن جا در قبه کپیغمبر علیه الصلوة و السالم بر آن درجات بر د

بیست  ينون این درجات راپهناکا. و را ه حجاز نیز بر آن جانب است. صخره رفته
پاره یا  که هر درجه به یکن از سنگ تراشیده منهدم چناها  همه درجه ،ارش باشد

ه اگر خواهند با ستور به آن جا کدوپاره سنگ است مربع بریده و چنان ترتیب ساخته 
ه به زمرد شبیه کو بر سر درجات چهار ستون است از سنگ رخام سبز  ،بر توانند شد

از  يهر عمود يو باال. نقطه بسیار است از هر رنگها  ه بر این رخامکاست اال بر آن 
و بر سر این چهار . ه در آغوش دو مرد گنجدکچندان  يین ده ارش باشد و سطبرا

ها  و پشت طاق. مقابل در و دو بر دو جانب کیه یکعمود سه طاق زده است چنان 
و این عمودها و . نماید ی میه مربعکنگره برنهاده چنان کرده و این شرفه و کراست 

و دارافزین . ه از آن خوب تر نباشدکچنان د ان ردهکرا همه به زر و مینا منقش ها  طاق
فته کشها  بر مرغزار گل یه گویکان همه سنگ رخام سبز منقط است و چنان است کد

 يمحاذ کیموضع سه درجه بسته است ی که بر یکچنان است  يو مقام غور. است
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مردم بر روند و از این جا نیز بر سه  يه از سه جاکان چنان کان و دو بر جنب دکد
رجه همچنان عمودها نهاده است و طاق بر سر آن زده و شرفه نهاده و درجات هم د

 یهر درجه دو یا سه پاره سنگ طوالن ،ه آن جا گفتم از سنگ تراشیدهکبدان ترتیب 
. يین غورکه امر به االمیر لیث الدولۀ نوشتکتابه لطیف کو بر پیش ایوان نوشته به زر و 

. ساخته است يو درجات وها  لطان مصر بوده و این راهو گفتند این لیث الدوله بنده س
لف کرده همچنان به تکبسته است و راه ها  ان هم دو جایگاه درجهکد یو جانب مغرب

لف ساخته کاست همچنان به ت یهم راه یو بر جانب مشرق. را گفتمها  ه شرح دیگرک
و از جانب . یندگو یینگره برنهاده آن را مقام شرقکو عمودها زده و طاق ساخته و 

ساخته و ها  تر و بزرگ تر و همچنان عمودها و طاق یاست از همه عال یراه یشمال
صدهزار اند  ه ساختهکه بدین شش راه کردم کو تقدیر . گویند یشام یآن را مقام

 يه مسجدکاست چندان  یان جایکو بر ساحت مسجد نه بر د ،دینار خرج شده باشد
از سنگ تراشیده و دیوار او اند  ا چون حظیره ساختهه آن رک یبر جانب شمال کوچک

است  یحظیره سنگ کبیش باشد و آن را محراب داود گویند، و نزدی يمرد يبه باال
تر از آن موضع افتد سنگ  کوچک يه زیلوکچنان است  يه سر وک يمرد يبه باال

لسالم بر آن ه سلیمان علیه اکو گفتند  ،سلیمان بوده است یرسکو گویند این  ،ناهموار
در جامع بیت المقدس  یاین معن ،ردندک یه عمارت مسجد همکبدان وقت  یجا نشست

از نوادر به  ،ه داشتم تعلیق زدهکرده و همان جا بر روزنامه کدیده بودم و تصویر 
 . مسجد بیت المقدس درخت حور دیدم

عزم پس از بیت المقدس زیارت ابراهیم خلیل الرحمن علیه الصلوة و السالم 
و از بیت المقدس تا آن . القعده سنه ثمان و ثلثین و اربعمائه يچهارشنبه غره ذ. ردمک

و بر راه دیه . رود می جنوب يه آن مشهد است شش فرسنگ است و راه سوکجا 
آب از انگور و انجیر و زیتون و  یبسیار است و زرع و قاغ بسیار است و درختان ب يها

 يشهر چهار دیه است و آن جا چشمه ا یدو فرسنگ به. نهایت ندارد يسماق خودرو
 کو به ی. و موضع را یاست و باغ و بساتین بسیار و آن را فرادیس گویند خوش

دارند و  می ه آن را عظیم بزرگکاست  یشهر بیت المقدس ترسایان را جای یفرسنگ
و . ندآن جا مجاور باشند و زایران بسیار رسند و آن را بیت اللحم گوی یهمیشه قوم

ه از شهر بیامدم کو من آنروز  ،نند و از روم آن جا بسیار آیندکترسایا ن آن جا قربان 
 . شب آن جا بودم

اهل شام و بیت المقدس این مشهد را خلیل . صفت خلیل صلوات اهللا علیه
نام آن دیه مطلون است و بر این مشهد وقف است با بسیار  ،گویند و نام دیه نگویند

و  ك،اند کیآید آب می ه از سنگ بیرونکاست  يو دبین دیه چشمه ا. دیگر يدیه ها
 یو از بیرون دیه حوض ،دیه بیرون آورده کبریده و آن را نزدی يدور جو یراه

گیرند تا تلف نشود تا مردم دیه و  یآن آب را در آن حوض هم. سرپوشیدهاند  ساخته
 ینوب و آن جا جنوب مشرقج ينار دیه است از سوکمشهد بر . فاف باشدکزایران را 

آن هشتاد ارش در  ياست از سنگ تراشیده ساخته و باال يمشهد چهار دیوار. باشد
سر دیوار دو ارش ثخانت دارد و محراب  ،ارتفاع دیوار بیست ارش ،چهل ارش يپهنا

و ساخته کنی ياین عمارت و در مقصوره محراب ها يرده است از پهناکو مقصوره 
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قبله است و هر  يایشان از سو يه سرهاکقصوره نهاده است چنان و دو گور در م ،اند
ه دست راست است کآن اند  برآورده يمرد يتراشیده به باال يدو گور به سنگ ها

میان هر دو گور  ،قبر اسحق بن ابراهیم است و دیگر از آن زن اوست علیه السالم
 يو حصیرها یقیمت يها و در این مشهد زمین و دیوار را به فرش ،مقدار ده ارش باشد

ه کحصیر دیدم آن جا  ينماز یوتر بود و مصلکه از دیبا نیکآراسته چنان  یمغرب
در مصر  یگفند آن مصل ،ه بنده سلطان مصر است فرستاده استکگفتند امیر الجیوش 

بدان بها  يبود یروم يه اگر آن مقدار دیباکاند  خریده یدینار زر مغرب یبه س
چون از مقصوره بیرون روند به میان ساحت . ندیدم ییچ جایو مثل آن ه ينیرزید

آنچه بر دست راست است اندر آن قبر ابراهیم  ،مضد دو خانه است هر دو مقابل قبله
 يو در اندرون آن خانه ا ،بزرگ است يخلیل صلوات اهللا علیه است و آن خانه ا

 ران گرد خانهه زایکو چهار دریچه دارد  ،ه گرد او برنتواند گشتکدیگر است 
دیبا  يو خانه را زمین و دیوار در فرش ها. بینند می نگرند و از هر دریچه قبر را می

نقره ها  و چراغدانها  از سنگ برآورده به مقدار سه گز و قندیل يگرفته است و گور
ه بر دست چپ قبله است اندر آن گور ساره کو آن خانه دیگر  ،گین بسیار آویخته

ه در هر دو خانه در ک يم علیه السالم بود و میان هر دو خانه رهگذره زن ابراهیکاست 
بسیار آویخته و  يو آن جا نیز قنادیل و مسرجه ها يآن رهگذر است چون دهلیز

بر دست راست  ،هم کچون از این هر دو خانه بگذرند دو گورخانه دیگر است نزدی
و بعد . زن یعقوب است قبر یعقوب پیغمبر علیه السالم است و از دست چپ گورخانه

و دراین  ،ابراهیم صلوات اهللا علیه بوده است يه ضیافت خانه هاکاز آن خانه هاست 
است و از آن جا گور یوسف  یو از این چار دیوار بیرون نشیب. مشهد شش گور است

رده و بر آن کسنگین  يو گوراند  و ساختهکنی يگنبد ،بن یعقوب علیه السالم است
عظیم  يمیان گنبد یوسف علیه السالم و این مشهد مقبره ا ه صحراستکجانب 

و بربام مقصوره . رده اندکو دفن اند  جاها مرده را بدان جا آورده يو از بسیاراند  ردهک
ه آن جا رسند و آن را اوقاف بسیار کمهمانان را اند  ساختهها  ه در مشهد است حجرهک

 كن جا اغلب جو باشد و گندم اندو مستغالت در بیت المقدس و آها  باشد از دیه
آن جا  ،مهمانان و مسافران و زایران را نان و زیتون دهند ،باشد و زیتون بسیار باشد

ه همه روز کان باشند کنیزکو  ،نندکه به استر و گاو همه روز آرد کمدارها بسیار است 
 کروز ی ه آن جا رسد او را هرکهر  ،من باشد کی کیایشان هر ی ينان پزند و نان ها

عدس به زیت پخته دهند و مویز نیز دهند و این عادت از  ياسه اکگرده نان و 
ه پانصد کباشد يروزگار خلیل الرحمن علیه السالم تا این ساعت برقاعده مانده و روز

گویند اول این مشهد را در نساخته . س آن جا برسند و همه را آن ضیافت مهیا باشدک
 يچون مهد. يردندکاال از ایوان از بیرون زیارت  یرفت یس در نتوانستکبودند و هیچ 

بسیار بنهادند و فرش و  يمصر بنشست فرمود تا آن را در بگشادند و آلت ها کبه مل
ه از زمین کاست چنان  یو در مشهد بر میان دیوار شمال ،ردندکطرح و عمارت بسیار 

جانب بر  که به یکد ان به چهار گز باالست و از هر دو جانب درجات سنگین ساخته
 . بر آن جا نشانده است کوچکآهنین  يروند و به دیگر جانب فرو روند و در

ه ک یپس من از آن جا به بیت المقدس آمد م و از بیت المقدس پیاده با جمع
ی ر همدانکو بود او را ابوبکجلد و پیاده رو نی يدلیل مرد. عزم سفر حجاز داشتند برفتم

القعده سنه ثمان و ثلثین و اربعمائه از بیت المقدس برفتم سه روز  يبه نیمه ذ. گفتند می
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به . گفتند و آن جا نیز آب روان و اشجار بود می ه آن را ارعزکرسیدیم  يرا به جا
ه از آن کبه منزل دیگر رسیدیم  ،گفتند ي میالقر يه آن را وادکدیگر رسیدیم  یمنزل

پس . یافت یه از هیچ طرف نیامد و طعام نمه رسیدم و آن سال قافلکجا به ده روز به م
علیه السالم روز دوشنبه به عرفات  یۀ العطارین فرود آمدم برابر باب النبکه به سک

ه بایستادم و کچون از عرفات بازگشتم دو روز به م. بودیم مردم پرخطر بودند از عرب
 . بیت المقدس يبه راه شام بازگشتم سو

ه و کشرح م. و اربعمایه هاللیه به قدس رسیدیم پنجم محرم سنه تسعه و ثلثین
ترسایان را به بیت المقدس . ردم تا به حج آخرین به شرح بگویمکر نکحج این جا ذ

و هر سال از . ه آن را بیعۀ القمامه گویند و آن راعظیم بزرگ دارندکاست  یلیسایک
س که کچنان بیامد  یالروم نیز نهان کروم خلق بسیار آن جا آیند به زیارت و مل

. م بامراهللا بود قیصر روم آن جا آمده بودکه عزیز مصرالحاک يو به روزگار. نداند
ه بدان کاو فرستاد و نشان داد کاز آن خود نزدی يابدارکم از آن خبر داشت رکحا

ه کرو بگو  يو کدر جامع بیت المقدس نشسته است نزدی يحیلت و صورت مرد
ه من از تو خبر ندارم اما ک يگوید تا ظن نبر می تو فرستاده است و کم مرا نزدیکحا

لیسیا را غارت کم فرمود تا آن کو هم حا. ردکه به تو هیچ قصد نخواهم کایمن باش 
بعد از آن قیصر رسوالن فرستاد و . خراب بود یردند ومدتکندند و خراب کردند و بک

لیسیا کعمارت رد تا اجازت کو صلح طلبید و شفاعت  ،ردکبسیار  يهدایا وخدمت ها
 یه هشت هزار آدمکوسیع است چنان  یلیسیا جایکو این  ،ردندکدادند و باز عمارت 
و . و تصویر یلف بسیار ساخته از رخام رنگین و نقاشکهمه به ت. را در آن جا باشد

رده و بسیار زر طال بر آن جا کپیراسته و مصور  یروم يلیسیا را از اندرون به دیباهاک
نشسته و صورت  يه بر خرکعلیه السالم چند جا ساخته  یصورت عیسار برده و کبه 

دیگر انبیا چون ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و فرزندان او علیهم السالم بر آن 
رفیق  يآبگینه ا یرده و به اندازه هر صورتکرده و به روغن سندروس به دهن کجا 

ه هیچ حجاب صورت نشده کنهاده عظیم شفاف چنان ها  صورت يساخته و بر رو
را ها  تا بر صورت ننشیند و هر روز آن آبگینهاند  ردهکاست و آن را جهت گرد و غبار 

ه اگر شرح کلف چنان کو جز این چند موضع دیگر است همه به ت. نندک كخادمان پا
ه بر صفت کاست به دو قسم  یلیسیا موضعکدر این . آن نوشته شود به تطویل انجامد

نیمه از  کنیمه از آن وصف بهشتیان و بهشت است و ی کیاند  خ ساختهبهشت و دوز
ه همانا در جهان کاست  یآن صورت دوزخیان و دوزخ و آنچه بدان ماند و آن جای

لیسا بسا قسیسان و راهبان نشسته باشند و انجیل کو در این . دیگر نباشد يچنان جا
 . اشندنند و شب و روز به عبادت مشغول بکخوانند و نماز ب

ه در دریا نشینم و به مصر روم و باز از آن کردم کپس از بیت المقدس عزم 
برفتم و به رمله  کبه راه خش. وس بود به دریا متعذر بود رفتنکباد مع. ه رومکجا به م

 یو طاق ،وکگفتند و بازار و جامع نی می ه آن را عسقالنکرسیدیم  يبه شهر. بگذشتم
سنگین عظیم بزرگ چنان  یطاق ،بوده است يگفتند مسجد ،هنهکه آن جا بود کدیدم 

و از . رد تا آن خراب شودکخرج بایأ  یند فراوان مالکخراب  یخواست یسکه اگر ک
شود تخفیف  می ه شرح آن مطولکو شهرها دیدم ها  آن جا برفتم در راه بسیار بادیه

و از آن جا . راها  یشتکگفتند و آن بندر بود  می ه آن را طینهکرسیدم  یبه جای. ردمک
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و کنییاست و شهر  ينشستم تا تنیس و آن تنیس جزیره ا یشتکدر . رفتند می به تنیس
انبوه و  يشهر ،شهر ساحل نتوان دید يه از بام هاکدو ر است چنان  کیو از خش

ان در آن جا باشد و صد کبه قیاس ده هزار د. و و دو جامع در آن جاستکنی يبازارها
گرمسطر  يهشهرکشگاب فروشند کو ان جا در تابستان در بازرها . دباش يان عطارکد

و آنچه ها  و قوایهها  و آن جا قصب رنگین بافند از عمامه. بسیا باشد ياست و رنجور
و آن چه  ،ه در تنیسکرنگین هیچ جا مثل آن نبافند  ياز این قصب ها. زنان پوشند

و  نفروشند یسکبافند به  یسلطان ارخانهکو آن چه در  ،سپید باشد به دمیاط بافتند
فارس بیست هزار دینار به تنیس فرستاده بود تا به جهت او  که ملکشنیدم . ندهند

و آن جا . دست جامه خاص بخرند و جچند سال آن جا بودند و تنئوانستند خیدن کی
آن جا دستار سلطان مصر  یسکه کشنیدم  ،ه جامه خاص بافندکبافندگان معروفند 

گفتند چهار هزار . فرمود و من آن دستار دیدم ید آن را پانصد دینار زر مغرببافته بو
. دیگر نباشد يه در همه عالم جاکو بدین شهر تنیس بوقلمون بافند  ،ارزد یدینار مغرب
دیگر نماید و به مغرب و مشرق  یاز روز به لون یه به هروقتکزرین است  يآن جامه ا

فرستاده بود و از سلطان مصر  یسکه سلطان روم کآن جامه از تنیس برند و شنیدم 
سلطان قبول . دهد يبستاند و تنیس را به و يو که صد شهر از ملکدرخواسته بود 

آن  ،چون آب نیل زیادت شود. رد و او را از آن شهر مقصود قصب و بوقلمون بودکن
ن را به زیر زمین فرود رود و آاند  عظیم ساخته يوقت بدین جزطره و شهر حوض ها

و چون راه آب بگشایند آب دریا در  ،رده و ایشان آن را مصانع خوانندکاستوار 
ه به وقت زیاده شدن کو مصانع و رود و آب این شهر از این مصنع هاست ها  حوض
مه را کنند و هرک می دارند و استعمال یده باشند و تاسال دیگر از آن آب برمکنیل پر

دو در . ه به غربا دهندکو مصانع وقف نیز بسیار باشد . فروشند می بیش باشد به دیگران
شهر بسته باشد از  یدر حوال یتکاین شهر تنیس پنجاه هزار مرد باشد و مدام هزار ش

ار آطد همه بدین شهر باید کآن بازرگانان و نیز از آن سلطان بسیار باشد چه هرچه به 
 یشتکت معامالت به است تمام يه آن جا هیچ چیز نباشد و چون جزیره اکآورد 

س قصد کتمام با سالح مقیم باشد احتیاط را تا از فرنگ و روم  يرکو آن لش. باشد
از آن جا به خزینه  یه هر روز هزار دینار مغربکو از ثقات شنودم . ردکآن نتوان 

تن  کو محصل آن مال ی. معین باشد يه آن مقدار به روزکسلطان مصر برسد چنان 
ه هیچ از کبه خزانه رساند  يروز معین و و کنند در یکتسلیم  ه اهل شهر دوکباشد 
ه جهت کو قصب و بوقلمون . نستاند يس به عنف چیزکسر نشود و از هیچ کآن من

نند نه چنان کار سلطان که مردم به رغبت کتمام دهند چنان  يسلطان بافند همه را بها
و جامه . سخت پردازند ه از جانب دیوان و سلطان بر صناعکها  ه در دیگر والیتک

و میوه و خواربار . شترا و نمدزین اسپان بوقلمون بافند به جهت خاص سلطان يعمار
ارد و غیره و کو آن جا آالت آهن سازندچون مقراض و . شهر از رستاق مصر برند

خواستند چنان بد  ی میه از آن جا به مصر آورده بودند پنج دینار مغربکدیدم  یمقراض
ار کرند در ک می شد و چون مسمار فرو می شیدند گشودهک یرش برمه چون مسماک

نند کدو سه بار بانگ  یه چون مصروعکافتد به اوقات  ی میو آن جا زنان را علت. بود
ه زنان آن جا چون کاست  يه جزیره اکوباز به هوش آیندو در خراسان شنیده بودم 

و ازتنیس به قسطنطنیه . ر رفتکذه کآیند و آن بر این گونه است  می گربگان به فریاد
 دریا کو ما به جانب مصر روانه شدیم و چون به نزدی. به بیست روز رود یشتک

 ه ما در آنکو آن شاخ آب را . ریزد می نده در دریاکشود و پرا میها  رسد شاخ می
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رسیدیم  يآمد تا به شهر می آب ياز رو یشتکگفتند و همچنین  می رفتیم رومش می
 بسیار یشتکپرنعمت و خواربار است و  يگفتند و این روستا می صالحیهه آن را ک

 ان بقالکبرند تا در د می نند و به مصرک می را دویست خروار بار كسازند و هر ژ می
داشتن با آن  یآزوقه آن شهر به پشت ستور نشایست يه اگر نه چنین بودکرود  می

 کبیرون آمدیم و آن شب نزدی یشتکو ما بدین صالحیه از . ه آن جاستکمشغعله 
ه روز اورمزد بود از کشنبه هفتم صفر سنه تسع وثلثین و اربعمائه کروز ی. شهر رفتیم

 . شهریورماه قدیم در قاهره بودیم

 آید و به مصر می آب نیل ازمیان جنوب و مغرب: صفت شهر مصر و والیتش 
شود  می دو بار چندان شود می آب نیل چون زیادت. رود می روم يگذرد و به دریا می

آید و والیت  می گذرد و به مصر می و این آب از والیت نوبه. ه جیحون به ترمذک
ه اول آن کوهستان است و چون به صحرا رسد والیت مصر است و سرحدش کنوبه 

و ها  و بر لب آب همه شهر. تا آن جا سیصد فرسنگ باشد. گویند می جا رسد اسوان
به شهر اسوان  یشتکو چون . گویند ی میرا صعید االعل و آن والیت. والیت هاست

و از آن . رود می آید و تیز می تنگ بیرون يرسد از آن جا برنگذرد چه آب از درها
جنوب والیت نوبه است و پادشاه آن زمین دیگراست و مردم آن جا سیاه  يباالتر سو

مهره و شانه و پسد بازرگانان آن جا روند و . باشد يپوست باشندو دین ایشان ترسا
ه از نوبه کدیدم . یباشد یا روم یو به مصر بده یا نوب. برند و از آن جا برده آورند

ه منببع آب نیل را به کاند  و گویند نتوانسته. اه وبدیگندم و ارزن آنرده بودند هر دوس
نار نیل رفته و کساله راه بر کس فرستاد تا یکه سلطان مصر کحقیقت بدانند و شنطدم 

ی وهکه از جنوب از که گفتند کس حقیقت آن ندانست اال آن کردند هیچ کتفحص 
و چون آفتاب به سر سرطان رود آب نیل زیادت . ه آن را جبل القمر گویندکآید  می

ه به که قرار دارد بیست ارش باال گیرد چنان که به زمستان کشدن گیرد از آن جا 
باشد به  یو عملاند  ساختهها  و نشانها  مقیاسبه شهر مصر . افزاید می تدریج روز به روز
ه زیادت شدن کافزاید و از آن روز  می ه چندکه حافظ آن باشد مکهزار دینار معیشت 

امروز در نیل چندین زیادت  یه ایزد سبحانه و تعالکگیرد منادیان به شهر اندر فرستد
د آن وقت م شویگز تمام  کگردانید و هر روز چندین اسبع زطادت شدو چون ی

نند تا هجده ارش برآید و ان هجده ارش معهود است ک ي میزنند و شاد می بشارت
نندو اندوه کم تر بود نقصان گویند وصدقات دهند ونذرها که از این کهر وقت  ییعن

نمایند و تاهجده گز ها  ینند و خرمکها  يو غم خورند چون این مقدار بیش شود شاد
و به اطراف اند  بسیار بریدهها  يو از نیل جو. یت ننهندباال نرود خراج سلطان بر رع

و ها  بر آن دیه. از آن انها ر ییعناند  برگرفته کوچک يها  يرانده و از آن جا جو
ه حصر و قیاس آن دشوار باشد همه کچندان اند  ساختهها  و دوالب. والیت هاست

روقیاس آن دشوار باشد  ه حصرکچندان اند  ساختهها  و دوالب. ستها  و والیتها  دیه
باشد و به وقت زیادت نیل همه آن ها  و تلها  يوالیت مصر بر سربلند يهه دیه ها

و از هر  ،اغرق نشوداند  ساختهها  ياز این سبب بر بلندها  والیت در زیر آب باشد دیه
از اند  ساخته يرکو از سر والیت تا آخرش س. روند یدیگر به زورق یبه دیه یدیه
 یو هر سال ده هزار دینار مغرب. از جنب نیل یر روند یعنکمردم از سر آن سه ک كخا

و مردم آن . نندکمعتمد بفرستد تا آن عمارت تازه  یاز خزانه سلطان به دست عامل
ه زمین ایشان در کرده باشند آن چهار ماه کخود را ترتیب  يوالیت همه اشغال ضرور
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ه چهار ماه کس چندان نان پزد کش هر و در سواد آن جا و روستاها. زیر آب باشد
ه از روز ابتدا کو قاعده آب چنان است . نند تازیان نشودک کباشد و خش يفاف وک

افزاید تا هجده ارش باال گیرد و بعد از آن چهل روز دیگر برقرار بماند  می چهل روز
ر تا به نقصان نهد به چهل روز دیگ يم نشود و بعد از آن به تدریج روکهیچ زیاد و 

 آن یم آمدن گیرد مردم بر پکو چون آب . ه زمستان بوده باشدکآن مقام رسد 
 یو همه زرع ایشان صیف. نندک می ه خواهندک یشود زراعت ک میروند و آنچه خش می

و . شهر مصر میان نیل و دریاست. یش باشد و هیچ آب دیگر نخواهدکبر آن  يو شتو
 . ریزد می رود و در دریا می به شمال يآید و رو می نیل از جنوب

روم و  يندریه بر لب دریاکو اس. فرسنگ گیرند یندریه سکو از مصر تا اس
ه کو ان جا مناره است  یشتکو از آن جا میوه بسیار به مصر آورند به  ،نار نیل استک

حراقه ساخته  يبر آن مناره آیینه ا یو آن جا طعن. ندیهکمن دیدم آبادان وبد به اس
 یآتش يچون به مقابل آن رسید يآمد می ه از استانبولکرومیان  یشتکه ه رکبودند 

نمودند و ها  ردند و حیلهکو رومیان بسیار جد و جهد . یو بسوخت ياز آن آینه افتاد
او  کنزدی يم سلطان مصر مردکبه روزگار حا ،ستندکفرستادند و آن آیینه بش سک

م گفته کحا. ه به اول بودکند چنان کوب از که آن آیینه را نیکرده کآمده بود قبول 
اند  یفرسندو راض می ه این ساعت خود رومیان هر سال زر و مالکبود حاجت نیست 

از  یندریه را آب خوردنکو اس. ایشانبرود و سر به س پسنده است کر ما نزدیکه لشک
ن عمودهاکاس يو ردهمه صحرا. باران باشد ه صفت آن مقدم کسنگین  يندیه از آْ

و از مصر تا قیروان صد و . شد تا قیروانک می و آن دریا همچنان. یم افتاده باشدرده اک

ه به چهار کاست شهر معظمش سلجماسه است  یقیروان والیت. پنجاه فرسنگ باشد
آن  يم دارد و در پهلوکمح يشهر بزرگ بر صحرا نهاده و بارو ،دریاست یفرسنگ

عنهما  یاهللا تعالی رض یسین بن علاز فرزندان امیرالمومنین ح يه مهدکمهدیه است
ه مغرب واندلس گرفته بود وبدین تاریخ به دست سلطان کساخته است بعد از آن 

 يو دریا از اندلس بر دست راست سو ،نگیرد ين پاکمصر بود و آن جا برف بارد و لی
و . است یشمال بازگردد و میان مصر و اندلس هزار فرسنگ است و همه مسلمان

وهستان است برف بارد و یخ بندد و مردمانش سفید کبزرگ است و  یاندلس والیت
 يو زیر دریا. باشند و بیش تر گربه چشم باشند همچون صقالبیان يپوست و سرخ مو
و چون اندلس از دست راست روند . شاد یه دریا ایشان را مشرقکروم است چنان 

ه غزوه به روم بسیار و از اندلس ب. شمال همچنان لب لب دریا به روم پیوندد يسو
بسیار بود  ين خلیج هاکو دریا به قسطنطنیه توان شدن و لی یشتکاگر خواهند به . روند
مقرر از مردم . یشتکه نتوان گذشتن اال به کدویست وسیصد فرسنگ عرض  کهری

 کیاز آن دریا به تاری یشاخ. ه دو را این دریا چهار هزار فرسنگ استکثقه شنیدم 
ه آفتاب کاز آن سبب  ه گویند سر آن شاخ همیشه فسرده باشدک درشده است چنان

ه از مصر که در آن دریاست سقلطه است کاز آن جزایر  کیرسد و ی یآن جا نم
به بیست روز آن جا رسد و دیگر جزایر بسیا ر است و گفتند سقلیه بر هشتاد  یشتک

آید و مال آن  یشتکو هر سال  ،فسنگ در هشتاد فرسنگاست و هم سلطان مصر راست
از  کیه یکبا علم باشد  يآورند و تفصیل ها کتان باریکجا به مصر آورد و از آن جا 

 . ارزد یآن به مصر ده دینار مغرب
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است  يقلزم رسند و قلزم شهر يو از مصر چون به جانب مشرق روند به دریا
 يز دریااست ا یو این دریا شاخ. فرسنگ است یه از مصر تا آن جا سکنار دریا کبر 

شود و گستسته  یشمال رود و چون به قلزم رسد مالق يافته سوکه از عدن شکمحیط 
وه و بطابان کمیان خلیج و مصر . و گویند عرض این خلیج دویست فرسنگ است

مشرق  يه خواهد شد سوکه از مصر به مکو هر  ،ه در آن هیچ آب و نبات نیستکاست
بر آب آن چه به راه  کیو ی کیبرخش کیی چون به قلزم رسد دو راه باشد. باید شدن

ه سیصد فرسنگ باشد و کاست  یآن بیابان ه رود وکرود به پانزده روز به م ک میخش
بیش تر قافله مصر بدان راه رود و اگر به راه دریا روند بیست روز روند به جار و جار 

 علیه و اهللا یه از جار تا مدینه رسول صلکاست از زمین حجاز بر لب دریا  کیشهر
از جار بگذرد  یسکه صد فرسنگ است و اگر کسلم سه روز راه است و از مدینه به م

جنوب رود  يو همچنان به دریا رود به ساحل یمن رود و از آن جا به سواحل عدن سو
 . خود گفته شود يمغرب شود به زنگبار و حبشه رود و شرح آن به جا يه میل سوک

روند و از والیت نوبه بگذرند به والیت و اگر از مصر به جانب جنوب ب
بسیار و مردم سیاه  يمصامده رسند و آن زمین است علف خوار عظیم و چهار پا

ریان کیب و از آن جنس در مصر لشکتر يپوست درشت استخوان غلیظ باشند و قو
نند به شمشیر کل عظیم ایشان را مصامده گویند پیاده جنگ کبسیار باشند زشت و هیا

 . ار نتوانند فرمودکو دیگر آالت و نیزه 

چون از جانب شام به مصر روند اول به شهر قاهره رسند . صفت شهر قاهره
رگاه را گویند و این کو فسطاط لش. است و این قاهره معزیه گویند یچه مصر جنوب

صلوات اهللا علیهم  یاز از فرزندان امیرالمومنین حسین بن عل کیهیکچنان بوده است 
مغرب گرتفه است تا اندلس و از مغرب  کملاند  او را المعز لدین اهللا گفته هکاجمعین 

 یبایست گذشتن و بر آب نیل گذر نم می ر فرستاده است از آب نیلکمصر لش يسو
ه هر کو دوم نهنگ بسیار در آن باشد . بزرگ است یه آبکآن  کیرد یکتوان 
شهر مصر در راه  یه حوالبرند و گویند ب می ه به آب افتد در حال فروک یحیوان
 یسکدیگر يه مردم را زحمت نرسانند و ستورر ا ف و به هیچ جاکاند  ردهک یطلسم

تیر پرتاب دور از شهر و گفتند المعزالدین اهللا  کرا زهره نباشد در آب شدن به ی
ه چون که امروز شهر قاهر ه است و فرمود کر خود را بفرستاد و بیامدند ان جا کلش

شما بر اثصر آن سگ . سیاه پیش از شما د رآب رود و بگذرد یسید سگشما آن جا ر
ه بدان جا رسیدند همه کهزار سوار وبد  یه سکاندیشه و گفتند  یبروید و بگذرطد ب

ر در رفت و ایشان بر اثر او رفتند کآن سگ سیاه همچنان پیش از لش. نبدگان او بودند
ه کس نشان نداده بود کد و هرگز نرسی یه هیچ آفریده را خللکو از آب بگذشتند 

و این حال در تاریخ سنه ثلث و ستین و ثلثمایه  ،سواره از رود نیل گذشته باشد یسک
ه سلطان در کها  یشتکبیامده است و آن  یشتکو سلطان خود به راه دریا به . بوده است

ردند و از آب آوردند و در ک یقارهره رسید ته کاو به مصر آمده است چون نزدی
را دید ها  یشتکآن قصه آن  يوراو. نندکآزاد  يه چیزکردند همچنان کرها  کیخش

صد و پنجاه ارش و در عرض هفتاد ارش و  يبه دراز کاست هری یشتکهفت عدد 
و اربعین و اربعمایه بود  يو در تاریخ سنه احد. هشتاد سال بود تا آن جا نهاده بودند

ه المعز لدین اهللا بیامد در مصر ک یقتو در و. ایت آن جا رسیدکاین تحي ه راوک
ر بدان موضع کاز آن خلیفه بغداد بود پیش معز آمد به طاعت و معز با لش يسپاهساالر



27 

 

ر آن کرگاه را قاهره نام نهادند آنچه آن لشکه امروز قاهره است فرود آمد و آن لشک
 یسکخانه  به شهر در نرود و به ير وکس از لشکرد و فرمان داد تا هیچ کجا را قهر 

و  یس سرایکبنا فرمود و حاشیت خود را فرمود تا هر يو بر آن دشت مصر ،فرو نیاید
ه در این شهر کردم کو تقدیر . م باشدکه نظیر آن کشد  يند و آن شهرکبیناد اف یبنای

ه کان هاست کو بسیار د. سلطان کم نباشد همه ملکان کقاهره از بیست هزار د
و  ياروانسراکم نباشد و کاجره است و ازدو دینار  یمغرب ده دینار یرا د رماه کهری

سلطان  کتمامت مل. ه آن راحد و قیاس نیستکگرمابه و دیگر عقارات چندان است 
رده باشد و شنیدم کنباشد مگر سراها و آن چه خود  که هیچ آفریده را عقار و ملک
اجارت دهندد و ه آن را به که در قاهره و مصر هشت هزار سر است از آن سلطان ک

ه بر کرایه ستانند و همه به مراد مردم به ایشان دهند و از ایشان ستانند نه آن کهرماه 
آن  یو قصر سلطان میان شهر قاهره است و همه حوال. نندکلیف کبه ت یبه نوع یسک

برابر اند  ردهکو مهندسان آن را مساحت  ،ه هیچ عمارتت بدان نه پیوسته استکگشاده 
هر شب هزار مرد پاسبان . و گرد بر گرد آن گشوده است. ارفارقین استشهرستان می

زنند و  می اسهکه از نماز شام بوق و دهل و کاین قصر باشند پانصد سوار و پانصد پیاده 
نماید  یوهکو چون از بیرون شهر بنگرند قصر سلطان چون . گردند تا روز می گردش
و  ،است یآن عال يه باروکر هیچ نتوان دید اما از شه ،عمارات و ارتفاع آن ياز بسیار
ان خود کنیزکخواره است و زنان و  يه در این قصر دوازده هزار خادم اجرکگفتند 

 کوشکاست و آن دوازده  يدر آن قصر یهزار آدم یه گفتند سکه داند اال آن ک
 بدین تفصیل غیر از یرانام کزمین هر ی يو این حرم را ده دروازه است بر رو. است

باب  ،باب الزهومه ،باب السریج ،باب البحر ،باب الذهب: ه در زیر زمین است کان 

و در زیرزمین . باب السریه ،باب الزالقه ،باب الفتوح ،باب العبد ،باب الزبرجد ،السالم
ستخته است  يو از شهر بیرون قصر ،ه سلطان سواره از آن جا بیرون رودکاست  يدر
اند  م رزدهکقصر است و آن رهگذر را همه سقف مح ه مخرج آن رهگذر در آن بهک

 کاز ی یه گویکاند  از سنگ تراشیده ساخته کوشکو دیوار  کوشکاز حرم تا به 
برآورده و از اندرون دهلیز  یعال يو منظرها و ایوان ها ،پاره سنگ تراشیده اند

 یر شخصو وزی. ان دولت و خادمان سیاهان بوند و رومیانکو همه ار. بستهها  انکد
باشد و هرگز آن  یه به زهد و ورع و امانت و صدق و علم و عقل از همه مستثنکباشد 

هیچ زن از  يم و در آیام وکبه روزگار آن حا یجا رسم شراب خوردن نبوده بود یعن
ننند ک که از آن سکاحتیاط را نباید  یمویز نساختن یسکخانه بیرون نیامده بود و هیچ 

مست  يه گفتند ک يه شراب خورد و فقاع هم نخوردندکود را زهره نب یسکو هیچ 
 . ننده است و مستحیل شدهک

 

 ،باب الزویلۀ ،باب القنطرة ،باب الفتوح ،باب النصر: قاهره پنج دروازه دارد 
. تر است یتر و عال يه از بارو قوکو شهر بارو ندارد اما بناها مرتفع است . باب الخلیج
وب و شش کو بیش تر عمارات پنج اش. است يحصار کیوشکو  يو هر سرا

هرچه ها  و آب چاه. نندکاز نیل باشد سقایان با شتر نقل  یوب باشد و آب خوردنکاش
و مصر . شور باشد ،تر باشد خودش باشد و هرچه دور از نیل باشد کبه رود نیل نزدی

ه ک یانشند و سقاکه سقایان آب کش است کو قاهره را گویند پنجاه هزار شتر راویه 
تنگ  يوچه هاکدر ها  کبرنجین و خی يشند خود جدا باشند به سبوهاکآب بر پشت 
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و اشجار باشد و آب از چاه دهند ها  و اندر شهر در میان ساها باغچه. ه راه شتر نباشدک
ه آن کاند  ساختهها  وتر نباشد و دوالبکه از آن نیکو در حرم سلطان حرمستان هاست 

ساخته و در ها  هم درخت نشانده باشند و تفرجگاهها  ر سر بامبساتین را آب دهد و ب
بیست گز در دروازه گز بود به  يه زمین وک يه من آن جا بودم خانه اکآن تاریخ 

راء کوب بود سه از آن به کماه چهار اش کبه اجارت داده بود در ی یپانزده دینار مغرب
بدهد  یه هر ماه پنج دینار مغربکخواست  می داده بودند و طبقه باالیین از خداوندیش

 کد رآن جا باشم و مدت ی یه گاهکه مرا باید کنداد گفت  يو صاحب خانه به و
و آن سراها چنان بود از . ه ما آن جا بودیم همانان دو بار در آن خانه نشدکسال 

و تمامت . از جواهر ساختهاند نه از گچ و آجر و سنگ یه گویکو لطافت  ییزگکپا
ه درخت و عمارت هیچ آفریده بر دیوار کقاهره جدا جدا نهاده است چنان  يها يسرا
افت و عمارت که بایدش خانه خود باز تواند شکه خواهد هرگه کنباشد و هر يغیر

 يمغرب بیرون شو يو چون از شهر قاهره سو. نرسد يبه دیگر یه هیچ مضرتکردک
رده است و کپدر سلطان ه آن را خلیج گویند و آن را خلیج را کاست  یبزرگ يجو
از مصر برگرفته است وبه قاهره  يو سر جو. را بر آن آب سیصد دیه خالصه است او

بر سر آن  کوشکو دو . گذرد می آورده و آن جا بگردانیده و پیش قیصر سلطان
و قاهره راچهار جامع . را جوهره يرا از آن لوءلوء خوانند ودیگر کییاند  ردهکخلیج 
م و کرا از آن ازهر گویند و جامع نور و جامع حا کیی. نندکه نماز ه روز آدینکاست 

نند به کبه قبله  يو از مصر چون رو. جامع معز و این جامع بیرون شهر است بر لب نیل
است و  یو مصر جنوب. مطل باشد کم از یکو از مصر به قاهره . ردکمطلع حمل باید 

و بساتین و عمارات هر دو شهر  ،ره رسدگذرد و به قاه می و نیل از مصر. یقاهره شمال

باشد و بیرون از باغ  یو تابستان همه دشت و صحرا چون دریای. به هم پیوسته است
 . ه آن پر نشود دیگر همه زیر آب استکاست  یه بر سرباالیکسلطان 

از دهم شهریورماه تا  یند یعنکه رود نیل وفا کبدان وقت . صفت فتح خلیج
ه آب زاید باشد هژده گز ارفتاغ گیرد از آچه در زمستان بوده کیم بیستم آبان ماه قد

 ه خلیجکپس این نهر . و نهرها بسته باشد به همه والیتها  يو سر این جو. باشد
گذرد و آن خاص سلطان  یآن پیش شهر مصر است و به قاهره برم يگویند و ابتدا می

و نهرها و ها  قت دیگر خلیجآن و. سلطان برنشیند و حاضر شود تا آن بگشایند. است
وب کباشد و آن را رها  بگشایند در همه والیت و آن روزها بزرگ تر عیدها  يجو

عظیم  یبارگاه يرسد بر سر آن جو کچون موسم آن نزدی ،فتح الخلیج گویند
رده کلل کهمه به زر دوخته و به جواهر م یروم يلف به جهت سلطان بزنند از دیباکمت

ه صد سوار در سایه آن بتوانند ایستا دف و در کر آن جا باشد جنان ه دکبا همه االت 
وب در کو پیش از ر ،بروقلمون خرگاه عظیم زده باشند يپیش این شراع خیمه ا

وس زنند تا اسپان با آن آووازها الفت گیرند تا چون کاصطبل سه روز طبل و بوق و 
سار مرصع ایستاده باشند همه ب به زین زین و طوق و سرافکسلطان برنشیند ده هزار مر

و بوقلمون چنانچه قاصدا بافته باشند و نه بریده ونه دوخته و  یروم يدیبا ينمد زین ها
نده و کاف ییا جوشن یزره ینوشته به نام سلطان مصر و بر هر اسب یتابه بر حواشک

 يجاوه هاکدیگر و بسیار شتران با  یوهه زین نهاده و هرگونه سالحکبر  يخود
رده و به مروارید کآراسته همه به زر و جواهر مرصع  يته و استران با عماره هاآراس

ننند سخن به که اگر صفت آن کآن دوخته آورده باشند در این روز خلیج  يحلیله ها
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و هر  ،ر سلطان همه برنشینند گروه گروه و فوج فوجکو آن روز لش. تطویل انجامد
تامیان گویند ایشان از قیروان در خدمت المعز کرا  یباشد گروه ینیتکو  یرا نام یقوم

را باطلیان گویند مردم مغرب  یو گروه ،لدین اهللا بودن و گفتند بیست هزار سوارند
 یگروه. ه پیش ازا آمدن سلطان به مصر آمده بودن دگفتند پانزده هزار سوارندکبودن 

 ،طست هزار مردهندگفتند ایشان سیاهانند از زمین مصمودیان و گفتند ب می را مصامده
ه اصل کان بودن د و عجمیان سبب ن کگفتند و ایشان تر می را مشارقه یو گروه

اما اسم ایشان از اند  نبده است اگر چه ایشان بیشتر همان جا در مصر زاده يایشان تاز
را عبید الشراء  یگروه. لکگفتند ایشان ده هزار مرد بودند عظیم هی. اصل مشتق بود
را  یگروه. هزار مردند یگفتند ایشان س ،ندگان درم خریده بودندگویند ایشان ب

. گفتند پنجاه هزار سوارند ،گفتند مردمان حجاز بودند همه نیزه وران می بدویان
ه به نام خدمت خریده کگفتند هه خادمان بودند سفید و سیاه  می را استادان یگروه

گفتند و پیادگان بودن داز هر  می را سراییان یگروه. هزار سوارند یبودند و اشان س
ه تیمار ایشان دارد و کباشد جداگانه  يآمده بودند و ایشان را سپاهسالالر یوالیت

را  یگروه. ده هزار مرد بودند ،نندکار کبه سالح والیت خویش  یایشان هر قوم
. هزار مردند ینند و پس گفتند ایشان سکگفتند ایشان همه به شمشیر جنگ  می زنوج

را به قدر مرتبه مرسوم و مشاهره  کخوار سلطان بودند و هری ير روزکهمه لشو این 
ه کاال آن  يدینار بر هیچ عامل و رعیت ننوشتند کبه ی یه هرگز براتکمعین بود 

و ازخزانه به وقت  يردندکسال به سال تسلیم خزانه  يعمال آنچه مال والیت بود
 يرکلش يدار و رعیت را از تقاضاه هیچ علمکچنان  ير بدادندکمعین ارزاق آن لش

ه آن کزادگان و پادشاه زادگان اطراف عالم بودند  کمل یو گروه. ينرسید یرنج

از مغرب و یمن و . ينشمردند یو سپاه يرکجا رفته بودند وایشان را از حساب لش
 ،و دمارد ایشان به آن جا رفته بودند یخسرو دهل يروم و صقالب ونوبه و حبشه و ابنا

ستان و دیگر کزادگان دیلمیان و پسران خاقان تر کو مل یندان شاهان گرجو فرز
طبقات اصناف مردم چون فضال و ادبا و شعرا و فقها بسیار آن جا حاضر بودند و همه 

ه کم از پانصد دینار ارزاق نبود و ببود کرا ارزاق معین بود و هیچ بزرگ زاده را 
 یه چون وزیر بر نشستکاال آن  يرا نبود ار ایشانکبود و هیچ  یدوهزار دینار مغرب

 . يخود شدند يو باز به جا يردندکسالم  يرفتند

ه بامداد سلطان به فتح خلیج کآن روز  ؛نون با سر حدیث فتح خلیج رویمکا
ر که ذکاز آن جنیبتان  که هریک يبیرون خواست شد ده هزار مرد به مزد گرفتند

و در پیش بوق و دهل  ي،شیدندک می صد و صد يرا به دست گرفته بود کیردیم یک
از در حرم سلطان . يشد می ر برعقب ایشانکاز لش یو فوج ي،زدند  یو سرنا نم

شیده ک یه از آن جنیبتک يهر مزدور ي،و باز آوردندي همچنین تا سرفتح خلیج بردند
و ازپس . يشیدندکو از پس اسپان شتران با مهدها و مرقدها ب. يبود سه درم بدادند

. آمد می دو رها  رها و جنیبتکآن وقت سلطان از همه لش. ها يیشان استران با عمراا
 یبن اب یاز فرزندان امیرالمومنین حسین بن عل ،صورت كپا. لکتمام هی. جوان يمرد

 ینشسته بود زین و لگام يبر استر. يسر سترده بود يطالب صلوات اهللا علیهما و مو
 يپوشیه سفید با فوطه ا یبنبود و خویشتن پیراهن ه زر وس یم بر آنکلف چنان کت یب

گویند و گفتند آن  می ه در بالد عرب رسم است و به عجم دراعهکفراخ بزرگ چنان 
هم از آن رنگ  يگویند و قیمت آن ده هزار دینار باشد و عمامه ا ی میپیراهن را دیبق
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پیش او سیصد مرد در دست گرفته و در یعظیم قیمت يبر سر بسته و همچنین تازیانه ا
 يپوشیده و میان بسته آستین ها یزربفت روم يرفت همه پیاده و جامه ها می دیلم

با  يپیچیده و مظله دارها  و تیرها و پایتابها  فراخ به رسم مردم مصر همه با زوپین
 يپیچیده و مظله دارها  زرین و تیرها و پایتاب ينشسته و دستار یرود بر اسپ می سلطان

جامه پوشیده  یزرین مرصع بر سر او و دست ينشسته و دستار یرود بر اسپ می با سلطان
عظیم  یلفکه به دست دارد به تکباشد و آن چتر  یه قیمت آن ده هزار دینار زر مغربک

و در پیش او این دیلمیان بودند و  ،هیج سوار دیگر با سلطان نباشد للکهمه مرصع و م
 روند از خادمان و عنبر و عود می داربر دست راست و چپ او چندین مجمره 

او را سجده  يجا سلطان به مردم رسیدکه هر کو رسم ایشان آن بود  ،سوزند می
انبوه  یالقضاة و فوج یبا قاض يآمد می ، از پس او وزیريو صلوات دادند  يردندک

ه شراع زده بودند و برسربند کتا آن جا  یو سلطان برفت. ان دولتکاز اهل علم و ار
به  یبعد از آن خشت زوپین یساعت يفم النهر و سواره در زیر آن بایستاد یلیج یعنخ

لنگ و بیل و مخرفه آن کو مردم به تعجیل به  يتا بر این بند زد يدست سلطان دادند
بار فرو رود و به کند و به یکه باال گرفته باشد قوت کآب خود . يبند را بر دریدند

خلق مصر و قاهره به نظاره آن فتح خلیج آمده باشند و این روز همه . خلیج اندر افتد
 ینده باشد جماعتکه در خلیج افک یشتکو اول  ،عجیب بیرون آورند يها يانواع باز

نشانده باشند مگر آن را به  یشتکگویند در آن  می گنگ و الل یه به پارسکاخراسان 
 یشتک کو بیست و ی .و آن روز سلطان ایشان را صدقات فرمایداند  فال داشته بوده

ه دو سه کقصر سلطان ساخته بودند چندان  کنزدی يه آبگیرکبود از آن سلطان 
را مقدار پنجاه گز طول و بیست گز عرض بود همه به  کهر یها  یشتکمیدان و آن 

نند اوراق بسیار نوشته که اگر صفت آن کلف با زر و سیم و جواهر و دیباها آراسته کت
ه استر در استرخانه بسته کرا در آن آبگیر چنان ها  یشتکآن شود و بیش تر اوقات 

و . گفتند می ه آن را عین الشمسکشهر  یبود سلطان را به دو فرسنگ یو باغ. يبودند
ه آن باغ کگویند  می خوانند و می و باغ را خود به چشمه باز ،و در آن جاکنی يچشمه ا

 کچهار پاره سنگ بزرگ هر ی هنه دیدمک یآن عمارت کوبه نزدی ،فرعون بوده است
س کان و هیچ کآن قطرات آبچ يگز قایم ایستاده و از سرها یو س يچون مناره ا

گفتند پدران آن سلطان از  می ه آن چیست و در باغ درخت بلسان بودکدانست  ینم
نیست و به مغرب نیز  یشتند و در همه آفاق جایکمغرب آن تخم بیاوردند و آن جا ب

 روید و اگر یارند نمک می جاکو آن را هرچند تخم هست اما هر دهند  ینشان نم
 ه چون بالغکشود و درخت آن چون درخت مورد است  یروید روغن حاصل نم می
بندند تا  ی میبر هر موضع ينند و شیشه اک می خسته یآن را به تیغ يشود شاخه ها می

مام بیرون آید چون دهن ت. آید می ه صمغ از آن جا بیرونکاین دهونه همچنان 
سطبر  یپوست. شود و چوب آن را باغبانان به شهر آورند و بفروشند ک میدرخت خش

خورند طعم لوز دارد و از بیخ آن درخت  می نند وک می ه چون از آن جا بازکباشد 
شهر قاهره را ده محلت است . نندک می آید و همان عمل با آن یبرمها  سال دیگر شاخه

جاره  ،اول حاره برجوان: آن این است  یگویند و اسام می وایشان محلت را حاره
قصر  ،حاره الباطلیه ،حاره الروم ،حراه الدیالمه ،حاره االمرا ،حاره الجودریه ،زویله
 . حاره المصامده ي،عبید الشر ك،الشو



31 

 

وه است اما نه بلند کشهر  ینهاده و جانب مشرق یبر باالی. صفت شهر مصر
ناره شهر مسجد طولون است بر کو بر . سنگین يهاه سنگ هاست و پشت کبل

و . ه جز دیوار آمد و میار فاتین به از آ ن ندیدمکشیده کم کو دو دیوار مح يسربلند
م کم مصر بوده است وبه روزگار حاکه حاکرده است کاز آن عباسیان  يآن را امیر

 ین مسجد را به سو ایاند  سلطان بود فرزندان این طولون بیامده« ه جد ايکبامراهللا 
ه در این مسجد است ک يدیگر مناره ا یفروختند و بعد از مدت یهزار دینار مغرب

ه شما به من فروخته اید چگونه کم فرستاده است کحا. ندن گرفتندکنفروخته به 
گفتند ما مناره را نفروخته ایم و پنج هزار دینار به ایشان داد و مناره را . نیدک می خراب

و شهر مصر از . جمعه يو روزها يردکسلطان ماه رمضان آن جا نماز و . هم بخرید
همه را . بلند بزرگ بوده است يسنگ ها ینهاده است و وقت یبیم آب بر سرباالی

و چون از دور شهر . را عقبه گویندها  ينون آن چنان جاکردند و اکستند و هموار کبش
 يه چهارده طبقه از باالکهست  ياست و خانه ها یوهکنند پندارند کمصر را نگاه 

بر بام هفت طبقه  یه شخصکو از ثقات شنیدم  ،هفت طبقه يدیگر است و خانه هاکی
آن جا برده و پرورده تا بزرگ شده بود و آن جا  يرده بود و گوساله اک يباغچه ا

شید و بر آن بام درخت ک یگردانید و آب از چاه برم می ه این گاوکساخته  یدوالب
همه نوع ها  شته و همه دربار آمده و گل و سپرغمکنج و ترنج و موز و غیره نار يها
ه در او حجره هاست کسراهاست در مصر  یه بسکمعتبر شنیدم  یو از بازرگان ،شتهک

ارش باشد سیصد  یارش در س یه مساحت آن سکرایه دادن کبه  یبه رسم مستغل یعن
ه دائما قنادیل سوزد کدر آن جاست ها  وچهکوبازارها و . و پنجاه تن در آن باشند

و در شهر مصر . ه هیچ روشناي در آن جا بر زمین نیفتد و رهگذر مردم باشدکچون 

ه به هم پیوسته و به ره دوشهر پانزده مسجد آدینه کغیر قاهره هفت جامع است چنان 
است  يخطبه و جماعت باشد ف در میان ازار مسجد يجمعه هر جا يهروزهاکاست 

ه از ک يا باب الجوامع گویند و آن را عمرو عاص ساخته است به روزگاره ان رک
و آن مسجد به چهارصد عمود رخام قایم است و آن  ،دست معاویه امیر مصر بود

رخام سپید است و جمیع قرآن بر آن  يه محراب بر اوست سرتاسر تخته هاکدیوار 
مسجد  يبازارهاست و درها و ازبیرون به چهار حد مسجد ،زیبا نوشته یبه خطها  تخته

و مدام در آن مدرسان و مقربان نشسته و سیاحتگاه آن شهر بزرگ آن ، در آن گشاده
و مدام در آن مدرسان و مقریان نشسته و سیاحتگاه آن شهر  ،مسجد در آن گشاده

م تر از پنج هزار خلق باشد چه از که در او کبزرگ آن مسجد است و هرگز نباشد 
و آن . و قباله نویسند و غر آن که چکاتبان کغریبان و چه از طالب علوم و چه 

اورفته بودند و گفتند  که نزدیکم از فرزندان عمر و عاص بخرید کمسجد را حا
نیم و کرده است اگر سلطان اجازت دهد بکمامحتاجیم و درویش و مسجد پدر ما 

ن بخرید و م صد هزار دطنار به ایشان داد و آکپس حا. سنگ و خشت آن بفروشیم
رد و کرد و بعد از آن بسیار عمارات عجیب در آن جا بکهمه اهل مصر را بر این گواه 

از او  يه بر پهلوکنقره گین ساختند شانزده پهلو چنان  یبفرمود و از جمله چراغدان
چراغ اند  ه چراغدان بیست و چهار ارش باشد و هفتصد وکارش و نیم باشد چنان  کی

و گفتند وزن آن بیست و پنج قنطار نقره است  ،عزیز ير شب هاافروزند د ي میدر و
ه کگویند  می هر قنطار صد رطل و هر رطل صد و چهل وچهار درهم نقره است و

ه ک یجامع از بزرگ يگنجید از درها یچون این چراغدان ساخته شد به هیچ در در نم
و همیشه در این . اندندفرو گرفتند و آن را در سمجد بردند و باز در را نش يبود تا در
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و هر شب زیاده از . دیگر گسترده باشدکی يو بر باالکمسجد ده تو حصیر رنگین نی
 یو بر جانب شمال. القضاة در این مسجد باشد یمه قاضکو مح ،صد قندیل افروخته

نشان  يدرهیچ بالد چنان بازار. ه آن را سوق القنادیل خوانندکاست  يمسجد بازار
دیدم ها  و آن جا آلت. شود می ه در عالم باشد آن جا یافتکایف هر ظر. دهند ینم
 ه از دهل ساخته بودند ک

و دیدم و کارد و غیره و آن جا بلور سخت نیکون صندوقچه و شانه و دسته 
گفتند در این  می تراشیدند و آن را از مغرب آورده بوند و می استادان نغز آن را

 یه لطیف تر و شفاف تر از بلور مغربکآمده است پدیأ  يقلزم بلور يدر دریا کینزدی
ه زیادت از که از زنگبار آورده بودند از آن بسیار بود کاست و دندان فیل دیدم 

ه همچو پوست پلنگ کعدد پوست گاو آورده بودند از حبشه  کو ی. دویست من بود
گ باشد و بزر که نیکاند  آورده یو از حبشه مرغ خانگ. سازند می بود و از آن نعلین

و در مصر عسل بسیار . دارد بر مثال طاوس یالهکو بر سر  يسپید بر و ينقطه ها
و ها  ماه قدیم از سال چهارصد و شانزده عجم این میوه يروز سیم د. ر همکخیزد و ش

 ،نرگس، نیلوفر ،گل سرخ. هذه یرود وه می رکه ذکروز دیدم  کبه یها  سپرغم
 ،موز ،دستبونه ،خربوزه ،امرود ،انار ،به ،شاه سپرغم ،یاسمن ،سیب ،بکمر ،لیمو ،ترنج

 يباقال ،رنبک ،شلغم ،ترب ،تر يدوک ،بادنجان ،رکنیش ،انگور ،تر يخرما  ،بلیله تر
هاین انواع میوه کند که اندیشه کهر . چغندر ،جزر ،سیر تر ،پیاز تر ،بادرنگ ،تر، خیار

 يشتو یو بعض ییفص یو بعض یربیع یاست و بعض یخریف یه بعضکو ریاحین 
نبوده و ننوشتم اال آن  یند فاما مرا در این غرضکچگونه جمع بوده باشد همانا قبول ن

 یه شنیدم و نوشتم عهده آن بر من نیست چه والیت مصر وسعتک یچه دیدم و بعض
دارد عظیم همه نوع هواست از سردسیر و گرمسیر و از همه اطراف هرچه باشد به شهر 

و به مصر سفالیه سازند از همه نوع چنان لطیف . فروشند می بازارهادر  یآورند و بعض
اسه و قدح و طبق و غیره که دست چون بیرون نهند از اندرون بتوان دید از کوشفاف 
 يه بدارک یه از هر جهتکه رنگ بوقلمون را ماند چنان کنند آن را چنان کو رنگ 

به زبرجد ماند و آن را به وزن  کیه به صفا و پاکو آبگینه سازند  ،رنگ دیر نماید
بخرند  یدرهم سنگ ریسمان به سه دینار مغرب که یکثقه شنیدم  يو از بزاز ،فروشند

وتر که از همه نیک یه ریسمانکباشد و به نیشابور پرسیدم  يه سه دینار و نیم نیشابورک
 . درم به پنج درم بخرند کنظیر باشد ی یباشد چگونه خرند گفتند هر آنچه ب

و منظرها ها  کوشکو بسیار  ي،به دراز ،نار نیل نهاده استکهر مصر بر ش
اما آب شهر همه سقایان  ،ه اگر خواهند آب به ریسمان از نیل بردارندکچنان است 

 که هریک یبه دوش و سبوها دیدم از برنج دمشق یبه شتر و بعض یبعض ،آورند از نیل
ه کرد کایت کمرا ح کیی. استزرین  یه پنداشتکو چنان بود  یمن آب گرفت یس
درم  کبه ی یماه يدهد هر سبو می ه به مزدکه پنج هزار از آن سبو دارد کاست  یزن

در میان نیل  يو در پیش مصر جزیره ا. و چون بازسپارند باید سبو درست باز سپارند
شهر است و در آن جا مسجد  یرده بودند و آن جزیره مغربک يشهر یه وقتکاست 

و این دو شاخ از . ست و باغ هاست و آن پاره سنگ بوده است درمیان رودا يآدینه ا
و میان شهر و . رود می ردم اما بس نرم و آهستهکبه قدر جیحون تقدیر  کنیل هر ی

آب  ياز شهر دیگر سو یو بعض ی،شتکو شش پاره  یبسته است به س يجزیره جسر
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است اما جسر نیست به  يه انیل است و آن را جیزه خوانند و آن جا نیز مسجد آدین
ه به بغداد و بصره نباشد کو زورق باشد  یشتکو در مصر چندان  ،زورق و معبر گذرند

دروغ گوید او را  يبه مشتر یسکاهل بازار مصر هرچه فروشند راست گویند و اگر . د
ي جنباند و مناد می گردد و زنگ می به دست او دهند تا در شهر یشنانده زنگ يبر شتر

او مالمت  يه دروغ گوید سزاکبینم و هر می ه من خالف گفتم و مالمتکند ک می
در بازار آن جا از بقال عطار و پیله ور هر چه فروشند باردان آن از خود بدهند . باشد

ه خریدار باردان کالجمله احتیاج نباشد یاغذ فکاگر زجاج باشد و اگر سفال و اگر 
 ،ترب و شلغم گیرند و آن را زیت حاز گویند و روغن و چراغ آن جا از تخم ،بردارد

پسته گران از  ،باشد و روغنش عزیز و روغن زیتون ارزان بود كنجد اندکو آن جا 
انداران بر خران کو اهل بازار و د. دینار نگذرد کبادام است و مغز بادام ده من از ی

 یبسیار خران زینها  وچهکو هر جا بر سر  ،ه آیند و روند از خانه به بازارکنشینند  یزین
و گفتند  ،دهد می رایهک كخواهد برنشیند و اند یسکه اگر کآراسته داشته باشند 
رایه دهند و بسیار خر ابلق دیدم کرده به که هر وز زین کباشد  یپنجاه هزار بهیمه زین

. ه آن جا بودمکو اهل شهر عظیم توانگر بودند در آن وقت . همچو اسب بل لطیف تر
نند شهر ک یه مردم خرمکآمد فرمود  يتسع و ثلثین و اربعمایه سلطان را پسرو در سنه 

ه بعض مردم آن را باور کرده شود همانا که اگر وصف آن کو بازار بیاراستند چنان 
ه از زر و کبزازان وصرافان و غیرهم چنان بود  يان هاکه دکنند و استوار ندارند کن

بنشیند و همه از  یسکه ک یقصب جای زربفت و يجواهر و نقد و جنس و جام ها
ترسید و بر سلطان اعتماد داشتند  یس از عوانان و غمازان نمکه هیچ کاند  سلطان ایمن

دیدم از آن ها  و آن جا مال ،ندکهرگز طمع ن یسکند و به مال کظلم ن یسکه بر ک

و  نم مردم عجم را آن قبول نیفتد و مال ایشان را حدکه اگر گویم یا صفت کمردم 
 یو آن جا شخص ،ه آن جا دیدم هیچ جا ندیدمکرد و آن آسایش کحصر نتوانستم 

او را قیاس  کو مال و ملها  یشتکه گفتند که از متموالن مصر بود چنان کترسا دیدم 
وزیر سلطان این . رد و غله گران شدکسال آب نیل وفا ن که یکغرض آن . ردکنتوان 

تو چند . ت و بر دل سلطان جهت رعایا بار استو نیسکترسا را بخواند و گفت سال نی
ترسا گفت به سعادت سلطان و وزیر من . خواه به بها خواه به قرض یبده یغله توان

د راین وقت المحاله چندان خلق . ه شش سال نان مصر بدهمکچندان غله مهیا دارم 
ادیر داند ه مقکه آنچه در نیشابور بودند خمس ایشان به جهد بود و هر کدر مصر بود 

و  یرا چند مال باید تا غله او این مقدار باشد و چه ایمن رعیت یسکه کمعلوم او باشد 
ه نه سلطان بر کها  باشد و چندین مالها  ه در ایام ایشان چنین حالکبود  یعادل سلطان

 یاروانسرایکو آن جا . پنهان و پوشیده دارد يند و نه رعیت چیزکظلم و جور  یسک
وب زیر کدر آن جا قصب فروشند و دیگر هیچ و در اش. گفتند می لوزیره داراکدیدم 

گفت . ه اجره این تیم چند استکاز قیم آن پرسیدم . رفا آن يخیاطان نشینند و در باال
از آن خراب شده  يبود اما این ساعت گوشه ا یهر سال بیست هزار دینار مغرب

ه در کوازده هزار دینار و گفتند د یهزار دینار حاصل یعن کنند هر ماه یک می عمارت
 . این شهر بزرگ تر از این و به مقدار این دویست خان باشد

به دو عید  یه سلطان در سالکعادت ایشان چنین بود . صفت خوان سلطان
خواص و عوام را آن خواص باشند در حضرت او باشند و آنچه . خوان نهد و بار دهد

ه به کو من اگر چه بسیار شنیده بودم هوس بود . عوام باشند دردیگر سراها و مواضع
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 یاتفاق افتاده بود و دوست یه مرا با او صحبتکاز دبیران سلطان  کیبا ی. العین ببینم يرا
و سالطین عجم دیده ام چون سلطان محمود  كپدید آمده گفتم من بارگاه ملو

 نوئنکا .ایشان پادشاهان بودند با نعمت و تجمل بسیار. و پسرش مسعود يغزنو
 ه صاحب السترکاو با پرده دار . ه مجلس امیرالمومنین را هم ببینمکخواهم  می
ه مجلس آراسته بودند تا دیگر کسلخ رمضان سنه اربعین و اربعمایه  ،گویند بگفت می

چون . ه عید بود و سلطان از نماز به آن جا آید و به خوان بنشیند مرا آن جا بردکروز 
تاب کنم که اگر وصف آن کو ایوان دیدم ها  و صفهها  عمارت به در شدم ياز در سرا

رفتم از  می هک که در هر یکدوازده قصر درهم ساخته همه مربعات . به تطویل انجامد
از این جمله  کیبه مقدار صد ارش درصد ارش و ی کوتر بود و هر یکدیگر نیکی

از . و چهار گزبتمامت عرض خانه نهاده به عل یبود شصت اندر شصت و تخت يچیز
رده کارگاه و میدان و غیره بر آن تصویر کسه جهت آن تخت همه از زر بود ش

ه در این حرم بود همه آن کیزه بر آن جا نوشته وهمه فرش و طرح کبه خط پا یتابتکو
از  کمشب یبافته بودند ودارافدین یوبوقلمون به اندازه هر موضوع یروم يه دیباکبود

ه با جانب دیوار است کوپس از تخت ،ردکه صفت آن نتوان کنهاده  يناره اکزر بر 
تاب سر به سر صفت که اگر این کدرجات نقره گین ساخته وآن تخت خود چنان بود 

ر را تبه آن روز باشد کگفتند پنجاه هزار من ش. نباشد یافکو یآن باشد سخن مستوف
همه شاخ  دیدم چون درخت ترنج و یآرایش خوان را درخت،ه سلصان خوان نهدک

. رکر ساخته و اندر او هزار صورت و تمثال ساخته همه از شکوبرگ و بار آن از ش
ومطبخ سلطان بیرون از قصر است و پنجاه غالم همیشه در آن جا مالزم باشند واز 

ه هر روز کراه به مطبخ است در زیر زمین وترتیب ایشان چنان مهیا بود  کوشک

واز آن جا بیشر امرا وخواص را  يسلطان بردند چهارده شتر وار برف به شراب خانه
وهمچنین هر  يهم بدادند يواگر مردم شهر جهت رنجوران طلبیدند يبودها  راتبه

و همچنین . يبدادند ياز حرم بخواستند یرا در شهر بایست یسکه کمشروب وادویه 
 يور خواستندکمذ يه این اشیاکدیگر چون روغن بلسان و غیره چندان  يروغن ها

از حرم  یرا در شهر بایست یسکه کو همچنین هر مشروب و ادویه . يبدادند
 . ينبود يو عذر یمنع يبخواستند

بزازان و  يانهاکه دکامن و فراغت اهل مصر بدان حد بود . سیر سلطان مصر
 يبه چیز یس نیارستکو ي شیدندک يبر و یاال دام يصرافان و جوهریان را در نبستند

بود او را مال بسیار بود و  که سلطان را نزدیک يبود جوهر يودیه يمرد. دست بردن
برداشتند و  يریان دست بر این یهودکلش يهمه اعتماد جوهر خریدن بر او داشتند روز

ردند از قهر سلطان بترسیدند و بیست هزار سوار کار بکچون این . شتندکاو را ب
و  بیرون آمد ياز سرا یخادم. دندر تا نیمه روز در میدان ایستاده بوکبرنشستند و آن لش

بار کایشان به ی. ه به طاعت هستید یا نهکفرماید  می ایستاد و گفت سلطان يبر در سرا
فرماید  می خادم گفت سلطان. رده ایمکه بندگانیم و طاعت دار اما گناه کآواز دادند 

داشت و  يپسر يدر حال بازگشتند و آن جهود مقتول را ابوسعید گفتند. ه بازگردیدک
 . يبرادر

سیصد  يه چند است و گفتند بر بام سراکداند  یتعال يگفتند مال او را خدا
و همه  یه باغکشته چنان است ک یدرخت کتغار نقره گین بنهاده است و در هر ی

ه کنوشته به خدمت سلطان فرستاد  ياغذکبرادر او . مثمر و حامل يدرخت ها
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. ترسید می هکنم در سر آن وقت از آن کمت خزانه را خد یدویست هزار دینار مغرب
ه شما ایمن باشید و به کاغذ بیرون فرستاد تا بر سر جمع بدریدند و گفت کسلطان آن 

محتاج و ایشان  یسکار است و نه ما به مال کس را با شما که نه کخانه خود باز روید 
ستاها هر مسجد شهر و رو یه من رسیدم در تمامکاز شام تا قیروان . ردکرا استمالت 

یل سلطان بود از روغن چراغ و حصیر و بوریا و زیلو و که بود همه را اخراجات بر وک
شام نوشته  یسال وال کو ی. و موذنان و غیر هم مشاهرات و موجبات قیمان و فراشان

است اگر فرمان باشد مسجد را زیت حار بدهیم و آن روغن ترب  كه زیت اندکبود 
ه به خانه خدا تعلق ک يچیز. ينه وزیر يب گفتند تو فرمانبردر جوا. و شلغم باشد

القضاة را هر ماه دو هزار  یو قاض. داشته باشد در آن جا تغییر و تبدیل جایز نیست
نند و بر مردم کس طمع نکتا مال  يبه نسبت و یمشاهره بود و هر قاض یدینار مغرب

ال سلطان در مساجد ه در اواسط رجب مثکو عادت آن جا چنان بود . حیف نرود
رسد و سبیل سلطان به قرار معهود با  می ه یا معشر المسلمین موسم حجک يبخواندند

و از اول  يردندکب يرطان و اسبان و شتر و زاد معد است و در رمضان همین منادکلش
القعده  ينیمه ماه ذ. يمعین فرو آمدند یو به موضع يردندکالقعده آغاز خروج  يذ

به غیر از  يبود یهزار دینار مغرب کر یکهر روز خرج و علوفه این لشو  يروانه شدند
و ده  يه شدندکه به بیست و پنج روز به مک يرا مواجب بود يه هر مردکبیست دینار 

دو ماه شصت هزار . يبه بیست و پنج روز تا به مقام رسیدند يروز آن جا مقام بود
ه سقط کصالت و مشاهرات و شتر  غیر از تعهدات و يعلوفه ایشان بود یدینار مغرب

ه کپس در سنه تسع و ثلثین و اربعمایه سجل سلطان بر مردم خواندند . يشد
ه کند که سفر حجاز که حجاج را امسال مصلحت نیست کفرماید  می امیرالمومنین

ی به شفقت مسلمان یاست و خلق بسیار مرده است این معن یامسال آن جا قحط و تنگ
ه کفرستاد به رار معهود  می عبهکو سلطان جامه  ،توقف ماندند گویم و حجاج در می

ردند کو این سال چون جامه به راه قلزم گسیل ي عبه بفرستادکهر سال دو نوبت جامه 
 . من با ایشان برفتم

القعده از مصر بیرون شدم و بیستم ماه به قلزم رسیدیم و از آن  يغره شهر ذ
گفتند و بیست و  می ه آن را جارکرسیدیم  يه شهربراندیم به پانزده روز ب یشتکجا 

 . اهللا علیه و سلم یدوم ماه بود و از آن جا به چهار روز به مدینه رسول اهللا صل

نهاده و زمین  یناره صحرایکاست بر  يمدینه رسول اهللا علیه السالم شهر
ه و خرمایستان است و آن جا قبل كو شوره دارد و آب روان است اما اند كنمنا
ه کجنوب افتاده است و مسجد رسول اهللا علیه الصلوة و السالم چندان است  يسو

منبر مسجد است چون رو به  يو حظیره رسول اهللا علیه السالم در پهلو. مسجد الحرام
ند و کر پیغمبر علیه السالم که چون خطیب از منبر ذکقبله نمایند جانب چپ چنان 

مخمس  يند و آن خانه اکاشاره به مقبره ند و کبه جانب راست  يصلوات دهد رو
مسجد برآورده است و پنج ستون درگرفته است و  ياست و دیوارها از میان ستون ها

 يبدان جا نرود و دام درگشاد یسکرده به دارافزین تا کبر سر این خانه همچو حظیره 
سنگ  است از يو میآن مقبره و منبر هم حظیره ا. شیده تا مرغ بر آن جا نرودکآن 

 يو آن را روضه گویند و گویند آن بستان از بستان ها یرده چون پستگاهکرخام  يها
روضه من  يو منبر يبهشت است چه رسول اهللا علیه السالم فرموده است بین قبر

 يرا در يو مسجد. و شیعه گوید آن جا قبر فاطمه زهراست علیهاالسالم. ریاض الجنه
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است و قبر  یاست و گورستان یایجنوب صحر ياست و از شهر بیرون سو
اهللا عنه آن جاست و آن موضع را قبور الشهدا  یامیرالمومنین حمزه بن عبدالمطلب رض

 يراه سو. برفتیم ،ردیم و چون وقت تنگ بودکه مقام «پس ما دو روز به مدي. گویند
د گفتن می ه آن را جحفهکچون ده  یوه بود و تنگنایکه «مشرق بود به دو منزل از مدي

ه حج را احرام کو میقات آن موضع باشد  ،و آن میقات مغرب و شام و مصر است
 یناگاه سیل ،بسیار یسال آن جا حجاج فرود آمده بود خلق کو گویند ی ،گیرند

ه و کو میآن م. ردندکرد و آن را بدین سبب جحفه نام ک كدرآمده و ایشان را هال
 . روز رفتیم مدینه صد فرسنگ باشد اما سنگ است و مابه هشت

این سال  به باب الصفا فرو آمدیم. ه رسیدیمکالحجه به م يشنبه ششم ذکی
 هکبود و مجاوران از م يدینار نیشابور کچهار من نان به ی. بود یه قحطکهب م

 یحق سبحانه و تعال يروز چهارشنبه به یار. رفتند و از هیچ طرف حاج نه آمده بود می
 یو ب یه بودیم و خلق بسیار از گرسنگکز به میوبه عرفات حج بگذاردیم و دو ر

ه کو در این نوبت شرح حج و وصف م ،بیرون نهادند هر طرف ياز حجاز رو یچارگ
ه نوبت دیگر شش ماه مجاور بود م و که بدین جا رسم کگویم تا دیگر نوبت  ینم

ه ه هفتاد و پنجم روز بکبه مصر نهادم چنان  يومن رو. آنچه دیدم به شرح بگویم
از حجاز به مصر آمدمند وسلطان  یو پنج هزار آدم یو در این سال س. مصر رسیدم

ه همه گرسنه وبرهنه بودند تا باز کداد تاسال تمام  يهمه را جامه پوشانید و اجر
 کآمد و در زمین حجاز طعم فراخ شد و باز این همه خلق را درخورد هریها  باران

و در ررجب سنه اربعین و . ردکجاز روانه ح يداد و سوها  جامه پوشانید و صالت

است و رفتن حجاج  یه به حجاز قحطکاربعمایه دیگر بار مثال سلطان بر خلق خواندند 
اندر  ،نندکفرموده است ب یتعال يبر خویشتن ببخشایند و آنچه خدا. مصلحت نیست

ه قصور و البت يه هر سال به حجاز فرستادکاین سال نیز حاج نرفتند و وظیفه سلطان را 
ه و مدینه و صله امیر کم يعبه و از خدم و حاشیه و امراکو آن جامه  ياحتباس نبود

در  يه و مشاهره او هر ماه سه هزار دینار و اسب و خلعت بود به دو وقت فرستادکم
این وظیفه . بوده یگفتند وبه شام قاض می عبداهللا یه او را قاضکبود  یاین سال شخص

به  یشتکبرفتم به راه قلزم و این نوبت  يردند و من با وکانه به دست و صحبت او رو
به پنج دینار بود به  يتنگ درآمده اشتر کالقعده و حج نزدی يجار رسید پنجم ذ

 . تعجیل برفتم

از  ،حج بگذاردم یسبحانه و تعال يه رسیدم و به یارکالحجه به م يهشتم ذ
مدینه شریفه عرب از ایشان خفارت و آن سال به در . عظیم آمده بود يمغرب قافله ا

خواست به گاه بازگشتن از حج و میان ایشان جنگ برخاست و از مغربیان زیادت از 
 یو به همین حج از مردم خراسان قوم. به مغرب نشدند یشته شد و بسک یدو هزار آدم

الحجه ایشان را  يششم ذ. به مدینه رسیدند یشتکبه راه شام و مصر رفته بودند و به 
ه مارا در این سه روز کگفته بوند هر. صد و چهار فرسنگ مانده بود تا به عرفات رسند

. از ما چهل دینار بدهیم که حج دریابیم هر یکه رساند چنان که مانده است به مک
اعراب . از ما چهل دینار بدهیم کردند حج دریابیم هر یکاعراب بیامدند و چنان 

وز و نیم ایشان را به عرفات رسانیدند و زر بستاندند و ه به دو رکردند کبیامدند و چنان 
بر شتران جمازه بستند و از مدینه برآمدند و به عرفات آوردند دو  کی کایشان را ی
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ه کنماز دیگر . ه بر آن شتران بسته بودند و چهار تن زنده بودند اما نیم مردهکتن مرده 
توانستند ایستادن وسخن نیز  ینم ياه بر پکچنان شده بودند . ما آن جا بودیم برسیدند

ه کردیم کخواهش بدین اعراب  یه در راه بسکردند کایت کح. توانستند گفتن ینم
از ما نشندیند و همچنان . طاقت شدیم یه بکه داده ایم شما را باشد ما را بگذارید کزر 

حج و من چون . ردند و به راه شام بازگشتندکالجمله آن چهار تن حج  یف. براندند
و امیر  ،تب داشتم آن جا و نیت باز آمدن نداشتمکه کردم باز به جانب مصر برفتم کب

از آن  يداد يبود هر سال به و یه او را بر سلطان رسمکمدینه آن سال به مصر آمد 
 یشتکمن با او در. صلوات اهللا علیها داشت یاز فرزندان حسین عل يه خویشاوندک

 . ا همچنان تا به مصر شدیمبودم تا به شهر قلزم و از آن ج

شد  یحلب عاص که ملکه به مصر بودم خبر آمد کو اربعین  يدرسنه احد
سلطان . حلب بوده بودند كه پدران او ملوکاز آن سلطان بود  يرکاز سلطان و او چا

گفتند و این خادم امیر مطالبان و عظیم توانگرو  می ه او را عمده الدولهکبود  یرا خادم
نند و کها  و دفینهها  مصر طلب گنج يه در گوهاکآنان را گویند  یو مطالب مالدار بود

 يس در آن گوها و سنگسارهاکاز همه مغرب و دیار مصر و شام مردم آیند و هر 
یافته ها  ه دفاین و گنجکنند و بسیار آن بوده باشد کصرفه ها  برند و مالها  مصر رنج

ه د راین کگویند  می چه ،نیافته باشند يو چیزباشند و بسیار را اخراجات افتاده باشد 
یابد خمس به  يچیز یسکمواضع اموال فرعون مدفون بوده است و چون آن جا 

ه سلطان این خادم را بدان والیت فرستاد و کغرض آن . او را باشد یسلطان دهد و باق
پرده و را باشد بداد از دهلیز و سرا كه ملوکاو را عظیم بزرگ گردانید و هر اسباب 

ه کاموال او چندان بود . شته شدکرد آن جا کغیره و چوناو به حلب شد و جنگ 
ردند و از جمله ک می ه به تدریج از خزانه او به خزانه سلطان نقلکمدت دو ماه شد 

ي ه ایشان را در همبسترکاز آن بوند  یبعض. يثر ماهروکداشت ا كنیزکسیصد 
 يخواست به شوهر ي میه شوهرکهر . ردندکر سلطانفرمود تا ایشان را مخی. داشت می

 رده بدوکخواست هر چه خاصه او بود هیچ تصرف نا یدادند و آنچه شوهر نم
. نفرمود يو جبر یمکاز ایشان ح کباشند و بر هیچ ی می گذاشتند تا در خانه خود می

هفت  يپسر ،رها فرستدکه سلطان لش كترسیأ کشته شد آن ملکو چون او به حلب 
ا با زن خود و بسیار تحف و هدایا به حضرت سلطان فرستاد و بر گذشته عذرها ساله ر

 یچون ایشان بیامدند قریب دو ماه بیرون نشستند و ایشان را در شهر نم. خواست
ردند تاائمه و قضاة شهر همه به شفاعت به درگاه ک یگذاشتند و تحفه ایشان قبول نم

ردند و با تشریف و خلعت کبول ه ایشان را قکردند کسلطان شدند و خواهش 
ه کسازد در هر فصل  یه به مصر باغکخواهد  یسکاز جمله چیزها اگر . بازگردانیدند

رد و بنشاند خواه که خواهد مدام حاصل تواند کچه هر درخت  ،باشد بتواند ساخت
در  یه دالل آن باشند و از هرچه خواهکسان باشند کثمر و  یمثمر و مجمل خواه ب

شته باشند وبر پشت کدر تغارها ها  ه ایشان درختکنند و آن چنان است ک حال حاصل
ثر پربار باشد از نارنج و ترنج و کایشان باغ باشد و از آن ا ينهاده وبسیار بام هاها  بام

خوهد حماالن بروند و آن  یسکو اگر ها  نار وسیب و به و گل و ریاحین و سپرغم
هخ کنند و چنان که خواهند نقل کت و به هر جا تغارها بر چوب بندند همچنان با درخ

ه خواهند کنند و در آن زمین بنهند و هر وقت ک يآن تغار را در زمین جا یخواه
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نند و بارها بیرون آرند و درخت خود خبر دار نباشد واین وضع در همه آفاق کتغارها ب
 . ه بس لطیف استکدیگر ندیده ام و نشنیده و انصاف آن  يجا

 

       ** * 

من  یه حرسها اهللا تعالکنون شرح بازگشتن خویش به جانب خانه به راه مکا
 : االفات از مصر بازگویم 

و اربعین  يالحجه سنه احد يردم و سه شنبه چهاردهم ذکدر قاهره نماز عید ب
به  يروانه شدم و آن رو ینشستم و به راه صعید االعل یشتکو اربعمایه از مصر در 

آید و هم از والیت  می ه آب نیل از آن جا به مصرکاست  یوالیت. جانب جنوب دارد
و ها  شهر یناره نیل بسکمصر اغلب از آن جا و آن جا بر دو  یمصر است و فراخ

ه آن را کرسیدیم  يتا به شهر ،ردن به تطویل انجامدکه صفت آن کروستاها بود 
. تخم او سیاه باشد هکگفتند وافیون ازاین شهر خیزد و آن خشخاش است  می اسیوط

نند و کآن را جمع . نند از آن مثل شیره بیرون آیدکچون بلند شود و پیله بندد او را بش
نگاه دارند افیون باشد و تخم این خشخاش خرد و چون زیره است و بدین اسیوط از 

ه به ک کباری يه مثل او در عالم نباشد و صوف هاکصوف گوسفند دستارها بافند 
باشد چه به مصر  یصعیداالعل« است همه از اي يرند و گوند مصروالیت عجم آو

ه مثل کرده کدیدم از صوف گوسفند  يخود صوف نبافند و من بدین اسیوط فوطه ا
 يو از آن جابه شهر. حریر است یل پنداشتکآن نه به لهاور دیدم و نه به ملتان و به ش

ه که هر ک يیدم از سنگ هاعظیم د يگفتند و آن جا بناها می ه آن را قوصکرسیدیم 
آن  يثر عمارت هاکساخته و ا يهنه و از سنگ باروک یشارستان ؛ندکآن ببیند تعجب 

هزار من باشد  یاز آن مقدار بیست هزار من و س کیه یکرده کبزرگ  ياز سنگ ها
را ها  است و نه سنگ تا آن یوهکآن موضع نه  یه به ده پانزده فرسنگکو عجب آن 

 ه آن را اخمیمکرسیدم  ياز آن جا به شهر. رده باشند کنقل  جا و چگونهکاز 
حصین دارد و نخل و بساتین  يغلبه و حصار یانبوه و آبادان و مردم يشهر ،گفتند می

آب و  یبیابان ب کیه دو راه بود یکو جهت آن . بیست روز آن جا مقام افتاد. بسیار
 ياقبت به راه آب برفتیم به شهرع. دام راه برویمکذیگر دریا ما متردد بودیم تا به 

ه رود نیل کبود  یوهکگفتند و بر جانب جنوب این شهر  می ه آن را اسوانکرسیدیم 
 يه آب از جاهاکاز این باالتر نگذرد  یشتکآمد و گفتند  می وه بیرونکاز دهن این 

و از این شهر به چهار فرسنگ راه والیت نوبه . آید می عظیم فرو يتنگ و سنگ ها
سلطان  کآن والیت نزدی کو مردم آن زمین همه ترسا باشد و هروقت از پیش مل بود

ر بدان والیت نرود و زیان ایشان که لشکنند کفرستند و عهود و میثاق ها  مصر هدیه
 يقصد یسکاز والیت نوبه  یم است تا اگر وقتکند و این شهر اسوان عظیم محکن

و مقابل شهر در  ،افظت شهر و والیتباشد به مح يرکند نتواند و مدام آن جا لشک
و اندر آن خرمایستان و زیتون و دیگر اشجار  یاست چون باغ يمیان رود نیل جزیره ا

با درخت است و آن جا بیست و  يار است و به دوالب آب دهند و جا|و زرع بسی
عظیم در پیش بود و دویست فرسنگ تا لب دریا موسم آن  یه بیابانکروز بماندم  کی

ه جون کداشتیم  می ه حجاج بازگشته بر اشتران به آن جا برسند و ما انتظار آنکبود 
افتاد با  یو چون به شهر اسوان بودم آشنای. رایه گیریم و برویمکآن استرها بازگردد به 
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پارسا و با صالح بود و از طریق  يگفتند مرد می ه او را عبداهللا محمدبن فلیجک يمرد
ردن کرایه گرفتن و همراه بازدید کرد در کمرا معاونت او . دانست ي میمنطق چیز

رایه گرفتم و ازاین شهر روانه شدم پنجم ربیع کدینار و نیم  کبه ی يوغیر آن و شتر
چون هشت فرسنگ . بود یجنوب یمشرق يراه سو. و اربعین و اربعمایه یاالول سنه اثن

بر صحرا و بر دو جانب او  بود يگفتند و آن دره ا می ه آن را ضیقهکبود  یبرفتم منزل
 یچاه یو در آن گشادگ یوه و میانه او مقدار صد ارش گشادگکچون دو دیوار از 

و چون از این منزل بگذرند پنج  ،ه آب بسیار برآمده است اما نه آب خوشکاند  ندهک
ه آن ک یآب برداشت و برفتیم به منزل کیخی يهر مرد. ه آب نباشدکروز بادیه است 

 ه آب بیرونکبود سنگین و دو سوراخ در آن بود  یوهک. گفتند می را حوضش
 ه مرد را در آن سوراخکخوش و چنان بود  یایستد آب ي میآید و همان جا در گود می
ه شتران آب کو هفتم روز بود  ،بایست شد تا از جهت شتر آب بیرون آورند می

 يبار فرود آمدند کی يه هیچ نبود و در شبان روزکنخورده بودند و نه علف از آن 
ه کرفتند و این منزل جاها  ی میتا نماز دیگر و باق يه آفتاب گرم شدکاز آن گاه 

ه آتش کنباشد  يه چیزکفرو نتوانند آمد  يفرود آیند همه معلوم باشد چه به هر جا
ی و آن شتران گوی ،پزند يه بسوزند و چیزکل شتر یابند کبرفروزند و بدان جاها پش

ه هیچ به راندن کرفتند  می بمیرند و چنان ینند از تشنگک یاهلکاگر  هکدانستند  می
ه هیچ اثر راه و نشان کرفتند با آن  ي میدر آن بیابان نها يس محتاج نبود و خودروک

 ه به پانزده فرسنگ آبک يبود یرفتند و جای می ردهکفرا مشرق  يرو. پدید نبود
 . يفرسنگ هیچ آب نبود چهل یه به سک يبود یو شور و جای كبود اند می

و اربعین و اربعمایه به شهر عیذاب رسیدیم و از  یهشتم ربیع االول سنه اثن
این شهر . ه به پانزده روز آمدیم به قیاس دویست فرسنگ بودکاسوان تا عیذاب 

پانصد در آن باشد و تعلق  يمسجد آدینه دارد و مرد. ناره دریا نهاده استکعیذاب بر
آن جا ها  یشتکه از حبشه و زنگبار و یمن کاست  یشت و باجگاهبه سلطان مصر دا

ه ما گذشتیم برند تا اسوان و از آن جا در کآید و از آن جا بر اشتران بارها بدین بیابان 
نند کبه قبله  يو بر دست راست این شهر چون رو. به آب نیل به مصر برند یشتک
ه کبسیارند آن جا  یبسیار و خلقعظیم و علف خوار  یبیبان وهکاست و پس آن  یوهک

یش ندارند و به هیچ که هیچ دین و کاند  یایشان را بجاهان گویند و ایشان مردمان
ه طول آن کدارند  یدورندو بیابان یه از آبادانکاز ان اند  پیغعمبر و پیشوا ایمان نیاورده

خرد  كاز هزار فرسنگ زیاده باشدو عرض سیصد فرسنگ و در این همه بعد دو شهر
طول این بیابان . دیگر را عیذاب کیرا از آن بحرالنعام گویند و ی کیه یکبیش نیست 

 ياز مصر است تا حبشه و آن از شمال است تا جنوب و عرض از والیت نوبه تا دریا
و  يمردم بد نباشند و دزد. قلزم از مغرب تا مشرق و این قوم بجاهان در آن بیابان باشند

ان ایشان را بدزدند و کودکخود مشغول و مسلمانان و غیره  يابه چهارپ. نندکغارت ن
ه از محیط به کاست  یقلزم خلیج يو این دریا. اسالم برند و بفروشند يبه شهرها

قلزم است بیامده  كه این شهرکافته است و در جانب شمال تا آن جا کوالیت عدن ش
به  یخوانند مثال جای یم نارش است بدان شهر بازکبر يه شهرکو این دریا را هر جا 

گفتند در این دریا زیادت . به بحر النعام یبه عیذاب و جای یخوانند و جای می قلزم باز
و . آورند ک میشکآیند و روغن و  میها  یشتکاز سیصد جزیره باشد و از آن جزایر 

تعلق به  یگفند آن جا گاو و گوسپند بسیار دارند و مردم آن جا گویند مسلمانند بعض
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عیذاب آب چاه و چشمه نباشد اال آب  كو در این شهر. به یمن یر دارند و بعضمص
آب باران منقطع باشد آن جا بجاهان آب آرند و بفروشند و تا سه  یباران و اگر گاه

ه کدرم خریدیم و به دو درم نیز از آن  کآب به ی کخی که آن جا بودم یکماه 
مردم آن جا آن وقت . بایست می اد جنوبباد شمال بود و مارا ب. شد یروانه نم یشتک
ردم و با ایشان در آن کبا ایشان مضایقه ن. نک ی میه مرا دیدند گفتند مارا خطیبک

به شمال نهادند و  يروها  یشتکه موسم رسید و کردم تا آن گاه ک می مدت خطابت
و از ه در آن بیابان کچنان نباشد  يگفتند شتر نجیب هیچ جا. بعد از آن به جده شدم

ه بر قول کرد کایت کمرا ح يآن جا به مصر و حجاز برند و در این شهر عیذاب مرد
. بردند می رفت و شتر می حجاز ياز این شهر سو یشتک یگفت وقت ،او اعتماد داشتم

مردم آن را به دریا . از آن بمرد يبودم شتر یشتکه و من در آن کامطر م يبه سو
بیرون از دهانش  يشتر قدر يپا که یکبرد چنان در حال آن را قو  یماه ،انداختند
ه هیچ اثر از آن برو که شتر فرو برده بود فرو برد کرا  یدیگر آمد و آن ماه یبود ماه

ه به کدیدم  یهم بدین شهر پوست ماه. گفتند می را قرش یپدید نبود و گفت آن ماه
از سوسمار  یه ان نوعکبردیم به خاسان  می گویند و گمان می خراسان آن راشفق

ه ک یدر وقت. را باشد داشت یهماهکبود و همه پرها  یه ماهکاست تا آن جا بدیدم 
رده ام در مقدمه او را ابوعبداهللا کر که نام او ذکداشتم  یمن به شهر اسوان بودم دوست

رده ام در مقدمه او را کر که نام او ذکداشتم  یمحمدبن فلیج شهر اسوان بودم دوست
آمدم نامه نوشته بود به  می گفتند چون از آن جا به عیذابک می مدبن فلیجابوعبداهللا مح

دهد و  يه آنچه ناصر خواهد به وکه او را به شهر عیذاب بود ک ییلکبا و یدوست
من چون سه ماه در این شهر عیذاب بماندم و . را محسوب باشد يبستاند تا و یخط

رد ک ياو مرد. دان شخص دادماغذ را بکرده شد از ضرورت آن کآنچه داشتم خرج 
. تابه تو دهم تو به من خط ده یخواهیو گفت واهللا او را پیش من چیز بسیار است چه م

رد ک یویکسابقه با من آن همه نی یه بکآن محمد فلیج  يمرد کردم از نیکمن غجب 
مال از آن شخص به واسطه آن  یمبلغ یو روا داشتم یبودم كبا یب يو اگر مرد

 یغرض من ازآن مرد صد من آرد بستدم و آن مقدار را آن جا عزت. یماغذ بستیدک
ه من نوشته بودم به اسوان کاغذ کدادم و او آن  يبدان مقدار به و یتمام است و خط

ه که من از شهر عیذاب بروم جواب آن محمد فلیج باز رسید کفرستاد و پیش از آن 
موجود باشد بدو ده و اگر از آن  ه او خواهد و از آن منکآن چه مقدار باشد هر چند 

طالب صلوات اهللا علیه  یبن اب یه امیرالمومنین علکعوض با تو دهم  یخویش بده
و این فصل بدان نوشتم تا . ون محتشما و ال مغتنماکفرموده است المومن الی

باشد و جوانمردان  يرم هر جاکه مردم را بر مردم اعتماد است و کخوانندگان بدانند 
 . و باشنداند  ودههمیشه ب

حصین دارد بر لب دریا و در او پنج هزار  يبزرگ است و باره ا يجده شهر
مشرق  يدارد و قبله مسجد آدینه سو کبرشمال دریا نهاده است وبازارها نی ،مرد باشد

ه معروف است به مسجد ک ياست و بیرون از شهر هیچ عمارت نیست اال مسجد
ه رو با کمشرق  يسو کیم و دو دروازه است شهر را یرسول اهللا علیه الصلوة و السال

 يه رو با دریا دارد و اگر از جده بر لب دریا سوکمغرب  يه دارد و دیگر سوکم
 يجنوب بروند به یمن رسند به شهر صعده و تا آن جا پنجاه فرسنگ است و اگر سو

ست و ه از حجاز است و بدین شهر جده نه درخت اکشمال روند به شهر جار رسند 
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ه دوازده فرسنگ است و اگر کار آید از رستا آرند و از آن جا تا مکهرچه به  ،زرع
ه از حجاز است و بدین شهر جده نه درخت کشمال روند به شهر جار رسند  يسو

ه دوازده فرسنگ است کار آید از رستا آرند و از آن جا تا مکهر چه به  ،است و زرع
رسید  می ه به منک یرد و آن قدر باجکرامت کا من و امیر جده بنده امیر جده شدم و ب

ه کبه م يردم خبرکه از دروازه مسلم گذر کچنان  ،از من معاف داشت و نخواست
روز آدینه نماز دیگر از . نشاید ستیدن يچیز يدانشمند است از و يه این مردکنوشت 

حجاز و  یه رسیدیم و از نواحکاالخر به در شهر م يشنبه سلخ جمادکجده برفتم ی
عظیم باشد و  یه حاضر باشد اول رجب و آن موسمکیمن خلق بسیار عمره را در م

و سهل است هر  کعید رمضان همچنین و به وقت حج بیایند و چون راه ایشان نزدی
 . سال سه بار بیایند

 

      * * * 

نهاده است بلند و ها  وهکه اندر میان کشهر م:  یه شرفها اهللا تعالکصفت شهر م
ه که به مک یوهکه برسند نتوان دید و بلندترین که به شهر روند تا به مکر جانب ه

آن  يه اگر از پاکگرد است چنان  يوه ابوقیس است و آن چون گنبدکاست  کنزدی
ه چون در مسجد حرام کشهر افتاده است چنان  یبیاندازند بر سر رسد و در مشرق يتیر

است از سنگ برآورده  ید و بر سر آن میلماه آفتاب از سر آن بر آی يباشند به د
وه است شهر که در میان کوا ین عرصه . گویند ابراهیم علیه السالم برآورده است

اندر است و  يو مسجد حرام به میانه این فراخنا ،است دو تیر پرتاب در دو بیش نیست
میان به  يجا رخنه اکو هر ،و بازارهاها  وچهکگرد بر گرد مسجد حرام شهر است و 

و اندر شهر هیچ درخت نیست  ،و دروازه برنهادهاند  وه در است دیوار باره ساختهک
بر سر . ه آن راباب ابراهیم خوانندکمغرب است  يه سوکمگر بر در مسجد حرام 

 يچند بلند است وبزرگ شده، و از مسجد حرام بر جانب مشرق بازار یدرخت یجاه
وه ابوقبیس است و دامن کر بازار جنوب شمال و برس يشیده است از جنوبسوکبزرگ 

و اند  ردهکه دامن را همچون درجات بزرگ کوه ابوقبیس صفاست و آن چنان است ک
گویند  می ونند و آنچهکروند خلق و دعا ها  هبر آن آستانکبه ترتیب رانده ها  سنگ

 كوه مروه است و ان اندکو به آخر بازار از جانب شمال . نند آن استکصفا و مروه 
و در این بازار . و د رمیآن شهخر استاند  بسیار ساخته ياست و بر او خانه ا يباال

دور آید به نیم  يرد از جاکعمره خواهد  یسکو چون  ،بدوند از این سر تابدانسزر
 يرد از جاکه عمره خواهد کاند  ساختهها  و مسجداند  ردهکها  ه هر جا میلکم یفرسنگ

ه عمره را از کو مسجدها ساخته اند  ردهکها  هر جا مطل هکم یدور آید به نیم فرسنگ
نند و که جامه دوخته از تن بیرون کو احرام گرفتن آن باشد  ،آن جا احرام گیرند

 بلند يبرخویشتن در پیچند و به آواز يدیگر یا جادر يبر میان بندند و ازار يازار
ه باشد و خواهد کبه م یسکو اگر . آیند می هکم يو سو کاللهم لبی: ه لبیکگویند  می

ه کزند و هم ک میند تابدان میل بوردن و از آن جا اغحرام گیرد و لبیکهعمره ک
خانه بود و بر  کدرآید به نیت عمره و چونبه شهر آید به مسجد حرام درآید و نزدی

ه کن شود که خانه بر دست چپ او باشد و بدان رکدست راست بگردد چنان 
ر را بوسه دهد و از حجر بگذرد و بر همان وال بگردد و حجراالسود در اوست و حج
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ند سه بار به کطوف باشد و براین وال هفت طوف  کباز به حجر رسد و بوسه دهد ی
تعجیل بدوود و چهار بار آهسته برود و چون طواف تمام شد به مقام ابراهیم علیه 

ام مابین او و خانه باشد ه مقکه برابر خانه است و از پس مقام بایستد چنان کالسالم رود 
پس از آن در خانه زمزم شود . ند آن را نماز طواف گویندکعت نماز بکو آن جا دو ر

 يبمالد و از مسجد حرام به باب الصفا بیرون شود و آن در يو از آب بخورد یا به رو
 يبر آن آستانه ها ،وه صفاستکه چون از آن جا بیرون شوند کمسجد  ياست از درها

چون خوانده  ،ه معلوم استکند و دعا کند و دعا کبه خانه  يو رو ،شود وه صفاک
 يه از جنوب سوکمروه برود و آن چنان باشد  يباشد فرود آید و د رایمن بازار سو

و اندر این بازار  ،گردد می مسجد حرام يرود بر درها می هکو در این بازا ر. شمال رود
رده است و شتافته و دیگران را شتاب ک یه رسول علیه الصلوة و السالم سعکآن جا 

ه کبر دو طرف این موضع چهار مناره است از دو جانب  ،پنجاه باشد یفرموده گام
وه صفا به میان آن دو مناره رسند از آن جا بشتابند تا میان دو مناره که از کمردم م
بند تا میان ه از آن طرف بازار باشد و بعد از آن دو مناره رسند از آن جا بشتاکدیگر 

وه مروه و که از آن طرف بازار باشد و بعد از آن آهسته روند تا به کدو مناره دیگ ر
ه معلوم است بخوانند و بازگردند ود کبران جا روند و آن دعا  رسندها  چون به آستانه

ه چهار بار از صفا به مروه شوند و سه بار از مروه کدر همین روز درآیند چنان  یگربار
وه مروه فرود آیند همان کچون از . ه هفت بار از آن بازار گذشته باشندکچنان به صفا 
چون  ،سر تراشند يباشند همه حجام نشسته مو يان روبروکاست بیست د يجا بازار

مشرق است و آن را  يه سوکدر این بازار بزرگ . عمره تمام شد و از حرم بیرون آیند
ه دو گرمابه کو در م ،ه داروفروشان باشندوست و همکنی يسوق العطارین گویند بناها

ه دو هزار که در مکردم کو چنان تقدیر  ،سازند می ه فسانکاست فرش آن سنگ سبز 
در آن وقت خود . قریب پانصد مرد غربا و مجاوران باشنئد یبیش نباشد باق يمرد شهر

و  ،ه بودنداز آن جا رفت یو مبلغ ،بود یدینار مغرب کقحط بود و شانزده من گندم به ی
را زا بالد خراسان و ماوراءالنهر و عراق و غیره سراها  يه اهل هر شهرکاندر شهر م

و کنی يبسیار وبناها يبغداد عمارت ها يو خلفا ،ثر آن خراب بود و ویرانکبوده اما ا
 یاز آن خراب شده بود و بعض یه ما رسیدیم بعضکآن جا و در آن وقت اند  ردهک
ه نتوان خورد اما که همه شور و تلخ باشد چنان کم يچاه ها آب. ساخته بودند کمل

از آن به مقدار ده هزار دینار  که هر یکاند  ردهکو مصانع بزرگ بسیار ها  حوض
و در آن اند  ردهک می آید پر می فروها  ه از درهکبرآمده باشد و آن وقت به آب باران 

 عدن بود و او را پسر شاد دل ه امیرک کیو ی ،بودند یه ما آن جا بودیم تهکتاریخ 
رده و در که آورده بود و اموال بسیار بر آن صرف کدر زیر زمین به م یگفتند آب می

رده بودند و آن آب را بر آن جا بسته بودند و پالیزها کشت وزرع کعرفات بر آن 
ه آن آب کاند  ساخته یرسید و حوض یآمد و به شهر نم می هکبه م کیساخته و اال اند

و به راه  ،شود و سقایان آن را برگیرند و به شهر آورند و فروشند می آن جا جمعدر 
وست کنی يه آن را بیرالزاهد گویند و آن جا مسجدکاست  یچاه یرفته به نیم فرسنگ

ه کم يهوا. آب آن چاه خوش است و سقایان از آن جا نیز بیاورند و به شهر بفروشند
و  ،خیار و بادرنگ و بادنجان تازه دیدم آن جا عظیم گرم باشد و آخر بهمن ماه قدیم

و اربعین و اربعمایه تا بیستم  یه رسیدم غره رجب سنه اثنکه به مکاین نوبت چهارم 
پانزدهم فروردین قدیم انگور رسیده بود و از رستا به . ه مجاور بودمکالحجه به م يذ
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ه فراوان رسیده بود و فروختند و اول اردیبهشت خربز می شهر آورده بودند و در بازار
 . نباشد یبه زمستان آن جا یافت شود و هرگز خالها  خود همه میوه

نزل به  که به جانب جنوب روند به یکچون از م: صفت زمین عرب و یمن 
والیت یمن رسند و تالب دریا همه والیت یمن است و زمین یمن و حجاز به هم 

اصطالح زمین یمن را حمیر گویند و زبانند و در  يهر دو والیت تاز. پیوسته است
و این زمین چون جزیره  ،وسه جانب این هر دو زمین دریاست ،زمین حجاز را عرب

ر آن در که ذکقلزم  يدریا یبصره است و غرب يآن دریا یاست اول جانب شرق يا
و طول این جزیره ، محیط است يدریا یاست و جانب جنوب یه خلیجکمقدمه رفت 

وفه باشد تا عدن مقدار پانصد فرسنگ از شمال به جنوب و کست از ه یمن و حجاز اک
ه از مشرق به مغرب است از عمان است تا به جار مقدار چهار صد کعرض آن 

و در  ،ه تا عدنکه است و زمین حمیر از مکوفه تا مکفرسنگ باشد و زمین عرب از 
و خداوند ستور و صحرا نشینند  یاست و مردمانش بیابان كاند یزمین عرب آبادان

قسم را از آن تهامه گویند و این  کو زمین حمیر سه قسم است ی. چهارپا و خیمه
بسیار است چون صعده و  یقلزم است بر جانب مغرب و شهرها و آبادان يساحل دریا

بود از آن پسر  یو این شهرها بر صحراست و پادشاه آن بنده حبش. زیبد و صنعا و غیره
و ها  ه آن را نجد گویند و اندر او دیوالخکاست  یوهکحمیر  و دیگر قسم از ،شاددل

مشرق است و  يوسیوم قسم از سو. مکمح یتنگ و حصاره يباشد و جاهاها  سردسیر
بسیار است چون نجران و عثر وبیشه و غیر آن و اندر این قسم  ياندر آن شهر ها

مطلق  یمکو حا یندارد و آن جا سلطا یو رییس کیمل یبسیار است و هر ناحیت ینواح

و این قسم ی، و حرام یو خون مردم باشند به خود سر و بیش تر دزد یقوم. نیست
و قصر  ،بسیار باشد و همه نوع یمقدار دویست فرسنگ در صد و پنجاه برآید و خلق

 ینون بر مثال تلکه آن را صنعا گویند و از آن قصر اک يغمدان به یمن است به شهر
ه خداوند این قصر پادشاه همه جهان بوده کو آن جا گویند  مانده است در میان شهر

س دست بر آن کبسیار است و هیچ ها  و دفینهها  ه در آن تل گنجکو گویند . است
ه از کاست  ینند و آن سنگکو عقیق بدین شهر صنعا . نیارد بردن نه سلطان و نه رعیت

ر میان ریگ به آفتابش نند و دکوه ببرند و در میان ریگ بر تابه به آتش بریان ک
سلطان آورده  يبه سو يه شمشیرکو من به مصر دیدم  ،پرورند و به چرخ به پیارند

 . پاره عقیق سرخ بود مانند یاقوت کاو از ی که دسته و برچکبودند از یمن 

عبه در میان مسجد حرام که خانه کگفته ایم :عبه کصفت مسجد الحرام و بیت 
. و عرض آن شمال به جنوب. آن است از مشرق به مغرب ه در طولکو در میان شهر م

ه کمایل است زیرا  يدر مالیده است تا به مدورها  نکاما دیوار مسجد قائمه نیست و ر
ه مسجد کو آن جا  ،ردکبه خانه باید  ينند از همه جوانب روکچون در مسجد نماز 

هاشم چهارصد و  یشمال است تا به باب بن يه سوکتر است از باب الندوه  یطوالن
شمال است تا به باب  يه سوکو عرضش از باب اندوه  ،بیست و چهار ارش است

وسبب  جنوب است و فراخ تر جایش سیصد و چهار ارش است يه سوکالصفا 
برگرد مسجد سه رواق است به . و همه گرد ،فراخ تر يتنگ تر نماید جا يجا يمدور

پوشش  يرده و درازکرا چهار سو  يسرا و میاناند  رخام برداشته يپوشش به عمودها
ساحت مسجد است به چهل و پنج طاق است پهنایش به بیست و سه طاق  يه به سوک
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رخام تمامت صد و هشتاد و چهار است و گفتند این همه عمودها را  يو عمودها
ه کبغداد فرمودند از جانب شام به راه دریا بردن و گفتند چون این عمودها به م يخلفا
بسته بودند و پاره شده بود چون ها  و گردونهها  یشتکه در کها  یدند آن ریسمانرسان

حاصل شد و از جمله آن عمودها  یبفروختند از قیمت آن شصت هزار دینار مغرب
گفتند این ستون . است یسرخ رخام یه باب الندوه گویند ستونکدر آن جاست  کیی

مسجد حرام را . تون سه هزار من بودس کو به قیاس آن یاند  را همسنگ دینار خریده
 يدام درکرخام و بر هیچ  يبر سر ستون هااند  ساختهها  هیجده در است همه به طاق

 یباب النب یاز گوشه شمال ،برجانب مشرق چهار در است ،ردکه فراز توان کاند  نشانده
آن ه کدیگر است  يدر یو هم بر این دیوار گوشه جنوب ،و آن به سه طاق است بسته

گویند و میان آن دو درصد ارش بیش است و این در به دو طاق  یرا هم باب النب
ه خانه رسول علیه السالم در کبازار عطاران است  يو چون از این در بیرون شو ،است
هم  يو چون از این در بگذر. يبوده است و بدان در به نماز اندر مسجد شد يوکآن 

 یالسالم است و این آن در است امیرالمومنین علعلیه  یباب عل یبر این دیوار مشرق
و چون از این در . به نماز و این در به سه طاق است یعلیه السالم در مسجد رفت

 یه به باب بنکاز آن مناره  یدیگر است بر سر سع يبر گوشه مسجد مناره ا يبگذر
و بر . ور استکهاشم است تا بدین جا بیاید شتافتن و این مناره هم از آن چهارگانه مذ

ه نیمگرد کن کنخستین بر ر. ه آن طول مسجد است هفت در استک یدیوار جنوب
بر  یبه جانب غرب کیو چون اند. باب الدقانین است و آن به دو طاق استاند  ردهک
دیگر  يو همچنان قدر ،دیگر است به دو طاق و آن را باب الفسانین گویند يدر يو

در را پنج طاق است و از همه این طاق میانین بزرگ تر و این . بروند باب الصفا گویند

و رسول اهللا علیه السالم از این در بیرون آمده است . کوچکاست و جانب او دو طاق 
 یسپید است عظیم و سنگ یند و عتبه این طاق میانین سنگکه به صفا شود و دعا ک

خود بر آن جا  كمبار يه رسول علیه السالم گرفتند و الصلوة پاکسیاه بوده است 
او علیه السالم گرفته و آن نشان قدم را از آن  كنهاده است و آن سنگ نقش قدم متبر

پا  يه سرانگشت هاکرده چنان کیب کو در آن سنگ سپید تراند  سنگ سیاه ببریده
را  كتبر يپا یبر آن نشان قدم نهند و بعض يرو یاندرون مسجد دارد و حجاج بعض

 يمغرب مقدار يو ازباب الصفا سو. هادن واجب تر دانستمبر آن نشان ن يو من رو
نون که اکابوجهل است  يو برابر این سرا. است به دو طاق يدیگر بروند باب السطو

نخست آن . ه آن عرض مسجد است سه در استک یبر دیوار مغرب. مستراح است
اب ابراهیم به میانه این ضلع ب. ه با جنوب دارد باب عروه به دو طاق استک يگوشه ا

ه آن طول مسجد است چهار ک یعلیه السالم است به سه گوشه طاق و بر دیوار شمال
 يسو يچون از آن بگذر. طاق کباب الوسیط است به ی یدر است بر گوشه مغرب

باب  یبه میانه ضلع شمال يو چون از آن بگذر. طاق کمشرق باب العجله است به ی
و چون به . طاق کباب المشاوره است به ی يو چون از آن بگذر. الندوه به دو طاق
عبه به کو خانه  ،شیبه گویند یاست باب بن يدر یمشرق یشمال یگوشه مسجد رس

ه طولش از شمال به جنوب است و عرضش ک یمیان ساحت مسجد است مربع طوالن
مشرق  يارش است و عرض شانزده و در خانه سو یاز مشرق به مغرب و طولش س

ن حجراالسود بر کن عراق بر دست راست باشد و رکنه روند رو چون در خا. است
ن کرا ر یمغرب ین شمالکگویند و ر ین یمانکرا ر یجنوب ین مغربکو ر ،دست چپ

و اند  ردهکیب کبزرگ اندر تر یو حجراالسود در گوشه دیوار به سنگ ،گویند یشام
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یب کاندر تر بزرگ یه حجراالسود در گوشه دیوار به سنگکدر آن جا نشانده چنان 
تمام قامت بایستد با سینه او مقابل  يه چون مردکو در آن جا نشانده چنان اند  ردهک

و چهارانگشت باشد و به عرض هشت  یدست کی يو حجراالسود به دراز. باشد
و از حجراالسود تا در خانه چهار ارش است و آن  ،لش مدور استکانگشت باشد و ش

و در خانه از زمین به چهار . خانه است ملتزم گوینده میان حجراالسود و در کجا را 
تمام قامت بر زمین ایستاده بر عتبه رسد و نردبان  يه مردکارش برتر است چنان 

ه به وقت حاجت در پیش نهند تا مردم بر آن برروند و در کاز چوب چنان اند  ساخته
جا برتوانند رفت  هم به آن يده مرد بر پهلو یه به فراخکخانه روند و آن چنان است 

 . ه گفته شدکو زمین خانه بلند است بدین مقدار  ،و فرود آیند

در شش ارش و  ياست از چوب ساج به دو مصراع و باال يدر:عبه کصفت 
ه هر دو مصراع سه گز کچنان  کگز و سه چهار ی کی یهر مصراع ينیم است و پهنا

ها  تابتکو ها  دایره يارکنقره در و در فراز هم نبشته و بر آن  يو رو ،و نیم باشد
رده و سیم سوخته در رانده و این آیت را کبه زر  يتابت هاکو اند  ردهکمنبت  ینقاش

ه االیۀ و دو حلقله نقره گین کبب يان اول بیت وضع للناس للذ:تا آخر بر آن جا نوشته 
ه کس که دست هر کبر دو مصراع در زده چنان اند  ه از غزنین فرستادهکبزرگ 

خواهد بدان نرسد و دو حلقه دیگر نقره گین خردتر از آن هم بر دو مصراع در زده 
ه خواهد بدان رسد و قفل بزرگ از نقره بر این دو حلقه کس که دست هر کچنان 

 . ه بستن در به آن باشد و تا آن قفل برنگیرند در گشوده نشودکزیرین بگذرانیده 

تش شش شبر است و زمین خانه ثخان یعرض دیوار یعن:عبه کصفت اندرون 
ها  انکاست بر مثال د کوچکرا فرش از رخام است همه سپید و در خانه سه خلوت 

ه در خانه است و در زیر سقف کها  و ستون ،مقابل در و دو بر جانب شمال کیی
و . ستون مدور است کهمه چوبین است چهارسو تراشیده از چوب ساج اال یاند  زده

گویند  می ه فرش زمین است وک یرخام سرخ است طوالن یسنگ از جانب شمال تخته
ه آن را شناسد جهد کرده است و هر که رسول علیه الصلوة و السالم بر آن جا نماز ک
. رخام پوشیده است از الوان يو دیوار خانه همه تخت ها ،ندکه نماز بر آن جا کند ک

 کیبر دیوار دوخته هر یشش محراب است از نقره ساخته و به میخ  یو برجانب غرب
ه این کو سواد سیم سوخته و چنان است  يارکلف بسیار از زرکبه ت يمرد يباال

و مقدار چهار ارش دیوار خانه از زمین برتر ساده  ،از زمین بلند تر استها  محراب
رده و اغلب ک یاست و باالتر از آن همه دیوار از رخام است تا سقف به نقارت و نقاش

ن کدر ر کیه یکرده شد که صفت کو در آن خلوت . ه هر چهار دیواربه زر پوشید
و در هر بیغوله دو تخته پنج  ین یمانکدر ر کیو ی ین شامکدر ر کیو ی. است یعراق

سرخ  يحجراالسود است دیبا يه قفاکو در آن خلوت  ،گز عرض دارد کگز و ی
رده کخانه چهارسو و چون از در خانه در روند بر دست راست زاویه . شیده اندکدر

 يه آن راه بام خانه است و درکاست  يمقدار سه گز در سه گز و در آن جا درجه ا
طبقه بر آن جا نهاده و آن را باب الرحمۀ خوانند و قفل نقره گین بر  کنقره گین به ی
هر دو  ینده همچون در بامکدیگر است اف يدر يو چون بر بام شد ،او نهاده باشد

و بام خانه به چوب پوشیده است و همه پوشش را به دیبا در . گرفتهآن در نقره  يرو
 يتابه اکها  چوب يه چوب هیچ پیدا نیست و بر دیوار پیش خانه از باالکگرفته چنان 
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ه گرفته و از که مکاست زرین بر دیوار آن دوخته و نام سلطان مصر بر آن نوشته 
نقره  و چهار تخته. ن اهللا بوده استعباس بیرون برده و آن العزیز لدی یبن يدست خلفا

نقره  يدیگر هم بر دیوار خانه دوخته به مسمارهاکاست برابر ی يگین بزرگ دیگر
از ایشان به روزگار  که هر یکاز سالطین مصر نوشته  ینام سلطان کگین و برهر ی
 سه قندیل نقره آویخته است و پشتها  و اندر میان ستون. فرستاده اندها  خود آن تخت

و خانه را چهار روزن است به  ،ه همچون بلور استکپوشیده است  یخانه به رخام یمان
ه خانه بدان روشن است و کآبگینه نهاده  ياز آن تخته ا یچهار گوشه و بر هر روزن

و طول ناودان سه گز  يجا. و ناودان خانه از جانب شمال است بر میانه ،باران فرو نیاید
ه خانه بدان پوشیده بود سپیده بود و به ک يو جامه ا. ه استاست و سرتاسر به زر نوشت

گز عرض و میان هر دو طراز ده گز به تقریب و زیر و باال به  کرا ی يدو موضع طراز
به قیاس ده  که به واسطه دو طراز علو خانه به سه قسمت بود هر یکهمین قیاس چنان 

رده به زر رشته و کو نقش د ان رنگین بافته يو بر چهار جانب جامه محراب ها. گز
بر دو طبرف  کوچکبزرگ در میان و دو  کیسه محراب ی يپرداخته بر هر دیوار

بر آن خانه برجانب شمال بیرون خانه . هار دیوار دوزاده محراب است=ه بر چکچنان 
ان خانه برده کار کگز و نیم و هر دو سر دیوار تا نزدی کمقدار یاند  ساخته يدیوار
این دیوار از دیوار  يو میان جا. ين دیوار مقوس است چون نصف دایره اه ایکچنان 

این  يو میان جا ي،ه این دیوار مقوس است چون نصف دایره اکخانه برده چنان 
دیوار ا ز دیوار خانه مقدار پانزده گز دور است و دیوار و زمین این موضع مرخم 

گویند و آن ناودان بام خانه در به رخام ملون و منقش و این موضع را حجر اند  ردهک
ه آب ک یل محرابکسبز نهاده است بر ش یاین حجر ریزد و در زیر ناودان تخته سنگ

و مقام  ،ردنکبر آن نماز تواند  يه مردکناودان بر آن افتد و آن سنگ چندان است 
رده کنهاده است و غالف چهارسو  یابراهیم علیه السالم بر آن جاست و آن را در سنگ

نقره برآورده و آن  يوتر و طبل هاکباشد از چوب به عمل هرچه نی يمرد يباال هک
 یسکعظیم بسته و دو قفل بر آن زده تا  يغالف را دو جانب به زنجیرها در سنگ ها

 يعبه هم سوکبیر زمزم از خانه . ارش است یند و میان مقام و خانه سکدست بدان ن
ن بیر زمزم و خانه چهل و شش ارش مشرق است و برگوشه حجراالسود است و میا

ن کدارد لی يچاه سه گز و نیم در سه گز و نیم است و آبش شور یاست و بر فراخ
 ،آن دو ارش يرخام سپید باال ياز تخته هااند  ردهکو سر چاه را حظیره  ،بتوان خورد
ه آب در آن ریزند و مردم وضو سازند و کاند  ردهکخانه زمزم آخرها  يو چهار سو

و در این . رود می ریزند فرو می هکتا آب اند  ردهک یچوب کن خانه زمزم را مشبزمی
دیگر است مربع  يمشرق است و برابر خانه زمزم هم از جانب مشرق خانه ا يخانه سو
ه کاندر آن جا خم هانهاده باشند . بر آن نهاده و آن را سقایۀ الحاج گویند يو گنبد

دیگر است  يمشرق خانه ا ياین سقایۀ الحاج سوو از . حاجیان از آن جا آب خورند
اندر او شمع و . و سه گنبد بر سر آن نهاده است و آن را خزانۀالزیت گویند یطوالن

و بر سر هر دو اند  فرو بردهها  عبه ستونکو گرد بر گرد خانه . روغن و قنادیل باشد
و ها  ن حلقهرده از نقارت و نقش و بر آکلفات کنده و بر آن تکافها  ستون چوب

بر آن جا نهند و از آن آویزند و آن را ها  و چراغها  آویخته تا به شب شمعها  قالب
رده شد صد و پنجاه گز کر که ذکعبه و این مشاعل کمیان دیوار خانه . مشاغل گویند

عبه که در ساحت مسجدالحرام است بجز کها  باشد و آن طوافگاه است و جمله خانه
و اندر . خانه زمزم و دیگر خزانۀ الزیت کیسه خانه است ی یالمعظمه شرفها اهللا تع
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از بالد  يدیوار صندوق هاست از آن هر شهر يه برگرد مسجد است پهلوکپوشش 
و به . مغرب و مصر و شام و روم و عراقین و خراسان و ماوراءالنهر و غیره

ه آن کمیر مه آن را برقه گویند اکاست از جانب شمال  یه ناحیتکاز م یچهارفرسنگ
 یه او را باشد و آن جا آب روان و درختان است و آن ناحیتک يرکنشیند با لش می جا

و من در این سال از اول رجب . است در مقدار دو فرسنگ طول و همین مقدار عرض
عبه بگشایند که مدام در ماه رجب هر روز در که مجاور بودم و رسم ایشان است کبه م

 . ده آفتاب برآیکبدان وقت 

از عرب  یعبه گروهکلید خانه ک. یعبه شرفهااهللا تعالکصفت گشودن در 
نند و از سلطان مصر کشیبه گویند و خدمت خانه را ایشان  یه ایشان را بنکدارند 

لید به دست او باشد و که کاست  یو ایشان را رئیس. يایشان را مشاهره و خلعت بود
ده  يد چون بدان جا رسند از حاجیان مردس دیگر با او باشنکتچون او بیاید پنج شش 

و بیارند و در پیش نهند و آن پیر بر . رده ایم برگیرندکه صفت کبروند و آن نردبان 
زرد را باز  يآن جا رود و بر آستانه بایستد و دو تن دیگر بر آن جا روند و جامه و دیبا

ه کمچون پرده دیگر ه يمرد ياز این دو مرد بگیرند و سر کیسر از آن ی کنند یک
از  یند و خلقکبیرون ها  ه در گشاید و او قفل بگشاید و از آن حلقهکآن پیر بپوشند 

نند ایشان دست به دعا برآرند و کحاجیان پیش در خانه ایستاده باشند و چون در باز 
ه در حرم گشودند که باشد چون آواز حاچیان بشنود داند که در مکنند و هرکدعا 

ه افتد پس کعظیم در م يه غلغله اکنند چنان کبلند دعا  ير به آوازبا کهمه خلق به ی
عت نماز کدارند و دو ر می آن پیر در اندرون شود و آن دو شخص همچنان آن جامه

 يند و بر آستانه بایستد و خطبه برخواند به آوازکند و بیاید و هر دو مصراع در باز ک
وات فرستد و بر اهل بیت او آن وقت آن بلند و بررسول اهللا علیه الصلوة و السالم صل

روند  می پیر و یاران او بر دو طرف در خانه بایستند و حاج در رفتن گیرند و به خانه در
 که نیمروز نزدیکآیند تا آن وقت  می نند و بیرونک می عت نمازکدو ر کو هر ی

ه ک یوقت نند و به دیگر جوانب نیز رواست،کنند روبه در که نماز کو در خانه  ،آید
ه در روند مردم را شمردم هفتصد و بیست کنبود  يه دیگر جاکخانه پر مردم شده بود 

بربسته و  یلنگ که به حج آیند عامه آن چون هندوان هر یکمردم یمن . مرد بودند
ه هندوانه در میان کچنان  یتاره قطیفک کبافته و هریها  فرو گذاشته و ریشها  يمو

. رده اندکتاره قتاله بوده است معرب کاز یمن بوده است و  زده و گویند اصل هندوان
عبه کدوشنبه و پنجشنبه و آدینه در  يو در میان شعبان و رمضان و شوال روزها

 . نندکعبه باز نکالقعده درآید دیگر در  يبگشایند و چون ماه ذ

است آن را جعرانه  یه از جانب شمال جایکم یبه چهارفرسنگ. عمره جعرانه
القعده  يشانزدهم ذ. يرکاهللا علیه و سلم آن جا بوده است با لش یصل ید مصطفگوین

 کیو آن جا دو چاه است ی. ردهکه آمده و عمره کاز آن جا احرام گرفته است و به م
طالب صلوات اهللا علیهما و هر دو چاه را  یاب یب یرا بیر عل کیرا بیر الرسول گویند و ی

چاه ده گز باشد و آن سنت برجا دارند و بدان  آب تمام خوش باشد و میان هردو
ه بدان موضع گودها کاست  يوه پاره اکها  آن چاه کو نزدی. نندکموسم آن عمره ب

گویند پیغمبر علیه الصلوة و السالم به دست خود . اسه هاکدر سنگ افتاده است همچو 
د با آب ه آن جا روند در آن گودها آرد سرشنکخلق . در آن گود آرد سرشته است
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به  كنند و نان پزند و به تبرکاست هیزم ب يو همان جا درختان بسیار ،آن چاه ها
بر آن جا  یه گویند بالل حبشکبلند است  يوه پاره اکو همان جا  ،برندها  والیت

ه من کمردم بر آن جا روند و بانگ نماز گویند و در آن وقت . بانگ نماز گفته است
در آن جا بود تا به دیگر چه  يزیادت از هزار شتر عمار هکبود  يآن جا رفتم غلبه ا

ه تا که این نوبت آمدم سیصد فرسنگ بود و از مکه بدین راه کرسد و از مصر تا م
ه ابراهیم کبوده است  يدر آن دشت مسجد ،یمن دوازده سنگ است در دو فرسنگ

ون وقت خواب از خشت مانده است و چ يرده است و این ساعت منبرکعلیه السالم 
ند پس بانگ نماز بگویند و دو ک ينماز پیشین شود خطیب بر آن جا رود و خطبه جار

نماز بگویند و  ینند و همه در آن وقت قامتکعت نماز به جماعت به رسم مسافران بکر
مشرق بروند  يپس خطیب بر شتر نشیند و سو. نندکعت دیگر نماز به جماعت بکدو ر
ه آن را جبل الرحمۀ گویند بر آن کسنگین است  خرد یوهکآن جا  یفرسنگ کبه ی

ه امیر عدن بود کو پسر شاددل . ه آفتاب فرو رودکنند تا آن وقت کجا بایستند و دعا 
وه آورده کرده و آب را از آن کدور و مال بسیار بر آن خرج  يآب آورده بود از جا

نند تا حاج ک ه در ایام حج پر آبکساخته ها  و به دشت عرفات برده و آن جا حوض
ه روز و کساخته عظیم  یو هم این شاددل بر سر جمیل الرحمۀ چهارطاق. را آب باشد

ه از دو فرسنگ بتوان کبسیار نهند  يو شمع هاها  شب عرفات بر گنبد آن خانه چراغ
ه اجازت داد تا آن خانه که از او هزار دینار بستید که امیر مکچنین گفتند  ،دید

 . بساخت

 یسبحانه و تعالي خدا يو اربعمایه حج چهارم به یار یجۀ سنه اثنالح ينهم ذ
 کرد حاج و خطیب از عرفات بازگشتند و یکو چون آفتاب غروب  ،بگذاردم

خوب اند  ساخته یفرسنگ بیامدند تا به مشعرالحرام و آن جا را مزدلفه گویند بنای
اندازند از آن  ینه به مکنند و سنگ رجم را که مردم آن جا نماز کهمچون مقصوره 

شب عید آن جا باشند و بامداد نماز  یه آن شب یعنکو رسم چنان است  ،جا برگیرند
 يو مسجد. نندکروند و حاج آن جا قربان  یند به منکنند و چون آفتاب طلوع ک

ردن کو آن روز خطبه و نماز عید . ه آن مسجد را خیف گویندکبزرگ است آن جا 
 یروز دهم به من. اهللا علیه و سلم نفرموده است یلص یرسم نیست و مصطف یبه من

ه کس کدوازدهم ماه هر. حج گفته اند کباشند و سنگ بیندازند و شرح آن در مناس
ه که خواهد بود به مکه به مکعزم بازگشتن داشته باشد هم از آن جا بازگردد و هر 

 . رود

ه تا آن جا به کرایه گرفتم تا لحسا و گفتند از مکشتر  یپس از آن از اعراب
الحجه سنه  يردم روز آدینه نوزدهم ذک یتعال يوداع خانه خدا. سیزده روز بروند

ه برفتم که اول خردادماه قدیم بود هفت فرسنگ از مکو اربعین و اربعمایه  یاثن
ها  بود و دیه یوه شدیم صحرایکپدید آمد چون به راه  یوهکبود از آن جا  يمرغزار

 يسرد بود و راه سو يگفتند و هوا می را بیرالحسین بن سالمه ه آنکبود  یبود و چاه
ه تا آن جا که از مکالحجه به طایف رسیدیم  يو دوشنبه بیست و دوم ذ. شد می مشرق

به ماه خرداد چنان سرد بود . یوهکاست بر سر  یطائف ناحیت. دوازده فرسنگ باشد
آنچه قصبه طایف است  ه خربزه فراخ بود وکبایست نشست و به م می ه در آفتابک
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مختصر دارد و آب  یو جامع کوچک کیبازار ،م داردکمح ياست و حصار کیشهر
اهللا عنه آن جاست به  یقبر عبداهللا عباس رض. روان و درختان نار و انجیر بسیار داشت

و آن قبر را در گوشه اند  عظیم ساخته يبغداد آن جا مسجد يآن قصبه و خلفا کنزدی
 . و مقام گرفتهاند  ساختهها  و مردم آن جا خانه. ست محراب و منبرآن مسجد بردست را

ها و کحصار رفتیم و هر جا می هکبود  یستگکوه و شکاز طائف برفتیم و 
خراب به من نمودند اعراب گفتند این خانه  کیستها حصارکبود ودرمیان شها  کدیه
ه ان را کرسیدیم  يواز انجا به حصار. ایشان عجیب است يبوده است وقصه  یلیل ي

رسیدیم  یو از آن جا به ناحی. از طائف تا آن جا دوازده فرسنگ بود گفتند و یمطارم
ردند با آب چاه و ک می گفتند آن جا خرمایستان بسیار بود و زراعت می ه آن را ثریاک

و  یم و سلطان نباشد و هر جا رئیسکه هیچ حاکگفتند  می دوالب و در آن ناحیه
دیگر جنگ و خصومت کهمه روز بای یه سر خود و مردم دزد و خونباشد ب يمهتر

 ياز آن جا بگذشتم حصار. داشتند می و از طایف تا آن جا بیست و پنج فرسنگ. نندک
آنچه . و در مقدار نیم فرسنگ زمین چهار حصار بود. گفتند می ه آن را جزعکبود 

گفتند و درخت  می یرنس یه ما آن جا فرود آمدیم آن را حصین بنکبزرگ تر بود 
 ،ه شتر از او گرفته بودیم در این جزع بودکو خانه آن شخص  كخرما بود اند يها

را  یه مارا بگذراند و عرب آن موضع هر قومکخفیر نبود . پانزده روز آن جا بماندم
ه را که هر کبیگانه در آن جا نتواند شدن  یسکه علف خوار ایشان بود و کباشد  يحد

ه در راه ما بودند کاتفاقا سرور آن اعراب . درقه باشد و قالوز نیز گویندخفیر ب یه بک
گفتند به جزع آمد و ما او را خفیر گرفتیم و او را ابوغانم  می سواد یه ایشان را بنک

یافتند چه  يبه ما نهادند پنداشتند صید يرو یقوم. گفتند با او برفتیم می عبس بن العبیر
نگفتند  ينند صید خوانند چون رئیس ایشان با ما بود چیزه بیکایشان هر بیگانه را 

 يچند کالجمله در میان ایشان ی یف. يردندک كبود ما را هال يوگرنه آن مرد
به ده  کدو بگرفتیم هر ی يه ما را بگذراند و از آن جا خفیرکه خفیر نبود کبماندیم 

ه پیران هفتاد ساله مرا کبه عرب بودند  یقوم. دیگر برد یدینار تا ما را به میان قوم
نخورده بودند چه در این  يه در عمر خویش بجز شیر شتر چیزکردند کایت کح

ه کبردند  می ایشان خود گمان. خورد می ه شترکشور  ینیست اال علف يچیزها  بادیه
ردم و همه جا مخاطره و ک می نقل و تحویل یبه قوم یمن از قوم ،همه عالم چنان باشد

ه ما به سالمت از آن جا بیرون کخواسته بود  یو تعال كتبار يه خداک بیم بود اال آن
 کبود هریها  وهک ،گفتند می ه آن را سرباک یستگکرسیدیم در میان ش یبه جای ،آییم

ه تیر به آن جا ک یچندان ن يبلند. مثل آن ندیدم یه من در هیچ والیتک يچون گنبد
جا عرب کخوردند و هر می شتند وک می دیدند ي مینرسد و چون همراهان ما سوسمار

دوشیدند من نه سوسمار توانستم خورد نه شیر شتر و در راه هر جا  می بود شیر شتر
 باشد از آن چند دانه حاصل یه دانه ماشک يداشت مقدار يه بارکبود  یدرخت

ها  ه دیدیم و رنجکو بعد از مشقت بسیار و چیزها  ،نمودم می ردم و بدان قناعتک می
ه تا آن جا صد و هشتاد فرسنگ کاز م. یدیم به فلج رسیدیم بیست و سیوم صفرشکه ک

ن به تعصب خراب شده کبزرگ بوده است و لی یاین فلج در میان باده است ناحیت. بود
 که ما آن جا رسیدیم آبادان بود مقدار نیم فرسنگ در یکآنچه در آن وقت . است

دزد و مفسد و جاهل و  یانکود و مردممیل عرض بود و در این مقدار چهارده حصار ب
ه مدام میان ایشان خصومت و عداوت بود و کرده بودند کاین چهارده حصن بدو 
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و آن  ،و تقدس یرده است تعالکر که در قرآن ذکایشان گفتند ما از اصحاب الرسیم 
د افتاد و زرع ایشان بر زمین بلند تر بو می اریز بود و آب آن همه برنخلستانکجا چهار 

ردند نه به ک می ه زرع را آب دهند و زرع به شترکشیدند ک می و بیش تر آب از چاه
به ده سیر غله  يخود را روز يو هر مرد یزراعت كگاو آن جا ندیدم و ایشان را اند

ه آن مقدار به نان پزند و ازاین نماز شام تا دیگر نماز شام همچو کرده باشد ک ياجر
و دیدم به از کبس نی يروز خرما خورند و آن جا خرما خورند اما به یمکرمضان چیز 

 یو این مردم عظیم درویش و بدبخت باشند با همه درویش ،ه در بصره و غیرهکآن 
گفتند هر  می ه میدونکبود  یو آن جا خرمای ،نندکهمه روزه جنگ و عداوت و خون 

اگر بیست سال ه در میانش بود دانگ و نیم بیش نبود و گفتند کده درم و هسته  کیی
تاب و کبا من نبود اال دو سله  يو معامله نباشد وهیچ چیز از دنیاو ،بنهند تباه نشود

آمد البته با سپر و شمشیر  می ه به نمازکگرسنه و برهنه و جاهل بودند هر  یایشان مردم
رنگ و شنجرف  كه ما در آن جا بودیم اندکبود  يمسجد. خریدند یتاب نمکبود و 

در میان آن  ینوشتم و برگ شاخ و برگ یمن بود بر دیوار آن مسجد بیت و الجورد با
بردم ایشان بدیدند عجب داشتند و همه اهل حصار جمع شدند و به تفرج آن آمدند و 

صد من خرما به تو دهیم و صد من  ینکه اگر محراب این مسجد را نقش کمرا گفتند 
به آن جا آمد و  يرکم از عرب لشچه تا من آن جا بود ،بود کیایشان مل کخرما نزدی

ده تن از اهل حصار . ردندکردند و جنگ کاز ایشان پانصد من خرما خواست قبول ن
ردند من کچون با من شرط  ،شته شد و هزار نخل بریدند و ایشان ده من خرما ندادندک

یافتیم و از  یه غذا نمکردم و آن صد من خرما فریاد رس ما بود کآن محراب نقش 
ه از آن بادیه هرگز بیرون توانیم کرد کتوانستیم  یه تصور نمکاامید شده بودیم جان ن

بایست برید مخوف  می داشت دویست فرسنگ بیابان یه آبادانکافتاد چه به هر طرف 
از  يتا عاقبت قافله ا ،جا ندیدم کو در آن چهار ماه هرگز پنج من گندم به ی کو مهل

. ه ادیم از یمن به این فلج آرند و به تجار فروشندکد ه ادیم گیرد و به لحسا برکیمامه 
را بدهم و از آن جا تا بصره که به کگفت من تو را به بصره برم و با من هیچ نبود  یعرب

 و به دو سه دینارکنی يه شترکدینار بود از آن  کشتر ی يراکدویست فرسنگ و 
تو را  یدینار در بصره بده یبردند گفت س می فروختند مرا چون نقد نبود و به نسیه می

من  يتاب هاکپس آن عریان . ردم و هرگز بصره ندیده بودمکبه ضرورت قبول . بریم
 ،به مطلع بنات النعش يبر شتر نهادند و برادرم را به شتر نشاندند و من پیاده برفتم رو

 جا زمین سخت تر بود آب باران در او ایستادهکهر . وه و پشتهک یهموار بود ب یزمین
رفتند و عجب  می ه هیچ جا اثر راه پدید نبود اال بر سمعکرفتند  می بود و شب و روز

القصه به چهار شبانه . ه آب بودک يرسیدند یناگاه به سرچاه یهیچ نشان یه بکآن 
است  ياز بیرون حصار شهر. هنهکبود بزرگ و  يبه یمامه حصار. روز به یمامه آمدیم

و امیران آن جا از قدیم بازار  کنی یآن بودند و جامع و از هرگونه صناع در يو بازار
ه آن جا خود کنگرفته بود از آن ها  آن ناحیت از دست آن یسکو اند  علویان بوده
ه از آن جا سیصد کداشند  یتکنبود و آن علویان نیز شو کقاهر نزدی کیسلطان و مل

 ید و علمذهب بودند و در قامت گویند محم يو زید یچهارصد سوار برنشست
و بدین ناحیت  ،خیر العمل و گفتند مردم آن شهر شریفیه باشند یعل یخیرالبشر و ح

و  ،خیرالعمل و گفتند مردم آن شهر شریفیه باشند یعل یخیر البشر و ح یعل يآب ها
ارطز و نخلستان و گفتند چون خرما فراخ شود کروان است از  يبدین ناحیت آب ها

داشتند و به  می د و از یمامه به لحسا چهل فرسنگدینار باش کهزار من به ی کی
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 يلحسا شهر. ه بخورند و به تابستان نباشدکه آب باران جاها باشد کزمستان توان رفت 
رفت بادیه عظیم بباید برید  یه بدان جا خواهکه از هرجانب کنهاده  ياست بر صحرا

ره است و از لحسا است به لحسا بص یه آن را سلطانک یاز مسلمان يتر شهر کو نزدی
ه قصد لحسا کنبوده است  یتا بصره صد و پنجاه فرسنگ است و هرگز به بصره سلطان

 . ندک

است و  ياو حصار يه همه سواد و روستاکاست  يشهر. صفت لحسا
م هر دو دیوار کشیده است از گل محکدیگر در گرد او کاز پس ی يقو يچهاربارو

پنج  که هریکیم است در آن شهر آب عظ يفرسنگ باشد و چشمه ها کقرب ی
ه از دیوار بیرون نشود و کار گیرند کآسیا گرد باشد و همه این آب در والیت بر

. بزرگ باشد يه در شهرهاک یجلیل در میان این حصار نهاده است با همه آلت يشهر
شریف بود و  يباشد و گفتند سلطان آن مرد یدر شهر بیش از بیست هزار مرد سپاه

بازداشته بود و گفته نماز و روزه از شما برگرفتم و دعوت  یا از مسلمانآن مردم ر
ه مرجع شما جز با من نیست و نام او ابوسعید بوده است و کرده بود آن مردم را ک

نند کنماز ن. ایم يه ما بوسعیدکگوید  يه چه مذهب دارکچون از اهل آن شهر پرسند 
. او مقرند يهللا علیه و سلم و پیغامبرا یصل ین بر محمد مصطفکو روزه ندارند و لی

بعد از وفات و گور او به  یه من باز پیش شما آیم یعنکابوسعید ایشان را گفته است 
رده است فرزندان کو وصیت اند  و جهت ساختهکنی يشهر لحسا اندر است و مشهد

نند کنگاه دارند و محافظت  یه مدام شش تن از فرزندان من این پادشاهکخود را 
 ينون ایشان را قصرکا. نند تا من باز آیمکدیگر نکیت را به عدل و داد و مخالفت یرع

ه شش وزیر دارند پس این شش ک یایشان است و تخت که دارالملکعظیم است 
اج کنکه باشد به کار کدیگر و هر یتخت بنشینند و شش وزیر بر تخت کبر ی کمل
 یو حبش یبنده درم خریده زنگهزار  یسازند و ایشان را در آن وقت س می دیگرکی

 یسکنخواستند و اگر  يردند و از رعیت عشر چیزک ی میو باغبان يشاورزکبود و 
 يو اگر زر يو شدکارش نیکتا  يردندکاو را تعهد  ،یا صاحب قرض يدرویش شد

ه بدان شهر کو هر غریب  ي،ردندکبیش ازماةیه او طلب ن يبود يرا بر دیگر یسک
ه در ک یتا او اسباب و آلت يفاف او باشد مایه بدادندکه کندان داند چ یافتد و صنعت

 يه ستده بودکه همان قدر کو به مراد خود زر ایشان  يار آید بخریدکصنعت او به 
و قوت  يخراب شد کیو اسباب را مل کاز خداوندان مل یسکو اگر  يباز داد
و  کو آن مل يدنده بشک يردندکایشان غالمان خود را نامزد  یردن نداشتکآبادان 

و آسیاها باشد در لحسا  ي،هیچ نخواستند کو از صاحب مل يردندکاسباب آبادان 
ه هیچ نستانند و عمارت آسیا و مزد کنند کرعیت غله آرد  يباشد به سو که ملک

ایشان را  يگفتند و وزرا می و آن سالطین را سادات ،آسیابان از مال سلطان دهند
 يه مردکردند اال آن ک ید آدینه نبود و خطبه و نماز نمو در شهر لحسا مسج ،شائره
بود  یمسلمان حاج يبن احمد مرد یساخته بود نام آن مرد عل يآن جا مسجد یعجم

و در آن شهر خرید و  ي،ردکاو تعهد  يه بدان شهر رسیدندکو متمول و حاجیان 
شش  ینبیلبود در هر زها  ردند و سرب در زنبیلک می فروخت و داد و ستد به سرب

و آن  يو همچنان برگرفتند يزنبیل شمردند يردندکچون معامله . هزار درم سنگ
و بافند و به بصره برند و به دیگر کنی يو آن جا فوطه ها ياز آن برون نبرد یسثکنقد 
و چون سلطان برنشیند هر . نندکن خود نکند او را باز ندارند و لیکنماز  یسکاگر  ،بالد
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و  ،ند و هرگز شراب نخورندکاو را جواب خوش دهد و تواضع سخن گوید  يه باوک
تنگ بسته با طوق و سر افسار به در گورخانه ابوسعید به نوبت بداشته  یپیوسته اسب

و گویند ابوسعید گفته  ،چون ابوسعید برخیزد بر آن اسب نشیند یباشند روز و شب یعن
ه مرا کشناسید نشان آن باشد ه چون من بیایم و شما مرا بازنکاست فرزندان خویش را 

با شمشیر من بر گردن بزنید اگر من باشم در حال زنده شوم و آن قاعده بدان سبب 
بغداد  ياز آن سلطانان در ایام خلفا کیو ی ،ندکن يبوسعید يدعو یسکنهاده است تا 

مردم را در طواف در گرد خانه  یه ستده و خلقکه شده است و شهر مکر به مکبا لش
ه این کرده به لحسا بردند و گفته بودند کن بیرون کشته و حجراالسود از رکعبه بک

شد و ک می ه مردم را از اطراف جهان به خویشتنکسنگ مقناطیس مردم است 
شد ک می اهللا علیه و سلم بدان جا یصل یه شرف و جاللت محمد مصطفکاند  ندانسته

و آخر  ،شد یآن جا نمس به کباز آن جا بود و هیچ ها  ه حجر از بسیار سالک
در شهر لحسا گوشت همه  ،خود بردند يحجراالسود از ایشان باز خریدند و به جا

حیوانات فروشند چون گربه وسگ و خر و گاو و گوسپند وغیره و هرچه فروشند سر 
خرد و آن  می ه چهکگوشتش نهاده باشد تا خریدار داند  کو پوست آن حیوان نزدی

. ه نتواند رفتنکچنان شود  یون گوسپند معلوف تا از فربهنند همچکجا سگ را فربه 
 . خورند می شند وک می بعد از آن

اگر در دریا . دریاست یو چون از لحسا به جانب مشرق روند هفت فرسنگ
بزرگ است  ياست پانزده فرسنگ طول آن و شهر يبروند بحرین باشد و آن جزیره ا

 کی يدریا برآورند و هرچه غواصان برآوردندو نخلستان بسیار دارد و مروارید از آن 

جنوب بروند به عمان رسند و عمان  يو اگر از لحسا سو ي،نیمه سالطین لحسا را بود
آن را نتواند  یسکه هیچ کن سه جانب او بیابان و بر است کبر زمطن عرب است و لی

ن جا بریدن و والیت عمان هشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ است و گرمسیر باشد و آ
فرا مشرق روند به  يو اگر از عمان به دریا رو ،ه نارگیل گویند رویدک يجوز هند

و اگر جانب  ،جنوب روند به عدن رسند يران رسند و اگر سوکیش و مکبارگاه 
ه کنند که ستوران را به خرما فربه کو به لحسا چندان خرما باشد  ،دیگر به فارس رسند

شمال  يو چون از لحسا سو ،دینار بدهند که یه زیادت از هزار من بکوقت باشد 
بزرگ  يگویند و آن نیز شهر می ه آن را قطیفکاست  یناحیت یروند به هفت فرسنگ

سال آن جا نشسته  کعرب به در لحسا رفته بود و ی يوامیر ،است و نخیل بسیار دارد
شته بود به دست ندا يرد و چیزکغارت  یستده و خیل کیه دارد یکو از آن چهار باره 

ه لحسا بگیرم کخواهم  می ه آیا منکنجوم پرسید  يو چون مرا بدید از رو با ایشان
من هم  کگفتم و نزدی می من هرچه مصلحت بود. دینند یه ایشان بکتوانم یا نه 

سال  که به یکس باشد که آن جا ک یدین یباشند به ب کبدویان با اهل لحسا نزدی
از  يردم از سر بصیرت گفتم نه چیزکقریر ه تک یآب بر دست نزند و این معن

 یه نمکدفعه نه به تفاریق و شیر  که من نه ماه در میان ایشان بودم به یکاراجیف 
و  يردندکه بخوردم شیر بر من عرض ک یجا آب خواستمکتوانستم خورد و از هر

س که آن ک ینکآب طلب  یجا آب بینکهر يگفتند یو آب خواستم یچون نستدم
 . ه آب باشد وایشان همه عمر هرگز گرمابه ندیده بودند و نه آب روانکرا باشد 
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از یمامه چون به جانب بصره روانه شدیم به هر . ایت رویمکنون با سرحکا
تا بیستم شعبان سنه ثلث و اربعین  ينبود يجا يآب بود يه رسیدیم جاکمنزل 

ه با آب بود دیوار ک واربعمایه به شهر بصره رسیدیم دیوار عظیم داشت اال آن جانب
رسند و چون  می ه به سرحد اعمال بصره همکنبود و آن شط است و دجله و فرات 

و از این شط العرب دو . گویند می رسد آن را شط العرب می آب حویزه نیز به ایشان
فرسنگ باشد و هر دو را بر  کی يه میان فم هر دو جوکاند  عظیم برگرفته يجو

با هم رسانیده و  يچهار فرسنگ و بعد از آن سرهر دو جو صوب قبله برانده مقدار
را هم به جانب جنوب برانده و از این نهرها  يجو کفرسنگ دیگر ی کمقدار ی

 ،و به اطراف به در برده و بر آن نخلستان و باغات ساختهاند  حد برگرفته یب يها يجو
ه کگویند و آن  شمال باشد نهر معقل یباالتر است و آن مشرق کیی يو این دو جو

بزرگ حاصل شده است  يجزیره ا يو از این دو جو ،است نهر ابله یو جنوب یمغرب
ناره ضلع اقصر از این مربع نهاده است و برجانب کاست و بصره بر  یه مربع طوالنک

و در آن  ،و آب و اشجار نیست یه هیچ آبادانکبصره بریه است چنان  یمغرب یجنوب
ه از محله کنده کعظیم پراها  یر اغلب خراب بود و آبادانه آن جا رسیدیم شهکوقت 

م و معمور بود و خلق کبود اما در و دیوار مح یمقدار نیم فرسنگ خراب يتا محله ا يا
النجار کو در آن وقت امیر بصره پسر ابا ي،انبوه و سلطان را دخل بسیار حاصل شد

 و را ابومنصور شهمردانبود و ا یپارس يوزیرش مرد. پارس بود که ملکبود  یدیلم
جا داد و ستد  کاول روز در ی يبازار بود يو هر روز در بصره به سه جا ،گفتند می

ه آن را سوق عثمان ک یو میانه روز به جای يه آن را سوق الخراعه گفتندک يردندک
و حال بازار آن جا چنان  ي،ه آن را سوق القداحین گفتندک یو آخر روز جای يگفتند

و هرچه  يو از صراف خط بستد يبه صراف داد يبود يس را چیزکه آن کبود 
 يه در آن شهر بودکو چندان  يردکآن برصراف حواله  يوبها يبخرید یبایست

به  يو عاجز یو چون به آن جا رسیدیم از برهنگ ي،نداد يبیرون از خط صراف چیز
ه در کخواستم رده بودیم و کسر بازن يه موکدیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود 

به  که هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هریکه گرم شوم کگرمابه روم باشد 
ه کنون ما را کگفتم ا ،در پشت بسته از سرما يوپالس پاره ا هنه پوشیده بودیمک یلنگ

آن  ينهادم و بفروختم و از بها می تاب در آنکه کبود  کیخرجین. در حمام گذارد
 کیه ما را دمکه به گرمابه بان دهم تا باشد کردم ک ياغذکر چند سیاه د کیدرم

پیش او ها  کچون آن درم. نمکه شوخ از خود باز کزیادت تر در گرمابه بگذارد 
نون مردم از که هم اکگفت بروید . ه ما دیوانه ایمکنهادم در ما نگرست پنداشت 

ن جا با خجالت بیرون از آ. ه ما به گرمابه در رویمکگرمابه بیرون آیند و نگذاشت 
 یه ما دیوانگانیم در پکردند پنداشتند ک ي میان به بازکودک. آمدیم و به شتاب برفتیم

باز شدیم و به تعجب  يما به گوشه ا. ردندک می انداختند و بانگ می ما افتادند و سنگ
خواست و هیچ چاره  ی میدینار مغرب یاز ما س يارکنگریستیم و م می ار دنیاکدر 
 يگفتند مرد می بن احمد یه او را ابوالفتح علکاهواز  که وزیر ملکستیم جز آن ندان

تمام به بصره آمده با ابناء و حاشیه  یرمکاهل بود و فضل داشت از شعر و ادب و هم 
ه هم از ک یپارس يپس مرا در آن حال با مرد. نبود یرده اما در شغلکو آن جا مقام 

و هر وقت نزد او تردد  يبود یو او را با وزیر صحبتافتاده بود  یاهل فضل بود آشنای
 ،ندک یه حال مرا مرمتکنداشت  یهم دست تنگ بود و وسعت یو این پارس يردک

ه کمن فرستاد  کنزدی یرا با اسب يچون وزیر بشنید مرد. احوال مرا نزد وزیر باز گفت
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اشتم و رفتن شرم د یو برهنگ یمن از بدحال. يمن آ کبرنشین و نزدی یه هستکچنان 
ه بعد از این به خدمت رسم کخواستم و گفتم  ينوشتم و عذر يرقعه ا. مناسب ندیدم

ه مرا د رفضل کدوم گفتم همانا او را تصور شود  یبینوای کیو غرض من دو چیز بود ی
ه مرا اهلیت چیست کند کاست زیادت تا چون بر رقعه من اطالع یابد قیاس  يمرتبه ا

ه این را به کدینار فرستاد  یدر حال س. اضر شوم خجالت نبرمتا چون به خدمت او ح
و ساختم و روز سیوم به ممجلس وزیر کاز آن دو دست جامه نی. تن جامه بدهید يبها

و منظر و متواضع دیدیم و متدین و خوش کاهل و ادیب و فاضل و نی يمرد. شدیم
را رئیس ابوعبداهللا  فصیح و ادیب و عاقل و او یسخن و چهار پسر داشت مهترین جوان

ما را  ،ارکشاعر و دبیر بود و خردمند و پرهیز يمرد يبن احمد گفتند یاحمد بن عل
خویش بازگرفت و از اول شعبان تا نیمه رمضان آن جا بودیم و آن چه آن  کنزدی
دینار هم این وزیر بفرمود تا بدو دادند و مرا از  یشتر بر ما داشت به س يراک یاعراب

رام به راه دریا گسیل کما را به انعام و ا یو تعال كتبار يخدا ،ردندکد آن رنج آزا
 يه خداکات آن آزاد مرد کرامت و فراغ به پارس رسیدیم از برکه در کرد چنان ک

 . عز وجل از آزادمردان خشنود باد

طالبت صلوات اهللا علیه سیزده مشهد  یبن اب یدر بصره به نام امیرالمومنین عل
ه در ربیع االول سنه خمس و کمازن گویند و آن آن است  یآن مشهد بناز  کیاست ی

صلوات اهللا علیه به بصره  یعلیه الصلوة و السالم امیرالمومنین عل یثلثین از هجرت نب
اهللا عنها به حرب آمده بود و امیرالمومنین علیه السالم دختر  یآمده است و عایشه رض

آن زن است و امیرالمومنین  يو این مشهد سرا رده بودک یبه زن یرا لیل یمسعود نهشل

. وفه بازگشتکرد و بعد از آن به جانب کعلیه السالم هفتاد و دو روز در آن خانه مقام 
و در  ،ه آن را مشهد باب الطیب گویندکمسجد جامع  ياست در پهلو يو دیگر مشهد

و چهار آن پنج شبر  یارش بود و غلیظ یآن س يه درازکدیدم  یجامع بصره چوب
ه کگفتند . هندوستان بود يسر آن غلیظ تر بود و از چوب ها کانگشت بود و ی

این  یو باق ،امیرالمومنین علیه السالم آن چوب را برگرفته است و آن جا آورده است
و بعد از آن  ،ردمکدیگر بود و همه را زیارت  یبه موضع کیازده مشهد دیگر هر ی

به در آن گرمابه  يپوشیدیم روز یلباس کر یشده بود ه کما نی يه حال دنیاوک
ه آن جا کچون از در دررفتیم گرمابه بان و هر. ه ما را در آن جا نگذاشتندکشدیم 

و قیم  كه ما در حمام شدیم و دالکخاستند و بایستادند چندان  يبودند همه برپا
ود همه ه در مسلخ گرمابه بکه بیرون آمدیم هر ک یردند و به وقتکدرآمدند و خدمت 

نشستند تا ما جامه پوشیدیم و بیرون آمدیم و در آن میانه  یخاسته بودند و نم يبرپا
ه فالن روز ما ایشان را در حمام کگوید این جوانانند  می از آن خود يبه یار یحمام

 ه راستکگفتم  يه ما زبان ایشان ندانیم من به زبان تازکنگذاشتیم و گمان بردند 
در پشت بسته بودیم آن مرد خجل شد و عذرها ها  پالس پارهه کما آنیم  یگوی می

خواست وا ین هردو حال در مدت بیست روز بود و این فصل بدان آوردم تا مردم 
ه از روزگار پیش آید نباید نالید و از فضل و رحمت آفریدگار ک یه به شدتکبدانند 

  .رحیم است یه او تعالکجل جالله و عم نواله ناامید نباید شد 

ه در کعمان را عادت است  يدریا: آن  يها يصفت مد و جزر بصره و جو
ه مقدار ده گز آب ارتفاع گیرد و چون تمام کدو باره مد برآورد چنان  يشبان روز
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 رکه ذکند و فرو نشستن گیرد تا ده دوازده و آن ده گز کارتفاع گیرد به تدریج جزر 
و اال  يرده باشند یا به دیوارکرا قایم  ه آنکبا دید آید  يرود به بصره بر عمود می

 ه نرمکه دجله و فرات کعظیم دور برود چنان است  ياگر زمین هامون بود و نه بلند
روند چون دریا  می دام طرفکه به کمواضع محسوس نیست  یه بعضکروند چنان  می
ه پندارند بازگشته است کند و چنان شوند کند قرب چهل فرسنگ آب ایشان مد کمد 

زمین  یو هامون يدریا به نسبت بلند ينارهاکرود اما به مواضع دیگر از  می و به باال بر
و این مد و  ،م تر گیردکجا هامون باشد بسیار آب بگیرد و هرجا بلند باشد کهر  ،باشد

ه به هر وقت قمر بر سمت راس و رجل باشد و آن کجزر گویند تعلق به قمر دارد 
مشرق و مغرب  ییت مد باشد و چون قمر بر دو افق یعنعاشر و رابع است آب در غا

ه چون قمر در اجتماع و استقبال شمس باشد آب کدیگر آن  ،باشد غایت جزر باشد
مد در این اوقات بیش تر باشد و ارتفاع بیش گیرد و چون در  یدر زیادت باشد یعن

ارتفاع  به وقت مد علوش چندان نباشد و یتربیعات باشد آب در نقصان باشد یعن
ه به وقت که به وقت اجتماع و استقبال بود و جزرش از آن فروتر نشیند کنگیرد 

ه تعلق این مد و جزر از قمر کپس بدین دالیل گویند  ،نشست می اجتماع و استقبال
 . اعلم یاست و اهللا تعال

آبادان دیدم با  ينار نهر است و نهر بدان موسوم است شهرکه برکو شهر ابله 
رد و اصل شهر که آن را حد و وصف نتوان کبازارها و مساجد و اربطه قصرها و

و مساجد و اربطه و بازارها بود و ها  برجانب شمال نهر بود و از جانب جنوب نیز محلت
گفتند و  می ه از آن نزه تر در عالم نباشد و آن را شق عثمانکعظیم بود چنان  يبناها

ابله است  یا شط العرب گویند بر مشرقه آن فرات و دجله است و آن رکشط بزرگ 
و شرح آن در مقدمه گفته اند  و نهر ابله و نهر معقل به بصره به رسیده یو نهر بر جنوب

 . و مزارع بودها  دیه یه در هر ناحیت مبالغکو بصره را بیست ناحیت است  ،آمده است

رب حشان شربه بالس عقر میسان المقیم الحرب شط الع: صفت اعمال بصره 
مروت الشریر جزیرة العرش  یسعد سام جعفریه المشان الصمد الجونه جزیرة العظم

 يچنان بود یه فم نهر ابله است وقتکه آن جا کو گویند . الحمیده جوبره المفردات
از مالداران بصره  یزن. عظیم بود یغرقاب. گذشتن یاز آن جا نتوانستها  یشتکه ک

م کمحها  یشتکردند و سرکمه پر استخوان خرما بساختند و ه یشتکفرمود تا چهارصد 
 . گذرند میها  یشتکه کردند تا آن چنان شد کردند و بدان جا غرق ک

الجمله منتصف شوال سنه ثلث و اربعین و اربعمایه از بصره بیرون آمدیم  یف
آمدیم از هر دو طرف نهر باغ و  می هکو در زورق نشستیم از شهر ابله تا چهار فرسنگ 

 از این نهر به هر جانب بازها  ه هیچ بریده نشد و شاخهکو منظر بود  کوشکن و بستا
چون به شق عثمان رسیدیم فرود آمدیم برابر . بود يرود يمقدار که هر یکشد  می

گفتند  ی میه آن را بوصکبزرگ  یشتکهفدهم در  ،ردیمکشهر ابله و آن جا مقام 
 یه یا بوصکردند ک می دیدند دعا می ار یشتکه آن کنشستیم و خلق بسیار از جوانب 

نار کبیرون شدند و عبادان بر  یشتکو به عبادان رسیدیم و مردم از . یاهللا تعال ککسل
ه از هیچ که شط آن جا دو شاخ شده است چنان ک يدریا نهاده است چون جزیره ا

 يعبادان خود دریا یو جانب جنوب. نندکجانب به عبادان نتوان شد اال به آب گذر 
م تر از که چون مد باشد تا دیوار عبادان آب بگیرد و چون جزر شود کمحیط است 
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 یخوردن يچیز یاز عبادان حصیر خریدند و گروه یو گروه. دو فرسنگ دور شود
در دریا راندند و بر جانب شمال روانه شدیم و  یشتک یدیگر روز صبحگاه. خریدند

ه کو خوش بود و آن آب شط بود خوردند  می تا ده فرسنگ بشدند هنوز آب دریا
نمود  می تر شدیم بزرگ تر که نزدیکچندان . در میان دریا به دید آمد يچون زبانه ا

فرسنگ بماند باد مخالف  که بر دست چپ تا یکو چون به مقابل او رسیدیم چنان 
ه آن چه چیز است کپرسیدم . فرو گذاشتند و بادبان فروگرفتند یشتکشد و لنگر 
اند  چهارچوب است عظیم از ساج چون هیئت منجنیق نهاده: صفت او  ،بگفتند خشا

آب چهل گز باشد و بر  يه قاعده آن فراخ باشد وسر آن تنگ و علو آن از روکمربع 
ه آن را با چوب به هم بسته و بر مثال کنهاده بعد از آن ها  و سنگها  سر آن سفال

و این خشاب  ،ان بر آن جا شوده دیدبکساخته  یرده و بر سر آن چهار طاقک یسقف
ساخته  یه پادشاهکگفتند  یبزرگ ساخته است بعض یه بازرگانکگویند  ی میبعض

 کیه آن است خاکه در آن حدود کآن  کیاست و غرض از آن دو چیز بوده است ی
بزرگ به آن جا رسد بر زمین نشیند و  یشتکمه اگر کچنان  کگردنده است و دریا تن
ه باد در آن نتوان زد و مردم از دور بینند و کند در آبگینه چنان شب آن جا چراغ سوز

ه جهت عالم بدانند و اگر کدوم آن  ،ردنکس نتواند خالص که کنند کاحتیاط 
و چون از خشاب . از آن جا بگردانند یشتکنند و کباشد ببینند و احتیاط  يدزد

ید آمد اما بر سر این ل آن به دکبر ش يه نابه دید ناپدید شد دیگرکبگذشتیم چنان 
. ردن ف و از آن جا به شهر مهروبان رسیدیمکاند  نبود همانا تمام نتوانسته يخانه گنبد

 یبزرگ دارد و جامع يو بازار یبزرگ است بر لب دریا نهاده بر جانب شرق يشهر
ه آب شیرین کاریز نبود کو اما آب ایشان از باران بود و غیر از آب باران چاه و کنی

و در آن جا سه  ،آب نبود یه هرگز تنگکو آبگیرها باشد ها  ایشان را حوض. دهد
و در  ی،م و عالکاست مح ياز آن چون حصار کهر یاند  بزرگ ساخته ياروانسراک

ه حال ک کیپرسیدم از ی. مسجد آدینه آن جا بر منبر نام یعقوب لیث دیدم نوشته
ن دیگر هیچ امیر که بود ولیه یعقوب لیث تا این شهر گرفتکچگونه بوده است گفت 

ه من آن جا رسیدم این شهر به کو در این تاریخ . خراسان را آن قوت نبوده است
ول این شهر از کما یو خواربار یعن. پارس بود که ملکالنجار بود کدست پسران ابا

است و  یو این شهر باجگاه ،نباشد يچیز یه آن جا بجز ماهکبرند ها  و والیتها  شهر
نار دریا بروند ناحیت توه و کو چون از آن جا به جانب جنوب بر  ،دانبن یشتک
ناایمن ها  ه گفتند راهکازرون باشد و من در این شهر مهروبان بماندم به سبب آن ک

ي سر کالنجار را با هم جنگ و خصومت بود و هر یکه پسران اباکاست از آن 
او  ،بزرگ است و فاضل يگفتند به ارغان مرد ،شته بودکمشوش  کشیدند و ملک می

ه از مقام کچون این سخن شنیدم از بس . گویند کرا شیخ سدید محمد بن عبدالمل
مرد  یچون به رقعه بفرستادم روز سیم س. ه ایمن باشدکرساند  یدر آن شهر به موضع

من آمدند و گفتند ما را شیخ فرستاده است تا در  کپیاده بدیدم همه با سالح به نزدی
بزرگ است  يارجان شهر. به ارغان بردند يارغان رویم و ما را به دلدار خدمت تو به

وه درآید که از کآب است  يآن رود یو در او بیست هزار مرد بود و بر جانب مشرق
ه کو آب میان شهر به در برده اند  عظیم بریده يو به جانب شمال آن رود چهار جو

ساخته و ها  و بستانها  شهر بر آن باغ و از شهر بگذرانیده و آخراند  ردهکخرج بسیار 
زمین  يه بر روکه چندان کنخل و نارنج و ترنج و زیتون بسیار باشد و شهر چنان است 

و ها  در زیر زمین همچندان دیگر باشد و در همه جا در زیر زمیناند  خانه ساخته
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ها  گذرد و تابستان مردم شهر را به واسطه آن آب در زیر زمین می آبها  سرداب
ه او را کبود  یو در آن جا از اغلب مذاهب مردم بودند و معتزله را امام ،آسایش باشد
رد و ک ي میفصیح بود و اندر هندسه و حساب دعو يمرد. گفتند ي میابوسعید بصر

الم و کگفتیم و شنیدیم در ها  ردیم و جوابکها  دیگر سوالکمرابا او بحث افتاد و از ی
. به اصفهان نهادیم يوهستان روکم از آن جا برفتیم و به راه و اول محر ،حساب و غیره

وه را بهرام گور به شمشیر کاین  يعام گفتند. دره تنگ بود ،رسیدیم یوهکدر راه به 
ه از دست کعظیم دیدیم  یگفتند و آن جا آب می بریده است و آن را شمشیر برید

گفتند این  می دوید و عوام می بلند فرو یآمد و از جای می راست ما از سوراخ بیرون
و به لوردغان  ،آید و چون زمستان شود باز ایستد و یخ بندد می آب به تابستان مدام

و  ،ه از ارجان تا آن جا چهل فرسنگ بود و این لوردغان سر حدپارس استکرسیدیم 
نوشته دیدم و  کاز آن جا به خان لنجان رسیدیم و بر دروازه شهر نام سلطان طغرل بی

مردم خان لنجان عظیم ایمن و آسوده . آن جا به شهر اصفهان هفت فرسنگ بوداز 
 . خود مشغول یدخدایکار و کبه  کبودند هری

ه به شهر کاز آن جا برفتیم هشتم صفر سنه اربع و اربعین و اربعمایه بود 
است بر هامون  يشهر. از بصره تا اصفهان صد و هشتاد فرسنگ باشد. اصفهان رسیدیم

سرد خوش  یه ده گز چاره فرو برند آبکخوش دارد و هرجا  یآب و هوای ،نهاده
ساخته و بر همه ها  و جنگ گاهها  حصین بلند دارد و دروازه يبیرون آید وشهر دیوار

و و مرتفع و در میان کنی يآب روان و بناها يها ينگره ساخته و در شهر جوکبارو 
فتند سه فرسنگ و نیم است و شهر را گ يو و باروکشهر مسجد آدینه بزرگ نی

دیدم  يو بازار ،بسیار يخراب ندیدم و بازارها يه هیچ از وکاندرون شهر همه آبادان 
و دروازه  يرا دربندر يه اندر او دویست مرد صراف بود و هر بازارکاز آن صرافان 

م و کمح يرا همچنین دربندها و دروازه هاها  وچهکو ها  و همه محلت يا
وچه کگفتند و در آن  می و طرازکه آن را کبود  يوچه اکیزه بود و کپا ياروانسراهاک

اروان کبیاعان و حجره داران بسیار نشسته و این  کو و در هر یکنی ياروانسراکپنجاه 
ه در آن شهر رفتیم کهزار و سیصد خروار بار داشتند  که ما با ایشان همراه بودیم یک

موضع نبود و نه تعذر مقام و  یه هیچ جا تنگک ه چگونه فرو آمدندکهیچ بازدید نیامد 
اییل بن سلجوق رحمۀ اهللا علیه کابوطالب محمدبن می کو چون سلطان طغرل بی. علوفه

با خط  کنی يدبیر ي،جوان آن جا گماشته بود نیشابور يآن شهر گرفته بود مرد
و خوش فضل دوست بود  ،گفتند می و لقا و او راخواجه عمیدکنی ،آهسته يمرد ،وکنی

 ه سه سال از مردم هیچ چیز نخواهند و او بر آنکو سلطان فرموده بود . ریمکسخن و 
بوده  يبه وطن نهاده بودند واین مرد از دبیران شور يندگان همه روکرفت و پرا می

 عظیم افتاده بود اما چون ما آن جا رسیدیم جو یبود و پیش از رسیدن ما قحط
درم عدل و سه من نان جوین هم و  کگندم به طمن و نیم نان  کدرویدند و ی می

درم عدل و سه من  کم تر به یکگفتند هرگز بدین شهر هشت من نان  می مردم آن جا
 کم تر به یکگفتند هرگز بدین شهر هشت من نان  می نان جوین هم و مردم آن جا

وتر و جامع تر و کنی يگویان شهر یو من در همه زمین پارس ،س ندیده استکدرم 
و گفتند اگر گندم و جو و دیگر حبوب بیست سال نهند  ،آبادان تر از اصفهان ندیدم

و به سبب آن  ،ه بودکآید اما روستا همچنان است  می چیزها به زیان یتباه نشود و بعض
بیست و هشتم صفر . افتاد بیست روز در اصفهان بماندم می اروان دیرتر به راهکه ک
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ه آن را هیثماباد گویند و از آن جا به راه صحرا و ک رسیدیم یبه دیه ،بیرون آمدیم
و از نایین  ،فرسنگ بود ییان به قصبه نایین آمدیم و از سپاهان تا آن جا سکوه مسک

ه این ناحیه ده دوازده پاره دیه کرمه از ناحیه بیابان کچهل و سه فرسنگ برفتیم به دیه 
وفجان داشته کین ناحیه خرما بود و ا يگرم است و درخت ها یباشد و آن موضع

این ناحیه از ایشان ستده بود  کیه ما رسیدیم امیر گیلکبودند در قدیم و در این تاریخ 
دارد و آن را پیاده گویند بنشانده و آن  کیه حصارک یاز آن خود به دیه یو نایب

وفجان به راه زدن دوند کدارد و اگر  می ایمنها  ند و راهک می والیت را ضبط
شند کفرستد وایشان را بگیرند و مال بستانند و ب می به راه ایشان کیامیر گیلبسرهنگان 

همه  یو تال كتبار يخدا ،و از محافظت آن بزرگ این راه این بود و خلق آسوده
و در . نادکگذشتگان رحمت  يپادشاهان عادل را حافظ و ناصر و معین باد و بروان ها

نند و نیز کبه سبب آن است تا مردم راه گم نها  كاین راه بیابان به هر دو فرسنگ گنبد
و در راه رطگ روان دیدیم عظیم . نندک یدر آن جا آسایش يبه گرما و سرما لحظه ا

و از آن . شود كه از نشان بگردد از میان آن ریگ بیرون نتواند آمدن و هالکه هر ک
اگر از راه ه که شش فرسنگ چنین بود کشور به دید آمد برجوشیده  یبگذشتیم زمین

 ه آن را رباط مراکو از آن جا به راه رباط زبیده . یفرو رفت يسو شد کی یسک
س از ک يه اگر رباط و آب نبودکگویند برفتیم و آن رباط را پنج چاه آب است  می

 ه آن را رستابادک یو از آن جا به چهارده طبس آمدیم به دیه يردکآن بیابان گذر ن
 ل به طبس رسیدیم و از سپاهان تا طبس صد و ده فرسنگو نهم ربیع االو. گفتند می
 . گفتند می

باشد و زراعت  كانبوه است اگرچه به روستا نماید و آب اند يطبس شهر
شمال روند نیشابور به  يباشد و بساتین و چون از آن جا سوها  خرماستان ،نندکم تر ک

ان چهل فرسنگ جنوب به خبیص روند به راه بیاب يچهل فرسنگ باشد و چون سو
بن محمد  کیم است و در آن وقت امیر آن شهر گیلکمح یوهکمشرق  يباشد و سو

ه به شب کبود و به شمشیر گرفته بود و عظیم ایمن و آسوده بودند مردم آن جا چنان 
ه شهر را دیوار نباشد و هیچ زن کباشد با آن ها  يوکو ستور در  ينبستند يدر سراها

و همچنین  يشتندکهر دو را ب ید بیگانه سخن گوید و اگر گفته با مرکرا زهره نباشد 
و از آنچه من در عرب و عجم دیدم از عدل و . نبود از پاس و عدل او یدزد و خون

دوم به دیلمستان در  ،ر خانکبه ناحیت دشت در ایام لش کیامن به چهار موضع دیدم ی
چهارم به  ،تنصرباهللا امیرالمومنینسیوم در ایام المس ،زمان امیر امیران جستان بن ابراهیم

این چهار  یه بگشتم به ایمنکبن محمد و چندان  کیطبس در ایام امیر ابوالحسن گیل
رد و به کها  و ما را هفده روز به طبس نگاه داشت و ضیافت ،موضع ندیدم و نشنیدم

 ،از او خشنود باد یایزد سبحانه و تعال. وقت رفتن صلت فرمود و عذرها خواست
چون از . ه هفتاد و دو فرسنگ باشدکاز آن خود با من فرستاد تا زوزن  يابدارکر

روان داشت و  يآب ها. گویند می ه آن را رقهکبود  يطبس دوازده بیامدیم قصبه ا
 . و مزارع تمام داردها  زرع و باغ و درخت و بارو و مسجد آدینه و دیه

میان رقه و . شهر تون رسیدیم نهم ربیع االول از رقه برفتیم و دوازدهم ماه به
ه من کشهر تون شهر بزرگ بوده است اما در آن وقت  ،تون بیست فرسنگ است

اریز دارد و بر جانب کنهاده است و آب روان و  یدیدم اغلب خراب بود و بر صحرای
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گفتند در این شهر چهارصد . م داشتکمح يبسیار بود و حصار يباغ ها یشرق
و ها  يو در شهر درخت پسته بسیار بود در سرا يو بافتنده زیلکارگاه بوده است ک

و چون از تون برفتیم . وه نروید و نباشدکه پسته جز بر کمردم بلخ و تخارستان پندارند 
دزدان بیرون » رفتی می نابدکما از تون به  یه وقتکرد کایت کمرا ح کیآن مرد گیل

ندند بعد از آن کاریز افکدر چاه چند نفر از بیم خود را . ردندکآمدند و بر ما غلبه 
را به مزد گرفت و در آن چاه  کیمشفق بود بیامد و ی يرا از آن جماعت پدر کیی

ه آن جماعت داشتند کچندان ریسمان و رسن . گذاشت تا پسر او را بیرون آورد
هفتصد گز رسن فرو رفت تا آن مرد به بن چاه . ردند و مردم بسیار بیامدندکحاضر 

شیدند و آن مرد چون بیرون آمد گفت کدر آن پسر بست و او را مرده بررسن  ،رسید
رود و آن گفتند  می اریز چهار فرسنگکاریز روان است و آن کعظیم در این  یه آبک
. و بیست و سیوم شهر ربیع االخر به شهر قاین رسید یم. ردنکیخسرو فرموده است ک

ه کن به چهار روز تواند شدن ارواکدارند اما  می از تون تا آن جا هجده فرسنگ
 یبزرگ و حصین است و گرد شهرستان خندق يقاین شهر. گران است يفرسنگ ها

عظیم  یه مقصوره است طاقکدارد و مسجد آدینه به شهرستان اندر است و آن جا 
ه در خراسان از آن بزرگ تر ندیدم و آن طاق نه درخور آن کبزرگ است چنان 

و از قاین چون به جانب مشرق شمال . به گنبد استمسجد است و عمارت همه شهر 
 يبه قاین مرد. فرسنگ یتا هرات س یزوزن است و جنوب یروند و به هجده فرسنگ

از طب و . با خبر بود یگفتند از هر علم می ه او را ابومنصور محمدبن دوستکدیدم 
. تو انجم چیس كبیرون این افال یه چه گویکاز من پرسید  ينجوم و منطق چیز

 یگفت چه گوی. است و بر دیگر نه كه داخل این افالکگفتم نام چیز بر آن افتد 

ه عالم محدود است و حد او کگفتم چاره نیست . است یا نه یبیرون از این گنبدها معن
ه از جز او جدا باشد و چون حال دانسته شد کو حد آن را گویند  كاالفال کفل

ه عقل کرا  یگفت پس آن معن. رون باشدنه چون اند كه بیرون افالکند کواجب 
جاست و اگر کند نهایت است از آن جانب اگر نه اگر نهایتش هست تا ک می اثبات

رفت و گفت  می چند یچگونه فنا پذیرد و از این شیوه سخن ینهایتش نیست نامتناه
 یالجمله به سبب تشویش یف. ه نخورده استکگفتم . ه بسیار تحیر در این خورده امک
ماه به قاین بماندم و  کوتمرد رییس زوزن ی يدر زوزن بود از جهت عبید نیشابور هک
. و از قاین به عزم سرخس بیرون آمدیم. را از آن جا باز گردانیدم کیابدار امیر گیلکر

االخر به شهر سرخس رسیدیم وا ز بصره تا سرخس سیصد و نود فرسنگ  يدوم جماد
ه آن ک یو رباط نعمت يو رباط عمرو يجعفراز سرخس به راه رباط . ردیمکحساب 

االخر به شهر مروالرود  يدوازدهم جماد. هم بر راه است بیامدیم کهر سه رباط نزدی
. نوزدهم ماه به باریاب رسیدیم. رسیدیم و بعد از دو روز بیرون شدیم به راه آب گرم

یل بن ایکابوسلیمان داود بن می کبی يوشش فرسنگ بود و امیر خراسان جعفر یس
بود و  يو که دارالملکمرو خواست رفتن  يبه شبورغان بود وسو يسلجوق بود و و
بلخ آمدیم و  ياز آن جا به راه سه دره سو. سنگالن رفتیم يراه سو یما به سبب ناایمن

ه برادرم خواجه ابوالفتح عبدالجلیل در طایفه کچون به رباط سه دره رسیدیم شنیدیم 
ه من از خراسان کگفتند و هفت سال بود  می او را ابونصر هکوزیر امیر خراسان است 

برادرم . رفت می شبورقان يه سوکرفته بودم چون به دستگرد رسیدیم نقل و بنه دیدم 
 ،آیید می جاکگفت از . گفتند از آن وزیر. یستکه این از که با من بود پرسید ک

در بودند از چندین سال به گفت خواجه من ابوالفتح عبدالجلیل را دو برا. گفتیم از حج
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 یپرسد نشان نم می ه خبر ایشانکحج رفته واو پیوسته در اشتیاق ایشان است و از هر
چون . برادرم گفت ما نامه ناصر آورده ایم چون خواجه تو برسد بدو بدهیم. دهند

نون کهتر گفت اکاروان به راه ایستاد و ما هم به راه ایستادیم و آن کبرآمد يلحظه ا
ه من برسد و اگر شما را نیابد دلتنگ شود اگر نامه مرا دهید تا بدو دهم دلخوش خواج
آن . ناصر کاین. یخواه می یا خود ناصر را یخواه می برادرم گفت تو نامه ناصر. شود

شهر بلخ رفتیم به راه میان  يند و ماسوکه ندانست چه کچنان شد  يهتر از شادک
راه دشت به دستگرد آمد و در خدمت وزیر به روستا و برادرم خواجه ابوالفتح به 

چون احوال ما بشنید از دستگرد بازگشت و بر سر پل . رفت می امیر خراسان يسو
االخر  يه ما برسیدیم و آن روز شنبه بیست و ششم ماه جمادکیان بنشست تا آن کجمو

دفعات در ه هیچ امید نداشتیم و به کسنه اربع و اربعین و اربعمایه بود و بعد از آن 
دیگر که افتاده بودیم و از جان ناامید گشته به همدیگر رسیدیم و به دیدار یکوقایع مهل

رها گذاردیم و بدین تاریخ به شهر بلخ کرا بدان ش یسبحانه و تعال يشاد شدیم و خدا
 :رسیدیم و حسب حال این سه بیت گفتم 

 جهان اگرچه درازست يرنج و عنا
 به سرآیدگمان  یب کبا بد و با نی

 چون مسافر زبهر ماست شب و روز
 رفت بر اثر دگر آید کیهرچه ی

 گذرانیم یما سفر برگذشت
 به درآید یتا سفرناگذشتن

ه و به راه بصره به که از بلخ به مصر شدیم و از آن جا به مکو مسافت راه 
بودیم  و غیره رفتهها  ه به اطراف به زیارتکپارس رسیدیم و به بلخ آمدیم غیر آن 
 یو این سرگذشت آنچه دیده بودم به راست ،دوهزار ودویست و بیست فرسنگ بود

باشد خوانندگان از  یشنیدم اگر در آن جا خالفها  ه به روایتک یشرح دادم و بعض
توفیق دهد  ینند واگر ایزد سبحانه و تعالکوهش نکاین ضعیف ندانند و مواخذت و ن

ان شاءاهللا  ،رده شودکشاهده افتد به این ضم رده شود آنچه مکچون سفر طرف مشرق 
محمد و آله و اصحابه  یوحده العزیز و الحمدهللا رب العالمین و الصلوة عل یتعال
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